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kanonTan  konfliqtSi  myof 
bavSvebTan  dakavSirebuli 
saerTaSoriso  da  evropuli 
sakanonmdeblo  CarCo

Sesavali

marTlmsajulebis procesSi bavSvis interesebis dacva sul ufro 
met aqtualobas iZens Tanamedrove msoflioSi. saerTaSoriso 
kanonmdebloba am jgufs dacvis gansakuTrebul obieqtad aRiarebs 
da xazs usvams am procesSi gasatarebeli efeqturi RonisZiebebis 
aucileblobas, radgan arasrulwlovanTa mimarT gansakuTrebuli 
midgoma da maTi saukeTeso interesebis dacva pirdapir aisaxeba maT 
momaval ganviTarebasa da maT mier Sesabamisi adgilis dakavebaze 
samoqalaqo sazogadoebaSi.

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis fondi, niderlandebis 
sagareo saqmeTa saministros matra programis farglebSi, 
axorcielebs proeqts saxelwodebiT „bavSvTa dacvis sistemis 
gaZliereba kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebisTvis“. Defence for 
Children International - ECPAT Netherlands (DCI-ECPAT NL) aris proeqtis 
partniori da proeqtis implementaciaze mTavari pasuxismgebeli 
organizacia.   

matra programis “bavSvTa dacvis sistemis gaZliereba kanonTan 
konfliqtSi myofi bavSvebisTvis” mTavari mizania saqarTveloSi 
kanonis uzenaesobis xelSewyoba, bavSvTa dacvis da marTlmsajulebis 
sistemebSi kanonTan konfliqtSi myofi bavSvis uflebebis dacvis 
uzrunvelsayofad. vinaidan programis farglebSi ganxorcielebuli 
saqmianobebi unda Seesabamebodes kanonTan konfliqtSi myof 
bavSvTa uflebebis saerTaSoriso da evropul standartebs, 
SemuSavda am programisaTvis gankuTvnili sakanonmdeblo CarCo 
- saerTaSoriso da evropuli samarTlebrivi aqtebis, direqtivebis 
da rekomendaciebis mimoxilva. vfiqrobT, rom es naSromi 
saintereso da gamosadegi iqneba im profesionalebisTvisac, 
romlebic bavSvTa dacvis sakiTxebze muSaoben. 

winamdebare naSromi momzadebulia DCI-ECPAT NL -s da saqarTvelos 
sazogadoebrivi jandacvis fondis eqspertTa jgufis mier. 



4



5

s a r C e v i

Tavi 1  .................................................................................................

cnebebi da terminebi  ........................................................................

Tavi 2.  ................................................................................................

mniSvnelovani saerTaSoriso dokumentebi  ...................................

2.1. gaerTianebuli erebis organizacia  .........................................

2.1.1. adamianis uflebaTa ZiriTadi saerTaSoriso 
     xelSekrulebebi ..........................................................................

2.1.2. saerTaSoriso sarekomendacio dokumentebi .......................

2.2.  evropis sabWo  ............................................................................

2.2.1 evropuli xelSekrulebebi  .....................................................

2.2.2.  rekomendaciebi  ......................................................................

2.3 evrokavSiri  .................................................................................

2.3.1 direqtivebi  ..............................................................................

2.3.2 rekomendaciebi  .........................................................................

2.4 danaSaulis mowme da msxverpli bavSvebi  ..................................

Tavi 3.  .................................................................................................

samarTlebrivi CarCo  ........................................................................

3.1 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis  politikis bazisuri 
    principebi  .....................................................................................

3.2 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sayovelTao politikis 
    ZiriTadi elementebi  ...................................................................

3.3 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis organizeba 
    (mowyoba)   .......................................................................................

Tavi 4.  .................................................................................................

bavSvis gamokiTxva sisxlis samarTlis procedurebSi  .................

4.1. bavSvis dacvis integrirebuli sistema  ....................................

4.2. eWvmitanili da mowme bavSvebis saWiroebebis Sefaseba 
     gamokiTxvamde  ..............................................................................

4.3. mSobelTa CarTuloba  .................................................................

4.4. (sxvadasxva seqtoris) profesionalTa CarTuloba  .................

4.5. momzadeba da informireba   ........................................................

4.6. gamokiTxvis meTodi, garemo da kvalifikacia   .........................

4.7. piradi cxovreba  ..........................................................................

7

7

9

9

9

9

10

12

12

12

14

14

15

16

17

17

18

20

27

29

29

31

32

36

42

46

54

66



6



7

Tavi 1.

cnebebi da terminebi

am nawilis mizania, naTeli mohfinos kanonTan konfliqtSi myof 
bavSvebTan dakavSirebul zogierT cnebasa da termins, romelTa 
mniSvnelobac yovelTvis naTeli araa.

kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebi

bavSvis uflebaTa konvenciis zogadi komentari #10-is Tanaxmad, es 
termini aRniSnavs TiToeul im bavSvs, „romelmac, rogorc Tvlian, 
daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edeba misi 
darRveva, an aRiarebulia mis damrRvevad“.  agreTve gamoiyeneba 
es gansazRvrebac: nebismieri 18 wels miuRweveli piri, romelsac 
eWvmitanilobis an braleulobis gamo uSualo Sexeba hqonda 
marTlmsajulebis sistemasTan.

kanonTan kontaqtSi myofi bavSvebi

es termini aRniSnavs bavSvebs, romlebsac kanonTan (samoqalaqo, 
administraciuli, sisxlis samarTlis, da sxva) hqoniaT Sexeba - 
anu kanonTan konfliqtSi myof bavSvebs, msxverpl bavSvebs, mowme 
bavSvebs da sxva.

dazaralebuli da mowme bavSvebi

gaerTianebuli erebis organizaciis ekonomikuri da socialuri 
sabWos #2005/20 rezoluciis  „marTlmsajulebis saxelmZRvanelo 
principebi danaSauliT dazaralebuli da mowme bavSvebis saqmeebis 
Taobaze“ muxli 9-s Tanaxmad, es termini gulisxmobs 18 wels 
miuRwevel pirs, romelic aris danaSaulis msxverpli an mowme, 
miuxedavad danaSaulsa da/an samarTlebriv procesebSi maTi rolisa 
da CarTulobisa. 

bavSvze morgebuli marTlmsajuleba

evropis sabWos ministrTa komitetis saxelmZRvanelo  direqtivebis 
Tanaxmad, bavSvze morgebuli marTlmsajuleba ganimarteba, rogorc:
“marTlmsajulebis iseTi sistema, romelic bavSvis uflebebis 
yvelaze maRali standartiT dacvas uzrunvelyofs, winamdebare 
dokumentSi asaxuli principebis dacviTa da bavSvis simwifisa da 
saqmis  garemoebebis gacnobierebis SesaZleblobebis gaTvaliswine-
biT. kerZod, aseTi marTlmsajuleba unda iyos misawvdomi, bavSvis 
asakis Sesabamisi, drouli, saTanado, da bavSvis uflebebze 
da saWiroebebze orientirebuli da morgebuli; garda amisa, 

  gaeros dokumenti, . CRC/C/GC/10, 25aprili, 2007, paragrafi 1
  ECOSOC rezolucia 2005/20, 22 ivlisi, 2005
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marTlmsajulebis sistema pativs unda scemdes bavSvis uflebebs, 
maT Soris samarTalwarmoebaSi monawileobisa da misi gagebis 
uflebas, da uzrunvelyofdes piradi da ojaxuri cxovrebis, 
Rirsebisa da xelSeuxeblobis pativiscemas.” 

bavSvTa dacvis sistema

gaeros bavSvTa fondi bavSvTa dacvis sistemas ganmartavs, 
rogorc: „kanonTa, politikis, regulaciaTa da servisTa yvela 
socialur seqtorSi ganawilebuli erTianoba (gansakuTrebiT 
socialuri keTildReoba, ganaTleba, jandacva, usafrTxoeba da 
marTlmsajuleba), romelic emsaxureba reagirebasa da prevencias. es 
sistemebi nawilia socialuri dacvisa, Tumca scdeba mis sazRvrebs. 
prevenciul doneze, separaciis, Zaladobisa da eqspluataciis 
riskebis Sesamcireblad, mizans warmoadgens ojaxis daxmareba da 
gaZliereba. pasuxismgeblobebi xSirad gadanawilebulia sxvadasxva 
samTavrobo struqturebSi, servisebs awodeben adgilobrivi 
mTavrobis warmomadgenlebi, arasamTavrobo organizaciebi da 
saTemo jgufebi, ris gamoc seqtorebs Soris koordinirebuli 
TanamSromloba, rogoricaa savaldebulo referirebis sistema, 
bavSvTa dacvis sistemis aucilebeli nawilia.“ 

arasrulwlovanTa marTlmsajuleba

„arasrulwlovanTa marTlmsajuleba“ aris kanonmdeblobis, 
politikis, proceduraTa, meqanizmTa da institutTa specifiku-
rad organizebuli erToba, romelic Seqmnilia axalgazrda 
adamianebisaTvis, romlebic arian eWvmitanilni an miCneulni 
arian, rogorc sisxlis samarTlis kanondamrRvevebi. dokumentis  
„gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa 
mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Sesaxeb“ - egreT 
wodebuli pekinis wesebis me-5 wesis Tanaxmad, „arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis sistema gansakuTrebul yuradRebas unda 
aniWebdes arasrulwlovanTa keTildReobas da unda uzrunvelyos, 
rom arasrulwlovani samarTaldamrRvevis mimarT gamoyenebuli 
nebismeri RonisZieba yovelTvis iyos samarTaldamrRvevis da 
samarTaldarRvevis Tanazomieri.”  arasrulwlovanTa marTlmsaju-
leba da arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemebi unda 
Seesabamebodes bavSvis uflebaTa konvencias, kerZod, im nawilebs, 
romlebic kanonTan konfliqtSi myof bavSvebs Seexeba.

evropis sabWos ministrTa komitetis saxelmZRvanelo  direqtivebi  bavSvze orientirebuli 
marTlmsajulebis Taobaze, 17 noemberi, 2010
gaeros ekonomikuri da socialuri sabWo, UNICEF bavSvis dacvis strategia, E/ICEF/2008/
generaluri asambleis rezolucia 40/33, 29 noemberi, 1989
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Tavi 2.

mniSvnelovani saerTaSoriso dokumentebi

es nawili mimoixilavs im saerTaSoriso dokumentebs, romlebic 
kanonTan konfliqtSi myof bavSvebs Seexeba.

2.1. gaerTianebuli erebis organizacia

2.1.1. adamianis uflebaTa ZiriTadi saerTaSoriso xelSekrulebebi

samoqalaqo da politikur uflebaTa saerTaSoriso paqti da bavSvis 
uflebaTa konvencia saerTaSoriso samarTlebrivi dokumentebia, 
rac niSnavs, rom saxelmwifoebi, romlebmac maTi ratifikacia 
moaxdines, kanonis winaSe arian maT ganxorcielebaze valdebulni. 
monawile saxelmwifoebi pasuxismgebelni arian gadadgan qmediTi 
nabijebi, rom TiToeulma adamianma SeZlos xelSekrulebiT 
ganpirobebuli uflebebiT sargebloba.

samoqalaqo da politikur uflebaTa saerTaSoriso paqti
samoqalaqo da politikur uflebaTa saerTaSoriso paqti (spusp) 
gaeros generalurma asambleam 1966 wlis 16 dekembers miiRo da 
ZalaSi 1976 wlis 23 marts Sevida. spusp-is me-14 muxli samoqalaqo 
da sisxlis samarTlis sasamarTlo procesebis dros adamianTa 
procesualuri uflebebis garantias Seexeba. muxli 14(4) ambobs: 
„arasrulwlovanTa mimarT procesi ise unda warimarTos, rom 
gaTvaliswinebuli iqnas maTi asaki da maTi reabilitaciis 
xelSewyobis survili.“ adamianis uflebaTa komiteti saubrobs 
saxelmwifoTa mier spusp-is danergvaze.

bavSvis uflebaTa konvencia
bavSvis uflebaTa konvencia gaeros generaluri asambleis 
mier miRebul iqna 1989 wlis 20 noembers da ZalaSi 1990 wlis 2 
seqtembers Sevida. bavSvis uflebaTa konvenciis ratificireba 196-
ma saxelmwifom moaxdina.  

bavSvis uflebaTa konvenciis 37-e da me-40 muxlebi kanonTan 
konfliqtSi myof bavSvebs Seexeba. me-40 muxli arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis aRsrulebas Seexeba. 37-e muxli (b-d)  bavSvTa 
Tavisuflebis nebismieri formiT SezRudvas Seexeba. 37-e (a) muxli 
mudmivi patimrobisa da sikvdiliT dasjis akrZalvas Seexeba.  
agreTve aRsaniSnia 39-e muxli (fizikuri da fsiqologiuri 

generaluri asambleis rezolucia 2200A (XXI), 16 dekemberi, 1966      
informaciisaTvis ixileT http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx  
generaluri asambleis rezolucia 44/25, 20 noemberi, 1989  
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gajansaReba da socialuri reintegracia) da zogadi principebi, 
romlebic Camoyalibebulia me-2 (anti-diskriminaciuli), me-3 
(bavSvis interesebi), me-6 (sicocxlis, arsebobisa da ganviTarebis 
uflebebi) da me-12 (bavSvis Sexedulebebis pativiscema) muxlebSi. 
bavSvis uflebaTa konvenciis danergvis monitorings bavSvis 
uflebaTa komiteti axdens.  adamianis uflebaTa Tu sxva Sesabamisi 
komitetebis msgavsad, bavSvis uflebaTa komiteti  bavSvis  uflebaTa 
konvenciis interpretaciebs ̀ zogadi komentarebis~ saxiT aqveynebs. 
zogadi komentari #10 (2007) arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi 
bavSvTa uflebebs Seexeba, rac dawvrilebiT ganxilulia qvemoT, 
mesame nawilSi.

2.1.2. saerTaSoriso sarekomendacio dokumentebi

qvemoT moyvanili dokumentebi ar aris savaldebulod Sesasrulebe-
li, Tumca warmoadgens saxelmwifoTa mier savaldebulo dokumen-
tebis miRebiT nakisr moralur pasuxismgeblobas.

gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa mimarT 
marTlmsajulebis ganxorcielebis Sesaxeb  (pekinis wesebi)

„gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa 
mimarT marTlmsajulebis Sesaxeb“ gaeros generalurma asambleam 
1985 wlis 29 noembers miiRo. pekinis wesebi saerTaSorisod 
miRebul minimalur standartul wesebs adgens. me-5 wesis 
Tanaxmad, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistema xels unda 
uwyobdes arasrulwlovnis keTildReobas da 
uzrunvelyofdes, rom axalgazrda samarTaldamrRvevTa 
qmedebaze pasuxi Seesabamebodes, rogorc danaSauls, 
agreTve damnaSaves. pekinis wesebi Sedgeba eqvsi sakiTxisagan: 
zogadi principebi; gamoZieba da sasamarTlo ganxilva; 
sasamarTlo gadawyvetilebis gamotana 
da zemoqmedebis zomebis SerCeva; arainstituciuri mopyroba, 
intituciuri; politikis kvlevebi, dagegmareba, SemuSaveba da 
Sefaseba. zemoT naxsenebi bavSvis uflebaTa komitetis komentari 
#10-is Tanaxmad, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistema 
unda akmayofilebdes im standartebs, romelTa Sesaxebac pekinis 

wesebSia saubari. 

9

bavSvis uflebaTa komiteti agreTve monitorings uwevs bavSvis uflebaTa konvenciis ori 
damatebiTi protokolis danergvas: SeiaraRebul konfliqtebSi bavSvTa monawileoba da 
bavSvebiT vaWroba, bavSvTa prostitucia da bavSvTa pornografia.  2014 wlis 19 dekembers 
gaeros generalurma asambleam miiRo mesame damatebiTi protokoli, romelic ZalaSi 2014 wlis 
aprilSi Sevida. es damatebiTi protokoli bavSvebs saSualebas aZlevs, pirvel or damatebiT 
protokolTan dakavSirebuli darRvevebis SemTxvevaSi, gaakeTon Setyobineba. damatebiTi 
informaciisaTvis: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
gaeros dokumenti, CRC/C/GC/10, 25 aprili, 2007
gamasworebel dawesebulebaTa farglebs gareT darCenil arasrulwlovan 
samarTaldamrRvevebTan mopyroba;
gamasworebel dawesebulebebSi moTavsebul samarTaldamrRvevebTan mopyroba.
ixileT bavSvis uflebaTa komitetis zogadi komentari #10 (2007) bavSvTa uflebebi 
marTlmsajulebis sistemaSi, UN Doc. CRC/C/GC/10, p. 4.
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gaerTianebuli  erebis  wesebi  TavisuflebaaRkveTil  arasrulwlo-
vanTa dacvis Sesaxeb (havanas wesebi)

havanuri wesebi gaeros generalurma asambleam 1990 wlis 14 
dekembers miiRo. es wesebi saerTaSoriso sazogadoebis mier 
miCneulia minimalur standartad. misi fundamenturi wesis Tanaxmad, 
arasrulwlovnis Tavisuflebis aRkveTa unda xorcieldebodes 
mxolod ukidures SemTxvevaSi (I, wesi 2), xolo amis aucileblobisas, 
ukidures SemTxvevebSi - Tavisuflebis aRkveTis simZime da 
xangrZlivoba unda iyos minimaluri. 

es wesebi Seexeba Tavisuflebis nebismieri formiT SezRudvas 
anu dakavebis an dapatimrebis nebismieri formas, sasamarTlo, 
administraciuli an sxva sajaro organos brZanebis safuZvelze, 
piris moTavsebas kerZo an sajaro sapatimro dawesebulebaSi, 
romlis sakuTari surviliT datovebis uflebac pirs ar gaaCnia. 
(II. wesi 11(b)). 

gaerTianebuli erebis Tavisufleba SezRuduli bavSvebis dacvis 
wesebi Sedgeba xuTi nawilisagan: arsebiT perspeqtivebi; wesebis 
gamoyeneba da farglebi; patimrobaSi an winaswar patimrobaSi myofi 
arasrulwlovnebi; arasrulwlovanTa sapatimro dawesebulebebis 
marTva; personali.  zemoT naxsenebi bavSvis uflebaTa komitetis 
komentari #10-is Tanaxmad, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
sistema unda akmayofilebdes im standartebs, romelTa Sesaxebac 
havanas wesebSia saubari. 

gaero-s saxelmZRvanelo principebi arasrulwlovanTa mier Cadenil 
danaSaulTan dakavSirebiT (riadis saxelmZRvanelo principebi)

gaeros generalurma asambleam riadis saxelmZRvanelo principebis 
saxeliT cnobili dokumenti „saxelmZRvanelo principebi 
arasrulwlovanTa mier Cadenil danaSaulTan dakavSirebiT“ 1990 
wlis 14 dekembers miiRo.  riadis saxelmZRvanelo principebi 
saerTaSorisod miRebuli standartia da xazs usvams delikventobis 
progresulad prevenciis politikis mniSvnelobas. amgvari 
politikis mizania, ar dasajos bavSvi im qcevisaTvis, romelic 
mniSvnelovnad ar azianebs sxvaTa keTildReobasa da ganviTarebas 
(I ZiriTadi principebi). riadis saxelmZRvanelo principebi 
Sedgeba eqvsi nawilisagan: ZiriTadi principebi; saxelmZRvanelo 
principebi; zogadi aRkveTa; socializaciis procesi; socialuri 
politika; kanonmdebloba da arasrulwlovnebTan dakavSirebuli 
marTlmsajulebis ganxorcieleba. zemoT naxsenebi bavSvis 
uflebaTa komitetis komentari #10-is Tanaxmad, arasrulwlovanTa 

14

15

16

generaluri asambleis rezolucia 45/113; 14 dekemberi, 1990
ixileT bavSvis uflebaTa komitetis zogadi komentari #10 (2007); paragrafi 4
generaluri asambleis rezolucia 44/112; 14 dekemberi, 1990
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marTlmsajulebis sistema unda akmayofilebdes im standartebs, 
romelTa Sesaxebac riadis saxelmZRvanelo principebSia saubari.

gaeros saxelmZRvanelo principebi sisxlis samarTlis sistemaSi 
myof arasrulwlovnebTan dakavSirebuli RonisZiebebis Sesaxeb

dokumenti miRebulia gaeros ekonomikuri da socialuri sabWos 
mier 1997 wlis 21 ivliss. es saxelmZRvanelo principebi warmoadgens 
miTiTebebsa da rekomendaciebs, romelTa Sesrulebac aucilebelia 
bavSvis uflebaTa konvenciis standartebiT.

2.2. evropis sabWo

2.2.1 evropuli xelSekrulebebi

qvemoT naxsenebi „adamianis uflebaTa evropuli konvencia“ 
da „evropis sabWos konvencia seqsualuri eqspluataciisa da 
Zaladobisgan bavSvTa dacvis Sesaxeb“ samarTlebrivad savaldebulod 
Sesasrulebeli xelSekrulebebia. Sesabamisad, is saxelmwifoebi, 
romlebmac misi ratificireba moaxdines, sakanonmdeblo doneze 
valdebulni arian, gaiTvaliswinon isini. TiToeul saxelmwifos 
evaleba, xelSekrulebebiT ganpirobebuli uflebebis gadadgas 
qmediTi nabijebi raTa uzrunvelyos yvela adamianisTvis 
xelSekrulebebiT ganpirobebuli uflebebiT sargebloba.

adamianis uflebaTa evropuli konvencia 
adamianis uflebaTa evropul konvencias (ECHR) xeli 1950 wlis 
4 noembers moewera.  ECHR-s aqvs 14 damatebiTi oqmi. maT Soris 
relevanturi muxlebia me-5 muxli (Tavisuflebis da xelSeuxeblobis 
ufleba) da me-6 muxli (samarTliani sasamarTlo ganxilvis ufleba). 
miTiTebebi ganmartebulia qvemoT.

2.2.2. rekomendaciebi

evropis sabWos ministrTa komitetis mier miRebuli rekomendaciebi 
saxelmwifosaTvis samarTlebrivad savaldebulo dokumentebi araa, 
Tumca maT samarTlebrivi mniSvneloba aqvT.

ministrTa kabinetis rekomendacia CM/REC(2008)11 arasrulwlovani 
damnaSaveebis winaaRmdeg gatarebuli sanqciebisa Tu RonisZiebebis 
wesebis Sesaxeb

ixileT bavSvis uflebaTa komitetis zogadi komentari #10 (2007) bavSvTa uflebebi 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi. UN Doc. CRC/C/GC/10, paragrafi 4
ECOSOC rezolucia 1997/30, 21 ivlisi, 1997
evropis sabWos ministrTa komitetis bavSvze morgebuli marTlmsajulebis saxelmZRvanelo 
miTiTebebis ganmartebiTi memorandumi amomwuravad mimoixilavs adamianis uflebaTa evropul 
sasamarTloze arsebul Sesabamis iurisprudencias
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arasrulwlovani damnaSaveebis winaRmdeg gatarebuli sanqciebisa 
Tu RonisZiebebis wesebi ministrTa komitetma 2008 wlis 5 noembers 
miiRo. am wesebis mizania, arasrulwlovani damnaSaveebis winaaRmdeg 
gatarebuli sanqciebi Tu  RonisZiebebi iyos usafrTxo, ar arRvevdes 
maT uflebebs da xels uwyobdes maT fizikur, fsiqologiur da 
socialur keTildReobas.

sxva aRsaniSni rekomendaciebia: rekomendacia Rac(2003)20 arasrul-
wlovanTa delikventobisa da marTlmsajulebis Sesaxeb, rekomen-
dacia Rec(2005) sacxovrebel instituciebSi bavSvTa uflebebis 
Sesaxeb da rekomendacia Rec(2006)2 cixis evropuli wesebis Sesaxeb.

evropis sabWos ministrTa komitetis saxelmZRvanelo direqtivebi 
bavSvze morgebuli marTlmsajulebis Taobaze

evropis sabWos ministrTa komitetis saxelmZRvanelo direqtivebi 
bavSvze morgebuli marTlmsajulebis Taobaze miRebul iqna 2010 
wlis 17 noembers.  am miTiTebis mizania, rom Sesabamis SemTxvevebSi 
yvela bavSvs hqondes informirebulobis ufleba, warmomadgenlis 
yolis ufleba, monawileobisa da dacvis ufleba; amasTanave, 
gaTvaliswinebuli unda iyos bavSvis asaki, saWiroebebi da 
ganviTarebis done. 

rogorc zemoT aRiniSna, saxelmZRvanelo direqtivebSi bavSvze 
morgebuli marTlmsajuleba ganimarteba, rogorc: 

“marTlmsajulebis iseTi sistema, romelic bavSvTa uflebebis 
yvelaze maRali standartiT dacvas uzrunvelyofs, winamdebare 
dokumentSi asaxuli principebis dacviTa da bavSvis simwifisa 
da saqmis garemoebebis gacnobierebis SesaZleblobebis 
gaTvaliswinebiT. kerZod, aseTi marTlmsajuleba unda iyos 
misawvdomi, bavSvis asakis Sesabamisi, drouli, saTanado, bavSvis 
uflebebze da saWiroebebze orientirebuli da morgebuli; garda 
amisa, marTlmsajulebis sistema pativs unda scemdes bavSvis 
uflebebs, maT Soris, samarTalwarmoebaSi monawileobisa da misi 
gagebis uflebas, da uzrunvelyofdes piradi da ojaxuri cxovrebis, 
Rirsebisa da xelSeuxeblobis pativiscemas.” 

ministrTa komitetis rekomendacia CM/Rec(2008)11 wevri qveynebisadmi arasrulwlovani 
damnaSaveebis winaaRmdeg gatarebuli sanqciebisa Tu RonisZiebebis Sesaxeb
rekomendacias Rec(2003)20 arasruwlovanTa delikventobisa da marTlmsajulebis Sesaxeb xeli 
moewera 2003 wlis 24 seqtembers; ministrTa komitetis rekomendacias Rec(2005) sacxovrebel 
instituciebSi mcxovreb bavSvTa uflebebis Sesaxeb xeli moewera 2005 wlis 16 marts; 
rekomendacias Rec(2006)2 cixis evropuli wesebis Sesaxeb
evropis sabWos ministrTa komitetis saxelmZRvanelo  miTiTebebi  bavSvze orientirebuli 
marTlmsajulebis Taobaze, 17 noemberi, 2010
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ministrTa komitetis rekomendacia CM/rec(2009)/10: evropis sabWos 
saxelmZRvanelo direqtivebis bavSvTa mimarT Zaladobis winaaRmdeg 
integrirebuli erovnuli strategiis Taobaze

dokumentis „evropis sabWos saxelmZRvanelo miTiTebebi“ 
Tanaxmad, bavSvebis Zaladobisgan dacvis integrirebuli erovnuli 
strategiis mizania erTiani erovnuli CarCos Seqmnis xelSewyoba. 
direqtivebis mixedviT, bavSvTa mimarT Zaladobis sapasuxo Tu 
prevenciuli midgomebi sistemuri da multidisciplinuri unda 
iyos. saxelmZRvanelo direqtivebSi evropis sabWo xazs usvams, rom 
Zaladobaze fragmentuli reagireba, SesaZloa,  efeqturi iyos 
konkretuli problemis gadasaWrelad, Tumca amgvari midgoma ver 
upasuxebs bavSvTa gansxvavebul saWiroebebs. mxolod konkretul 
problemaze Tu konkretul bavSvTa jgufebze Zalisxmevisa da 
yuradRebis daxarjva mxolod moklevadian periodSi SeiZleba iyos 
SesaZlebeli da efeqturi. 

bavSvis dacvis integrirebuli sistema bavSvze orientirebulia 
da Seesabameba bavSvis uflebaTa konvenciis moTxovnebs. amgvari 
sistema gulisxmobs yvela seqtoris - ganaTlebis, jandacvis, 
keTildReobis, samarTlis, samoqalaqo sazogadoebis, Temisa da 
ojaxis - erTobliv organizebul Zalisxmevas bavSvTa mimarTa 
nebismieri Zaladobis, eqspluataciisa da ugulebelyofis 
winaaRmdeg. bavSvis dacvis integrirebul sistemaSi mniSnvelovani 
adgili uWiravs prevencias. zogad komentarSi 13 (2011) komiteti 
iZleva saxelmZRvanelo miTiTebebs bavSvTa mimarT Zaladobis 
winaaRmdeg calkeuli, fragmentuli da reaqtiuli iniciativebis 
aRmofxvrisa da bavSvis uflebebze orientirebuli erTiani CarCos 
Seqmnis Taobaze.

2.3 evrokavSiri

2.3.1 direqtivebi

evropis parlamentisa da sabWos mier miRebuli direqtivebi 
evrokavSiris qveynebisaTvis samarTlebrivad savaldebuloa. 
direqtiva moqnili instrumentia, romelic erovnuli kanonmdeblobis 
mowesrigebisaTvis gamoiyeneba. direqtivebi evropis qveynebisagan 
moiTxovs garkveuli Sedegis miRwevas, Tumca tovebs samoqmedo 
gzis Tavisuflebas.

2016 wlis 11 maisis evropis parlamentisa da sabWos direqtiva 
2016/800/EU arasrulwlovani braldebulebisa da eWvmitanilebis 
procesualuri usafrTxoebis Taobaze 

23
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direqtivis 2016/800/EU mizania eWvmitanili da braldebuli 
bavSvebis, anu 18 wels miuRweveli pirebis procesualuri 
garantiebi.  direqtivis Tanaxmad, aseTi pirebi saqmis Sesaxeb 
unda iyvnen informirebulni da sargeblobdnen samarTliani 
sasamarTlo ganxilvis uflebiT. saxelmwifom unda izrunos, rom 
bavSvma xelaxali danaSauli ar Caidinos da warmatebiT daubrundes 
sazogadoebas.   

direqtivis Tanaxmad, TiToeuli bavSvis SemTxvevaSi, individualurad 
unda Sefasdes misi saWiroebani, ganaTlebis, ganviTarebisa da 
socialuri integraciis done da am yvelafris gaTvaliswinebiT,  
gadawydes specifikuri procesualuri dinamikisa da misi, rogorc 
damnaSavis, pasuxismgeblobis sakiTxi. 

direqtiva Seexeba Semdeg sakiTxebs: informirebis ufleba; mSoblisa 
Tu sxva mzrunveli piris informirebis ufleba; advokatis daxmareba; 
individualuri Sefasebis ufleba; samedicino gamokvlevis ufleba; 
gamokiTxva an audio-vizualuri Canaweri; Tavisuflebis aRkveTis  
SezRudvebi; alternatiuli saSualebebi; gansakuTrebuli mopyroba 
Tavisuflebis aRkveTis SemTxvevaSi; saqmis drouli da samarTliani 
ganxilva; piradi sivrcis xelSeuxeblobis ufleba; mSoblis an sxva 
mzrunvelis Tanxlebis ufleba; sasamarTlo ganxilvaze daswrebisa 
da monawileobis ufleba; dapatimrebis evropuli orderi; 
iuridiuli daxmarebis ufleba; mkurnalobis; swavla-ganaTlebis 
miRebis ufleba.

2.3.2 rekomendaciebi

evrokomisiis rekomendaciebi samarTlebrivad savaldebulod 
Sesasrulebeli araa. rekomendacia Sesabamisi sakiTxis xedvis 
dafiqsirebaa.

proceduruli garantiebi mowyvladi pirebisaTvis, romlebic 
eWvmitanilebi  an braldebulebi arian sisxlis samarTalwarmoebis 
procesSi (C(2013)8178/2)

rekomendaciis mizania waaxalisos wevri saxelmwifoebi rom 
gaaZlieros im pirTa procesualuri uflebebi, romlebsac maTi 
asakis, gonebrivi Tu fizikuri mdgomareobidan gamomdinare 
(mowyvladi pirebi), ar SeuZliaT sakiTxis gageba da sruli 
monawileoba samarTalwarmoebis procesSi.

agreTve individualuri Sefasebis Taobazea direqtiva 2012/29/EU, romelic uflebaTa minimalur 
standarts ayalibebs
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2.4 danaSaulis mowme da msxverpli bavSvebi

rogorc zemoT ganimarta, mowme da msxverpli bavSvebi ar arian 
kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebi anu bavSvebi, romlebic 
eWvmitanilni arian an miCneulni arian, rogorc sisxlis samarTlis 
kanondamrRvevebi. 

matra-programa „bavSvTa dacvis sistemis gaZliereba kanonTan 
konfliqtSi myofi bavSvebisTvis“ kanonTan konfliqtSi myofi 
bavSvebis uflebebs Seexeba, Tumca mowme da msxverpl bavSvebTan 
dakavSirebul sakiTxebzec gamoiTqva interesi.

bavSvis uflebaTa konvenciis relevanturi muxlebia: 
muxli 12 (bavSvis Sexedulebis pativiscema), 
muxli 19 (Zaladobisgan dacva), 
muxli 34 (seqsualuri Zaladoba da eqspluatacia) da 
muxli 39 (gajansaReba da socialuri reintegracia). 

aseve unda aRiniSnos evropis parlmentisa da sabWos 2012 wlis 25 
oqtombris direqtiva 2012/29/EU  msxverplTa dacvis minimaluri 
standartebis Taobaze. samarTlebrivad arasavaldebulo 
saxelmZRvanelo miTiTebebi msxverpli da mowme bavSvebis Taobaze 
miRebul iqna gaeros ekonomikuri da socialuri sabWos (ECOSOC) 
mier, 2005 wlis 22 ivliss. saxelmZRvanelo miTiTebebi asaxavs 
bavSvis dacvis erovnuli sistemis implementaciis karg models. 
saxelmZRvanelo miTiTebebSi xazi esmeba, rom samarTlebriv 
procesebSi monawileobis Sedegad travmis gaRrmavebis Tavidan 
asacileblad msxverpl da mowme bavSvebs maTi asakis, saWiroebebisa 
da ganviTarebis donis Sesabamisi mxardaWera esaWiroebaT. 
aseve aRniSnulia dazaralebuli. gansakuTrebiT ki  seqsualur 
Zaladobagancdili bavSvebis viqtimizaciasTan dakavSirebuli 
savalalo fsiqologiuri da emociuri Sedegebi.  saxelmZRvanelo 
miTiTebebSi naTqvamia, rom bavSvebTan momuSave profesionalebs 
unda hqondeT Sesabamisi codna da momzadeba - bavSvTa saWiroebebis 
Sefaseba, gamokiTxva da sxva.

evropis sabWos konvencia seqsualuri eqspluataciisa da seqsualuri 
Zaladobisagan bavSvTa dacvis Sesaxeb  igive lansarotes konvencia 
miRebul iqna 2007 wlis 25 oqtombers. konvencia samarTlebriv 
procedurebSi msxverpli bavSvebis uflebaTa da interesTa dacvas 
Seexeba. is pirveli samarTlebrivi instrumentia, romelic ganarCevs 
seqsualuri Zaladobis formebs, rogorebica saxlSi an ojaxis mier 
Cadenili Zaladoba, Zalis gamoyeneba, mosyidva da muqara. agreTve 
bavSvis uflebaTa konvenciis damatebiTi oqmis ̀ bavSvebiT vaWrobis, 
bavSvTa prostituciisa da bavSvTa pornografiis Sesaxeb~ muxli 8 
msxverpl bavSvebs Seexeba.

ECOSOC rezolucia 2005/20, 22 ivlisi, 2005
CETS #201
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Tavi 3.

samarTlebrivi CarCo

am nawilSi ganmartebulia kanonTan konfliqtSi myof bavSvTa 
uflebebi, rogorc es gansazRvrulia bavSvis uflebaTa konvenciiT 
(CRC) da relevanturia, sxva saerTaSoriso da evropuli 
dokumentebTan. am aRwerilobis safuZvels bavSvis uflebaTa 
komitetis (SemdgomSi komitetis) zogadi komentari #10 
(2007) arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi bavSvTa uflebebis 
Taobaze 
(SemdgomSi zogadi komentari #10) warmoadgens.  

Tavis zogad komentarSi #10, komiteti cnobs wevri saxelmwifoebis 
mier arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sakiTxebSi gadadgmul 
pozitiur nabijebs, Tumca, agreTve  SeSfoTebas gamoxatavs zogierT 
wevr saxelmwifoSi mTel rig sakiTxebSi sasurvelisgan mniSvnelovnad 
gansxvavebuli mdgomareobis Sesaxeb (rogorebicaa procesualuri 
uflebebi; ganridebis meqanizmebis SemuSaveba da danergva; 
Tavisuflebis aRkveTa, rogorc ukiduresi zoma; prevenciuli 
Zalisxmeva). komiteti ambobs, rom es SesaZloa ganpirobebuli iyos 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis arasaTanado politikiTa da 
sistemiT; ukanaskneli gulisxmobs policiaSi, samarTaldamcav 
organoebSi, sasamarTloSi, prokuraturasa Tu sxva msgavs 
sistemebSi specializebuli erTeulebis ararsebobas. komiteti 
xazs usvams, rom bavSvis uflebaTa konvencia wevr saxelmwifoebs 
avaldebulebs efeqturi arasrulwlovanTan marTlmsajulebis 
sayovelTao politikis danergvas. 

zogadi komentari #10 wevri saxelmwifoebisaTvis warmoadgens 
miTiTebebsa da rekomendaciebs politikis Sinaarsis Taobaze. 
amgvari politika saxelmwifoebs saSualebas miscems, imoqmedon 
kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis da mTlianad sazogadoebis 
saukeTeso interesebidan gamomdinare. 

komiteti aRniSnavs, rom politikis danergvisaTvis aucilebelia  
pekinis wesebis (gaeros minimaluri standartuli wesebi 
arasrulwlovanTa mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis 
Sesaxeb), havanuri wesebisa (gaerTianebuli erebis wesebi 
TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvis) da riadis 
saxelmZRvanelo principebis (gaero-s saxelmZRvanelo principebi 
arasrulwlovanTa mier Cadenil danaSaulTan dakavSirebiT) 
implementireba.

gaeros dokumenti CRC/C/GC/10 25 aprili, 2007. zogadi komentaris teqsti inglisur enaze 
SegiZliaT ixiloT: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC
%2fGC%2f10&Lang=en 
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bavSvis uflebaTa konvencia wevr saxelmwifoebs arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis sayovelTao politikis danergvas avaldebulebs.

3.1 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis  politikis bazisuri principebi

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis politikis zogadi principebi 
Tavmoyrilia bavSvis uflebaTa konvenciis me-2, me-3,- me-6 da me-12 
muxlebSi, ufro detalurad ki muxlebSi 37 da 40.

bavSvis interesebi (CRC muxli 3)
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis konteqstSi ganxorcielebuli 
nebismieri qmedeba, upirvelesad, bavSvis saukeTeso interesebs 
unda iTvaliswinebdes. bavSvebi zrdasrulebisgan gansxvavdebian 
fizikuri da fsiqologiuri ganviTarebis doniT, agreTve emociuri 
da saganmanTleblo saWiroebebiT. swored es gansxvavebebi 
warmoadgens kanonTan konfliqtSi myof bavSvTa samarTlebrivi 
pasuxismgeblobis msubuq formebs da Sesabamisad, arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis calke gamoyofis safuZvels. bavSvis saukeTeso 
interesebis dacva arasruwlovanTa marTlmsajulebis konteqstSi 
gulisxmobs eWvmitanili, braldebuli da damnaSaved miCneuli 
bavSvebis reabilitaciaze da ara - dasjaze, aqcentis gakeTebas.

evropis sabWos ministrTa komitetis saxelmZRvanelo direqtivebi 
bavSvze orientirebuli marTlmsajulebis Taobaze ambobs: 
„miuxedavad imisa, rom saboloo gadawyvetilebis miRebis 
kompetencia da pasuxismgebloba sasamarTlo organoebs aqvs, 
wevrma saxelmwifoebma, saWiroebis SemTxvevaSi, unda danergon 
multidisciplinaruli midgomebi bavSvis saukeTeso interesebis 
Sefasebis mizniT“. saxelmZRvanelo miTiTebebi ambobs:

16. xeli unda Seewyos sxvadasxva sferos profesionalebis
TanamSromlobas bavSvis piradi da ojaxuri cxovrebis uflebis 
pativiscemis principze dayrdnobiT, raTa sruli informacia iqnas 
moZiebuli bavSvis Taobaze da amomwuravad iqnas Sefasebuli misi 
qmedunarianobis, fsiqologiuri, socialuri, emociuri, fizikuri 
da kognituri TvalsazrisiT arsebuli mdgomareoba.

17. bavSvebze an bavSvebTan momuSave yvela profesionalisTvis
(advokatebi, fsiqologebi, policia, saimigracio samsaxurebis 
personali, socialuri muSakebi da mediatorebi), unda SemuSavdes 
Sefasebis saerTo CarCo, romelic samarTalwarmoebisas an sxva 
intervenciisas gadawyvetilebis mimReb pirebs bavSvis saukeTeso 
interesebze morgebuli gadawyvetilebis miRebaSi daexmareba. 

CRC/C/GC/10, paragrafi 4
Ibid paragrafi 5
Ibid paragrafi 10
evropis sabWos ministrTa komitetis saxelmZRvanelo direqtivebi bavSvze orientirebuli 
marTlmsajulebis Taobaze, 18
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18. multidisciplinaruli midgomebis danergvis procesSi daculi
unda iqnas konfidencialurobasTan dakavSirebuli profesiuli 
eTikis wesebi. 

evropis parlamentisa da sabWos direqtivis 2016/800/EU `samarTeb-
riv devnaSi eWvmitanil da braldebul bavSvTa procesualuri 
uflebebis uzrunvelyofis Taobaze~ me-7 muxli  samarTlebriv 
procedurebSi eWvmitanili da braldebuli bavSvebis individualu-
ri Sefasebis uflebis Taobaze saubrobs. individualuri Sefasebis 
mizania bavSvis usafrTxoebasTan, ganaTlebasTan, codnasTan 
da socialur integraciasTan dakavSirebuli gansakuTrebuli 
saWiroebebis warmoCena, raTa moxdes maTi samarTlebrivi 
pasuxismgeblobis sakiTxis dadgena (ixileT 3.5).

diskriminaciis dauSvebloba (CRC muxli 2)
saxelmwifoni valdebulni arian, ar dauSvan kanonTan konfliqtSi 
myofi bavSvebis diskriminacia da Sesabamisad, uzrunvelyon maTi 
samarTliani mopyroba. rac gulisxmobs bavSvebTan momuSave 
profesionalebis momzadebas, Sesabamisi kanonebis, regulaciebisa 
da sxva samarTlebrivi zomebis dawesebas.

gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces bavSvTa mowyvlad 
jgufebs, rogorebicaa usaxlkaro bavSvebi, rasobrivi, eTnikuri, 
religiuri Tu lingvisturi umciresobis warmomadgeneli bavSvebi, 
aborigeni bavSvebi, gogonebi, SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
bavSvebi, danaSaulis ganmeorebiT Camdeni bavSvebi. gansakuTrebuli 
RonisZiebebi unda gatardes yofili kanondamrRvevi bavSvebis 
diskriminaciis winaaRmdeg - magaliTad: ganaTlebasa da dasaqmebaSi 
daxmarebis gaweva, sazogadoebaSi reintegreciaSi daxmareba 
da maTi sazogadoebaSi CarTulobis dadebiTi rolis Taobaze 
saganmanTleblo kampaniebis Catareba. ar unda moxdes qceviTi 
problemebis (rogoricaa saxlis mitoveba, mawanwaloba, skolis 
gacdenebi da sxva) kriminalizacia. 

riadis saxelmZRvanelo miTiTebebis 56-e muxlSi aRniSnulia: 
„imisaTvis, rom axalgazrda pirebis Semdgomi stigmatizacia, 
viqtimizacia da kriminalizacia Tavidan iqnes acilebuli, unda 
ganxorcieldes kanonmdebloba, raTa uzrunvelyofili iqnes, rom 
nebismieri saqmianoba, romelic ar iTvleba danaSaulad an ar isjeba 
zrdasrulis mier Cadenis SemTxvevaSi, ar iTvlebodes danaSaulad 
da ar isjebodes im SemTxvevaSi, Tuki igi Cadenil iqneba axalgazrda 
piris mier“ 

Ibid paragrafi 23
evropis parlamentisa da sabWos direqtiva 2016/800/EU eWvmitanili da braldebuli 
bavSvebis procesualuri uflebebis uzrunvelyofis Taobaze, 11 masi, 2016
gaeros dokumenti CRC/C/GC10, 25 aprili, 2007, 6-9 paragrafebi
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sicocxlis xelSeuxeblobis, sicocxlis SenarCunebisa da ganviTare-
ganviTarebis ufleba (CRC muxli 6)
sicocxlis xelSeuxeblobis, sicocxlis SenarCunebisa da 
ganviTarebis ufleba bavSvebis kanonTan konfliqtSi Sesvlis 
prevenciisaken mimarTuli programebisa da politikis STamagonebeli 
Zala unda iyos. amas garda, am uflebam unda ganapirobos bavSvis 
ganviTarebis xelSemwyobi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
politika. 

bavSvis uflebaTa konvenciis 37-e (1) muxli krZalavs sikvdiliT 
dasjasa da samudamo patimrobas, romelic ar iTvaliswinebs 
gaTavisuflebis SesaZleblobas.

muxli 37(2) ambobs, rom bavSvis Tavisuflebis nebismieri SezRudva, 
rogoricaa, dapatimreba, dakaveba an cixeSi moTavseba, unda 
gamoiyenebodes, rogorc ukiduresi zoma, rac SeiZleba mcire 
drois ganmavlobaSi.

bavSvis Sexedulebebis pativiscema (CRC muxli 12)
bavSvs aqvs sakuTari Sexedulebebis gamoxatvis ufleba. bavSvis 
Sexedulebebi, sasamarTlo da administraciuli wesiT saqmis 
nebismieri ganxilvisas, SeZlebisdagvarad maqsimalurad unda iyos 
gaTvaliswinebuli.

Rirseba (CRC muxli 40(1))
mTeli samarTlebrivi procesis ganmavlobaSi mxedvelobaSi 
unda iqnes miRebuli Rirsebis Tandayolili ufleba. misdami 
nebismieri mopyroba xels unda uwyobdes bavSvSi sxva adamianebis 
uflebebisa da Tavisuflebebis mimarT pativiscemis ganmtkicebas, 
iTvaliswinebdes bavSvis asaks da xels uwyobdes sazogadoebaSi 
srulfasovan reintegracias. kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis 
winaaRmdeg nebismieri formiT Zaladoba unda iyos akrZaluli da 
SeZlebisdagvarad Tavidan acilebuli.

3.2 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sayovelTao politikis ZiriTadi 

elementebi

bavSvTa kanonTan konfliqtSi Sesvlis prevencia
saxelmwifoni valdebulni arian, gaataron bavSvTa 
kanonTan konfliqtSi Sesvlis prevenciuli RonisZiebebi. am 
RonisZiebebis gatarebisas gaTvaliswinebuli unda iyo 
bavSvis uflebaTa konvenciaSi asaxuli principebi, kerZod ki: 

Ibid, paragrafi 11
Ibid, paragrafi 12
Ibid, paragrafebi 13-14
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        bavSvis saukeTeso interesebi (muxli 3), 
cxovrebis saTanado done (muxli 27), 
jandacva (muxli 24), 
ganaTleba (muxlebi 28-29), 
Zaladobis nebismieri formisgan dacva (muxli 19), 
ekonomikuri eqspluataciisagan dacva (muxli 32) da 
seqsualuri eqspluataciisagan dacva (muxli 34). 

es RonisZiebebi unda iTvaliswinebdnen gaeros saxelmZRvanelo 
principebs arasrulwlovanTa delikventuri qcevis prevenciis 
Taobaze (riadis saxelmZRvanelo principebi). gansakuTrebuli 
Zalisxmeva unda Caidos iseTi prevenciuli politikis gatarebaze, 
romelic xels uwyobs bavSvTa socializaciasa da integracias, 
gansakuTrebiT, ojaxis, sazogadoebis, TanatolTa jgufebis,  
skolis, profesiuli momzadebisa da muSaobis daxmarebiTa da 
saSualebiT.

samarTlebrivi pasuxismgeblobis minimaluri asaki (CRC muxli 
40(3)(a)
saxelmwifoni valdebulni arian, daadginon sisxlis samarTlebrivi 
pasuxismgeblobis minimaluri asaki (CRC muxli 40(3)(a)). pasuxismgeb-
lobis minimaluri asaki ar unda iyos 12-ze naklebi. pasuxismgeblobis 
minimaluri asaki unda iyos absoluturi - gamonaklisebis gareSe 
(magaliTad, seriozuli darRvevebi). ar SeiZleba pasuxismgeblobis 
asaks miuRweveli piris samarTlebriv devnaSi gadacema. 
pasuxismgeblobis asaks miuRweveli pirebis mimarT SesaZloa 
gatardes sxva intervenciuli RonisZiebebi, bavSvis saukeTeso 
interesebis gaTvaliswinebiT. amgvar RonisZiebebs ganekuTvneba: 
saganmanaTleblo, sameurveo, sameTvalyureo da sxva.  instituciaSi 
moTavseba mxolod ukanasknel zomad unda iqnes gamoyenebuli (CRC 
muxlebi 37(b) da 20(3)). 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis zeda asakobrivi zRvari (CRC 
muxli 40)
arasrulwlovanTa marTlmsajuleba vrceldeba pirebze, romlebsac
danaSaulis Cadenis momentisaTvis miRweuli aqvT pasuxismgeblobis 
minimaluri asakisaTvis, magram ar miuRweviaT 18 wlisTvis. 
saxelmwifoebma ar unda SezRudon arasrulwlovanTa marTlmsaju-
lebis asaki (magaliTad, 16 wels miuRwevel individebze). saxelmwifom 
18 wels miuRweveli piri ar unda ganixilos zrdasrulad, Tundac 
gamonaklisis saxiT). 

Ibid, paragrafebi 15-12
Ibid, paragrafebi 30-55
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zogierTi saxelmwifo arasrulwlovanTa marTlmsajulebas 
avrcelebs 18 -21 wlis individebze. amgvari politika bavSvis 
uflebaTa konvenciasTan winaaRmdegobaSi ar imyofeba. piriqiT, 
es kanonTan konfliqtSi myofi axalgazrda adaminebis uflebaTa 
kuTxiT pozitiur nabijad ganixileba.

intervenciebi: kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis mimarT zomebis 
miReba sasamarTlo ganxilvis gareSe (CRC 40(3)(b))
saxelmwifoni valdebulni arian, SeimuSaon kanonTan konfliqtSi 
myofi bavSvebis mimarT sasamarTlo ganxilvis gareSe gasatarebeli 
zomebi (magaliTad: ganrideba), adamianis uflebaTa da samarTlebrivi 
garantiebis sruli dacviT. ganrideba unda gamoiyenebodes 
yvela naklebad mZime da danaSaulis pirvelad Camden pirebTan  
mimarTebaSi da ara mxolod. ganrideba dadebiTad moqmedebs 
rogorc stigmatizaciis Tavidan acilebaze, agreTve Tavad 
bavSvebze da sazogadoebaze. amasTanave, ganrideba ekonomikuradac 
margia. ganridebis meqanizmebs ganekuTvneba: Temuri programebi, 
rogoricaa sazogadoebisaTvis sasargeblo samuSao, socialuri 
muSakebis Tu sxva kvalificiuri pirebis mier meTvalyureoba da 
konsultacia, ojaxuri Sexvedrebi da aRdgeniTi samarTlis sxva 
formebi, rogorebicaa zaralis anazRaureba. 

kanonSi unda iyos asaxuli, Tu  ra SemTxvevebSia SesaZlebeli 
ganridebis gamoyeneba. am kuTxiT policiis, prokurorisa Tu 
sxva moqmedi pirebis mier miRebuli gadawyvetilebebi unda iyos 
regulirebuli da ganxiluli. unda arsebobdes Sesabamisi 
samarTlebrivi garantiebi, raTa ganrideba gamoyenebuli iqneba 
mxolod maSin, roca arsebobs danaSauli damadasturebeli 
sakmarisi nivTmtkiceba da arsebobs bavSvis Tanxmoba ganridebis 
Taobaze. Sesabamisi uflebamosilebis mqone pirebis mier 
samarTlebrivi procedurebis dawyebis Semdeg, prokurorebi 
da sxva pirebi mudmivad unda ganixilavdnen 

sasamarTlo procesis alternativebs.

intervenciebi: kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis mimarT zomebis 
miReba da samarTlebrivi procedurebi (devna?) (CRC muxli 40(4))
Sesabamisi uflebamosilebis mqone pirebis mier samarTlebrivi 
procedurebis dawyebisas gaTvaliswinebuli unda iyos samarTliani 
sasamarTlo ganxilvis principebi (ix. qvemoT)

saxelmwifoni valdebulni arian, uzrunvelyon sxvadasxva socialuri 
da saganmanaTleblo servisebisa da RonisZiebebis arseboba, 
rogorebica: movla, meurveobisa da meTvalyureobis debuleba. 
konsultacia, gamosacdeli vadis daniSvna, aRzrda, ganaTleba 

Ibid, paragrafebi 36-39
Ibid, paragrafebi 24-27, 68-69
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da profesiuli momzadeba. kanoni sasamrTlos/mosamarTles unda 
sTavazobdes instituciuri zrunvisa da Tavisuflebis aRkveTis 
alternativebs. bavSvis keTildReobisa, saukeTeso interesebisa da 
reintegraciis uzrunvelyofa da dacva unda iyos prioritetuli. 
Tavisuflebis aRkveTa unda gamoiyenebodes, rogorc ukiduresi 
zoma, rac SeiZleba mcire droiT (CRC muxli 37(b)).

evropuli wesebis arasrulwlovani kanondamrRvevebis Sesaxeb 
mizania uzrunvelyos, rom  arasrulwlovani kanondamrRvevebis 
nebismieri saxis zomis gatarebisas, gaTvalisiwinebuli da daculi 
iyos maTi fizikuri, fsiqologiuri da socialuri keTildReoba.

zogad komentarSi #13 (2001) bavSvis uflebaTa komiteti warmoadgens 
miTiTebebs, Tu rogor SeiZleba bavSvis dacvis calkeuli, 
fragmentuli da reaqciuli iniciativebis sanacvlod, bavSvis 
uflebebze orientirebuli sayovelTao RonisZiebebis SemuSaveba. 
komiteti ambobs: saWiroa arsebobdes Zaladobis CamdenebisaTvis, 
gansakuTrebiT, Zaladobis Camdeni bavSvebisaTvis gankuTvnili 
servisebi da mkurnaloba. moZalade bavSvebi xSirad moklebulni 
arian ojaxur da sazogadoebriv zrunvas. isini aRqmulni unda 
iyvnen, rogorc msxverplni aRzrdisa da garemosi, romelic maT 
imedgacruebiT, siZulviliTa da agresiiT aRavsebs.  prioriteti 
unda mieniWos pro-socialuri Sexedulebebisa da qcevebis 
gamaRvivebel da wamaxalisebel saganmanaTleblo RonisZiebebis 
gatarebas. amavdroulad unda Semowmdes am bavSvTa sacxovrebeli 
pirobebi da am mimarTulebiT gadaidgas konstruqciuli nabijebi.

samarTliani sasamarTlo ganxilvis ufleba (CRC muxli 40(2)(b)
bavSvis uflebaTa konvenciis me-40(2)(b) muxlSi warmodgenilia 
sia, romlis mizansac bavSvis samarTliani sasamarTlo ganxilvis 
uzrunvelyofa warmoadgens:

b) yovel bavSvs, romelmac, rogorc Tvlian, daarRvia sisxlis
samarTlis kanonmdebloba, an brali edeba mis darRvevaSi, hqondes, 
sul cota, Semdegi garantiebi:

I) udanaSaulobis prezumpcia, sanam misi danaSauli ar iqneba
damtkicebuli kanonis Sesabamisad;

II) misi dauyovnebeli da uSualo informireba - aucileblobis
SemTxvevaSi ki informireba mSoblebis an kanonieri meurveebis 
meSveobiT - misTvis wayenebuli braldebis Sesaxeb da 
samarTlebrivi an sxva aucilebeli daxmarebis miReba Tavisi 
dacvis momzadebisa da ganxorcielebisaTvis;

Ibid, paragrafebi 28-29
ministrTa komitetis rekomendacia CM/Rec(2008)11 wevri saxelmwifoebisadmi arasruwlovanTa 
kanondarRvevebisadmi RonisZiebebis gatarebis Taobaze
gaeros dokumenti CRC/C/GC/13. 18 aprili, 2011, paragrafi 52
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III) kompetenturi, damoukidebeli an mikerZoebuli organos
an sasamarTlo organos mier samarTliani ganxilvis Sedegad 
gansaxilvel sakiTxze dauyovnebeli gadawyvetilebis 
miReba kanonis Tanaxmad, advokatis an sxva Sesabamisi piris 
TandaswrebiT da, Tuki es ar ewinaaRmdegeba bavSvis yvelaze 
WeSmarit interesebs, misi asakis an misi mSoblebis an kanonieri 
meurveebis mdgomareobis gaTvaliswinebiT;

IV) Zaldatanebisagan Tavisufleba, mimarTuli imisken, rom
bavSvma mowmis saxiT misces Cveneba an aRiaros danaSauli; 
braldebis mowmeTa Cvenebebis Seswavla an damoukideblad, an 
sxva pirTa daxmarebiT da dacvis mowmeTa Tanasworuflebiani 
monawileobisa da maTi Cvenebebis Seswavlis uzrunvelyofa;

V) Tu iTvleba, rom bavSvma daarRvia sisxlis samarTlis
kanonmdebloba, zemdgomi kompetenturi, damoukidebeli da 
mikerZoebuli organos an sasamarTlo organos mier kanonis 
Tanaxmad Sesabamisi gadawyvetilebis da masTan dakavSirebiT 
miRebuli nebismieri RonisZiebis xelaxali ganxilva;

VI) Tarjimnis ufaso daxmareba, Tu bavSvs ar esmis gamoyenebuli
ena an ver laparakobs am enaze;

VII) misi piradi cxovrebis sruli pativiscema saqmis garCevis
yvela stadiaze.

zogadi komentari #10 dawvrilebiT warmoadgens miTiTebebs. 
ixseniebs ra bavSvis uflebaTa konvenciis me-40 (2)(b)(vii) muxls, 
komiteti xazs usvams saqmis ganxilvis  yvela stadiaze piradi 
cxovrebis pativiscemis valdebulebas - ar unda gamoqveyndes iseTi 
informacia, romliTac bavSvis identificireba SesaZlebeli iqneba.  
bavSvis Canawerebi mkacrad konfidencialuri unda iyos da ar unda 
iqnes gamoyenebuli srulwlovanis saqmis Semdgom ganxilvebze.

evropis parlmentisa da sabWos 2016/80/EU  direqtivis mizans  
warmoadgens bavSvTa anu Tvramet wels miuRwevel pirTa, romlebTan 
mimarTebaSi miCneulia, rom maT daarRvies sisxlis samarTlis 
kanonmdebloba, an brali edebaT mis darRvevaSi, - saproceso uflebe-
bis uzrunvelyofa. rac, Tavis mxriv, gulisxmobs, rom samarTlebrivi 
procedurebis ganmavlobaSi unda sargeblobdnen samarTliani 
sasamarTlo ganxilvis uflebiT. amasTanave, RonisZiebebi unda iyos 
gatarebuli danaSaulis xelaxali Cadenis Tavidan acilebisTvis da 
srulfasovani socialuri integraciisaTvis.  

dokumentis sakiTxebs warmoadgens: informirebulobis ufleba, 
bavSvis ufleba Seatyobinon mSobels an sxva mzrunvels; iuridiuli 
daxmareba, individualuri Sefasebis ufleba, samedicino Semowmebis 
ufleba, gamokiTxva an audio-vizualuri Canaweri, Tavisuflebis 
aRkveTis SezRudvebi, alternatiuli RonisZiebebi, gansakuTrebuli 
mopyroba Tavisuflebis aRkveTis SemTxvevaSi, saqmis drouli da 
samarTliani ganxilva, piradi cxovrebis xelSeuxeblobis ufleba, 



25

mSoblis an sxva mzrunvelis Tanxlebis ufleba, sasamarTlo 
ganxilvaze piradad daswrebisa da monawileobis ufleba, evropuli 
dapatimrebis orderi; iuridiuli daxmarebis ufleba, mkurnaloba, 
swavla-ganaTleba. (ix. nawili 3.5).

Tavisuflebis aRkveTa (CRC muxli 37(b)-(d))
bavSvis uflebaTa konvenciis 37-e muxli TavisuflebaaRkveTili 
bavSvebis saproceso uflebebs, maTdami mopyrobasa 
da mdgomareobas Seexeba. 37-(b)-(d)-e muxliT Tavisuflebis 
aRkveTa moicavs: dapatimrebas, dakavebas da cixeSi 
moTavsebas. bavSvis uflebaTa konvenciis gansazRvreba 
mocemulia gaeros wesebSi TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dasacavad (havanuri wesebi):  „dakavebis an 
dapatimrebis nebismieri forma, an sasamarTlo, administraciuli 
an sxva sajaro organos brZanebis safuZvelze, piris moTavseba 
kerZo an sajaro sapatimro dawesebulebaSi, romlis sakuTari 
surviliT datovebis uflebac pirs ar gaaCnia.“ 
bavSvis dapatimreba, dakaveba an cixeSi moTavseba unda iyos kanonieri 
da gamoyenebul iqnes, rogorc ukiduresi zoma, rac  SeiZleba mcire 
drois ganmavlobaSi. arcerT bavSvs ar unda aRekveTos Tavisufleba 
ukanonod an TviTneburad (CRC muxli 37(b)).

saxelmwifoebma winaswari dakavebisas unda gaataron sakanonmdeblo 
da sxva RonisZiebebi. kanonSi naTlad unda iyos naTqvami, ra 
SemTxvevaSi aris SesaZlebeli arasrulwlovnis winaswar dakavebaSi 
moTavseba. winaswari dakavebis maqsimaluri xangrZlivoba 
gansazRvruli unda iyos kanoniT da xdebodes misi gadaxedva. 
winaswar dakavebasTan dakavSirebuli gadawyvetilebebi unda miiRos 
kompetenturma, damoukidebelma da miukerZoebelma Sesabamisi 
uflebamosilebis mqone organom. bavSvs unda gaewios iuridiuli 
Tu sxva saWiro daxmareba.

bavSvis uflebaTa konvenciis 37(d)-e muxlSi naTqvamia: “yovel 
TavisuflebaaRkveTil bavSvs hqondes ufleba, dauyonebliv miiRos 
samarTlebrivi da sxva Sesabamisi daxmareba, agreTve ufleba, 
gaaprotestos misi Tavisuflebis aRkveTis kanoniereba sasamarTlos 
an sxva kompetenturi damoukidebeli da miukerZoebeli organos 
winaSe da rom maT dauyonebliv gamoitanon gadawyvetileba nebismieri 
aseTi procesualuri qmedebis Taobaze.” bavSvis dapatimrebasa 
da Tavisuflebis aRkveTis kanoniereba kompetenturma organom 
Tavisuflebis SezRudvidan 24 saaTis ganmavlobaSi unda ganixilos. 
Tavisuflebis aRkveTis samarTlebriobis gaprotesteba moiazrebs 
aramxolod apelaciis uflebas, aramed wvdomas sasamarTlosTan 
an sxva kompetentur da miukerZoebel samarTlebriv Tu sxva 

2016 wlis 11 maisis evropis parlamentisa da sabWos direqtiva 2016/800/EU arasrulwlovani 
braldebulebisa da eWvmitanilebis procesualuri usafrTxoebis Taobaze 
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organosTan. dauyovneblivi gadawyvetilebis ufleba gulisxmobs, 
rom gadawyvetileba miRebul unda iqnes rac SeiZleba swrafad, 
magaliTad, gaprotestebidan araugvianes ori kviris ganmavlobaSi.

yoveli TavisuflebaaRkveTili bavSvi zrdasrulebisgan unda 
gancalkevdes (CRC muxli 37(g)). TavisuflebaaRkveTili bavSvi ar 
unda moTavsdes zrdasrulTa cixeSi. gansakuTrebul sifrTxiles 
saWiroebs gamoyeneba da interpretireba im dasaSvebi gamonaklisisa, 
romlis Sesaxebac bavSvis uflebaTa konvenciis 37(g)-e muxlSi weria 
- „roca amis gakeTeba bavSvis saukeTeso interesebs ar warmoadgens“. 
saxelmwifoebma TavisuflebaaRkveTili bavSvebisaTvis unda 
Camoayalibon specialuri dawesebulebebi da instituciebi, rac 
gulisxmobs specializirebuli, bavSvze orientirebuli personalis, 
profesionalebis, politikisa da midgomebis momzadebas. yovel 
TavisuflebaaRkveTil bavSvs aqvs ojaxTan kavSiris ufleba, 
rac gulisxmobs Sexvedrebsa da korespondencias. Sexvedrebis 
uzrunvelsayofad, bavSvi unda moTavsdes ojaxis sacxovrebelTan 
rac SeiZleba axlos.

saxelmwifoebma srulad unda gamoiyenon da danergon gaeros wesebi 
TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dasacavad, romelic 
generalurma asambleam 1990 wlis 14 dekembers 45/113 rezoluciiT 
miiRo; agreTve mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli patimarTa 
mopyrobis minimaluri standartebi. qvemoT warmodgenilia 
principebi, midgomebi da wesebi, romlebic gaTvaliswinebul unda 
iqnes Tavisuflebis aRkveTisas:

• bavSvebi	 moTavsebuli	 unda	 iyvnen	 iseT	 garemoSi,	 sadac
SesaZlebeli iqneba maTi reabilitacia, yuradReba mieqceva pira-
di cxovrebis pativiscemas, mgrZnobelobas (sensori stimuli), 
SesaZlebeli iqneba TanatolebTan urTierToba, sportul Tu 
sxva fizikur aqtivobebSi monawileoba, TviTgamoxatva da sxva.

• savaldebulo	 saskolo	 asakis	 yovel	 bavSvs	 aqvs	 ufleba,
miiRos mis saWiroebebze morgebuli ganaTleba, rac mas 
sazogadobaSi dabrunebaSi daexmareba; amas garda, saWiroebisa 
da survilisamebr, bavSvebs unda SeeZloT gaiaron profesiuli 
swavleba, rac maT samomavlo dasaqmebaSi daexmareba.

• yovel	 bavSvs	 aqvs	 ufleba	 sapatimro/gamosasworebel
dawesebulebaSi moxvedramde gaiaros samedicino Semowmeba da 
instituciaSi yofnis ganmavlobaSi miiRos Sesabamisi samedicino 
daxmareba.

• dawesebulebaSi	 momuSave	 pirebma	 xeli	 unda	 Seuwyon
bavSvis urTierTobas gare sazogadoebasTan, maT Soris 
ojaxTan, megobrebTan, sxva adaminebTan Tu organizaciebis 
warmomadgenlebTan; agreTve saxlSi stumrobis SesaZleblobas.

• SezRudvis	 saSualebebisa	 da	 Zalis	 gamoyeneba	 mxolod
gamonaklis SemTxvevebSia dasaSvebi - roca bavSvi sxvebisaTvis 
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an sakuTari TavisaTvis aSkara fizikur safrTxes warmoadgens 
da kontrolis yvela sxva meTodi amowurulia. SezRudvis 
saSualebebisa da Zalis gamoyenebas, iqneba es fizikuri, 
meqanikuri Tu samedicino saSualebebi, meTvalyureobas 
unda uwevdes samedicino da/an fsiqologiuri personali. 
dauSvebelia SezRudvisa da Zalis sadamsjelo RonisZiebad 
gamoyeneba. standartebis dawesebulebaSi momuSave pirebma unda 
garion specialuri swavleba, xolo SezRudvis saSualebebisa 
da Zalis borotad gamomyeneblebi saTanadod unda daisajon.

• nebismieri	gamosasworebeli	RonisZieba	unda	iTvaliswinebdes
arasrulwlovnis Rirsebasa da instituciuri zrunvis miznebs; 
gamosasworebeli RonisZiebebi, romelic bavSvis uflebaTa 
konveciis 37-e muxls ar Seesabameba, rogorebicaa bnel 
sakanSi moTavseba, izolirebul sakanSi moTavseba da 
dasjis sxva meTodebi, romlebic bavSvis fizikur da/an 
fsiqologiur keTildReobas uqmnis safrTxes, mkacrad unda 
iyos akrZaluli.
• yovel	 bavSvs	 unda	 hqondes	 ufleba,	 moTxovniTa	 Tu
saCivriT, Sinaarsis cenzuris gareSe, mimarTos administracias, 
sasamarTlo Tu sxva uflebamosil organos da dawesebulebas. 
es unda xdebodes dayovnebis gareSe. bavSvebma unda icodnen am 
meqanizmebis arsebobis Sesaxeb da hqondeT maTTan wvdoma

• damoukidebel	da	uflebamosil	institutebs	Tu	organoebs
ufleba da saSualeba unda hqondeT, ganaxorcielon rogorc 
regularuli, aseve moulodneli Semowmebebi; maT gansakurebuli 

mniSvneloba unda mianiWon bavSvebTan konfidencialur saubars.

aseve unda aRiniSnos rekomendacia CM/Rec(2008)11 arasrulwlovan 
kanondamrRvevTa mimarTebiT gatarebuli RonisZiebebis wesebis 
Taobaze, rekomendacia Rec(2005)5 instituciebSi mcxovreb bavSvTa 
uflebebis Taobaze da rekomendacia Rec(2006)2 cixis evropuli 
wesebis Taobaze.

3.3 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis organizeba (mowyoba)

(CRC muxli 40(3))

saxelwifoebs aqvT valdebuleba, SeimuSaon arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis gankargvis meqanizmebi da sistema. bavSvis 
uflebaTa konvenciis muxli 40(3) ambobs: „saxelmwifoebi unda 
cdiloben kanonebis, procedurebis, organoebisa da dawesebulebebis 
Camoyalibebas bavSvebisaTvis, romlebmac, rogorc iTvleba, 
daarRvies sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edebaT misi 
darRveva an aRiarebulni arian mis damrRvevebad,“. rogori unda 
iyos es kanonebi da procedurebi mocemuli qvemoT. komitetis 

46

Ibid, paragrafebi 78-79
46



28

Tanaxmad, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sayovelTao 
sistemisaTvis aucilebelia:

a) policiaSi, prokuraturasa da sasamarTloSi  specializire-
buli erTeulebi

b) arasrulwlovanTa sasamarTlo, calke an adgilobrivi
sasamarTlos nawilad. sadac es praqtikuli mizezebidan 
gamomdinare SesaZlebeli araa, saxelmwifoebma unda 
uzrunvelyon arasrulwlovanTa saqmeebze specializebuli 
mosamarTleebis an magistratebis daniSvna.

g) specializebuli advokatebi an sxva samarTlebrivi
warmomadgenlebi

d) specializebuli servisebi, rogorebica probacia,
konsultacia an supervizia, da zrunvisa da moZalade 
bavSvebisaTvis gankuTvnili dawesebulebebi

e) TanamSromloba specializirebul erTeulebs, servisebsa
da dawesebulebebs Soris

v) bavSvTan momuSave profesionalebis momzadeba da swavleba.
swavleba unda moicavdes informacias bavSvis uflebaTa 
konvenciaze, arasrulwlovnebSi delikventuri qcevis 
mizezebs, bavSvTa fsiqologiuri Tu sxvagvari ganviTarebis 
sakiTxebs; gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces gogonebisa 
da umcrosobebis warmomadgeneli bavSvebis sakiTxebs, 
msoflioSi arsebul axalgazrdul kulturul trendebs, 
jgufuri aqtivobis dinamikas da sisxlis samarTlis 
kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebisadmi mimarTul 
arasasamarTlo procedurebs

z) informaciis sistematiuri Segroveba da arasrulwlovanTa
marTlmsajulebis aRsrulebis Sefaseba
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evropis sabWos ministrTa komitetis saxelmZRvanelo miTiTebebi bavSvze morgebuli 
marTlmsajulebis Taobaze, gv.8 
citata bavSvze morgebuli marTlmsajulebis saxelmZRvanelo principebis Sesavlidan
UN/CRC/C/GC/#10
ECOSOC/RES/2005/20 muxli 9(a)

Tavi 4.

bavSvis gamokiTxva sisxlis samarTlis procedurebSi

„bavSvebisadmi keTilganwyobili da megobruli damokidebuleba 
maTi dacvis nawilia. ganmeorebiTi gamokiTxvebi, mZime garemo 
da procedurebi, diskriminacia da sxva mravali amgvari midgoma 
bavSvebisaTvis, romlebic, SesaZloa, daxmarebas da dacvas 
saWiroeben, tkivilis da travmis momtania. xolo bavSvze morgebul 
marTlmsajulebas bavSvisTvis Sveba moaqvs; is ar aRrmavebs travmas 
da ar arRvevs bavSvTa uflebebs. unda gvaxsovdes, rom nebismieri 
bavSvisadmi, dabadebidan 18 wlamde, sasamarTlo procesis monawile 
iqneba is, dazaralebuli, mowme Tu damnaSave, unda gamoiyenebodes 
midgoma „bavSvebi uwinares yovlisa“. 

bavSvze morgebuli marTlmsajulebis saxelmZRvanelo principebi
marTlmsajulebis sistemis mier bavSvebis meoradi viqtimizaciisa-
gan dacvis mizniT Seiqmna, rac, Tavis mxriv, erTiani, multidiscip-
linaruli midgomis samuSao meTodebis SemuSavebas gulisxmobs“

mod de ber bukikio (Maud de Boer Buquicchio)  

samarTlebriv dokumentebSi, “gamokiTxvis” garda, gamoiyeneba 
“dakiTxva”, “mosmena” (“interrogation”, “inquiry”, “questioning” or “hearing”). 
am naSromSi “gamokiTxva” farTo gagebiTaa gamoyenebuli.

sisxlis samarTlis saqmis warmoebis procesSi SeiZleba gamoikiTxon 
kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebi, dazaralebuli da mowme 
bavSvebi. termini “kanonTan konfliqtSi myofi bavSvi [bavSvebi]” 
aRniSnavs 18 wels miuRwevel nebismier pirs, „romelmac, rogorc 
Tvlian, daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edeba 
misi darRveva, an aRiarebulia mis damrRvevad“.

“dazaralebuli da msxverpli bavSvi” aRniSnavs nebismier 18 wels 
miuRwevel adamians, romelic aris danaSaulis msxverpli an mowme, 
miuxedavad danaSaulisa da samarTlebriv procesebSi maTi rolisa 
da CarTulobisa.

gansazRvrebebi ar aris urTierTgamomricxavi. magaliTad: 
kanondamrRvevi, SesaZloa, iyos msxverplic; dazaralebuli, 
SesaZloa, iyos mowmec. sailustraciod: UNDOC/Unicef  dokumenti 
dazaralebul da msxverpl bavSvTa Taobaze - sarekomendacio 
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sakanonmdeblo CarCo (igive, rac modeluri kanoni) da Sesabamisi 
komentari (Model Law and Related Commentary) (SemdgomSi modeluri 
kanoni an komentari modeluri kanonis Taobaze) ganmartavs, 
rom unda moxdes im eWvmitanili da damnaSave bavSvebis dacvac, 
romlebmac ganicades viqtimizacia, ZaldatanebiT, daSinebiT an 
iZulebiT daarRvies kanoni. 

modelur kanoniseuli gansazRvreba “dazaralebuli da mowme 
bavSvisa” Seexeba nebismier 18 wels miuRweveli pirs, romelic 
gaxda danaSaulis msxverpli an mowme, miuxedavad danaSaulsa da 
samarTalwarmoebaSi misi monawileobis tipis nairgvarobisa. sxva 
sityvebiT rom iTqvas, modeluri kanoni ar ganarCevs dazaralebu-
lebs, romlebic amasTanave mowmeebi arian, dazaralebulebisagan, 
romlebic ar arian mowmeebi; modeluri kanoni ar ganarCevs im 
mowmeebsa da dazaralebulebs, romlebic kanonTan konfliqtSi 
arian, im mowmeebisa da dazaralebulebisagan, romlebic ar arian.

am dokumentSi, saqarTveloSi arsebuli situaciis gaTvaliswinebiT, 
gTavazobT im samarTlebriv wyaroebs, romlebic kanonTan 
konfliqtSi myofi, dazaralebuli da mowme bavSvebis marTebulad 
gamokiTxvisTvis mniSvnelovnad migvaCnia. gamoyenebul iqna Semdegi 
dokumentebi:

• gaeros	bavSvis	uflebaTa	konvencia	(savaldebulo	kanoni/
hard law)

• zogadi	komentari	#10	(2007)	arasrulwlovanTa	marTlmsaju-		
        lebaSi bavSvis uflebaTa Sesaxeb (arasavaldebulo kanoni/ 

soft law)

• saxelmZRvanelo	miTiTebebi	marTlmsajulebaSi	dazaralebu-	
      li da mowme bavSvebis Sesaxeb (miRebulia gaeros  ekonomikuri  

da socialuri sabWos mier) (arasavaldebulo kanoni/soft law)

• evropis	parlamentisa	da	sabWos	2016	wlis	11	maisis	direqti-
        va  2016/800/EU  sisxlis samarTaldarRvevaSi eWvmitanili da 
        braldebuli bavSvebis procesualuri uflebebis uzrunvel-
        yofis Sesaxeb (savaldebulo kano/hard law)

• evropis	parlamentisa	da	sabWos	2012	wlis	25	oqtombris	di-
     reqtiva 2012/29/EU danaSaulis msxverplTa uflebebis, daxma-
     rebisa da dacvis Sesaxeb (Caanacvla dadgenileba 2012/ 22/JHA)
        (savaldebulo kanoni/hard law)

UNDOC/Unicef  (2009) marTlmsajuleba dazaralebul da mowme bavSvebTan mimarTebaSi, gv iv, 
paragrafi 8. niu iorki, 2009. 
UNDOC/Unicef  (2009) marTlmsajuleba dazaralebul da mowme bavSvebTan mimarTebaSi, gv 5, 
gansazRvreba (a). niu iorki, 2009
UNDOC/Unicef  (2009) marTlmsajuleba dazaralebul da mowme bavSvebTan mimarTebaSi, gv. 29. niu 
iorki, 2009
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• evropis	sabWos	konvencia	seqsualuri	eqspluataciisa	da	seq-
     sualuri  Zaladobisagan  bavSvTa  dacvis  Sesaxeb, 25-10-2007 

(lansarotes konvencia) (savaldebulo kanoni/hard law)

• evropis	sabWos	ministrTa	komitetis	saxelmZRvanelo	miTiTe-
     bebi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis Sesaxeb  (arasaval-
     debulo kanoni/soft law)

• evropis	komisiis	rekomendacia	(Rec. C(2013) 8178/2) eWvmitanili
da braldebuli mowyvladi pirebis procesualuri uflebebis
uzrunvelyofis Sesaxeb (arasavaldebulo kanoni/soft law)

• UNODC/UNICEF (2009) marTlmsajuleba dazaralebul da mow-
     me  bavSvebTan  mimarTebaSi.  modeluri  kanoni  da Sesabamisi  

komentari (ar aris samarTlebrivi dokumenti).

am TavSi sisxlis samarTlebrivi procedurebisas gamokiTxuli 
mowme da eWvmitanili bavSvebis dacvisaTvis Semdeg mniSvnelovan 
TemebTan dakavSirebuli samarTlebrivi  sakiTxebi aris ganxiluli:

• bavSvis	dacvis	integrirebuli	sistema

• gamokiTxvamde	mowme	da	eWvmitanili	bavSvebis	individualuri
Sefaseba

• sxvadasxva	seqtorSi	momuSave	profesionalebis	CarTuloba

• momzadeba

• gamokiTxvis	meTodi,	garemo	da	kvalifikacia

• piradi	cxovreba/piradi	sivrce

4.1. bavSvis dacvis integrirebuli sistema

bavSvis dacvis integrirebul sistemad ganixileba sistema, 
romelic: 

- mowyobilia bavSvis garSemo; 

- morgebulia bavSvis saukeTeso interesebze; 

- uzrunvelyofs  bavSvis  uflebaTa konvenciaSi (CRC) asaxul 
      bavSvis uflebebis dacvas; 

- gansakuTrebul  yuradRebas uTmobs  mowyvlad jgufebs, ro-
       gorebicaa  TavisuflebaaRkveTili  da  kanonTan konfliqtSi 
      myofi  bavSvebi;  uzrunvelyofs  sxvadasxva  seqtorebisa da
      sistemebis, rogorebicaa gansazogadoeba, Temi da ojaxi, Ta- 
      namSromlobas bavSvis dacvisa da daxmarebis sakiTxebSi. 

ix. evropis sabWos integrirebuli strategia Zaladobis winaaRmdeg: https://rm.coe.int/168046d3a0.
bavSvis dacvis sistema http://fra.europa.eu/en/publication/2015/mapping-child-protection-systems-eu/
background-info 

54

54



32

kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebi gansakuTrebiT mowyvladi jgu-
fis wevrebad ganixilebian da maTi dacva gansakuTrebul yuradRebas 
saWiroebs. aseve gansakuTrebiT mowyvladni arian dazaralebuli 
da mowme bavSvebic. maTi daxmarebisas, sisxlis samarTlebriv 
procedurebSi travmis gaRrmavebis Tavidan asacileblad, saWiroa 
maTi asakis, ganviTarebis donisa da individualuri saWiroebebis 
gaTvaliswineba. dazaralebuli da mowme bavSvebi, gansakuTrebiT, 
roca saqme seqsualur Zaladobasa da seqsualur eqspluatacias 
exeba, SesaZloa, danaSaulisa da viqtimizaciis mZime fizikur, 
fsiqologiur da emociur Sedegebs ganicdidnen.

sisxlis samarTlebriv proceduraTa farglebSi gamokiTxuli 
eWvmitanili da mowme bavSvTa dacvis integrirebuli sistema 
gulisxmobs:

- bavSvis mimarT Zaladobaze, ugulebelyofasa da eqspluatacia-
     ze  reagirebisa da prevenciis  meqanizmebsa da RonisZiebebs.  
      sisxlis samarTlebrivi procedurebis farglebSi gamokiTxu- 
     li eWvmitanili da mowme bavSvebisaTvis es gulisxmobs:

(1) marTlmsajulebis sistemaSi moxvedriT gamowveuli 
meoradi viqtimizaciis Tavidan acilebaze orientirebul 
meqanizmebs, gansakuTrebiT - multidisciplinarul samuSao 
meTodebs. 

(2) Zaladobis, ugulebelyofisa da eqspluataciis msxverpli 
bavSvebis zrunvaze, mkurnalobaze, fizikur da fsiqologiur 
gajansaRebasa da socialur reintegraciaze orientirebul 
meqanizmebs.

- bavSvis saWiroebebis Sefasebasa da gansazRvraze orientire-
     bul multiseqtorul midgomas.

- mSobelTa  uflebebis, movaleobebis da agreTve maTi CarTu-
     lobis uzrunvelyofaze orientirebul meqanizmebs.

- eWvmitanili da mowme bavSvebis gamokiTxvisas, bavSvze morge-
      buli marTlmsajulebis aRsrulebis uzrunvelyofaze orien-
     tirebul meqanizmebs.

4.2. eWvmitanili da mowme bavSvebis saWiroebebis Sefaseba gamokiTxvamde

bavSvis saukeTeso interesebi
nebismieri gadawyvetilebis miRebisas, romelsac bavSvze an bavSvTa 
jgufze gavlena eqneba, bavSvis saukeTeso interesebi unda iyos 
gaTvaliswinebuli (CRC muxli 3(1)). kanonTan konfliqtSi myofi 

55 ECOSOC/RES/2005/20 (lansarotes konvencia) muxli 30(2)
ECOSOC/RES/2005/20
evropis sabWos ministrTa komitetis saxelmZRvanelo miTiTebebi bavSvze morgebuli 
marTlmsajulebis Taobaze
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bavSvebisaTvis es niSnavs, rom samarTlebrivi procedurebis 
ganmavlobaSi prioriteti bavSvis saukeTeso interesebi unda iyos. 
saukeTeso interesebis gaTvaliswineba uaRresad mniSvnelovania 
dazaralebuli da mowme bavSvebis SemTxvevaSic, magram, amasTanave, 
unda moxdes braldebulisa Tu damnaSaved miCneulis uflebebis 
dacva. 

multidisciplinaruli midgoma
bavSvis uflebaTa komiteti, bavSvis saukeTeso interesebis 
Sesafaseblad, multidisciplinaruli jgufis muSaobas uwevs 
rekomendacias. multidisciplinaruli midgoma gansakuTrebiT 
mniSvnelovania kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis SemTxvevaSi  
da misi  mizania bavSvis rogorc moklevadiani ise grZelvadiani 
interesebis Sefaseba, agreTve ojaxisa da mzrunvelebis Sefaseba. 
kanonTan konfliqtSi bavSvis saukeTeso interesebis Seswavla 
gulisxmobs misi istoriisa da bavSvis dacvis saWiroebebis Sefasebas. 
bavSvma da misma ojaxma (an mzrunvelebma) monawileoba unda miiRon 
Sefasebis procesSi, sadac, rogorc bavSvis, agreTve ojaxisa da 
mzrunvelebis Sexedulebebi maqsimalurad iqneba gaTvaliswinebuli.

nebismierma travmirebulma bavSvma (ar aqvs mniSvneloba, eWvmitanilia, 
braldebuli, mowme Tu dazaralebuli) unda gaiaros saWiro 
mkurnaloba. bavSvis Zaladobisgan dacvis valdebuleba (CRC muxli 
19) moicavs interseqtoruli referirebis procedurebis arsebobas.

individualuri Sefaseba
mniSvnelovania eWvmitanili da mowme bavSvebis gamokiTxvasTan 
(policiasa Tu sasamarTloSi) dakavSirebuli saWiroebebis 
gaTvaliswineba. amisaTvis individualuri Sefaseba saukeTeso 
saSuleba SeiZleba iyos. direqtivebSi 2016/800/EU da 2012/29/EU 
eWvmitanili, braldebuli da dazaralebuli bavSvebis individua-
luri Sefaseba sisxlis samarTlebrivi procedurebis aucilebel 
nawiladaa warmodgenili.

ECOSOC/RES/2005/20 paragrafi 8(c); erovnul kanonmdeblobaSi implementirebis magaliTis 
sanaxavad ixileT modeluri kanonis muxli 1 UNODC/UNICEF (2009)
bavSvis uflebaTa komiteti, zogadi komentari #14 (2013) bavSvis saukeTeso interesebisaTvis 
prioritetis miniWebis Taobaze (muxli 3, paragrafi 1), UN Doc. CRC/C/GC/14. 29 maisi, 2013, 
paragrafi 47
evropis sabWos ministrTa komitetis saxelmZRvanelo miTiTebebi bavSvze morgebuli 
marTlmsajulebis Sesaxeb, muxli 72
UN/CRC/GC/14 paragrafi 76
UN/CRC/GC/13 paragrafo 50
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individualuri Sefaseba

individualuri Sefaseba rac SeiZleba adre unda moxdes.
eWvmitanil da braldebul bavSvTa Sefaseba aucileblad sasamarTlo 
mosmenebamde unda moxdes. 
policiaSi gamokiTxvamde SeiZleba ver moxerxdes bavSvis Sefaseba,  magram 
aucileblad  unda ganxorcieldes bavSvis Sefaseba   sasamarTloSi 
gamokiTxvamde.

individualuri Sefaseba bavSvis CarTulobiT unda moxdes da misi 
Sexedulebebi SeZlebisdagvarad unda iqnes gaTvaliswinebuli.

individualuri Sefaseba Sesabamisi kvalifikaciis mqone profesionalebma 
unda ganaxorcielon.

eWvmitanili bavSvebi

eWvitanili da braldebuli 
bavSvebis SemTxvevaSi, unda 
moxdes maTi saWiroebebis, 
dacvis, ganaTlebis, swavlebisa 
da socialuri integraciis 
TvalsazrisiT Sefaseba, raTa 
moxdes sisxlis samarTlebrivi 
procedurebisas maTdami 
gasatarebeli RonisZiebebis, 
samarTlebrivi pasuxismgeblobisa 
da ama Tu im sadamsjelo Tu 
saganmanaTleblo RonisZiebis 
Sesabamisobis gansazRvra.  

individualuri Sefasebisas 
gaTvaliswinebuli unda iyos 
bavSvis pirovneba da ganviTareba; 
bavSvis socio-ekonomikuri 
da ojaxuri garemo; bavSvis 
mowyvladoba. 

dazaralebuli bavSvis Sefasebis 
mizania misi meoradi viqtimizaciis 
da daSinebis riskis gansazRvra da 
Sesabamisi dacviTi RonisZiebebis 
dagegmva. 

individualuri Sefasebisas unda 
moxdes piris maxasiaTeblebis 
(rogorebicaa asaki, sqesi, 
genderuli identoba, eTnikuroba, 
rasa, religia, seqsualuri 
orientacia, SezRuduli 
SesaZlebloba, moqalaqeoba, 
komunikaciuri sirTuleebi, 
moZaladesTan damokidebuleba da 
Zaladobis gamocdileba), 
danaSaulis tipisa da 
garemoebebis (magaliTad, iyo 

mowme/dazaralebuli bavSvebi

direqtiva 2016/800/EU muxli 7(5,6); direqtiva 2012/29/EU muxli 22
direqtiva 2016/800/EU muxli 7(5,6)
direqtiva 2016/800/EU muxli 7(7); direqtiva 2012/29/EU muxli 22(6)
direqtiva Directive 2016/800/EU muxli 7(7); direqtiva Directive 2012/29/EU paragrafi 61
evropis parlamentisa da sabWo 2016 wlis 11 maisis direqtiva 2016/800/EU eWvmitanili da braldebuli procesualuri 
usafrTxoebis Taobaze
direqtiva 2016/800/EU muxli 7(2)
direqtiva 2012/29/EU muxli 22(1,4)
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bavSvis SefasebiT miRebuli 
informacia uflebamosilma 
pirebma da organoebma unda 
gamoiyenon:  
a) bavSvisadmi gatarebuli
konkretuli RonisZiebis 
sargeblianobis; 
b) bavSvisadmi gatarebuli
winaswari RonisZiebebis 
Sesabamisobisa da efeqturobis da 
g) samarTlebrivi procedurebis
ganmavlobaSi  gadawyvetilebebis 
(maT Soris, sasamarTlo ganaCenis 
gamotanisas) miRebisas

individualuri Sefasebisas: 
1. ramdenadac SesaZlebelia,
imdenad unda iyos gamoyenebuli 
multidisciplinaruli midgoma; 
2. roca es misaRebia, unda moxdes
mSoblis Tu sxva mzrunvelis an 
Sesabamisi zrdasrulisa da/an 
specializebuli profesionalis 
CarTva

rac SeiZleba swrafad unda moxdes 
mowyvladi pirebis (eWvmitanili 
an braldebuli) identifikacia. 
wevrma saxelmwifoebma 
unda uzrunvelyon wvdoma 
damoukidebel eqspertTan, 
romelic samedicino gamokvlevis 
gziT  moaxdens pirebis 
mowyvladobis da saWiroebebis 
identifikacias. eqspertma, 
SesaZloa, waradginos Tavisi 
kompetenturi azri gatarebuli 
an dagegmili RonisZiebebis av-
kargianobis Sesaxeb. wevrma 

Tu ara siZulviliT gamowveuli 
Zaladoba, diskriminaciiT 
gamowveuli Zaladoba, seqsualuri 
Zaladoba, Zaladoba axlobeli 
adamianisgan, Zaladoba 
Zalauflebis mqone pirisgan, 
maRali kriminaluri maCveneblis 
an kriminaluri dajgufebebis 
teritoriaze Cadenili 
danaSauli; iyo Tu ara danaSauli 
Cadenili wevr saxelmwifoSi) 
gaTvaliswineba.  
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direqtiva 2016/800/EU muxli 7(4) 
direqtiva 2016/800/EU muxli 7(7) 
direqtiva 2012/29/EU muxli 22(2)
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4.3. mSobelTa CarTuloba

bavSvis aRzrdasa da ganviTarebaze ZiriTadi pasuxismgebloba 
mSoblebs (an, zogierT SemTxvevaSi, kanonier meurveebs) ekisrebaT 
(CRC muxli 18). 

wevrma saxelmwifoebma, bavSvis mzardi SesaZleblobebis gaTvalis-
winebiT, pativi unda miagon mSobelTa da Sesabamis SemTxvevebSi, 
adgilobrivi  adaT-wesebis  gaTvaliswinebiT, naTesavebis an Temis,
meurveebisa da bavSvze pasuxismgebeli sxva pirebis ufleba-
movaleobebs (CRC muxli 5). saWiroebis SemTxvevaSi, mSoblis 
daxmarebis pasuxismgebloba aqvs saxelmwifos. 

bavSvis uflebaTa konvenciis me-18 muxli saxelmwifos 
avaldebulebs, daexmaros mSoblebsa kanonier meurveebs maTi 
aRmzrdelobiTi movaleobebis SesrulebaSi da uzrunvelyos bavSvze 
orientirebuli samsaxurebisa da instituciebis ganviTareba. bavSvis 
keTildReobisaTvis, mSoblis, meurvis an bavSvze pasuxismgebeli 
sxva piris ufleba-movaleobebis gaTvaliswinebiT, saxelmwifo 
valdebulia uzrunvelyos bavSvis dacva. amisaTvis unda gatardes 
Sesabamisi sakanonmdeblo da administraciuli RonisZiebebi (CRC 
muxli 3 da muxli 5). 

modelur kanonSi xazgasmiTaa naTqvami, rom dazaralebul da mowme 
bavSvebis  mSoblebs, romelTaTvisac marTlmsajulebis procesi 
ucxoa, sxvadasxva kvalifikaciis mqone profesionalebi SeiZleba 
daexmaron bavSvis mxardaWeris sakiTxebSi.

kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis SemTxvevaSi, bavSvis uflebaTa 
komiteti mSobelTa Tu meurveTa maqsimalur CarTulobas uwevs 
rekomendacias. komiteti miiCnevs, rom mSobelTa CarTuloba 

saxelmwifoebma samarTlebriv 
procedurebSi efeqturi 
monawileobis Semaferxebeli 
seriozuli fsiqologiuri, 
gonebrivi, fizikuri, fsiqikuri 
an kognituri darRvevebis mqone 
pirebisadmi unda gamoiyenon 
mowyvladobis prezumfcia.

72

2013/C 378/02, muxli 7 da muxli 4
UNODC/UNICEF (2009, marTlmsajuleba dazaralebul da mowme bavSvebTan mimarTebaSi, 2009 gv.9
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dadebiTad aisaxeba bavSvis mier Cadenil sisxlis samarTlis 
danaSaulze reagirebis efeqturobaze. mSobelTa CarTulobisaTvis, 
mniSvnelovania, rom bavSvis dakavebis Sesaxeb informacia maT rac 
SeiZleba swrafad miewodoT. 

bavSvis saukeTeso interesebis gansasazRvrad, bavSvis mzardi 
SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT, saWiroa bavSvis  da mSoblis (an 
kanonieri meurvis) CarTuloba  (ixileT programis saerTaSoriso 
CarCo nawili 2.2).

sisxlis samarTlebrivi procedurebisas, aucilebelia gamokiTxuli 
bavSvis mSoblebis informireba procedurisa da bavSvis uflebebis 
Taobaze. qvemoT moyvanilia mSoblis informirebisa da gamokiTxvaze 
daswrebis pirobebi.

74

75

76

mSobelTa informireba

eWvmitanili bavSvebi mowme/dazaralebuli bavSvebi

mSobels an kanonier meurves, rac 
SeiZleba swrafad, miewodeba is 
informacia, risi miRebis uflebac 
bavSvs aqvs. 

bavSvis informirebisas misi 
eWvmitanilobis da braldebulobis 
Sesaxeb, mas, rac SeiZleba swrafad, 
unda ganemartos misi uflebebisa 
da samarTlebrivi procedurebis 
zogadi msvlelobis Sesaxeb; 

rac moicavs:
-  mSoblis an kanonieri meurvis  
   informirebis ufleba 
-  iuristis daxmarebis ufleba 
-  piradi cxovrebis 
   xelSeuxeblobis ufleba 

marTlmsajulebis procesis 
dawyebisas, bavSvsa da mSoblebs 
(an kanonier meurves), rac 
SeiZleba swrafad unda miewodoT 
is informacia, romelic mowme 
bavSvma unda miiRos.  

unda moxdes dazaralebuli 
bavSvisa da amgvaris arsebobis 
SemTxvevaSi, mSoblobis uflebis 
mqoni piris (an kanonieri meurvis) 
informireba bavSvze mimarTuli 
RonisZiebebisa da uflebebis 
Taobaze.

modelur kanonSi 
rekomendirebulia, rom bavSvis 
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UN/CRC/C/GC/#.10, paragrafi 54
UN/CRC/GC/14, paragrafi 47
CRC muxlebi 3, 5 da 18; direqtiva 2016/800/EU muxli 7(7)
direqtiva 2016/800/EU muxli 5(1)
direqtiva 2016/800/EU muxli 4(1)(a)
direqtiva2016/800/EU muxli 4(1)(a)(i)
direqtiva 2016/800/EU muxli 4(1)(a)(ii)
direqtiva 2016/800/EU muxli 4(1)(a)(iii)
ECOSOC/RES/2005/20 muxli 20
direqtiva 2012/29/EU muxli 1(2)
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-  mSoblis an kanonieri meurvis 
Tanxlebis ufleba samarTlebrivi 
procedurebis ganmavlobaSi 
-  iuridiuli daxmarebis ufleba 

rac SeiZleba swrafad unda moxdes 
eWvmitanili an braldebuli bavSvis 
informireba rom mas aqvs:
-  individualuri Sefasebis 
   ufleba 
-  samedicino Semowmebisa da  
   daxmarebis ufleba 
-  Tavisuflebis aRkveTis 
   SezRudvis ufleba  
   (alternatiuli RonisZiebebis 
   gamoyeneba, sasjelis perioduli 
   gadaxedva) 
-  sasamarTlos mosmenebisas 
   mSoblis an kanonieri meurvis 
   Tanxlebis ufleba 
-  sasamarTlo procesze 
   piradad daswrebis ufleba 
-  efeqturi mkurnalobis ufleba 
   unda moxdes unda moxdes 
bavSvis mier dasaxelebuli da 
kompetenturi organos mier 
dadasturebuli zrdasruli piris 
Setyobineba, roca:
-  mSoblebTan an kanonier 
   meurvesTan dakavSireba ar Sedis 
   bavSvis saukeTeso interesebSi
-  mSoblebTan an kanonier 
   meurvesTan dakavSireba 
   SeuZlebelia, an misi vinaoba 
   ucnobia
-  garemoebebidan gamomdinare, 
   mSobelTan an kanonier 

gamokiTxva ar moxdes mSoblebis an 
kanonieri meurvis gareSe, garda im 
SemTxvevebisa, roca: 
-  savaraudo moZalade Tavad 
   mSobeli an kanonieri meurvea; 
-  Tu bavSvs ar surs mSoblis an 
   kanonieri meurvis Tanxleba; 
-  sasamarTlos gadawyvetilebiT, 
   mSoblis an kanonieri meurvis 
   gadawyvetilebiT ar Sedis 
   bavSvis saukeTeso interesebSi.
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   meurvesTan dakavSirebam, 
   SesaZloa, samarTlebrivi 
   procedurebi daazaralos.

rodesac bavSvs aravin 
dausaxelebia an bavSvis mier 
dasaxelebuli pirovneba 
kompetenturma organom 
Seufereblad miiCnia, bavSvis 
saukeTeso interesebis dacviT 
unda moxdes sxva piris 
informireba. es piri, SesaZloa, 
iyos saxelmwifos warmomadgeneli, 
bavSvis dacvaze an keTildReobaze 
pasuxismgebeli dawesebuleba.94

93

gamokiTxvaze mSoblis daswreba

eWvmitanili bavSvebi mowme/dazaralebuli bavSvebi

yovelma bavSvma, romelic 
eWvmitanili an braldebulia 
sisxlis samarTlis saqmeSi, rac 
SeiZleba swrafad unda gaigos 
amis Sesaxeb kompetenturi da 
miukerZoebeli organos 
mxridan.

proceduras aseve unda 
eswrebodnen mSoblebi an 
kanonieri meurve, radgan maT 
SeuZliaT bavSvs fsiqologiurad 
da emociurad dauWiron mxari. 
mSobelTa daswreba ar niSnavs, rom 
maT SeuZliaT bavSvis damcvelad 
yofna an gadawyvetilebis miRebaSi 
aqtiuri CarTva. garkveul 
SemTxvevebSi, bavSvis saukeTeso 

samarTlebrivi procedurebisas, 
profesionalebma unda gaataron 
Sesabamisi RonisZiebebi, 
bavSvisaTvis Cvenebis micemis da 
komunikaciis gasamartiveblad. am 
RonisZiebebs miekuTvneba:
-  adamianTa mxardaWera, 
   Sesaferisi ojaxis wevrebisa Tu 
   sxva pirebis daswreba.
-  saWiroebisamebr, bavSvis 
   samarTlebrivi interesebis 
   damcvelis daniSvna 

direqtiva 2016/800/EU muxli 5(2)
direqtiva 2016/800/EU muxli 5(2)
ECOSOC/RES/2005/20 muxli 25
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dazaralebul bavSvs Tan unda 
axldes iuridiuli warmomadgeneli 
da bavSvis mier arCeuli piri (Tu 
garemoebebis gaTvaliswinebiT 
sapirispiro gadawyvetileba ar 
iqna miRebuli) 

saxelmwifom unda uzrunvelyos, 
rom seqsualuri Zaladobis an 
seqsualuri eqspluataciisagan 
dazaralebul bavSvs Tan axldes 
samarTlebrivi warmomadgeneli 
da bavSvis mier arCeuli 
Sesaferisi zrdasruli (Tu 
garemoebebis gaTvaliswinebiT am 
pirTan mimarTebaSi sapirispiro 
gadawyvetileba ar iqna miRebuli) 

interesebis gaTvaliswinebiT, 
bavSvis da advokatis, Tu sxva 
damxmaris Txovnis safuZvelze, 
sasamarTlom SeiZleba SezRudos 
an mTlianad aRkveTos mSobelTa 
samarTlebriv procedurebze 
daswreba.

dakiTxul bavSvs unda SeeZlos 
mSobelTa dakiTxvaze daswrebis 
moTxovna.

bavSvs aqvs ufleba, rom 
sasamarTlo mosmenaze warsdges 
mSobelTa an kanonieri meurvis 
TanxlebiT. 

bavSvs aqvs ufleba, sasamarTlo 
mosmenis garda, sxva samarTlebrivi 
procedurebis drosac iyos 
mSobelTa, kanonieri meurvis an 
sxva zrdasrulis TanxlebiT, Tu 
Sesabamisi kompetenciis mqone 
organo miiCnevs: 
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UN/CRC/C/GC/#.10, paragrafi 53
UN/CRC/C/GC/#.10, paragrafi 58
diაreqtiva 2016/800/EU muxli 15(1)
direqtiva 2012/29/EU muxli 20
lansarotes konvencia muxli 35(1)(v)
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a) am piris daswreba bavSvis
saukeTeso interesebSi Sedis 
b) am piris Tanxleba xels
ar SeuSlis samarTlebrivi 
procedurebis msvlelobas. 

kanonieri warmomadgeneli an 
mowyvladi piris, an kompetenturi 
organos mier dasaxelebuli 
zrdasruli unda imyofebodes 
policiis ganyofilebasa da 
sasamarTlo mosmenaze.

 direqtiva 2016/800/EU muxli 15(4)
 rekomendacia 2013/C 378/02 muxli 10
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101
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4.4. (sxvadasxva seqtoris) profesionalTa CarTuloba

bavSvis gamokiTxvaze daswreba, gamokiTxvisaTvis momzadeba 
da gamokiTxvis Semdgom procedurebze daswreba sxvadasxva 
profesionalebs SeuZliaT. qvemoT moyvanilia samarTlebrivi 
pirobebi advokatebTan, TarjimnebTan da sxva profesionalebTan 
mimarTebaSi. 

advokati

eWvmitanili bavSvebi mowme/dazaralebuli bavSvebi

nebismier eWvmitanil an 
braldebul bavSvs, sakuTari 
dacvis momzadebisa da 
ganxorcielebisaTvis aqvs 
samarTlebrivi Tu sxva Sesaferisi 
daxmarebis miRebis ufleba. 

eWvmitanil da braldebul bavSvebs 
aqvT advokatis  an sxva Sesaferisi 
warmomadgenlis ufleba.

komiteti xazs usvams, rom 
gadawyvetilebebis miRebas 
unda eswrebodes advokati an 
sxva warmomadgeneli. daswreba 
ar unda SeizRudos mxolod 
sasamarTlo procesiT da unda 
gavrceldes policiis mier bavSvis 
gamokiTxvisas (dakiTxvisas).

bavSvebs advokatTan wvdoma 
dakiTxvis dawyebamde unda 
hqondeT.

CRC muxli 40(2)(b)(ii)
CRC 40(2)(b)(iii); direqtiva 2016/800/EU muxli 6(1,2) 
UN/CRC/C/GC/#10 paragrafi 58
UN/CRC/C/GC/#10 paragrafi 52
direqtiva  2012/29/EU muxli 24(1)(g)
lansarotes konvencia muxli 31(3)
direqtiva 2016/800/EU muxli 6(3)(a), 4(a)
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rodesac dazaralebul bavSvsa 
da mSobels (an kanonier meurves) 
Soris aris an SesaZloa iyos 
interesTa konfliqti, bavSvis 
saxeliT SesaZloa advokati 
warsdges. 

saxelmwifom, sisxlis samarTlis 
procesSi statusis arsebobis 
SemTxvevaSi, Tu es SesaZlebelia, 
unda uzrunvelyos seqsualuri 
Zaladobis an seqsualuri 
eqspluataciis msxverplis ufaso 
iuridiuli daxmareba.
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eWvmitanili bavSvebi mowme/dazaralebuli bavSvebi

advokatis an sxva Sesaferisi 
warmomadgenlis daswreba 
ar unda SeizRudos mxolod 
sasamarTlo procesiT da unda 
gavrceldes policiis mier bavSvis 
gamokiTxvisas (dakiTxvisas).

wevrma saxelmwifoebma unda 
uzrunvelyon, rom advokats 
hqondes bavSvis dakiTxvaze 
daswrebisa da efeqturi 
monawileobis saSualeba.

bavSvis advokatis gareSe 
gamokiTxva dasaSvebia mxolod 
gamonaklis SemTxvevebSi; 
sasamarTlomde. amgvari 
gadawyvetileba unda miiRos 
kompetenturma organom; 
amgvari gadawyvetileba unda 
eqvemdebarebodes samarTlebriv 
ganxilvasa da gasaCivrebas. 
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CRC muxli 40(2)(b)(iii); UN/CRC/C/GC/#10 paragrafebi 52 da 88
direqtiva 2016/800/EU muxli 6(4)(b)
direqtiva 2016/800/EU muxli 6(8)
CRC muxli 40 (2)(b)(vi)

Tarjimani
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111
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Tu bavSvs ar esmis (an ver 
laparakobs) is ena (enaze), 
romelzec samarTlebrivi 
procedurebi mimdinareobs, 
mas unda hqondes TarjimanTan 
wvdoma. Tarjimnis monawileoba 

Tu bavSvs ar esmis (an ver 
laparakobs) is ena (enaze), 
romelzec samarTlebrivi 
procedurebi mimdinareobs, 
saxelmwifom is moTxovnis 
safuZvelze ufasod unda 

113
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UN/CRC/C/GC/#10 paragrafi 62
direqtiva 2012/29/EU  muxli 15(2)
direqtiva 2012/29/EU muxli 24(1)(b)
lansarotes konvencia 31(4)

eWvmitanili bavSvebi mowme/dazaralebuli bavSvebi

sxva profesionalebi

samarTlebrivi procedurebisas, 
bavSvs aqvs ufleba, iyos 
Tanxlebuli mis mier 
dasaxelebuli da Sesabamisi 
uflebamosilebis mqone organos 
dadasturebuli piris mier, 
roca: 
a) mSoblis an kanonieri meurvis
daswreba ar Sedis bavSvis 
saukeTeso interesebSi; 
b) SeuZlebelia mSobelTan an
kanonier meurvesTan dakavSireba; 
g) garemoebebis gaTvaliswinebiT,
mSoblis an kanonieri meurvis 
daswreba samarTlebrivi 
procedurebisaTvis xelisSemSleli 
iqneba. 

Tu bavSvs ar dausaxelebia 
Sesaferisi zrdasruli an 
bavSvis mier dasaxelebuli piri 
Sesabamisi uflebamosilebis 
organom Seufereblad miiCnia, 
maSin kompetenturma organom, 
bavSvis saukeTeso interesebis 
gaTvaliswinebiT, Tavad 
unda airCios piri, romelic 

114

115

117

ar unda iyos sasamarTlo 
procesiT SezRuduli da unda 
vrceldebodes arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis aRsrulebis 
yovel etapze. 

uzrunvelyos TarjimniT. 
Tarjimani aucileblad unda 
eswrebodes bavSvis dakiTxvasa da  
gamokiTxvas, maT Soris policiasa 
da sasamarTloze. 114 115

gamoZiebisa da sxva samarTlebrivi 
procedurebisas, Tu: 
mSoblebis an kanonieri meurvis 
daswreba interesTa arsebuli  an 
savaraudo konfliqtis safuZvelze 
dauSvebelia, an dazaralebul 
bavSvs ar axlavs aravin, an bavSvi 
ojaxisagan gancalkevebulia, 
maSin Sesabamisi kompetenciis 
mqone organom, samarTlebriv 
procedurebSi dazaralebulis 
rolis gaTvaliswinebiT, unda 
daniSnos bavSvis warmomadgeneli.
saxelmwifoebma unda uzrunvelyon 
sasamarTlo organoebis mier 
msxverplisTvis specialuri
warmomadgenlis daniSvna, Tu,  
Sida kanonmdeblobis Sesabamisad, 
mas SeiZleba hqondes mxaris 
statusi sisxlis samarTlebriv 
procesSi da Tu mSoblis 
pasuxismgeblobis mqone pirebs 
CamorTmeuli aqvT aseT procesSi 
bavSvis warmomadgenlis ufleba 
msxverplsa da maT Soris arsebul 
interesTa konfliqtis gamo. 
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116
direqtiva 2016/800/EU muxli 15(2)
 ECOSOC/RES/2005/20 muxli 25
  direqtiva 2012/29/EU muxli 3(3)

samarTlebrivi procedurebisas 
bavSvis Tanmxlebi iqneba.  arCeuli 
piri, SesaZloa, iyos saxelmwifo 
organos an bavSvis dacvasa Tu 
keTildReobaze mzrunveli sxva 
dawesebulebis warmomadgeneli.

profesionalebma unda SeimuSaon 
da danergon meqanizmebi, romelTa 
daxmarebiTac bavSvs Cvenebis 
micema, komunikacia da mimdinare 
procesebis aRqma gaumartivdeba. 
magaliTad:
-  dazaralebul da mowme 
   bavSvebTan momuSave bavSvis 
   saWiroebebze morgebuli 
   specialistebi;
-  damxmare adamianebi, maT Soris 
   Cvenebis micemaze Tanmxlebi 
   specialistebi;
-  saWiroebis SemTxvevaSi, bavSvis 
   samarTlebrivi interesebis 
   damcvelis daniSvna.

roca, danaSaulis simZimidan 
gamomdinare, bavSvi saWiroebs 
damxmare adamians, romelic 
mas daexmareba, rom gaigos 
da iyos gagebuli, wevrma 
saxelmwifoebma unda uzrunvelyon 
SesaZlebloba, bavSvs Tan 
axldes mis mier SerCeuli piri 
(garda im SemTxvevebisa, roca es 
bavSvis saukeTeso interesebs an 
samarTlebrivi procedurebis 
saTanado msvlelobas 
ewinaaRmdegeba).

bavSvTan dakavSirebuli 
procedurebisa da 
intervenciebisaTvis, bavSvis 
saukeTeso interesebisaTvis, 
bavSvebTan momuSave 
profesionalebisaTvis (advokatebi, 
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saxelmZRvanelo miTiTebebi bavSvze morgebuli marTlmsajulebis Taobaze muxli 17
direqtiva 2016/800/EU muxli 8(2)

fsiqologebi, eqimebi, saimigracio 
samsaxuris muSakebi, socialuri 
muSakebi da mediatorebi) saerTo 
Sefasebis CarCo unda SemuSavdes. 

bavSvebi, ramdenadac es 
SesaZlebelia, daculni unda 
iyvnen maTi keTildReobisaTvis 
mavnebeli gamosaxulebebisa da 
informaciisagan potenciurad 
saziano informaciis gamxelisas, 
mosamarTlem konsultacia sxva 
profesionalebTan unda gaiaros 
(magaliTad: fsiqologebi da 
socialuri muSakebi). 

121

122

4.5. momzadeba da informireba

gamokiTxvaSi monawileobis efeqturobis gasazrdelad, unda 
moxdes bavSvis winaswari momzadeba da informireba gamokiTxvisa 
da sisxlis samarTlebrivi procedurebis Taobaze.

bavSvis individualuri Sefaseba rac SeiZleba adre unda moxdes 

mowme/dazaralebuli bavSvebi

gamokiTxvisaTvis momzadeba

eWvmitanili bavSvebi

imis dadgenisas, Tu ramdenad 
SeuZlia bavSvs, iyos dakiTxuli, 
gaTvaliswinebuli unda iyos 
samedicino gamokvlevis Sedegebi.

nebismier eWvmitanil an 
braldebul bavSvs, sakuTari 
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dacvis momzadebisa da 
ganxorcielebisaTvis aqvs 
iuridiuli Tu sxva Sesaferisi 
daxmarebis miRebis ufleba. 

saxelmwifom Tavad unda 
gadawyvitos daxmarebis miwodebis 
forma, magram is ufaso unda 
iyos. 

komiteti wevr saxelmwifoebs 
urCevs, rom uzrunvelyon rac 
SeiZleba meti samarTlebrivi 
mxardaWera (advokatebi da sxva). 
misaRebia sxva profesionalTa 
daxmarebac (magaliTad, 
socialuri muSakebis), magram maT 
unda hqondeT arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis samarTlebrivi 
aspeqtebis codna da kanonTan 
konfliqtSi myof bavSvebTan 
muSaobis gamocdileba/
kvalifikacia.

saerTaSoriso paqti samoqalaqo 
da politikuri uflebebis 
Sesaxeb (ICCPR) moiTxovs, rom 
bavSvsa da mis damcvels dacvis 
mosamzadeblad saTanado dro da 
resursebi hqondeT. 
bavSvsa da misi damxmares Soris 
komunikacia, werilobiTi 
iqneba Tu zepiri, unda 
warimarTos pirobebSi, sadac 
uzrunvelyofili iqneba 
konfidencialuroba (rasac 
CRC-s muxli 40(2)(b)(vii) moiTxovs) 
da bavSvis piradi cxovrebis 
xelSeuxeblobis ufleba (CRC 
muxli 16). 

profesionalebi dazaralebul 
da mowme bavSvebs sensitiurobiT 
unda miudgnen. profesionalebma 

CRC muxli 40(2)(b)(ii)
UN/CRC/C/GC/#10 paragrafi 49
UN/CRC/C/GC/#10 paragrafi 50
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unda uzrunvelyon, rom bavSvs 
esmodes mimdinare procesi da 
hqondes realisturi molodinebi 
mis ganviTarebasTan dakavSirebiT. 
bavSvis mosmenebsa da procesSi 
monawileoba unda iyos winaswar 
dagegmili. yvelaferi unda 
gakeTdes imisaTvis, rom bavSvsa 
da profesionalebs Soris 
urTierToba iyos Tanmimdevruli.

profesionalebma yvelaferi 
unda gaakeTon imisaTvis, rom 
dazaralebul da mowme bavSvs 
hqondes marTlmsajulebaSi 
CarTvasTan dakavSirebuli 
Sexedulebebis gamoxatvis 
saSualeba. 

bavSvis Sexedulebebi mimdinare 
procesTan da sakuTar 
usafrTxoebasTan dakavSirebiT 
maqsimalurad unda iyos 
gaTvaliswinebuli, xolo roca 
amis gakeTeba SeuZlebelia, 
bavSvma unda icodes mizezi.

seqsualuri Zaladobisa da 
eqspluataciis msxverpli 
bavSvebisaTvis, saxelmwifom 
unda uzrunvelyos: maTi da 
maTi saWiroebebis dacva; 
Sexedulebebis gamoxatvis 
saSualeba; Sexedulebebisa 
da saWiroebebis gamoxatvis 
saSualebis (pirdapiri, Suamavlis 
meSveobiT) arCevis SesaZlebloba; 
Sesabamisi samsaxurebis 
misawvdomoba.

ECOSOC/RES/2005/20 muxli 30
ECOSOC/RES/2005/20 muxli 21
lansarotes konvencia 31(1)(g)(g)
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CRC muxli 40(2)(b)(ii)
direqtiva 2016/800/EU muxli 4(1)
direqtiva 2016/800/EU muxli 4(1)(a)(i)
direqtiva 2016/800/EU muxli 4(1)(a)(ii)
direqtiva 2016/800/EU muxli 4(1)(a)(iii)
direqtiva 2016/800/EU muxli 4(1)(a)(iv)
direqtiva 2016/800/EU muxli 4(1)(a)(v)
lansarotes konvencia 31(2)

eWvmitanili bavSvebi mowme/dazaralebuli bavSvebi

bavSvis informireba

pirveli Sexeba

yovel eWvmitanil da braldebul 
bavSvs, dauyovnebliv da uSualod, 
roca es misaRebia, agreTve 
mSoblebis/kanonieri meurvis 
meSveobiT, unda miewodos 
informacia misTvis wayenebuli 
braldebis Sesaxeb.

eWvmitanilobis an braldebulobis 
Setyobinebis Semdeg, dauyovnebliv 
unda moxdes bavSvis informireba 
sakuTari uflebebisa da 
samarTlebrivi procedurebis 
zogadi msvlelobis Taobaze. rac 
gulisxmobs:

-  mSoblis an kanonieri meurvis 
   informirebis ufleba 

-  advokatis daxmarebis ufleba 

-  piradi cxovrebis 
   xelSeuxeblobis ufleba 

-  mSoblis an kanonieri meurvis 
   Tanmxlebis ufleba  
   samarTlebrivi procedurebis 
   ganmavlobaSi 

-  iuridiuli daxmarebis ufleba 

rac SeiZleba adre, unda moxdes 
eWvmitanili an braldebuli 
bavSvis informireba Semdegi 
uflebebis Taobaze:

pirveli Sexeba

saxelmwifoebma unda 
uzrunvelyon, rom seqsualuri 
Zaladobis an seqsualuri 
eqspluataciis msxverplma 
bavSvebma icodnen mimdinare 
iuridiuli da administraciuli 
procedurebis Sesaxeb.

saxelmwifoebma unda daicvan 
seqsualuri Zaladobis an 
seqsualuri eqspluataciis 
msxverpli bavSvebi, 
gaiTvaliswinon maTi, rogorc 
msxverplis saWiroebebi; 
samarTlebrivi procedurebisas 
unda miawodon informacia 
uflebebisa da misawvdomi 
servisebis Sesaxeb (garda im 
SemTxvevebisa, roca bavSvs 
ar surs amgvari informaciis 
miReba); saqmis ganviTarebis 
Sesaxeb;  wayenebuli braldebis 
Sesaxeb; zogadi sagamoZiebo 
progresis Sesaxeb; saqmis 
gadawyvetis Sesaxeb; braldebulis 
an msjavrdebulis droebiTi an 
saboloo gaTavisuflebis Sesaxeb 
informacia unda miewodoT 
dazaralebulsa da ojaxis 
wevrebs, gansakuTrebiT im 
SemTxvevebSi, roca maT, SesaZloa, 
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-  individualuri Sefasebis 
   ufleba 

-  samedicino Semowmebisa da 
   daxmarebis ufleba 

-  Tavisuflebis aRkveTis/ 
   SezRudvis ufleba 
   (alternatiuli RonisZiebebis 
   gamoyeneba, sasjelis perioduli 
   gadaxedva) 

-  sasamarTlos mosmenebisas 
   mSoblis an kanonieri meurvis 
   Tanxlebis ufleba 

-  sasamarTlo procesze piradad 
   daswrebis ufleba 

-  efeqturi mkurnalobis ufleba 

unda moxdes mowyvladi 
pirebisa da Tu aucilebelia, 
samarTlebrivi warmomadgenlis an 
sxva Sesabamisi piris informireba 
am rekomendaciaSi aRwerili 
procesualuri uflebebis 
Taobaze, gansakuTrebiT, 
samedicino daxmarebis ufleba, 
advokatis yolis ufleba, piradi 
cxovrebis pativiscemis ufleba 
da winaswar patimrobasTan 
dakavSirebuli uflebebi.

safrTxe emuqrebodeT.

marTlmsajulebasTan pirveli 
Sexebisas dazaralebul da mowme 
bavSvebs dauyovnebliv unda 
miewodoT informacia.

-  arsebuli samedicino, 
   fsiqologiuri, socialuri da 
   sxva servisebis Sesaxeb; agreTve, 
   garemoebebis gaTvaliswinebiT,  
   samarTlebrivi da sxva 
   warmomadgenlis, kompensaciis da 
   gadaudebeli finansuri 
   daxmarebis Taobaze;

-  arasrulwlovanTa 
   marTlmsajulebis msvlelobis 
   Sesaxeb; samarTlebriv 
   procedurebSi dazaralebuli 
   da mowme bavSvis rolis Sesaxeb; 
   Cvenebis micemis drosa da 
   mniSvnelobaze, agreTve 
   gamoZiebisa da sasamarTlo 
   procesisas maTi „dakiTxvis“ 
   formaze;

-  saCivris Setanisa da sxva 
   samarTlebriv procedurebSi 
   monawileobisas bavSvis 
   mxardamWeri arsebuli 
   meqanizmebis Sesaxeb;

-  mosmenebisa da sxva 
   procedurebis Catarebis droisa 
   da adgilis Sesaxeb;

-  xelmisawvdomi dacviTi 
   RonisZiebebis Sesaxeb;

-  dazaralebuli da mowme 
   bavSvisaTvis mniSvnelovani 
   gadawyvetilebebis Sesaxeb;
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  direqtiva 2016/800/EU muxli 4(1)(b)(ii)
  direqtiva 2016/800/EU muxli 4(1)(b)(iii)
  direqtiva 2016/800/EU muxli 4(1)(b)(iv)
  direqtiva 2016/800/EU muxli 4(1)(b)(v)
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-  dazaralebuli da mowme 
   bavSvebis uflebebis Sesaxeb  
   (bavSvis uflebaTa konvencia 
   da marTlmsajulebis 
   ZiriTadi principebi danaSaulis 
   msxverplTaTvis  da 
   Zalauflebis borotad 
   gamoyenebis Sesaxeb deklaracia)

-  ramdenadac es SesaZlebelia: 
a) saqmis ganviTarebis, maT

   Soris,  savaraudo moZaladis 
   dakavebisa da braleulobis 
   Sesaxeb; sasamarTloze 
   miRebuli gadawyvetilebebisa da 
   mniSvnelobis Sesaxeb; b) zaralis 
   anazRaurebis Sesaxeb  
   (moZaladis an saxelmwifos 
   mxridan, marTlmsajulebis, 
   alternatiuli samoqalaqo 
   procedurebis Tu sxva 
   procedurebis gavliT) 

saxelmwifoebma unda 
uzrunvelyon, rom bavSvs rac 
SeiZleba mcire droSi, usafuZvlo 
dayovnebis gareSe miewodos 
informacia 

a) xelmisawvdomi daxmarebis
Sesaxeb - visgan ra tipis 
daxmarebis miRebaa SesaZlebeli, 
zogadi informacia samedicino Tu 
sxva daxmarebis (fsiqologiuri Tu 
sxva) Sesaxeb;

b) saCivris Setanis meqanizmebis
Sesaxeb; samarTlebrivi 
procedurebisa da  maTSi bavSvis 
monawileobis Sesaxeb;

g) dacviTi RonisZiebebis miRebis
pirobebis Sesaxeb;

146

147

ECOSOC/RES/2005/20 muxli 19
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d) samarTlebrivi Tu sxva msgavsi
daxmarebis miRebis pirobebis 
Sesaxeb;

e) kompensaciis miRebis pirobebis
Sesaxeb;

v) Tarjimnis momsaxurebis miRebis
pirobebis Sesaxeb

z) danaSaulis Cadenis adgilisagan
gansxvavebul wevr saxelmwifoSi
cxovrebis SemTxvevaSi,
wevr saxelmwifoSi arsebuli
maTi interesebis damcveli
meqanizmebisa da procedurebis
Sesaxeb;

T) samarTlebrivi
    procedurebisas, 
    Zalauflebis mqone pirTa 
    mxridan misi uflebaTa 
    upativcemulobis gasaCivrebis 
    meqanizmebis Sesaxeb;

i) maT saqmesTan dakavSirebuli
sakontaqto informaciis
Sesaxeb;

k) aRdgeniTi marTlmsajulebis
Sesaxeb

l) samarTlebriv procedurebSi
monawileobiT gaRebuli
xarjebis anazRaurebis miRebis
pirobebis Sesaxeb.

dazaralebul bavSvebs aqvT 
ufleba,  miiRon informacia saqmis 
msvlelobis Taobaze, maT Soris 
informacia Semdeg sakiTxebze:

-  gamoZiebisa da samarTlebrivi 
   devnis Sewyveta;
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  direqtiva 2012/29/EU muxli 3(2)
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-  sasamarTlo procesis gamarTvis 
   dro da adgili; moZaladisTvis 
   wayenebuli braldeba;

-  ganaCeni;

-  samarTlebrivi procedurebis 
   msvleloba, garda im 
   SemTxvevebisa, roca amis 
   gakeTeba samarTlebrivi 
   procedurisaTvis zianis momtani 
   SeiZleba iyos

-  braldebuli an msjavrdebulis 
   patimrobis Sewyveta 
   (gaTavisufleba, gaqceva) 
   (garda im SemTxvevebisa, 
   roca amgvari informaciis 
   miwodeba mniSvnelovani riskis 
   qveS ayenebs moZalades). amas 
   garda, wevrma saxelmwifoebma 
   unda uzrunvelyon,  rom 
   dazaralebulma miiRos 
   informacia maT 
   usafrTxoebasTan dakavSirebuli 
   gatarebuli zomebis Taobaze.

nebismieri interaqcia unda Sedges 
im enaze, romelic bavSvs esmis da 
iyenebs. 

wevrma saxelmwifoebma unda 
miiRon Sesabamisi zomebi, 
raTa bavSvs esmodes sisxlis 

Tavisuflebis aRkveTis 
SemTxvevaSi,  unda moxdes bavSvis 
informireba Tavisuflebis 
aRkveTasTan dakavSirebuli 
uflebebis Taobaze.

informaciis miwodeba unda 
moxdes werilobiT, zepirad 
an orivenairad,  rac SeiZleba 
martivi da gasagebi eniT. 
CawerasTan dakavSirebuli 
kanonmdeblobis gaTvaliswinebiT, 
unda moxdes miwodebuli 
informaciis Cawera/CaniSvna. 
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samarTlebrivi procedurebis 
farglebSi ganxorcielebuli 
interaqciis mniSvneloba. 
wevrma saxelmwifoebma unda 
uzrunvelyon, rom bavSvTa zepiri 
Tu werilobiTi komunikacia 
xdebodes martivi da  gasagebi 
eniT.  am komunikaciebis dros 
gaTvaliswinebuli unda iyos 
dazaralebulis maxasiaTeblebi, 
maT Soris, SezRuduli 
SesaZleblobebi, romelic,  
SesaZloa, uaryofiTad moqmedebs 
bavSvis unarze, gaigos an iyos 
gagebuli. 

saxelmwifoebma unda 
uzrunvelyon, rom seqsualuri 
Zaladobis an seqsualuri 
eqspluataciis msxverpl 
bavSvs informacia miewodeba 
misi   asakisa da ganviTarebis 
donis gaTvaliswinebiT, im enaze, 
romelic mas esmis.

  direqtiva 2012/29/EU muxli 3
  lansarotes konvencia muxli 31(6)
  evropis sabWos ministrTa komitetis saxelmZRvanelo miTiTebebi bavSvze morgebuli marTlmsajulebis Taobaze. V(a), 
  gv. 33
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4.6. gamokiTxvis meTodi, garemo da kvalifikacia

am nawilSi ganxilulia bavSvze morgebul gamokiTxvasTan, 
garemosTan da procesSi CarTul profesionalTa kvalifikaciasTan 
dakavSirebuli samarTlebrivi debulebebi.

sasurvelia, rom saxelmwifoebma xeli Seuwyon bavSvze morgebuli 
marTlmsajulebis aspeqtebis, maT Soris, bavSvis gamokiTxvis sensitiuri 
meTodebis kvlevas, gaavrcelon informacia da danergon es meTodebi.

gamokiTxvis meTodi

155
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mowme/dazaralebuli bavSvebieWvmitanili bavSvebi

bavSvebis gamokiTxvis sandoobis gasazrdelad, unda SemuSavdes gamokiTxvis 
protokolebi, romlebSic gaTvaliswinebuli iqneba bavSvis ganviTarebis 
sxvadasxva done. imisaTvis, rom gamokiTxvis sandooba gaizardos, mimaniSnebeli 
kiTxvebi ar unda iyos gamoyenebuli.

im bavSvebisTvis, romlebmac, 
rogorc iTvleba, daarRvies 
sisxlis samarTlis kanonmdebloba, 
bralad edebaT misi darRveva an 
aRiarebuli arian mis damrRvevad,  
samarTliani sasamarTlo ganxilvis 
fundamenti aris bavSvis ufleba, 
iyos mosmenili (CRC muxli 12). 
bavSvs aqvs ufleba, iyos 
gagebuli, es mis saukeTeso 
interesebSi Sedis, uSualod, 
Suamavlis, warmomadgenlisa da 
Sesabamisi dawesebulebis gareSe. 
es ufleba daculi unda iyos 
marTlmsajulebis ganxorcielebis 
yovel etapze; winasasamarTlo  
etapze bavSvs aqvs dumilis 
ufleba, magram aseve aqvs 
ufleba, iyos gagebuli policiis, 
prokuroris da mosamarTlis mier.

profesionalebma yvelaferi 
unda gaakeTon imisaTvis, rom 
dazaralebul da mowme bavSvebs 
hqondeT marTlmsajulebis 
procesSi CarTulobasTan 
dakavSirebuli Sexedulebebisa 
da damokidebulebis gamoxatvis 
saSualeba, rac moicavs 
bavSvis mier marTlmsajulebis 
procesSi CarTvasTan 
dakavSirebuli Sexedulebebisa da 
damokidebulebebis Tavisuflad 
da miseburad gamoxatvis 
SesaZleblobis uzrunvelyofas, 
Cvenebis micemis gzis arCevis 
SesaZleblobas da procesis 
Sedegebis Sesaxeb Sexedulebebis 
gamoxatvis SesaZleblobas.

saxelmwifoebma unda 
uzrunvelyon, rom 
dazaralebulebs hqondeT  
samarTlebriv procedurebSi 
monawileobisa da mtkicebulebebis 
wardgenis SesaZlebloba. 
dazaralebuli bavSvis SemTxvevaSi,  
gaTvaliswinebuli unda iyos 
bavSvis asaki da simwife.

seqsualuri Zaladobis da 
seqsualuri eqspluataciis 
msxverplebs unda hqondeT 
saSualeba, miscen Cveneba, 
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warmoadginon mtkicebulebebi da 
airCion TavianTi mosazrebebis 
gamoTqmis forma, pirdapir an 
Suamavlis meSveobiT.

modelur kanonSi naTqvamia, 
rom sasurvelia, arsebobdes 
kanoni, romelSic naTqvami iqneba: 
marTlmsajulebis aRsrulebis 
procesSi gadawyvetilebis 
miRebisas, dazaralebul da 
mowme bavSvs  aqvs ufleba, Tavisi 
sityvebiT, cenzuris gareSe 
gamoxatos sakuTari Sexedulebebi, 
mosazrebebi da damokidebulebebi; 
aqvs ufleba,  monawileoba miiRos 
im gadawyvetilebebis miRebaSi, 
romlebsac mis cxovrebaze eqneba 
gavlena.

profesionalebi dazaralebul 
da mowme bavSvebs sensitiurobiT 
unda miudgnen: procedurebi 
moargon bavSvs, rac gulisxmobs 
specialurad bavSvebisaTvis 
mowyobil gamokiTxvis oTaxs, 
dazaralebuli bavSvebisaTvis 
gankuTvnil erT sivrceSi 
arsebul interdisciplinarul 
servisebs, mowme bavSvebze 
morgebul sasamarTlo garemos, 
Cvenebis micemisas Sesvenebas, 
sasamarTlo mosmenebis bavSvis 
asakze morgebuli dros daniSvnas, 
Setyobinebis gamarTul sistemas 
(raTa bavSvi sasamarTloze 
mxolod maSin mivides, roca es 
aucilebelia) da sxva RonisZiebebs, 
romlebic bavSvs Cvenebis micemaSi 
daexmareba.

arcerTi bavSvi, romelmac, 
rogorc iTvleba, daarRvia 
sisxlis samarTlis kanonmdebloba 
da bralad edeba misi darRveva, 
ar unda iyos iZulebuli, misces 
Cveneba 
an aRiaros sakuTari braleuloba.
-   arsebobs aRiarebisa da 
    Cvenebis miRebis nakleb-
    Zaladobrivi meTodebic. 
    „iZuleba“ gamoyenebulia farTo 
    gagebiT da ar SemoisazRvreba 
    fizikuri Zalis gamoyenebiTa 
    da adamianis uflebaTa sxva 
    aSkara darRvevebiT. bavSvis 
    aRiarebis simcdaris mizezi 
    SesaZloa iyos: misi asaki, 
    ganviTarebis done, dakiTxvis 
    xangrZlivoba, gaurkvevloba, 
    ucnobi mosalodneli Sedegebi 
    an miniSnebebi cixeSi Casmaze. 
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  modeluri kanoni UNODC/UNICEF (2009) muxli 2 (6)
  ECOSOC/RES/2005/20 muxli 40

159

160

161

164

164



57

amis albaToba izrdeba, roca 
bavSvs sanacvlod sasjelis 
Semsubuqebas an gaTavisuflebas 
hpirdebian („rogorc ki simarTles 
gvetyvi, saxlSi wasvla SegeZleba“)  

-   mtkicebulebis nebayoflobasa 
    da sandoobaSi  
    dasarwmuneblad, unda moxdes 
    gamokiTxvisas  gamoyenebuli 
    meTodebis zedmiwevniTi 
    gadaxedva. Cvenebis an aRiarebis 
    nebayoflobisa da sandoobis 
    ganxilvisas, sasamarTlom an 
    sxva organom unda 
    gaiTvaliswinos bavSvis asaki, 
    patimrobisa da gamokiTxvis 
    xangrZlivoba da advokatis, 
    mSoblebis  an damoukidebeli 
    warmomadgenlis gamokiTxvaze 
    daswreba-ardaswreba. unda 
    moxdes policielebis da sxva 
    gamomZieblebis gadamzadeba, 
    raTa maT ar gamoiyenon 
    arasando da Zaldatanebuli 
    Cvenebebisa da aRiarebebis 
    gamomwvevi gamokiTxvis 
    meTodebi.

saxelmwifoebma unda 
uzrunvelyon, rom yovel bavSvs, 
romelic miCneulia sisxlis 
samarTlis kanonmdeblobis 
damrRvevad an bralad edeba misi 
darRveva, hqondes  braldebis 
mowmeTa Cvenebis, damoukideblad 
an sxva pirTa daxmarebiT 

bavSvTan nebismieri interaqcia, 
maT Soris, gamokiTxvac, unda 
warimarTos im enaze, romelsac 
bavSvi iyenebs da romelic esmis.

saxelmwifoebma unda 
uzrunvelyon, rom 
dazaralebulebTan komunikacia 
xdebodes martivi da gasagebi 
eniT. komunikaciis dros 
gaTvaliswinebuli unda iyos 
dazaralebulis maxasiaTeblebi, 
maT Soris, nebismieri 
unarSezRuduloba, romelic, 
SesaZloa, uaryofiTad moqmedebs 
bavSvis unarze, gaigos an iyos 
gagebuli.

saxelmwifoebma, Cvenebis 
sandoobis gasazrdelad da 
bavSvis travmirebis riskis 
Sesamcireblad, unda uzrunvelyon 
dazaralebuli da mowme bavSvebis 
maTze morgebuli meTodebiT 
gamokiTxva. nebadarTuli unda 
iyos gamokiTxvaze damkvirveblis 
(supervaizoris) daswrebis 
saSualeba; magaliTad, specialuri 
damxmare (Cvenebis damxmare) da 
eqspert-fsiqologi.
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  UN/CRC/C/GC/#10 paragrafi 58
  ECOSOC/RES/2005/20 muxli 14
  direqtiva 2012/29/EU muxli 3(2)
  ECOSOC/RES/2005/20 muxli 31(g)

162

163

165

166
167



58

Seswavlisa da dacvis mowmeTa 
Tanasworuflebiani monawileobisa 
da Seswavlis SesaZlebloba. 

Cvenebis an aRiarebis 
nebayoflobisa da sandoobis 
ganxilvisas, sasamarTlom an sxva 
organom unda gaiTvaliswinos 
bavSvis asaki, patimrobisa da 
gamokiTxvis xangrZlivoba 
da advokatis, mSoblebis,  an 
damoukidebeli warmomadgenlis 
gamokiTxvaze daswreba-ardaswreba.
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  CRC muxli 40 (2)(b)(iv)
  UN/CRC/C/GC/#10 paragrafi 58
  evropis sabWos saxelmZRvanelo miTiTebebi bavSvze morgebuli marTlmsajulebis Taobaze muxli 64
  direqtiva 2012/29/EU muxli 10
  evropis sabWos saxelmZRvanelo miTiTebebi bavSvze morgebuli marTlmsajulebis Taobaze muxli 57
  ECOSOC/RES/2005/20 muxli 10

gamokiTxvis garemo/moTxovnebi

asaki da bavSvis SesaZleblobebi
yvelaferi unda gakeTdes imisaTvis, rom bavSvi gamoikiTxos Sesaferis 
garemosa da mosaxerxebel pirobebSi, asakis, simwifis da kognituri 
SesaZleblobebisa da potenciuri sirTuleebis gaTvaliswinebiT.

dazaralebuli bavSvis mosmenisas, gaTvaliswinebuli unda iyos bavSvis 
asaki da simwife.

interaqcia pativiscemiTa da RirsebiT 
bavSvebis gamokiTxvisas, rogorc marTlmsajulebis aRsrulebis procesSi,  
agreTve sxva intervenciebisas, mosamarTleebi da sxva profesionalebi 
bavSvebs pativiscemiTa da sensitiurobiT unda moekidon.

dazaralebuli da mowme bavSvebis mimarT mopyroba unda iyos sensitiuri, 
ar laxavdes bavSvis Rirsebas da iTvaliswinebdes bavSvis pirovnul  
mdgomareobas, gadaudebel saWiroebebs, asaks, sqess, unarSezRudulobas 
da ganviTarebis dones.
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Catarebul gamokiTxvaTa raodenobis Semcireba
nebismieri bavSvis SemTxvevaSi: gamokiTxvaTa raodenoba unda iyos rac 
SeiZleba mcire, xolo xangrZlivoba morgebuli unda iyos bavSvis asakze 
da mis unarze, moaxdinos yuradRebis koncentrireba.

dazaralebuli/mowme bavSvebis SemTxvevaSi, gansakuTrebuli RonisZiebebi 
unda iyos gatarebuli, raTa Catarebuli gamokiTxvebis, gancxadebebis, 
mosmenebis da marTlmsajulebis procesTan araaucilebeli Sexebis 
raodenoba, rac SeiZleba mcire iyos, magaliTad, rogoricaa video 
Canaweris gamoyeneba.

dazaralebuli bavSvebis gamokiTxvaTa raodenoba unda iyos minimaluri; 
bavSvi unda gamoikiTxos mxolod im SemTxvevebSi, roca amis gakeTeba 
gamoZiebisTvis aucilebelia.

saxelmwifoebma unda uzrunvelyon, rom seqsualuri Zaladobisa da 
seqsualuri eqpluataciis msxverpli bavSvebis gamokiTxvaTa raodenoba 
iyos rac SeiZleba mcire da mkacrad ganpirobebuli sisxlis samarTlebrivi 
procesis aucileblobiT.

ganmeorebiTi gamokiTxvebis erTi da igive adamianis mier Catareba
rodesac aucilebelia bavSvis ramodenimejer gamokiTxva, sasurvelia, 
rom gamokiTxva imave pirma Caataros, raTa erTgvarovani midgoma iyos 
gamoyenebuli da daculi iqnas bavSvis saukeTeso interesebi.

mTeli sisxlis samarTlebrivi procesis ganmavlobaSi, Tu es 
marTlmsajulebis saTanado aRsrulebas ar uSlis xels, gamokiTxvebi 
erTma da imave adamianebma unda Caataron.

saxelmwifom unda miiRos yvela aucilebeli zoma, rom, Tu es SesaZlebelia, 
seqsualuri Zaladobisa da eqspluataciis msxverpl bavSvTa gamokiTxva 
Caataros erTma da imave pirma.

audio-vizualuri Cawera
gamokiTxvis video an audio Canaweris gamoyeneba daSvebuli unda iyos da 
amgvari Canawerebi dasaSveb mtkicebulebad unda iqnes miCneuli.

174

175

176

177

178

179

180

  ECOSOC/RES/2005/20 muxli 31(a)
  direqtiva 2012/29/EU muxli 20(b); lansarotes konvencia muxli 31; ECOSOC/RES/2005/20 muxli 31; saxelmZRvanelo 
  miTiTebebi bavSvze morgebuli marTlmsajulebis Taobaze muxli 67; direqtiva 2011/93/EU muxli 20
  lansarotes konvencia muxli 35(1)(e)
  evropis sabWos saxelmZRvanelo miTiTebebi bavSvze morgebuli marTlmsajulebis Taobaze muxli 66
  direqtiva 2012/29/EU muxli 23(2)(g); lansarotes konvencia muxli 35, saxelmZRvanelo miTiTebebi bavSvze morgebuli  
  marTlmsajulebis Taobaze muxli 66; direqtiva 2011/93/EU muxli 20
  lansarotes konvencia muxli 35(1)(d)
  evropis sabWos saxelmZRvanelo miTiTebebi bavSvze morgebuli marTlmsajulebis Taobaze muxli 59

174

175

176

177

178

179

180



60

eWvmitanil an braldebul mowyvlad pirebs yovelTvis ar esmiT policiis 
mier Catarebul gamokiTxvaTa Sinaarsi. gamokiTxvis Sinaarsze davis da 
Sesabamisad,  ganmeorebiTi gamokiTxvis Catarebis Tavidan asacileblad, 
unda moxdes amgvari gamokiTxvebis audio-video Cawera.

eWvmitanili an braldebuli bavSvebis gamokiTxva, policiis mxridan unda 
moxdes maSin,  roca saqmis garemoebebidan gamomdinare, amis gakeTeba 
dasaSvebia; gaTvaliswinebuli unda iyos advokatis daswreba-ardaswrebis 
sakiTxi, bavSvis Tavisuflebis aRkveTis an araRkveTis sakiTxi; bavSvis 
saukeTeso interesebi unda iyos prioritetuli. im SemTxvevebSi, roca ar 
xdeba gamokiTxvis audio-vizualuri Cawera, unda moxdes misi sxva formiT 
Cawera, rogoric aris saTanadod damowmebuli werilobiTi Canaweri. 

waxalisebuli unda iqnas dazaralebuli da mowme bavSvebis Cvenebebis 
audio-vizualuri Canawerebis warmoeba, rac, imavdroulad, sxva mxareebis 
mier aseTi Cvenebebis Sinaarsis gasaCivrebis uflebis SeuzRudavad unda 
ganxorcieldes.

sisxlis samarTlis saqmeebis gamoZiebisas, unda moxdes msxverpl bavSvTa 
gamokiTxvebis audio-video Cawera da amgvari Canawerebi mtkicebulebad 
unda iqnes gamoyenebuli.

saxelmwifoebma unda miiRon yvela aucilebeli sakanonmdeblo an sxva 
saxis zomebi, raTa uzrunvelyon, rom seqsualuri eqspluataciis an 
seqsualuri Zaladobis msxverpl bavSvTan an bavSv mowmesTan Catarebuli 
yvela gamokiTxva iqnes Cawerili videofirze da sasamarTloze es 
videofirebi miRebul iqnes mtkicebulebis saxiT, Sida kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebuli normebis Sesabamisad.

Sesaferisi garemo
ramdenadac es SesaZlebelia, gamokiTxvisa da mosacdel oTaxebSi bavSvze 
morgebuli garemo unda Seiqmnas.

dazaralebul da mowme bavSvebTan nebismieri interaqcia, maT Soris 
gamokiTxvac, unda Sedges Sesaferis garemoSi, romelic morgebuli 
bavSvis saWiroebebze da iTvaliswinebs bavSvis SesaZleblobebs, asaksa da 
inteleqtualur simwifes.
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ganxiluli unda iqnas mowme an dazaralebuli bavSvebisgan Cvenebebis 
CamorTmevisTvis bavSvze morgebuli dawesebulebebisa da garemos Seqmnis 
mizanSewoniloba.

profesionalebi dazaralebul da mowme bavSvebs sensitiurobiT unda 
miudgnen: procedurebi moargon bavSvs, rac gulisxmobs specialurad 
bavSvebisaTvis mowyobil gamokiTxvis oTaxs, dazaralebuli bavSvebisaTvis 
gankuTvnil erT sivrceSi arsebul interdisplinarul servisebs, mowme 
bavSvebze morgebul sasamarTlo garemos(?), Cvenebis micemisas Sesvenebas, 
sasamarTlo mosmenebis bavSvis asakze morgebul dros daniSvnas, 
Setyobinebis gamarTul sistemas (raTa bavSvi sasamarTloze mxolod maSin 
mivides, roca es aucilebelia) da sxva RonisZiebebs, romlebic bavSvs 
Cvenebis micemaSi daexmareba.

dazaralebuli bavSvis gamokiTxva unda moxdes swored am miznisTvis 
Seqmnil an mowyobil adgilas.

saxelmwifoebma unda miiRon yvela sakanonmdeblo Tu sxva zoma, raTa 
uzrunvelyon, rom seqsualuri eqspluataciisa da seqsualuri Zaladobis 
msxverpli bavSvebis gamokiTxvebi Catardes specialurad am miznisTvis 
Seqmnil an mowyobil garemoSi.

188

189

190

191

  evropis sabWos saxelmZRvanelo miTiTebebi bavSvze morgebuli marTlmsajulebis Taobaze, muxli 74
  ECOSOC/RES/2005/20 muxli 30(d)
  direqtiva 2012/29/EU muxli 23; lansarotes konvencia muxli 35; saxelmZRvanelo miTiTebebi bavSvze morgebuli  
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mowme/dazaralebuli bavSvebieWvmitanili bavSvebi

moZaladesTan pirdapiri kontaqtis 
Tavidan acileba
dazaralebul da mowme bavSvsa 
da savaraudo moZalades Soris 
nebismieri  pirdapiri kontaqti 
Tu konfrontacia, ramdenadac 
SesaZlebelia, Tavidan unda 
iqnes acilebuli, garda im 
SemTxvevebisa, roca amis gakeTebas 
bavSvi moiTxovs. sisxlis 
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samarTlis saqmeebSi bavSvebs unda 
hqondeT saSualeba, waradginon 
mtkicebulebebi savaraudo 
moZaladis daswrebis gareSe.

mowme da dazaralebuli 
bavSvis uflebebis dasacavad, 
Tu amis saSualebas erovnuli 
kanonmdebloba iZleva, Tavidan 
unda iqnes acilebuli savaraudo 
moZaladesTan bavSvis jvaredini 
dakiTxva. dazaralebuli da 
mowme bavSvebis sasamarTloSi 
dakiTxva da gamokvleva unda 
moxdes savaraudo moZaladis 
daswrebis gareSe; unda arsebobdes 
gancalkevebuli mosacdeli da 
gamokiTxvis oTaxebi.

saxelmwifoebma unda daicvan 
seqsualuri Zaladobis an 
seqsualuri eqspluataciis 
msxverpli bavSvebi; Tavidan 
unda iqnes acilebuli, rogorc 
sasamarTloSi, ise samarTaldamcav 
organoebSi msxverplsa da 
danaSaulis Camden pirebs Soris 
kontaqti, garda im SemTxvevebisa, 
rodesac kompetenturi organoebi, 
bavSvis interesebidan gamomdinare, 
sxvagvar gadawyvetilebas iReben, 
an roca gamoZiebis an sasamarTlo 
procesi saWiroebs amgvar 
kontaqts.

gaumarTlebeli gaWianureba
mas Semdeg, rac kompetenturi 
organoebi miiReben saCivars 
sisxlis samarTlis danaSaulTan 
dakavSirebiT, dazaralebuli 
gamokiTxva unda moxdes 
rac SeiZleba swrafad - 
gaumarTlebeli daxanebis gareSe.
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imave sqesis gamomkiTxveli
garda im SemTxvevebisa, roca 
gamokiTxvas atarebs prokurori 
an mosamarTle, seqsualuri, 
genderuli da axlobeli adamianis 
mier Cadenili Zaladobis 
msxverplTa gamokiTxva, 
sasurvelia, imave sqesis adamianma 
Caataros, Tu msxverpls ase 
surs da amis gakeTeba xels ar 
SeuSlis sisxlis samarTlebrivi 
procedurebis msvlelobas.

araaucilebeli gamokiTxvis 
Tavidan acileba
sasamarTlo procedurebisas 
Tavidan unda iyos acilebuli 
gamokiTxvebi, romlebic ar 
ukavSirdeba Cadenil danaSauls. 
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  direqtiva 2012/29/EU, muxli 23(2)(d)
  direqtiva 2012/29/EU, muxli 23(2)(g)
  lansarotes konvencia, muxli 5

kvalifikacia

saxelmwifom unda miiRos yvela aucilebeli sakanonmdeblo Tu sxva 
zoma, raTa im adamianebs, romlebsac bavSvebTan regularuli Sexeba 
aqvT (jandacvis, ganaTlebis, socialuri dacvis, marTlmsajulebis da 
samarTaldamcav seqtorebSi momuSave adamianebi, agreTve isinic, vinc 
sportTan, kulturasTan da sxva msgavs aqtivobebTan dakavSirebul 
sakiTxebze muSaoben), aumaRldeT cnobiereba bavSvis dacvis da uflebebis 
Sesaxeb. saxelmwifom unda izrunos, rom am adamianebs hqondeT codna 
bavSvebSi seqsualuri Zaladobis da seqsualuri eqspluataciis niSnebis 
amocnobisa da eWvebis Setyobinebis Sesaxeb.

unda moxdes bavSvebTan an bavSvTa dacvis sferoSi momuSave 
profesionalebis codnis amaRleba interdisciplinaruli swavlebis 
meTodebiT iseT sakiTxebSi,  rogorebicaa bavSvis uflebebi, bavSvis 
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saWiroebebi asakisa da ganviTarebis donis mixedviT, bavSvze morgebuli 
procedurebi.  bavSvebTan uSualod momuSave profesionalebma aseve unda 
miiRon ganaTleba sxvadasxva asakis, ganviTarebis  donisa da mowyvladobis 
mqone bavSvebTan komunikaciis Sesaxeb. 

ramdenadac es SesaZlebelia, bavSvebis gamokiTxva da maTgan Cvenebis 
CamorTmeva unda ganaxorcielos am sakiTxebSi ganswavlulma profesionalma.
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mowme/dazaralebuli bavSvebieWvmitanili bavSvebi

samarTldamcav organoebSi 
arasrulwlovanTa saqmeebze 
momuSave pirebma bavSvebTan 
maTi kontaqtis donis mixedviT 
unda miiRon swavleba bavSvis 
uflebebis, gamokiTxvis 
meTodebis, bavSvTa fsiqologiisa 
da bavSvisTvis gasageb enaze 
komunikaciis Taobaze.

samarTaldamcav da 
marTlmsajulebis sistemebSi  
momuSave im pirebma, romelTa 
mier miRebuli gadawyvetilebebic 
mowyvlad pirebs Seexeba, unda 
miiRon specializebuli ganaTleba.

policielebma da sagamoZiebo 
procesis warmmarTvelma sxva 
pirebma unda miiRon swavleba 
gamokiTxvis im meTodebis Tavidan 
acilebis Sesaxeb, romlebic iwvevs 
Zaldatanebul da  arasando 
aRiarebebs da Cvenebebs.

vinaidan bavSvis da zrdasrulis 
lingvisturi aRqma erTmaneTisgan 

profesionalebma unda miiRon 
swavleba dazaralebuli da mowme 
bavSvebis saWiroebebis  da maTi 
gaTvaliswinebis sakiTxebSi. rac 
gulisxmobs: a) adamianis uflebaTa 
standartebi da principebi, maT 
Soris, bavSvis uflebebic; 
b) maTi samuSaos principebi da
eTikuri movaleobebi; 
g) bavSvis mimarT ganxorcielebuli
Zaladobis niSnebi; 
d) krizisis Sefasebis unarebi
da meTodebi, gansakuTrebiT, 
referireba konfidencialurobis 
dacviT;
e) bavSvis mimarT ganxorcielebuli
danaSaulis gavlena, Sedegebi 
(fizikuri da fsiqologiuri 
ziani); 
v) marTlmsajulebis aRsrulebis
procesSi dazaralebul da mowme 
bavSvTa daxmarebis RonisZiebebi da 
meTodebi; 
z) kroskulturuli da asakTan
dakavSirebuli lingvisturi, 
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gansxvavdeba, Tarjimanma unda 
miiRos swavleba bavSvebTan 
muSaobis Taviseburebebis 
Sesaxeb. Tarjimnis codnis 
an gamocdilebis naklebobam, 
SesaZloa, bavSvs xeli SeuSalos 
kiTxvebis sworad gagebaSi, 
rac, Tavis mxriv, samarTliani 
sasamarTlo procesisa da 
efeqturi monawileobis uflebis 
ganxorcielebaze cudad 
imoqmedebs.

im mosamarTleebs da 
prokurorebs, romlebic 
warmarTaven arasrulwlovanTa 
sisxlis samarTlis saqmeebs, unda 
hqondeT Sesabamisi kompetencia 
an wvdoma Sesabamisi sakiTxebis 
Taobaze swavlebasTan, an orive.

aseve, waxalisebuli unda iyos 
bavSvebTan momuSave advokatebis 
gadamzadeba Sesabamis sakiTxebSi.

religiuri, socialuri da 
genderuli sakiTxebi; 
T) zrdasrulisa da bavSvis
komunikaciis Taviseburebebi; 
i) bavSvis gamokiTxvisa da
Sefasebis meTodologia, 
romlis daxmarebiTac xdeba 
travmis minimalizeba da 
miRebuli informaciis xarisxis 
maqsimalizacia; 
k) dazaralebul da mowme
bavSvebTan sensitiuri, gamgebi, 
konstruqciuli da gamamxnevebeli 
urTierTobis unarebi; l) 
dazaralebuli bavSvebisaTvis 
mtkicebulebis dacvisa da 
wardgenis, agreTve  bavSvis 
gamokiTxvis meTodologia; 
m) dazaralebul da mowme
bavSvebTan momuSave 
profesionalTa rolebi da 
meTodologia.

imave sakiTxebis Sesaxeb aris 
saubari modelur kanonSi ufro 
siRrmiseulad, saubaria sami 
sakiTxis Taobaze: 
z) kroskulturuli da asakTan
dakavSirebuli lingvisturi, 
religiuri, socialuri 
da genderuli sakiTxebi; 
gansakuTrebuli yuradReba unda 
mieqces mowyvladi jgufebis 
warmomadgenel bavSvebs; 
i) bavSvis gamokiTxvisa da
Sefasebis meTodologia, 
romlis daxmarebiTac xdeba 
travmis minimalizeba da 
miRebuli informaciis xarisxis 
maqsimalizacia. rac gulisxmobs 
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  direqtiva 2016/800/EU, muxli 20(3)
  ECOSOC/RES/2005/20, muxli 42

204

205

206

208



66

bavSvebTan sensitiuri, gamgebi, 
konstruqciuli da gamamxnevebeli 
urTierTobis unarebsac;

dazaralebuli da mowme bavSvebis 
gamokvlevebi unda ganaxorcielon 
Sesabamisi kvalifikaciis mqone 
profesionalebma, sensitiurad, 
pativiscemiTa da zedmiwevniT.

unda arsebobdes saSualeba, rom 
dazaralebul bavSvTa gamokiTxva 
moxdes, Sesabamisi kvalifikaciis 
mqone profesionalebis mier an 
daxmarebiT. 

saxelmwifoebma unda miiRon 
yvela aucilebeli zoma, raTa 
seqsualuri Zaladobis an 
seqsualuri eqspluataciis 
msxverpl bavSvTa gamokiTxva 
ganaxorcielon swored 
am kvalifikaciis mqone 
profesionalebma.
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 modeluri kanoni, muxli 8(2)(g)(i) 
 ECOSOC/RES/2005/20 muxli 13
 direqtiva 2012/29/EU, muxli 23 (2) (b); saxelmZRvanelo miTiTebebi bavSvze morgebuli marTlmsajulebis Taobaze.  
 muxli 64
 lansarotes konvencia, muxli 35 (1)(g)
 bavSvis uflebaTa konvencia, muxli 16

4.7. piradi cxovreba

am nawilSi ganxilulia sisxlis samarTlebrivi procedurebis 
farglebSi gamokiTxul eWvmitanil da mowme bavSvTa piradi 
cxovrebis dacvis (CRC muxli 16) mniSvnelovani sakiTxebi.

gamokiTxvisaTvis momzadeba

arc erTi bavSvi ar SeiZleba iyos piradi da ojaxuri cxovrebis, sacxovrebeli 
binis xelSeuxeblobis an korespondenciis saidumloebis uflebaTa mis 
mier ganxorcielebaSi TviTneburi an ukanono Carevis, an misi Rirsebisa da 
reputaciis ukanono xelyofis subieqti. bavSvs aqvs ufleba, kanoniT iyos 
daculi msgavsi Carevis an xelyofisagan.
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mowme/dazaralebuli bavSvebieWvmitanili bavSvebi

saxelmwifoebma unda 
uzrunvelyon, rom sisxlis 
samarTlebrivi procedurebis 
yovel etapze moxdeba im bavSvis 
piradi cxovrebis pativiscema., 
romelmac, rogorc Tvlian, 
daarRvia sisxlis samarTlis 
kanonmdebloba an bralad edeba 
misi darRveva. 

arasrulwlovan 
samarTaldamrRvevTa 
piradi saqmeebi (dosieebi) 
unda inaxebodes sruliad 
saidumlod da daxuruli 
iyos mesame mxareebisaTvis. 
masalebis xelmisawvdomoba 
unda Semoifarglos im pirebiT, 
romelTac pirdapir exebaT 
saqmis gamoZieba da gadawyveta.  
stigmatizaciisa da winaswari 
gansjis Tavidan asacileblad, ar 
unda moxdes arasrulwlovanTa 
piradi saqmeebis SemdgomSi 
srulwlovanTa saqmeebis 
ganxilvisas gamoyeneba (ixileT 
pekinis wesebi, wesebi 21.1 da 21.2), 
magaliTad, Semdgomi sasjelis 
damZimebis mizniT.  

sajaroobis dauSvebloba
piradi cxovrebis dacvis 
mizniT, saxelmwifoebma unda 
uzrunvelyon, rom im saqmeebis 
ganxilva, romlebSic bavSvebi 
monawileoben, moxdes  daxurul 
sxdomaze an uzrunvelyofili 

sajaroobis dauSvebloba
dazaralebuli da mowme bavSvis 
identobisa da piradi cxovrebis 
dasacavad, Sesabamisi RonisZiebebi 
unda iqnes miRebuli, magaliTad, 
bavSvis mier Cvenebis micemis 
dros sasamarTlo procesze 
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  bavSvis uflebaTa konvencia, muxli 40 (2)(b)(vii)
  UN/CRC/C/GC/#10, paragrafi 66
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iyos, rom mosamarTles hqondes 
amgvari mosmenis daniSvnis 
uflebamosileba.

rekomendirebulia, rom 
arsebobdes wesi, romelic 
kanonTan konfliqtSi myofi 
bavSvebis sasamarTlo  
ganxilvebis daxurul kars 
miRma Catarebas gansazRvravs. 
wesis gamonaklisi SemTxvevebi 
kanoniT zustad unda iyos 
dadgenili. gamotanili ganaCenis 
gasajaroeba unda moxdes bavSvis 
identobis gamxelis gareSe. am 
wesis Tanaxmad, eqspertebisa da 
sxva profesionalebis daswreba 
SesaZlebelia sasamarTlo 
nebarTviT. arasrulwlovanTa 
saqmeebis sajaro ganxilva 
SesaZlebelia mxolod mkafiod 
gansazRvrul SemTxvevebSi, 
sasamarTlos gadawyvetilebis 
safuZvelze. amgvari 
gadawyvetileba unda iyos bavSvis 
mxridan gasaCivrebis sagani.

xalxisa da mediis daswrebis 
kanoniT gaTvaliswinebuli 
aRkveTa.

dazaralebuli bavSvebis 
SemTxvevaSi, SesaZlebeli unda 
iyos Semdegi RonisZiebebis 
gatareba:
a) mtkicebulebis wardgenisas, 
dazaralebulsa da moZalades 
Soris vizualuri kontaqtis 
Tavidan acileba, saxeldobr, 
sakomunikacio teqnologiis 
gamoyenebiT;
b) dazaralebulis mosmena 
sasamarTloze uSualod 
daswrebis gareSe, saxeldobr, 
sakomunikacio teqnologiis 
gamoyenebiT;
g) araaucilebeli da/an 
danaSaulTan kavSirSi armyofi 
gamokiTxvebis Tavidan acileba;
d) daxuruli sxdomebis gamarTva. 

saxelmwifoebma unda miiRon 
aucilebeli sakanonmdeblo 
an sxva saxis zomebi, raTa, 
erovnuli kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebuli normebis 
Sesabamisad, mosamarTlis 
brZanebis safuZvelze, 
SesaZlebeli iyos saqmis 
ganxilva daxurul sxdomaze; 
seqsualuri Zaladobis an 
seqsualuri eqspluataciis 
msxverplis Cveneba mosmenil iqnes 
sasamarTlo darbazSi msxverplis 
dauswreblad, saxeldobr, 
Sesabamisi sakomunikacio 
teqnologiebis gamoyenebiT.
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saxelmwifoebma unda daicvan 
seqsualuri Zaladobis an 
seqsualuri eqspluataciis 
msxverpl bavSvTa piradi 
cxovreba, maTi vinaoba da 
reputacia, da unda miiRon zomebi  
erovnuli kanonmdeblobis 
gaTvaliswinebiT, raTa xeli 
SeeSalos nebismieri iseTi 
informaciis gasajaroebas, 
romelmac SeiZleba gaaadvilos 
maTi identificireba.

sisxlis samarTlebrivi 
procedurebis msvlelobisas, 
kompetenturma organoebma 
unda uzrunvelyon piradi 
cxovrebisa da mowyvladi 
pirebis piradi informaciis 
(rogoricaa, samedicino istoria) 
xelSeuxebloba/dacva. 222

223

  rekomendacia 2013/C 378/02, muxli 15
  lansarotes konvencia, muxli 31(1)(e)
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meore gamocemis winasityvaoba

bolo wlebSi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi mniS-
vnelovani cvlilebebi ganxorcilda. am cvlilebebis naTeli dagvir-
gvineba iyo saqarTvelos parlamentis mier 2015 wlis 12 ivniss aras-
rulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis miReba, romlis ZiriTadi 
nawili 2016 wlis 1 ianvridan amoqmeddeba. 

arasrulwlovanTa danaSaulis prevencia, romelsac emsaxureba 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi kompleqsuri sakiTx-
ia da saWiroa rogorc sakanonmdeblo normebis Seqmna, aseve qveynis 
socialur-ekonomikuri mdgomareobis gaTvaliswinebiT, prevenciuli 
RonisZiebebis dagegma da gatareba.

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsma axleburi, ufro 
liberaluri, xedva SemogvTavaza da sxvagvarad daaregulira bevri 
sakiTxi. kerZod:

• erT sakanonmdeblo aqtSi iqna Tavmoyrili arasruwlovanTa 
marTlmsajulebis normebi;

• ganridebis ganxorcielba SesaZlebeli xdeba 21-wlamde pirebis 
mier Cadenili danaSaulis SemTxvevaSi;

• xazi gaesva arasrulwlovanTa saukeTeso interesis prioritet-
ulobas;

• xazi gaesva aRdgeniTi marTlmsajulebis RonisZiebebis gamoy-
enebis aucileblobas; 

• 15 wlidan 12 wlamde Semcirda Tavisuflebis aRkveTis Se-
fardebis vada da sxva.  

winamdebare naSromi sayuradReboa, vinaidan arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis kodeqsis normebis ganxivlis pirvel mcdelo-
bas warmoadgens. naSromSi sakmaod srulyofilad aris ganixiluli 
kanonTan konfliqtSi myofi mozardi, rogorc  kriminologiuri, so-
ciologiuri, fsiqologiuri, aseve konstituciur samarTlebrivi, 
sisxlissamarTlebrivi, sasjelaRsrulebiTi da adamianis uflebaTa 
dacvis kuTxiT.

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
iuridiuli fakultetis kriminologiis institutis mier 2015 wlis 
martSi Catarda saerTaSoriso konferencia arasrulwlovanTa mar-
Tlmsajulebis Sesaxeb, sadac arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
kodeqsis proeqti iqna ganxiluli da gaanalizebuli. konferenciis 
dros gamoTqmuli kritikuli SeniSvnebi werilobiT miewoda saqa-
rTvelos parlaments. saxelmZRvaneloSi zemoaRniSnuli zogierTi 
kritikuli SeniSvna iqna mecnierulad damuSavebuli da gaanalize-
buli. mocemuli saxelmZRvanelo gankuTvnilia studentebisaTvis, 
arasrulwlovnebTan momuSave saxelmwifo organoebis (sasjelaR-
srulebis dawesebulebis mosamsaxureebi, policielebi, gamomZieble-
bi, fsiqologebi, sociologebi) da sazogadoebrivi organizaciebis 
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warmomadgenlebisaTvis, agreTve iuristebisa da kriminaluri mec-
nierebiT dainteresebuli mkiTxvelisaTvis.

mocemuli saxelmZRvanelos pirveli gamocema dafinansebul iqna 
evrokavSiris mier `sasjelaRsrulebisa da probaciis saswavlo cen-
tris daxmarebis~ proeqtis farglebSi da gamoica 2011 wels ssip 
sasjelaRsrulebisa da probaciis saswavlo centris mier. 

didi madloba gvinda gadavuxadoT maqs-plankis ucxouri da saer-
TaSoriso samarTlis institutis kriminologiis mimarTulebas frai-
burgSi (germania) gamoyofili samecniero stipendisaaTvis, romelmac 
didi wvlili Seitana wignis meore gamocemis momzadebaSi. guliTadi 
madloba profesor hans iurgen albrexts, Salva saRiraSvils, giorgi 
dgebuaZes, guram gobeCias da giorgi geTiaSvils saintereso diskus-
iebisa da SemoTavazebuli winadadebebisaTvis, aseve maia xasias, mario 
Sutces, ani naCxataSvils da laSa xuciSvils daxmarebisaTvis.

didi madloba cixis saerTaSoriso reformas (PRI) da samarT-
lebrivi TanamSromlobis saerTaSoriso germanul fonds (IRZ) wlebis 
manZilze nayofieri TanamSromlobisa da am saxelmZRvanelos dafi-
nansebisaTvis.

warmodgenili wignis pirveli xuTi Tavi ekuTvnis moris SalikaS-
vils, xolo meeqvse, meSvide da merve Tavebi givi miqanaZes.

moris SalikaSvili
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis

saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis 
asocirebuli profesori, 

samarTlis doqtori (hamburgi, germania)

givi miqanaZe
samarTlis magistri

 (eseqsis universiteti, gaerTianebuli samefo)
amsterdamis (holandia) Tavisufali universitetis doqtoranti

evropis sabWoSi sisxlis samarTlis 
TanamSromlobis sammarTvelos proeqtis menejeri
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Vorwort zur 2. Auflage

Das vorliegende Lehrbuch zum Jugendstrafrecht gibt in kompakter und zugleich umfas-
sender Form einen Überblick über das georgische Jugendstrafrecht.Das georgische Parlament 
hat am 12. Juni 2015 das Jugendstrafgesetzbuch verabschiedet. Das Gesetz ist im Januar 2016 
in Kraft getreten. Das Ziel der Verabschiedung dieses Gesetzes war die Zusammenfassung 
der Vorschriften über das Strafverfahren gegen jugendliche Straftäter in einem einheitlichen 
Gesetz. Das neue Gesetz erhält unter anderem folgende Neuerungen:

• Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren sind strafrechtlich verantwortlich, bei Her-
anwachsenden von 18 bis 21 Jahren kann die jugendstrafrechtliche Maßnahme der Diversion 
angewendet werden.

• Als Höchststrafe für einen jugendlichen Täter sieht das neue Gesetz statt 15 Jahren 12 
Jahre Freiheitsstrafe vor.

• Die Staatsanwaltschaft muss begründen, wenn sie von der Einstellungsmöglichkeit 
(Diversion) keinen Gebrauch macht.

• Im Jugendstrafrecht und Jugendstrafverfahren hat das Wohl des Kindes Vorrang.
Diese  zweite Auflage des Jugendstrafrechtslehrbuches soll in die Praxis des neuen Ge-

setzes einführen. Zugleich werden die maßgeblichen Gesetzesnormen wissenschaftlich darg-
estellt und  diskutiert. Dabei wurden insbesondere die Vorschläge in das Buch integriert, die 
im Rahmen einer internationalen Fachkonferenz im April 2015 an der Staatlichen Universität 
Tiflis thematisiert wurden.

Unser Dank für die engagierte Hilfe und fruchtbare Diskussion dieser 2. Auflage des 
Lehrbuchs gilt Prof. Dr. H-J. Albrecht, Prof. Helmut Kury, Giorgi Dgebuadze, Shalva Sa-
girashvili, Giorgi Getiashvili, Mario Schütze, Maia Khasia, Ani Nachkhatashvili und Lasha 
Khutzishvili.

Herzlicher Dank gilt der Deutschen Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammen-
arbeit e.V. (IRZ), Penal Reform International (PRI) und dem Max-Planck-Institut für auslän-
disches und Internationales Strafrecht in Freiburg (MPI) für die finanzielle Unterstützung und 
langjährige effiziente Zusammenarbeit.

Das Buch richtet sich an Studierende und Wissenschaftler aus juristischen, pädagogisch-
en, sozialen, psychologischen und polizeilichen Berufen, sowie an alle weiteren interessierten 
Leserinnen und Leser. 

Von Moris Shalikashvili stammen die Kapitel 1, 2, 3, 4 und 5, während die Kapitel 6, 7 
und 8 von Givi Mikanadze verfasst wurden.

Prof. Dr. Moris Shalikashvili
Doktor der Rechtswissenschaft (Dr. jur.) der Universität Hamburg (Deutschland)
Assoziierter Professor der Staatlichen Iv. Javachishvili Universität Tbilissi (Georgien)

Givi Mikanadze
Magister (UK, Essex Universität); Doktorand der Freie Universität von Amsterdam 

(Holland), Projektmanager im Europarat (Straßburg, Frankreich)
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Vorwort

Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 berät die Deutsche Stiftung für In-
ternationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ) ihre Partnerstaaten im 
Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz bei der 
Reformierung ihrer Rechtssysteme und der Justizwesen. Rechtsstaatlichkeit 
und Demokratisierung sind Voraussetzung, um grundrechtliche Freiheiten zu 
wahren, stabile staatliche und gesellschaftliche Strukturen zu stärken sowie 
wirtschaftliches Wachstum anzuregen. Diesen Entwicklungsprozess zu unter-
stützen ist Aufgabe der IRZ, wobei die Bedürfnisse des jeweiligen Partnersta-
ats immer im Mittelpunkt stehen. 

Die Zusammenarbeit mit Georgien basiert auf einer gemeinsamen Erk-
lärung zwischen dem georgischen Justizministerium und dem Bundesministe-
rium der Justiz von 2005 und wurde im Jahr 2006 aufgenommen. Die Schw-
erpunkte der Tätigkeit liegen in der Umsetzung internationaler Abkommen in 
georgisches Recht, in der Beratung im Straf- und Strafvollzugsrecht sowie der 
Aus- und Fortbildung von Rechtsanwenderinnen und Rechtsanwendern. 

Die Erarbeitung und Einführung eines Jugendstrafgesetzbuchs in Geor-
gien stellt einen Meilenstein für die nationale Rechtsentwicklung dar. Dieses 
Gesetzeswerk setzt die UN-Kinderrechtskonvention in nationales Recht um 
und rückt das Kindeswohl in das Zentrum des gesamten strafrechtlichen Ver-
fahrens, in welchem Kinder oder Heranwachsende beteiligt sind. Es schafft 
hierfür Spezialzuständigkeiten in allen Bereichen von Justiz und Ermittlungs-
behörden und beinhaltet viele weitere tiefgreifende Gesetzesänderungen straf-
prozessualer und materieller Art. Dieses Regelwerk in kompakter Form an 
Studierende zu vermitteln, ist Anliegen des vorliegenden Lehrbuchs. Die IRZ 
freut sich, diese wichtige Publikation unterstützen zu können. Sie liegt nun 
bereits zu einem Zeitpunkt, in dem das Gesetz frisch in Kraft ist, vor, und soll 
dabei helfen, die Materie des Jugendstrafrechts georgischen Studierenden und 
möglicherweise auch Rechtsanwenderinnen und Rechtsanwendern verstän-
dlich zu machen und ihre künftige Umsetzung zu erleichtern. 

Teresa Thalhammer
Projektbereichsleiterin Südkaukasus
IRZ
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Sesavali

1999 wlamde sisxlis samarTlis sruli pasuxismgeblobis asaki 
saqarTveloSi iyo 16 weli, amasTan, 14-16 wlis mozardebis pasuxismge-
blobis sakiTxi daismoda SedarebiT mZime danaSaulis Cadenis SemTx-
vevaSi. 1999 wels sisxlis samarTlis kodeqsSi Setanili cvlilebebis 
Sedegad, amJamad saqarTveloSi sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis 
asaki yvela saxis danaSaulisTvis 14 welia. sisxlis samarTlis kodeq-
sis mixedviT, danaSauli iyofa Semdeg kategoriebad: naklebad mZime, 
mZime da gansakuTrebiT mZime danaSauli. 14-17 wlis mozardebs unda 
epyrobodnen, rogorc arasrulwlovnebs.

arasrulwlovnobis an mozardobis periodi adamianis cxovrebis 
uaRresad sapasuxismgeblo, yvelaze `mxurvale~ da dinamikuri perio-
dia. es aris pirovnebis Camoyalibebis asaki, rodesac unda daiZlios 
RirebulebiTi orientaciebis, interesebis, sulieri moTxovnile-
bebis meryeoba. mozardi Taobis moralur-fsiqologiuri ieris dam-
axasiaTebeli Tvisebaa aqtiuri cxovrebisuli poziciis formireba da 
momavali saqmianobis gegmebis gansazRvra. Tumca, am asakTan dakav-
SirebiT, aRsaniSnavia agreTve is, rom zogjer naklebad iTvaliswine-
ben sazogadoebrivi ganviTarebis kanonzomierebebsa da obieqtur 
siZneleebs. bevri mozardi Tavisi momavlis ganWvretisas mxedvelo-
baSi iRebs mxolod sasurveli Sedegis miRwevas da ara misi mopovebis 
gzebsa da saSualebebs, im SesaZleblobebs, romlebic saboloo Sede-
gis miRwevisTvisaa aucilebeli. aqedan gamomdinare, xdeba im materi-
aluri normebidan gadaxra, rac dadgenili da gabatonebulia ama Tu 
im sazogadoebaSi. Cvens realobaSi ki es problema sul ufro da ufro 
aqtualuri xdeba. 

arasrulwlovanTa damnaSaveoba TiTqmis Cveni yoveldRiurobis 
Semadgenel nawilad iqca. yoveli mxridan gvesmis, rom moxda sazare-
li mkvleloba, Zarcva, qurdoba, sxeulis dazianeba da am yvelafers 
sCadian mozardebi, romlebic praqtikulad qmedebis CadenisTanave 
iRupaven momavals. maTi danaSaulis Sedegad Cndeba ormxrivi msxver-
pli: bavSvebi, romlebmac kanoni daarRvies, radgan isini msxverplad 
moiazrebian da ara damnaSaveebad da maTi danaSaulebrivi qmedebis 
realuri msxverpli.  

arasrulwlovnebis mier Cadenil danaSaulze sazogadoebisa da 
saxelmwifos reaqcia xSirad gamoixateba maT mimarT represiebis ga-
ZlierebiT, sanqciebis gazrdiTa da pasuxismgeblobis asakis Semcire-
biT.

Seqmnili mdgomareobidan gamosavali SeiZleba veZioT mxolod 
sakiTxis mimarT ufro Rrma, mecnierul midgomasa da kriminologi-
uri kvlevebis safuZvelze Seqmnil grZelvadian samoqmedo gegmaSi. 
saWiroa dadgindes problemis arsi, misi buneba, gamovikvlioT, Tu 
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ratom sCadis arasrulwlovani danaSauls, ra garemoebebi ubiZgebs 
mas amisken, ra safexurebs gadis igi manam, sanam am nabijs gadadgams. 
gamokvleul unda iqnes yvela konkretuli piroba, garemoeba, rom-
lebmac garkveuli roli iTamaSes mocemuli piris qcevaSi, danaSau-
lis Camdeni piri unda daxasiaTdes mTeli misi individualuri Tavise-
burebebisa da socialuri garemos gaTvaliswinebiT, unda gairkves 
danaSaulis Cadenis motivebi, pirovnebis saSiSroebis xarisxi, misi 
warsuli, sayofacxovrebo Cvevebi da sxva. mxolod amis Semdeg Segve-
Zleba ganvaxorcieloT raime konkretuli prevenciuli RonisZiebebi 
da davsaxoT arasrulwlovanTa danaSaulobis profilaqtikis konkre-
tuli Tu zogadi miznebi da amocanebi. winamdebare naSromi swored 
amis mcdelobaa. igi pirveli gadadgmuli nabijia imisaTvis, rom mo-
mavalSi Seiqmnas kriminologiur kvlevasa da ufro Rrma Teoriul 
analizze dafuZnebuli Sromebi arasrulwlovanTa marTlmsajule-
baze. 

arasrulwlovanTa marTlmsajuleba, farTo gagebiT, aris pro-
cesi mozardis mier danaSaulis Cadenidan mis resocializaciamde. es 
procesi moicavs rogorc arasrulwlovnis samarTaldamcav struq-
turebsa (policia, prokuratura) da sasamarTlo organosTan urT-
ierTobas, ise misi aRzrdisa da resocializaciis RonisZiebebs peni-
tenciur sistemaSi, romlis ganxorcielebac SeuZlebelia mozardis 
pirovnebis, socialuri garemos, mis mier Cadenili danaSaulis mo-
tivisa da xelis Semwyobi pirobebis kriminologiuri safuZvlebis ana-
lizis gareSe.
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Tavi pirveli
arasrulwlovanTa danaSaulis kriminologiuri 

aspeqtebi

1. arasrulwlovanTa danaSaulis aRricxva 

kriminaluri statistika moiazrebs maTematikur cifrebs, romle-
bic kontrolis organoebis mier sistematurad aRiniSneba damnaSavis 
da/an danaSaulis Sesaxeb werilobiTi dokumentebis safuZvelze,1 anu 
kriminaluri statistikis sagans warmoadgens damnaSaveobis raodeno-
brivi mxare, misi struqtura, mdgomareoba da dinamika.2 

kriminolog Snaideris azriT, kriminalur statistikas oTxi 
ZiriTadi mniSvneloba aqvs:3

1. oficialuri kriminaluri statistika aris saxelmwifo kon-
trolis organoebis saqmianobis angariSi. policiis, sasamarTlos, 
probaciisa da sasjelaRsrulebis organoebi awarmoeben statistikas 
sakuTari saqmianobis warmosadgenad;

2. kriminaluri statistika aris kvlevis instrumenti. igi iZleva 
informacias imis Taobaze, Tu rogoria qveyanaSi kriminogenuli mdgo-
mareoba da, savaraudod, ra mizezebiT SeiZleba iyos es gamowveuli;

3. kriminaluri statistikis meSveobiT xdeba mosaxleobis in-
formireba qveyanaSi arsebuli kriminaluri mdgomareobis, dinamiki-
sa da struqturis Sesaxeb, raTa mosaxleobam SeZlos, Tavi aaridos 
msxver plad gaxdomas (magaliTad, avtomobilis qurdobis SemTxvevebis 
momravlebisas umeTvalyureod ar datovos mesakuTrem Tavisi avto-
mobili dRis nebismier monakveTSi). mosaxleobisaTvis kriminaluri 
statistikis gacnobis erT-erT mizezad kriminologi kaizeri asax-
elebs danaSaulis mimarT SiSis moxsnis faqtors4 (magaliTad, maso-
brivi informaciis saSualebebze dayrdnobiT pirs SeiZleba egonos, 
rom gaxSirebulia ganzrax mkvlelobis an sxeulis dazianebis faqte-
bi, kriminaluri statistikis gacnobiT ki igi darwmundeba, rom aseTi 
saxis danaSaulebi Zalian cotaa da, Sesabamisad, naklebia imis alba-
Toba, rom igi amgvari danaSaulis msxverpli gaxdes);

4. kriminaluri statistikis ZiriTad funqciad miCneul unda 
iqnes danaSaulze kontroli da misi Tavidan acilebisaTvis Sesabamisi 
RonisZiebebis SemuSavebis xelSewyoba. kriminaluri statistikis ana-
lizi naTlad aCvenebs sisxlis samarTlis kanonmdeblobis dadebiT da 
uaryofiT mxareebs da ganxorcielebuli zogadi Tu individualuri 

1  Kaiser, G., 1985. S. 197.
2  surgulaZe l., 1997, gv. 6.
3  Schneider, H. J., 1987. S. 162-163.
4  Kaiser, G., 1980. S. 211.
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prevenciuli RonisZiebebis zegavlenas. kriminaluri statistika xels 
uwyobs qveynis axali kriminaluri politikis Camoyalibebas da sisx-
lis samarTlis kanonmdeblobis cvlilebebs.

1.1. arasrulwlovanTa danaSaulobis bolo wlebis statistika
arsebobs arasrulwlovanTa danaSaulis gamorkvevisa da maTi Se-

fasebis sami ZiriTadi meTodi: dapatimrebulTa (braldebul/msja-
vrdebul arasrulwlovanTa) raodenobis maCvenebeli, msxverplTa mier 
micemuli Cvenebis da danaSaulis TviTaRiarebis maCveneblebi. saqa-
rTveloSi Segrovebul monacemebSi umTavresad figurirebs dapatim-
rebis (braldebul arasrulwlovanTa) raodenobis maCvenebeli. ar ar-
sebobs informacia imis Taobaze, Tu ramdeni danaSauli iqna Cadenili 
arasrulwlovnebis mier uaxloes warsulSi. amis mizezi SemdegSia, 
rodesac samarTaldamcavi organoebisTvis cnobili xdeba danaSaulis 
Cadenis Sesaxeb, SeuZlebelia imis dadgena Tu ra asakis iyo danaSau-
lis Cadmeni piri (Sesabamisad iyo Tu ara is arasrulwovani), sanam 
ar gairkveva misi vinaoba. anu danaSauli ar iqneba gaxsnili. amdenad 
ucnobi rCeba gauxsnel danaSaulSi arasrulwlovanTa mier Cadenili 
danaSaulis odenoba. Cvens xelT arsebuli monacemi exeba ganaCenis 
gamotanis raodenobas. es informacia sasargebloa msjavrdebulTa 
raodenobis dasadgenad, Tumca cotas metyvelebs arasrulwlovanTa 
mier Cadenil danaSaulTa saerTo raodenobaze. 

arasrulwlovanTa saerTo raodenoba msjavrdebulTa saerTo 
raodenobasTan SedarebiT:5

 

wlebi
msjavrdebulTa 

saerTo raodenoba

msjavrdebuli 
arasrulwlovnebis 
saerTo raodenoba

%

1990 7 481 499 6.7

1991 492

1992 3 730 335 9.0

1993 X X

1994 8 283 X

1995 7 094 455 6.4

1996 X 491

1997 7 646 357 4.7

1998 6 998 357 5.1

1999 7 973 383 4.8

2000 8 284 388 4.7

2001 8 897 525 5.9

2002 8 579 497 5.8

5  wyaro: saqarTvelos uzenaesi sasamarTli. http://www.supremecourt.ge/statistics.
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2003 8 110 459 5.7

2004 9 071 598 6.6

2005 9 168 475 5.2

2006 13 607 1 002 7.3

2007 21 170 1 060 5.0

2008 20 804 1 166 6.2

2009 18 354 803 4,4

2010 19 940 883 4,4

2011 18 153 669 3,7

2012 10 922 475 4,3

2013 15 166 456 3,0

2014 16 776 381 2,3

sasjelmisjil arasrulwlovanTa raodenoba sqesisa da asakis 
mixedviT:6 

wlebi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

msja-
vrdebul 
arasrulw. 
saerTo -ba.

1002 1060 1166 803 883 669 475 456 381

biWebi 979
98,1%

1026
96,8%

1119
95,9%

767
95,5%

853
96,6%

638
95,4%

450
94,7%

443
97,1%

365
95,8%

gogonebi 23
1,9%

34
3,2%

47
4,1%

36
4,5%

30
3,4%

31
4,6%

25
5,3%

13
2,9%

16
4,2%

14-15 wlis 323
31,4%

298
28,1%

299
25,6%

206
25,6%

226
25,6%

201
30%

129
27,2%

126
27,6%

113
29,7%

16-17 wlis 679
68,6%

762
71,9%

865
74,4%

587
74,3%

657
74,4%

468
70%

346
72,8%

330
72,4%

268
70,3%

ar muSaobs, 
ar swavlobs

602
60,1%

613
57,8%

652
55,9%

392
48,8%

398
44,8%

349
52,2%

275
57,9%

307
67,3%

288
75,6%

danaSauli 
Cadenilia 
jgufurad

490
48,9%

547
51,6%

505
43,3%

336
41,8%

298
33,7%

158
23,6%

77
16,2%

69
15,1%

46
12,1%

arasrulwlovanTa mier Cadenili danaSaulebi da msjavrdebulTa 
saerTo raodenoba:7 

wlebi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

mkvleloba 5 5 21 40 31 28 40 28 17 7 6

mkvleloba 
(ssk 108 
muxli)

- - - 3 1

janm. gan-
zrax mZime 
dazianeba

8 3 14 9 17 11 10 13 4 8 8

6  wyaro: saqarTvelos uzenaesi sasamarTli. http://www.supremecourt.ge/statistics.
7  wyaro: saqarTvelos uzenaesi sasamarTli. http://www.supremecourt.ge/statistics.



6

gaupati-
ureba

- 1 4 1 5 1 3 1 0 2 0

qurdoba 286 299 575 551 619 368 403 364 271 293 229

yaCaRoba 62 41 98 88 80 65 49 23 14 24 17

Zarcva 23 23 74 68 108 49 32 27 26 35 36

TaRliToba 2 1 3 35 27 12 5 12 11 4 4

1.2. arasrulwlovanTa danaSaulobis statistikis analizi
zemoT mocemuli cifrebidan (arasrulwlovanTa mier Cadenil 

danaSaulTa saxeebi wlebis mixedviT ix. Tavi meoTxe, 2.2. qveTavi) naT-
lad Cans, rom sasjelis saxiT arasrulwlovanTa cixeSi moTavsebis 
faqtebis raodenoba izrdeba. 2000 wels sasamarTlom braldebuli 
arasrulwlovnebis 14.9%-s miusaja cixeSi sasjelis moxda, xolo 2006 
wels _ 37.4%-s. 2000 wels 58 arasrulwlovans miesaja Tavisuflebis 
aRkveTa. es cifri 2000 wlis Semdeg izrdeboda da Tu ar gaviTval-
iswinebT 2005 wlis monacems (104 arasrulwlovani patimari), Tavis 
umaRles zRvars 2007 wels miaRwia 426 arasrulwlovani patimriT.

wamoiWreba mravali sakiTxi, maTgan erT-erTi imis Taobaze, amgvari 
zrda gamowveulia samoqmedo kursis sisxlis samarTlis politikis 
SecvliT (`nulovani tolerantoba~), Tu mozardebis mier Cadenili 
danaSaulis sixSiriTa da xasiaTiT. aseve seriozul SeSfoTebas iwvevs 
14-18 wlis im mozardTa raodenobis zrda, romlebic cixeSi ixdidnen 
sasjels, gansakuTrebiT sisxlis samarTlis kodeqsSi Setanili cvli-
lebebis fonze, romelic sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis asaks 
14-dan 12 wlamde amcirebda.

Tu zemoT moyvanili statistikur monacemebs erTmaneTs 
SevadarebT, miviRebT Semdeg suraTs: arasrulwlovan msjavrdebulTa 
raodenoba msjavrdebulTa saerTo raodenobis 4-6%-s Soris meryeob-
da bolo 20 wlis ganmavlobaSi. 2006-2008 wlebSi msjavrdebul aras-
rulwlovanTa  raodenobam umaRles mwvervals miaRwia, rac qveynis 
mkacri kriminaluri politikiT da alternatiuli RonisZiebebis (gan-
rideba da mediacia) gamouyeneblobiT unda iyos gamowveuli. bolo 
wlebis (2011-2014) liberalurma midgomebma ki Seamcire arasrulw-
lovani msjavrdebulebis raodenoba. 

1.2.1. mkvlelobebis statistikuri monacemebis analizi
statistikuri monacemebis Tanaxmad, did SeSfoTebas iwvevs aras-

rulwlovanTa mier ganzrax mkvlelobis Cadenis mniSvnelovani zrda. 
kerZod, Tu 2004 da 2005 wlebSi moxda ganzrax mkvlelobis 5 SemTx-
veva, 2006 wels maTi ricxi gaxda 21, 2007 wels _ 40 da 2008 wels _ 
31, anu bolo 3 wlis ganmavlobaSi, 2004 da 2005 wlebTan SedarebiT, 
ganzrax mkvlelobis SemTxvevebma 2006 wels 400%-iT, 2007 wels 800%-
iT da 2008 wels 600%-iT imata. 2014 welTan SedarebiT aseve maRa-
lia 2010 da 2011 wlebSi mkvlelobebis maCvenebeli. kriminologiuri 
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TvalTaxedviT, bolo xuTi wlis monacemebis amgvari sxvaoba SesaZle-
belia gamowveuli yofiliyo qveynis kanonmdeblobis reformidan, mag-
aliTad, daSvebul iqna cecxlsasroli iaraRis tareba, ramac gamoi-
wvia 2006-2008 wlebSi ganzrax mkvlelobebis SemTxvevebis saSualod 
600%-iani zrda. magram qveyanaSi ar momxdara cecxlsasroli iaraRis 
tarebasTan dakavSirebuli raime sakanonmdeblo liberalizacia, Sesa-
bamisad, monacemTa amgvari sxvaoba safuZvlian eWvs iwvevs. 

statistikur monacemTa aseTi sxvaoba SesaZlebelia gamowveuli 
yofiliyo ramdenime faqtoriT: 

• statistikuri monacemebis araswori aRricxviT, kerZod, 2006-
2007 wlebSi politikur wreebSi mimdinareobda saubari sisxlis 
samarTlis pasuxismgeblobis asakis 14-dan 12 wlamde Semcire-
baze. aRniSnulma ideam sisxlis samarTlis erovnul Tu saerTa-
Soriso specialistTa didi SeSfoTeba gamoiwvia. qveynis poli-
tikur jgufs, romelic sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis 
asakis 14-dan 12 wlamde Semcirebis momxre iyo, esaWiroebo-
da myari argumenti Tavisi ideis gansaxorcieleblad. swored 
statistikis manipulacias unda moetana is damajerebloba, 
rom zogierTi danaSaulisaTvis (maT Soris mkvlelobisaTvis) 
bolo wlebis statistika calsaxad miuTiTebs 12-dan 14 wlamde 
asakSi mZime danaSaulebis mkveTr zrdas, rac pasuxismgeblobis 
safuZveli unda gaxdes. savaraudod, 12-dan 14 wlamde mo-
zardebis mier Cadenili danaSaulis statistikuri monacemebi im 
droisaTvis ar arsebobda, vinaidan pasuxismgeblobis asakic da 
statistikuri aRricxvac 14 wlidan iwyeboda. amitom 14-dan 18 
wlamde mozardebis ganzrax mkvlelobebis statistikuri ricx-
vi xelovnurad iqna gazrdili, radgan argumentis gamyarebi-
sTvis, rom zogierT mZime danaSaulze SemoRebuli unda iyos 
12-dan 14 wlamde pasuxismgebloba, arsebiTi mniSvneloba ar 
hqonda xdeboda Tu ara swored 12-dan 14 wlamde mozardebis 
mier im raodenobis mZime danaSaulebis Cadena, romelic am re-
formas saWiroebda. 12-dan 14 wlamde sisxlis samarTlis pasux-
ismgeblobis asakis dawevis mowinaaRmdege mxaris dasarwmune-
blad sakmarisi iyo 14-dan 18 wlamde mZime danaSaulebis (da maT 
Soris ganzrax mkvlelobis) statistikuri monacemebis zrda. 
sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis asakis 12-dan 14 wlamde 
dawevis mowinaaRmdegeTaTvis advili dasajerebelia swored is 
garemoeba, rom Tu 14 wlis arasrulwlovani sCadis am raodeno-
bis mZime danaSauls (2007 wels 40 ganzrax mkvlelobas), ratom 
ar SeiZleba igi 13 wlis arasrulwlovanma Caidinos;

• statistikuri monacemebis araswor warmoebaSi, kerZod ganzrax 
mkvlelobebis raodenobaSi, igulisxmeba ara mxolod ss kod-
eqsis 108-e da 109-e muxlebiT Cadenili danaSaulebi, aramed 
ganzrax mkvlelobis mcdelobac. SesaZlebelia, 2007 wels gan-
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zrax mkvlelobis (ss kodeqsis 108-e da 109-e muxlebi) saer-
Tod ramdenime SemTxveva aRiniSna, magram bevri iyo ganzrax 
mkvlelobis mcdelobis faqti,8 anu im arasrulwlovan msja-
vrdebulTa raodenoba, romelTac miesajaT sasjeli ganzrax 
mkvlelobis mcdelobisaTvis, Tumca es orive danaSaulis saxe 
(ganzrax mkvleloba da ganzrax mkvlelobis mcdeloba) erTad 
iqna daTvlili da erT statistikur grafaSi (ganzrax mkvlelo-
ba) aRniSnuli, ramac statistikuri monacemebis aseTi mkveTri 
zrda gamoiwvia; 

• 2006 wlis qarTuli Rvinis rusul embargos SesaZlebelia aseve 
gamoewvia, alkoholis Warbi maragis dagroveba saqarTveloSi, 
mozardebis mier alkoholis miReba da Zaladobrivi danaSaulis 
Cadena, maT Soris mkvlelobebis. kriminologiurma kvleveb-
ma daadgina, rom alkoholze da narkotikze damokidebuleba 
pirdapir kavSirSia danaSaulis CadenasTan.9

• mkvlelobebis gaxSirebis erT-erTi gamomwvevi mizezi SesaZle-
belia aseve iyos saqarTveloSi metad mZime agresiuli garemo, 
romelic sxvadasxva mizeziT aris ganpirobebuli10 da zrdis Za-
ladobrivi danaSaulis Cadenis albaTobas. aseve yuradRebas im-
saxurebs arasrulwlovanTa mier Cadenili mkvlelobebis zrdis 
periodi _ 2005-07 wlebi. am periodis arasrulwlovnebi dabade-
bulni arian 90-ian wlebSi, rodesac saqarTveloSi mZvinvarebs 
ekonomikuri krizisi, saqarTvelo kargavs Tavisi ekonomikis 
mniSvnelvan nawils da Sesabamisad, ikargeba uamravi samuSao 
adgili. 1992-94 wlebSi qveyana CarTulia samxedro konfliqt-
Si, xolo momdevno wlebSi saqarTvelo kriminalur saxelmwi-
fod yalibdeba, sadac mkvleloba, adamianis gataceba, yaCaRoba, 
adamianebis wameba yoveldRiur rutinad iqca. aRarafers vam-
bobT narkomaniis SemaSfoTebel masStabebze. ra Tqma unda es 
yvelaferi qmnis ukiduresad mZime socialur da ekonomikur 
fons. faqtiurad am peridoSi saqarTveloSi saxezea social-
uri anomia.  vfiqrobT SesaZloa vivaraudoT, rom am periodSi 
dabadebuli da gazrdili Taoba garkveulwilad mometebuli 
agresiiT xasiaTdeba da ufro metad iyo midrekili konfliq-
turi situaciebis Zalismieri meTodebiT gadaWrisken. amas da-
vumatoT arasrulwlovnisTvis damaxasiaTebeli daufiqrebeli 
da impulsuri gadawyvetilebebis miRebisken midrekileba da 
Sedegad miviRebT sakmaod saSiS narevs, romelmac SesaZloa ax-
snas kidec arasrulwlovanTa mxridan Cadenili mkvlelobebis 
mateba 2007-2008 wlebSi.    

8  problemuria praqtikaSi ganzrax mkvlelobis mcdelobis dadgenis kriteri-
umebis sakiTxic. dRes moqmedi praqtikiT ganzrax mkvlelobis mcdelobad kva-
lificirdeba damnaSavis mier adamianisaTvis sxeulis zeda nawilSi miyenebuli 
nebismieri saxis dazianeba.
9  Ostendorf, H., 2013. S. 32.
10  saqarTveloSi agresiuli garemos Sesaxeb ix.: SalikaSvili, m., 2012. gv. 34-45.
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1.2.2. jgufurad Cadenili danaSaulebis analizi
statistikuri monacemebis Tanaxmad, arasrulwlovnebis mier jgu-

furad Cadenilma danaSaulma 2014 wels (12%) 2005-2007 wlebTan (50%) 
SedarebiT iklo TiTqmis 40%-iT. rac mozardTa danaSaulobis feno-
menTan mimarTebaSi alogikurad Cans da ganmartebebs saWiroebs. cno-
bilia, rom mozardebi danaSauls jgufurad sCadian, rac ramodenime 
faqtoriT aris ganpirobebuli: 1) jgufSi maTi gambedaoba matulobs; 
2) vinmem maT mier Cadenili danaSaulis _ `saqmeni sagmironias~ Ses-
axeb sxvebs unda uambos, marto danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi es 
SeuZlebelia; 3) jgufurad danaSaulis Cadena jgufis wevrad miRebis/
aRiarebis yvelaze logikuri da martivi gzaa. 

inglisuri da amerikuli kvlevebis Tanaxmad, mozardTa danaSau-
lobis 60% (inglisi), 75% (aSS) swored jgufurad Cadenil danaSaulze 
modis.11 

mocemuli qarTuli statistikuri monacemebi SesaZlebelia Sem-
degi faqtorebis zemoqmedebiT aixsnas: 1) qveynis masStabiT poli-
ciis prezentabelurobis zrda, rac zogadad danaSaulis (maT Soris 
jgufuri) prevenciis erT-erTi saSualebaa; 2) jgufurad Cadenili 
danaSaulisaTvis ganrideba-mediaciis programaSi moxvedris SesaZle-
blobiT. kerZod, `ganridebisa da mediaciis Sesaxeb prokurorebisT-
vis saxelmZRvanelo miTiTebebisa da mxareebs Soris gasaformebeli 
xelSekrulebis ZiriTadi pirobebis damtkicebis Taobaze~ iusti-
ciis ministris 2010 wlis 12 noembris #216-e brZanebaSi 2011 wlis 
23 ivniss Sevida cvlileba, romlis mixedviTac ganridebas da/an me-
diacias daeqvemdebara jgufurad Cadenili danaSauli;12 3) 2006-2012 
wlebSi gatarebuli mkacri sisxlis samarTlis politika da mZime 
pirobebi sasjelaRsrulebis dawesebulebaSi.13 cixis gausaZlis pi-
robebs SesaZlebelia mozardebSi cixis mimarT SiSi da danaSaulis 
prevencia gamoewvia; 4) bolo (2012-2014) wlebSi kriminaluri mental-
obis zegavlenis zrda, rac aiZulebs mozards jgufurad Cadenili 
danaSauli sakuTar Tavze aiRos; 5) jgufuri danaSaulis gamoZiebis 
Sromatevadobam da danaSaulis swrafad gaxsnis survilma SesaZlebe-
lia gamomZiebels miaRebinos gadawyvetileba ar daafiqsiros saqmeSi 
monawile, gamoZiebisTvis daudgeneli pirebi da mxolod erTi piris 
mimarT daiwyos sisxlissamarTlebrivi devna; 6) qveyanaSi arsebuli 
siRaribis gamo mozardebi sakuTari Tavis gadasarCenad ufro Cadian 
danaSauls, vidre sakuTari `mes~ mosapoveblad.14

11  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 24.
12  ix.: SalikaSvili, m. 2013. gv. 51.
13  ix.: saxalxo damcvelis 2011, 2012 wlis saparlamento moxsenebebi.
14  iunisefis mier Catarebuli kvlevis Tanaxmad, 2011 wels saqarTveloSi bavS-
vebis (0-16 weli) 9,4% ukidures siRaribeSi, xolo 25 % fardobiT siRaribeSi 
cxovrobda. ix.: http://unicef.ge/uploads/UNICEF_Child_PovertyGEO_web_with_names.pdf 
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1.2.3. sxvadasxva statistikuri monacemebis analizi
statistikis analizi gviCvenebs, rom arasrulwlovan msjavrdeb-

ulTa umetesoba mamakacebi arian. sainteresoa, rom msjavrdebuli go-
gonebis ricxvi bolo 2 wlis ganmavlobaSi orjer gaizarda. mkveTrad 
imata aseve danaSaulma 14-15 wlis mozardebSi, Tu 2000 wels maTi 
procentuli raodenoba Seadgenda mTlianad arasrulwlovan msjav-
rdebulTa 16.8%-s, 2006-2008 wlebSi es maCvenebeli TiTqmis gaorma-
gda. es cvlileba ganpirobebuli iyo ramdenime faqtoriT, romelTa 
Sorisacaa, specialuri profteqnikuri saswavleblebis daxurva, Sss 
bazaze arsebuli `mcirewlovanTa inspeqtorebis~15 struqturis gau-
qmeba, agreTve cvlilebebi sisxlis samarTlis kodeqsSi, romelic 
uflebas aZlevs mosamarTleebs cixeSi moeTvsebina 14-18 wlis mo-
zardebi, Tu maT mier Cadenili danaSauli iTvaliswinebs 3 welze meti 
xniT Tavisuflebis aRkveTas.16 

metad mZimea im msjavrdebulTa statistikuri maCvenebeli, rom-
lebic danaSaulis Cadenis dros ar muSaoben da/an ar swavloben. 2014 
wels dafiqsirda bolo aTi wlis yvelaze cudi maCvenebeli am mxriv. 
kerZod, 2014 wlis monacemebiT msjavrdebul arasrulwlovanTa 75,6% 
danaSaulis Cadenis dros ar muSaobda da ar swavlobda. (arasrulw-
lovanTa) danaSaulis prevenciis pirveli done socialur saxelmwi-
fos avaldebulebs SeimuSaos programebi danaSaulis Tavidan asac-
ileblad, maT Soris masobrivi umuSevrobis, usaxlkaroobis, dabali 
samarTlebrivi marTlSegnebis aRmosafxvrelad.17

Tu msjavrdebul arasrulwlovanTa aRniSnul monacemebs 
SevadarebT msjavrdebulTa monacemebs davinaxavT, rom iqac ar aris 
sxva mdgomareoba. kerZod, 2014 wels im msjavrdebulTa raodenobam, 
romelic danaSaulis Cadenis dros umuSevari iyo 90,5% Seadgina.

1.3. latenturi danaSauli arasrulwlovanTa Soris
latenturad unda CaiTvalos iseTi sisxlis samarTlis kodeqsiT 

gaTvaliswinebuli dasjadi qmedeba (danaSauli), romelic samarTal-

15  „mcirewlovanTa inspeqtireba~ iyo Sss daqvemdebarebaSi myofi 287 adamiani-
sagan Semdgari organizacia, romelsac aRricxuli hyavda is bavSvebi, romlebsac 
ukve Cadenili hqondaT danaSauli an SemCneuli iyvnen antisazogadoebriv qme-
debaSi, rac gulisxmobs aseve skolis regularulad gacdenas. aseT 14-18 wlis 
mozardebs aRricxavdnen skolebidan, mezoblebisgan, policiis ganyofilebidan 
da xandaxan mSoblebisgan miRebuli informaciis safuZvelze an sasjelis moxdis 
Semdeg. organizaciis warmomadgenlebi bavSvebs utarebdnen samuSaoebs skoleb-
Si. aseve exmarebodnen bavSvebs skolaSi dabrunebaSi, garTobaSi, gakveTilebis 
Semdgom sxvadasxva RonisZiebis mowyobaSi, xvdebodnen mSoblebs bavSvTa qcevis 
marTvaze sasaubrod da a. S. organizacia „mcirewlovanTa inspeqtireba~ gauqmda 
2006 wlis noemberSi da misi saqmianoba SeiTavsa sapatrulo policiam, TanamS-
romelTa 4 an 5 piris saStato SemadgenlobiT, ix. saqarTveloSi gaeros bavSvTa 
fondis (hamiltoni, q.) 2007 wlis angariSi.
16  ix. saqarTveloSi gaeros bavSvTa fondis (hamiltoni, q.) 2007 wlis angariSi.
17  SalikaSvili, m., 2011a. gv. 220.



11

damcavi organoebisaTvis ar gaxda cnobili, ver iqna gamovlenili da 
amitom ar moxda policiis statistikaSi maTi aRricxva da registra-
cia, Tumca igi ̀ sinamdvileSi sakmaod gavrcelebulia da did gavlenas 
axdens kriminalur situaciaze~.18  

latenturi danaSaulis Sesaxeb informaciis wyaros warmoadgenen 
adamianTa jgufebi, romlebic gamoikiTxebian imis Taobaze: 1) Caude-
niaT Tu ara maT danaSauli (damnaSavis gamokiTxva); 2) gamxdaran Tu 
ara isini danaSaulis msxverplni (msxverplis gamokiTxva); 3) gaxda Tu 
ara maTTvis cnobili danaSaulis Cadena (informaciuli gamokiTxva).19 

germaniaSi Catarebuli mosaxleobis gamokiTxvis analizis Tanax-
mad, Cadenili danaSaulis raodenoba mniSvnelovnad gansxvavdeba 
oficialurad registrirebuli danaSaulis raodenobisagan.20 zogi-
erTi mecnieris azriT, Tanafardoba registrirebulsa da latentur 
danaSaulebs Soris 1:3-zea. araregistrirebul danaSaulTa Soris 
mniSvnelovani adgili ukavia qurdobas da sxvisi nivTis dazianebas.21 
arasrulwlovanTa gamokiTxvebis Tanaxmad, mocemul asakSi latentu-
ri danaSaulis xvedriTi wili, oficialur danaSaulebTan SedarebiT, 
Zalian maRalia.22

kriminologi kaizeri latenturi danaSaulebis kvlevebis safuZ-
velze daskvnis saxiT acxadebs, rom23

1. arasrulwlovanTa danaSauli ufro farTodaa gavrcelebuli, 
vidre es policiis statistikiT aris registrirebuli. TiTqmis yve-
la arasrulwlovans erTxel mainc aqvs Cadenili msubuqi danaSauli. 
gamokiTxvebis Sedegad dadginda, rom arasrulwlovnebi xSirad sCa-
dian qurdobas da azianeben sxvis nivTs.

2. latenturi danaSaulis kvleva xels uwyobs iseTi saxis qmede-
bebis gamovlenas, romelic socialurad miuRebelia, magram dana-
Sauls ar warmoadgens (magaliTad, gakveTilebis gacdena, saxlidan 
gaqceva).

3. arasrulwlovanTa mier Cadenili danaSaulebis mxolod erTi 
mcire nawili xdeba samarTaldamcavi organoebisaTvis cnobili, 
gamoZiebuli da sanqcionirebuli. Sesabamisad, arasrulwlovnebis 
mier kanonis darRveva normalurad unda iqnes miCneuli, magram ara-
normaluria, rodesac isini mkacri sasjeliT arian sanqcionirebuli.

4. latenturi danaSaulis safuZvlianma kvlevam aCvena, rom ama Tu 
im jgufebs Soris didi gansxvavebaa danaSaulis gavrcelebis, struq-
turisa da intensivobis mxriv. 

5. latenturi danaSaulis kvlevebis Tanaxmad, arasrulwlovnebis 
mier Cadenili danaSauli msubuqi xasiaTisaa. mZime (an gansakuTrebiT 

18  SuSanaSvili, a., 2000, gv. 155.
19  Eisenberg, U., 2005. S. 132.
20  Kunz, K.-L., 1998. S. 302.
21  iqve.
22  iqve, gv. 303.
23  Kaiser, G., 1985. S. 225-228.
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mZime) xasiaTis danaSaulebis gamovlena latenturi danaSaulis kvle-
vebiT TiTqmis SeuZlebelia.

6. rogorc oficialuri monacemebis, aseve latenturi danaSaulis 
kvlevis Tanaxmad, mniSvnelovnad cotaa gogonebis mier Cadenili da-
naSauli.

7. latenturi danaSaulis kvlevis safuZvelze SeiZleba iTq-
vas, rom oficialurad registrirebulia ZiriTadad mZime da gansa-
kuTrebiT mZime danaSaulebi.

8. arasrulwlovnebi, romelTa mier Cadenili danaSauli cnobili 
gaxda policiisaTvis da daisajnen sasamarTlos mier, arafriT gan-
sxvavdebian sxva im arasrulwlovnebisagan, romlebic dasjilni ar 
arian.

9. erTmaneTisagan unda ganvasxvaoT SemTxveviT danaSaulis Cam-
deni da damnaSave arasrulwlovnebi. gansxvavebul unda iqnes maTi 
resocializaciis programebic.

10. latenturi danaSaulis kvlevam agreTve aCvena, rom zogierTi 
danaSaulis mimarT sazogadoeba tolerantulad (Semwynareblurad) 
aris ganwyobili da mas policiis organoebs ar atyobineben. 

latenturi danaSaulis kvlevam aseve aCvena, rom mosaxleobis 
didi nawili ar sCadis mZime da gansakuTrebulad mZime danaSauls.24 

2. arasrulwlovnis gardatexis periodi

dimitri uznaZis mier 1940 wels daweril `zogad fsiqologiaSi~ 
vkiTxulobT: ̀ sayuradReboa, rom sqesobrivi momwifebis periodSi mo-
zardis yuradRebis koncentracia qveiTdeba~.25 aRniSnuli sityvebiT 
dimitri uznaZe yuradRebas amaxvilebs arasrulwlovnis (mozardis) 
`sqesobrivi momwifebis periodze~, e.w. `gardatexis periodze~. cota 
mogvianebiT am sakiTxTan dakavSirebiT S. CxartiSvili wers `bavSvo-
bis datovebisa da didis mdgomareobaSi yofnis moTxovnilebebi gar-
damaval asakSi, iZens ra socialur Sinaarss, gadamwyvet zegavlenas 
axdens mozardis aqtivobis mimarTulebis gansazRvris saqmeSi. es 
moTxovnileba, pirvel rigSi, socialuri prestiJis, Tavisuflebis 
da damoukideblobis moTxovnilebaTa formebSi diferencirdeba da 
mozardis yovel qcevaSi, romelic mas raime mxriv sxva adamianebTan 
akavSirebs, eZebs damokidebulebas~.26

gardatexis periodi da (am periodis) socializacia mkacrad gansaz-
Rvravs adamianis pirovnebis Camoyalibebas.27 adamiani, misi fiziolo-
giuri, fsiqologiuri da socialuri `damuSaveba~, axlad yalibdeba.28

24  Schöch, H., 1976. S. 224.
25  uznaZe, d., 2006. gv. 560.
26  CxartiSvili, S., 1954. gv. 51.
27  Hurrelmann, K., 2010. S. 26.
28  iqve.
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pirvelad `gardatexis periodi~ me-16 saukunis bolos iqna gamoy-
enebuli. laTinurad Pubertas, anu seqsualuri momwifeba _ „Mannbarkeit`, 
`половая зрелость~ niSnavda adamianis seqsualur Camoyalibebas.29

me-19 saukuneSi gardatexis periodi mozardebSi  17 wlis asakidan 
dgeboda. dReis mdgomareobiT gogonebs 10-18 da vaJebs 12-21 wlis 
asakSi aqvT sqesobrivi momwifebis,30 anu `kacad gaxdomis periodi~. 
gardatexis periodi adamianisTvis gamoirCeva Tavisi biologiuri da 
fsiqikuri ganviTarebis mniSvnelobiT. rasac aseve emateba is social-
uri roli romelsac mozardi ojaxSi da nacnob wreebSi iRebs (bavSvi 
skolis moswavlidan xdeba studenti an iwyebs muSaobas). es ki misTvis 
axali xasiaTis moTxovnilebebs qmnis, romelTan gamklavebac mas jer 
ar SeuZlia.31  dRevandeli kvlevebiT gardatexis periodi 21 wlamde 
grZeldeba.32

rogorc ukve aRiniSna, gardatexis periodi aris seqsualuri mom-
wifebis 5-8-wliani procesi, romelic mamakacs bavSvis Casaxvis, xolo 
qals bavSvis dabadebis SesaZleblobas aZlevs.33 am biologiuri pro-
cesis ganmavlobaSi mozards uviTardeba sasqeso organo, ecvleba xma, 
amosdis Tma sxeulis sxvadasxva nawilebze. mizezi imisa, Tu ratom 
icvleba mozardis sxeuli, ganpirobebulia hormonTa cvalebadobiT, 
romelic sxeulSi yovelgvari garegani Carevis gareSe mimdinareobs. 
testosteroni (Testosteron) da ostrogeni (Östrogen) is ori ZiriTadi 
hormonia, romlebic mozardSi sxeulis cvalebadobas ganapirobebs. 

mozardis sxeulis cvalebadoba dakavSirebulia mis sulier (fsiq-
ikur) ganviTarebasTan. gardatexis periodSi mozardSi aRiniSneba 
energiis didi mozRvaveba, romelsac surs yovelgvari sulieri da 
moraluri normebis gaTvaliswinebis gareSe iCinos Tavi (daixarjos).34

gardatexis periodSi mozardis organizmSi mimdinare nivTiere-
baTa cvla did gavlenas axdens mis fsiqikur mdgomareobaze. bolo 
dros Catarebuli kvlevebiT fsiqologia midis daskvnamde, rom am 
periodSi mozardebs uWirT survilebis racionaluri marTva.35 am pe-
riodis ganmavlobaSi mozards aReniSneba xSiri uxasiaToba, xasiaTis 
ucabedi (umizezo) gauareseba an piriqiT, survilTa mravalferovne-
ba, zedmeti emociuroba, saqmis mimarT araseriozuli damokideb-
uleba, gulmaviwyoba, fantaziuroba, windauxedaoba, gadawyvetilebis 
miRebis garTuleba da, rogorc ukve aRiniSna, mozRvavebuli energia. 
am periodSi mozardebs ar gaaCniaT (an naklebad aqvT) emociebis mo-

29  Schäfers. B., 1994. S. 83.
30  mozardis seqsualuri ganviTarebis Sesaxeb ixileT qurxuli l., 2006, gv. 41-42.
31  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 7.
32  iqve.
33  Schäfers. B., 1994. S. 83.
34  ix. Schaffstein, F. / Beulke, W., 2005. S. 5; Kaiser, G., 1973. S. 38; aseve inwkirveli z., 
2000, gv. 88. 
35  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 7. 
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Tokvis SesaZlebloba da zedmetad impulsurebi arian,36 anu ar Seu-
ZliaT sakuTari moqmedebisagan gamowveuli Sedegebis gaTvaliswineba. 
mozardebi cdiloben sakuTari „mes~ warmoCenas da ewinaaRmdegebian 
yovelgvar zewolas.37 

mecnieruli kvlevis teqnikuri meTodebis uaxlesma ganviTare-
bam aCvena, rom mozardebi da zrdasruli adamianebi emociebs tvinis 
sxva dasxva sferoSi gadaamuSaveben. mecnieruli kvlevisas mozardebsa 
da zrdasrul cdispirebs aCvenes gacinebul, gabrazebul, agresiul 
da aRSfoTebul adamianTa suraTebi. cdispirebi valdebuli iyvnen, 
TiToeuli mimikis Sesabamisad, gadmoecaT (aReweraT) emociebi. am 
dros mecnierebi kompiuteris saSualebiT akvirdebodnen cdispirTa 
`momuSave~ tvins. mozardi cdispirebi mocemul amocanas asrulebdnen 
tvinis im sferoSi, romelsac `Amygdala~ hqvia. tvinis aRniSnuli 
sfero gamoirCeva gadawyvetilebaTa emociurad da swrafad miRebiT. 
zrdasruli adamianebi imave amocanas asrulebdnen ufro metad ganvi-
Tarebul da ierarqiulad `Amygdala~-ze maRla mdgom tvinis sferoSi, 
saxelwodebiT `frontalen Cortex~. mecnierebi mividnen daskvnamde, rom 
gardatexis periodSi mozardebs ar SeswevT emociebis zustad aRqmis 
unari da reagireben impulsurad.38

daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom gardatexis periodSi saqme 
gvaqvs mozardis ara marto seqsualur ganviTarebasTan dakavSirebul 
problemebTan, aramed mis sulier RirebulebaTa konfliqtTan. mo-
zardi sakuTari Tavisa da „me`-s gamoCenis mizniT xSirad Cadis iseT 
qmedebas, romelic scildeba socialuri urTierTobis normebs da 
samarTlebriv pasuxismgeblobas iwvevs. imis miuxedavad, rom yvela 
saxis danaSaulTan mimarTebaSi purbertetis, socializaciis da dam-
naSaveobis kavSiri bolomde gamokvleuli ar aris, udavoa, rom Za-
ladobrivi xasiaTis da sazogadoebrivi wesrigis winaaRmdeg mimarTu-
li danaSaulebi arasrulwlovanSi mimdinare biologiuri procesebis 
da socialuri problemebidan momdinareobs.39 swored gardatexis pe-
riodSi mozardSi mimdinare biologiuri da fsiqikuri ganviTarebis 
gamo, rac TavisTavad garkveul asakTan aris dakavSirebuli, saubaria 
mozardis (arasrulwlovnis) sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis 
Taviseburebaze. kerZod, gardatexis periodSi mozardis rTuli mdgo-
mareobis gamo vsaubrobT mis SezRudul Seracxadobaze. 

36  dimitri uznaZis azriT, impulsuri moqmedeba `subieqtis cnobieri warmarT-
vis gareSe mimdinareobs: maT ufro is situacia gansazRvravs, romelSic subie-
qts Tavisi moqmedebis gaSla uxdeba`, uznaZe d., 2006, gv. 173. 
37  Schaffstein, F. / Beulke, W., 2005. S. 5; Paasch, E., 2001. S. 373.
38  http://www.planet-wissen.de/pw. 2008 wlis 11 noembris mdgomareoba.
39  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 8.
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3. arasrulwlovanTa danaSaulobis cneba

arasrulwlovnis an mozardis zogadi cneba ar arsebobs. mozard-
obis, anu arasrulwlovnobis, asaki aris bavSobasa da zrdasrulobas 
Soris periodi. arasrulwlovnis ganviTareba damokidebulia qveynis 
socialur, kulturul, sazogadoebriv, ekonomikursa da politikur 
cxovrebaze da igi maTi zegavlenis erTgvari Sedegia (nayofia).40 

saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis mesame mux-
lis pirveli nawilis mixedviT, arasrulwlovani aris piri, romelsac 
ar Sesrulebia 18 weli.

amk-s mesame muxlis Tanaxmad, sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
blobis minimaluri asakia ToTxmeti weli, xolo maqsimaluri Tvra-
meti weli. 18-21 wlamde mozardis mimarT aseve vrceldeba amk-s 38-48 
muxlis normebi. 

kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovani aris 18 wlamde asa-
kis piri, romlis mimarTac: a) arsebobs dasabuTebuli varaudi, rom 
man Caidina saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswineb-
uli danaSauli; b) Sedgenilia administraciuli samarTaldarRvevis 
oqmi, romlis Tanaxmad, man Caidina saqarTvelos administraciul 
samarTaldarRvevaTa kodeqsis 45-e da 100 muxlebiT, 116-e muxlis 
me-9 nawiliT, 121-e muxlis me-4 nawiliT, 123-e muxlis me-4 nawiliT, 
150-e muxlis 2  nawiliT, 1533  muxlis me-2 nawiliT, 1536  muxlis me-2 
nawiliT, 1552, 157-e da 166-e muxlebiT, 171-e muxlis me-3 nawiliT, 
173-e muxliT, 1741  muxlis me-3 da me-4 nawilebiT, 17415 muxlis me-4 
nawiliT, 1752, 1771  da 178-e  muxlebiT da 1811  muxlis me-2 nawiliT 
gaTvaliswinebuli administraciuli samarTaldarRveva; g) gamota-
nilia gamamtyunebeli ganaCeni an am nawilis „b~ qvepunqtiT gaTval-
iswinebuli administraciuli samarTaldarRvevisaTvis administraci-
uli saxdelis dakisrebis Sesaxeb gadawyvetileba.  

arasrulwlovanTa danaSaulobis qveS igulisxmeba 14-17 wlis mo-
zardebis mier danaSaulis Cadena.41 

statistikuri monacemebis Tanaxmad, 2008 wlis 1 ianvris mdgo-
mareobiT, 15 wlidan 24 wlamde adamianebis saerTo raodenoba saqa-
rTveloSi Seadgenda 725 aTass, mTeli mosaxleobis (4383000) 16,8 pro-
cents.42 

4. arasrulwlovanTa danaSaulis Taviseburebani

masobrivi sainformacio saSualebebi mozardTa danaSauls xSirad 
ixsenieben, rogorc sazogadoebis ganukurnebel sens, romelic mxo-
lod mkacri sisxlissamarTlebrivi politikiT SeiZleba damarcxdes. 
mediis sawinaaRmdegod, kriminologiur literaturaSi arasrul-

40  Göppinger, H., 2008. S. 381.
41  ix. Rlonti g. (red.), 2008, gv. 290.
42  www.statistics.ge 2009 wlis 30 martis mdgomareobiT.
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wlovanTa danaSauli miCneulia erT-erT yvelaze naklebi ekonomikuri 
zaralisa da saSiSroebis mqone danaSaulad,43 romelic normaluri 
movlenaa, gavrcelebulia sazogadoebis yvela fenaSi da axasiaTebs 
epizoduroba. garda amisa, isini spontanurad, winaswari dagegmvis 
gareSea Cadenili da misi monawileni dabali kriminaluri energiiT 
gamoirCevian. 

mozardebis mxridan arasrulwlovanTa danaSaulis ase gamuqeba 
SesaZlebelia ganpirobebuli iyos ori komponentiT:

• ufrosebis pedagoguri damokidebulebiT umcrosebis mimarT, 
rac gulisxmobs imas, rom ufrosebs undaT umcrosebma maT 
daujeron, xolo im SemTxvevaSi, rodesac umcrosi ufross ar 
ugonebs, mis saqcielze ufrosis sibraze erTiorad matulobs, 
Sesabamisad, didia gabrazebuli da Seuracxyofili ufrosisa-
gan umcrosis mier Cadenili qmedebis gamuqeba;

• ufrosebis mier gantevebis vacad iqceva mozardi damnaSave, 
romelmac sxvaTa braleulobis gamoc unda agos pasuxi. dam-
naSavis dasjiT sazogadoeba uaryofs Tavis rols mozardis 
damnaSaved CamoyalibebaSi da Tavisi braleuloba danaSaulis 
Camden pirze gadaaqvs.44

rogorc zemoT aRiniSna, arasrulwlovanTa danaSauli aris norm-
aluri movlena, axasiaTebs epizoduroba da sazogadoebis yvela fena-
Sia gavrcelebuli. ganvixiloT TiToeuli maxasiaTebeli cal-calke:

4.1. arasrulwlovanTa danaSaulobis normaluroba
arasrulwlovanTa danaSaulobis kvlevam daadastura, rom aras-

rulwlovanTa mier latenturi danaSaulis xvedriTi wili qveynis la-
tentur danaSaulobaTa yvelaze didi nawilia,45 imis miuxedavad, rom 
isini (mozardebi) qveynis mosaxleobis mxolod 16-18 procents Sead-
genen. arasrulwlovanTa danaSauli maTi biologiuri da fsiqologi-
uri ganviTarebis gamo sazogadoebis normaluri gamovlinebaa,46 anu 
TiTqmis yvela arasrulwlovans erTxel mainc aqvs kanonis norma dar-
Rveuli.47

Sesabamisad, sazogadoebisaTvis problemas warmoadgenen ara aras-
rulwlovani damnaSaveebi, aramed seriuli arasrulwlovani damna-
Saveebi _ `minderjäriger Intensivtäter~, `chronic offender~48 _ romelTa mimarT 
saxelmwifom moqnili prevenciuli RonisZiebebi unda dagegmos da ga-
naxorcielos. 

43  Albrecht, P.-A., 2005. S. 12.
44  Kaiser, G., 1996. S. 273.
45  Schneider, H.J., 1987. S. 603.
46  Albrecht, P.-A., 2005. S. 4.
47  Kaiser, G., 1985. S. 225-228.
48  Albrecht, P.-A., 2005. S. 4.
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4.2. arasrulwlovanTa danaSaulobis yvela sazogadoebaSi 
gavrceleba

arasrulwlovanTa danaSauli maTi biologiuri da fsiqologiuri 
ganviTarebis gamo, statistikuri (latenturi) monacemebis Tanaxmad, 
garda imisa, rom arasrulwlovanTa danaSauli normaluri movlenaa, 
igi yvelgan da yovelTvisaa gavrcelebuli (Ubiquität). Ubiquität (lat.) _ gu-
lisxmobs RmerTis yvelgan da yovelTvis arsebobas _ gavrcelebulia 
sazogadoebis yvela socialur fenaSi.49 arasrulwlovani damnaSave 
SesaZlebelia `saCvenebeli ojaxis~ Svilic iyos.50 

germaniaSi Catarebulma gamokiTxvebma aCvena, rom mozardebi, imis 
miuxedavad, Tu romel socialur fenas ganekuTvnebian isini, erTxel 
mainc arRveven kanons. magaliTad, kirxhofis mier 70-ian wlebSi Cat-
arebulma 976 skolis moswavleebisa da arasrulwlovani msjavrdeb-
ulebis gamokiTxvam aCvena, rom, kanondarRvevis TvalsazrisiT, maT 
Soris didi gansxvaveba arc ki iyo.51

mecnierTa erTi nawili arasrulwlovanTa danaSaulobis Tavise-
burebis am or komponents _ normalurobasa da yvelgan da yvela dro-
Si gavrcelebulobas erT konteqstSi ganixilavs,52 Tumca vfiqrobT, 
rom isini mniSvnelovnad gansxvavdebian erTmaneTisagan, normaluro-
ba miuTiTebs arasrulwlovnis mier asakis gamo danaSaulis Cadenas, 
xolo yvelgan da yvela droSi gavrcelebuloba ki _ sazogadoebis 
yvela socialuri fenis arasrulwlovnis mier danaSaulis Cadenas. es 
orive Tavisebureba arasrulwlovanTa gamokiTxvebs eyrdnoba.

4.3. arasrulwlovanTa danaSaulobis epizoduroba
arasrulwlovanTa mier Cadenili danaSauli epizoduri xasiaTisaa,53 

anu mozardma danaSauli SesaZlebelia Caidinos nebismier dros _ gar-
datexis asakidan mis srulad Camoyalibebamde. gardatexis periodTan 
erTad arsebobs mozardis socializaciis procesTan dakavSirebuli 
problemebi, roca man SeiZleba danaSauli Caidinos gardatexis asakSi, 
xolo socializaciis dasrulebis Semdeg aRar Caidens danaSauls.54 

krugeris mier Slesvig-holSteinSi (germaniis erT-erTi federal-
uri miwa) Catarebulma gamokvlevam aCvena, rom 1977 wlidan moyole-
buli, eqvsi wlis ganmavlobaSi, policiis mier registrirebul iqna 
10-dan 22 wlamde asakis 2992 mozardi. mozardebis erTma mesamedma 
momdevno eqvsi wlis ganmavlobaSi kvlav Caidina danaSauli, xolo, 
vinc meored Caidina danaSauli, policiis mier registrirebul iqna 
erT procentze naklebi, sul rva mozardi.55

49  Göppinger, H., 2008. S. 384.
50  Neubacher, F., 2014. S. 69.
51  Albrecht, P.-A., 2005. S. 18.
52  Walter, M., 2005. S. 228.
53  Schaffstein, F. / Beulke, W., 2005. S. 11; Walter, M., 2005. S. 332.
54  Schaffstein, F. / Beulke, W., 2005. S. 11.
55  Krüger, H., 1983. S. 326.
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veSkem da krauzem gamoikvlies berlinSi 1953 wels dabadebuli 
mozardebi. mozardebis naxevari, 21 wlamde asakis, erTxel mainc iyo 
policiis mier registrirebuli. mozardebis 70 procenti meored 
policiaSi registrirebis Semdeg wyvetda `damnaSavis karieras~ da 
Cveulebriv cxovrebas ubrundeboda. mkvlevrebis azriT, saqme gvaqvs 
mozardis ganviTarebis iseT fazasTan, rodesac isini danaSauls sCa-
dian. mozardebis did nawilSi kriminalur tendenciebze an ganviTa-
rebaze saubari zedmetia, maT mier danaSaulis Cadena mxolod epizo-
duri xasiaTisa iyo da zrdasrulobasTan erTad gaqra.56

bolodroindelma kriminologiurma kvlevebma aCvena, rom mo-
zardebis mxolod 1,8%-ia policiis mier xuTjer an metjer registri-
rebuli, roca mozardebis 73% mxolod erTxel, xolo 90% erTxel an 
orjer aris registrirebuli.57

daskvnis saxiT, SeiZleba iTqvas, rom danaSaulebrivi qmedebebi 
adamianSi matulobs 14-dan 21 wlamde periodSi, rac misi sirTu-
leebiT aRsavse gardatexis periodiTa da socializaciiT aixsneba.58 
danaSaulebrivi qmedebebi umaRles zRvars aRwevs 16-dan 18 wlamde 
asakSi. am periodis gasvlis Semdeg umravles SemTxvevaSi saqme gvaqvs 
an kriminaluri karieris pirebTan an pirebTan, romlebic pirvelad 
Cadian danaSauls. 

germaniis oficialuri kriminaluri statistika kargad aCvenebs 
mozardTa danaSaulobis epizodur xasiaTs. braldebulTa procentu-
li maCvenebeli asakis mixedviT matulobs swored ~rTuli cxovrebis 
fazis~ _ gardatexis periodis _ 16-24 asakis dros da Semdeg nel-nela 
klebas ganicdis.59

adamianis sruli Camoyalibeba (mudmivi samsaxuri, ekonomikuri da-
moukideblobis mopoveba, ojaxis mimarT pasuxismgebloba)  mTavrde-
ba 25-30 wlis asakSi.60 Tu adamianma am asaks miaRwia ise, rom mas ar 
Caudenia danaSauli, maSin misi damnaSaved gaxdomis Zalian mcire Sansi 
arsebobs. saxelmwifo sisxlis samarTlis politika unda iyos swored 
im kuTxiT mimarTuli, rom farTod iqnes alternatiuli RonisZiebebi 
SeTavazebuli da gamoyenebuli, raTa mozardma SeZlebisdagvarad up-
roblemod gadalaxos gardatexis periodiT gamowveuli sirTuleebi, 
ar moxvdes cixeSi, ar moxdes misi gakriminaleba da gardatexis peri-
odis dasrulebis Semdeg gaagrZelos normaluri cxovrebis ritmi. 
saxelmwifo valdebulia mozardebs gardatexis periodTan dakav-
Sirebuli problemebi umtkivneulod gadaalaxvinos, raTa ar moxdes 
maTi kriminalad stigmatizireba da maT samomavlo arakriminaluri 
cxovrebiseuli Sansebi SeunarCundeT.61

56  Weschke, E. (Hrsg.), 1989. S. 240.
57  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 11.
58  Schaffstein, F. / Beulke, W., 2005. S. 11.
59  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 11.
60  Ostendorf, H., 2013. S. 226. 
61  Neubacher, F., 2014. S. 69.
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5. arasrulwlovanTa danaSaulobis determinacia

profesori goZiaSvili arasrulwlovanTa mier Cadenili dana-
Saulis ZiriTad gamomwvev mizezebad asaxelebs maTi cxovrebis oTx 
ZiriTad sferos: swavla, Sroma, yofa da dasveneba:62 1) ganaTlebisa 
da kulturis dabali done, daqveiTebuli interesi swavlis mimarT, 
interesTa da moTxovnilebaTa primitiuli xasiaTi; 2) hiperbolize-
buli (gazviadebuli) swrafva siamovnebis miRebisaken, alkoholisa da 
narkotikebisaken, iaraRisaken, uqmi drostarebisaken da qcevis sxva 
asocialuri formebisaken; 3) fsevdomoralur-samarTlebrivi Rire-
bulebebi ar gamoirCeva sakmarisi siRrmiTa da simyariT, rac ganapi-
robebs arasrulwlovan damnaSaveTa qcevis damokidebulebas situa-
ciis maprovocirebel gavlenaze, msxverplis qcevaze, danaSaulis, 
xSir SemTxvevaSi, asakiT ufrosi monawileebis waqezebaze, asocialur 
garemoze; 4) sulieri sferos siRaribe, gamokveTili individualizmi, 
momatebuli agresiuloba, TanatolebTan urTierTobisas ukompromi-
soba, orientacia uxeS Zalaze, swavlisa da sportis mimarT siste-
maturi interesis uqonloba; 5) ganaTlebis, zogadi kulturisa da 
samarTalSegnebis defeqtebis damokidebuleba ojaxur arakeTilgan-
wyobaze da garemomcvel yofis uaryofiT gavlenaze; 6) orientacia 
imave socialuri statusis profesiaTa SerCevaze, romelic aqvT aras-
rulwlovanTa ojaxuri garemocvis wevrebs. es, rogorc wesi, is pro-
fesiebia, romlebic ar moiTxovs didi ganaTlebis an maRali kvali-
fikaciis SeZenas, magram iZleva SedarebiT maRali Semosavlis miRebis 
saSualebas (mZRoli, muSa da sxva).63

zemoaRniSnuli Taviseburebebis arseboba, ra Tqma unda, xels uwy-
obs arasrulwlovanTa mier danaSaulis Cadenas, magram im biologiur-
fsiqologiur mdgomareobas, romelSic arasrulwlovani gardatexis 
periodSi imyofeba da romelzec zemoT iyo saubari, mozardis nebiT 
Tu uneblieT axlavs iseTi faqtorebi, romlebic mozardis biologi-
uri ganviTarebis Sedegia da romlebzec miuTiTebs profesori goZi-
aSvili, magaliTad: daqveiTebuli interesi swavlis mimarT, gazviade-
buli swrafva siamovnebis miRebisaken, alkoholisa da narkotikebi-
saken, iaraRisaken, uqmi drostarebisaken, danaSaulis CadenaSi asakiT 
ufrosi monawileebis waqezeba, sulieri sferos siRaribe, gamokveTi-
li individualizmi, momatebuli agresiuloba, TanatolebTan urT-
ierTobisas kompromisis SeuZlebloba, orientacia uxeS Zalaze. 

62  goZiaSvili i., 1998, gv. 189-190.
63  arasrulwlovanTa danaSaulobis determinacia, ix. agreTve Rlonti g. (red.), 
2008, gv. 292.
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mozardis mier Zaladobrivi danaSaulis Cadenis gamomwvevi
mizezebi

sazogadoebrivi pirobebi

6. arasrulwlovani seriuli damnaSavis profili

mravalwlianma kriminologiurma kvlevebma daadastura, rom mo-
zardi erTxel mainc sCadis kanondarRvevas, Tumca am ukanono qmedebis 
mxolod erTi nawili (mZime da gansakuTrebiT mZime danaSauli) Tu 
xdeba policiisaTvis cnobili.64 Sesabamisad, policias ufro cota 
piris dadgena SeuZlia braldebulis saxiT.

damnaSavis kriminologiuri kvlevisaTvis ufro mniSvnelovania 
im pirebis identifikacia da resocializacia, romlebic ramdenime 
danaSauls Caidenen. mozardebi, romlebic seriulad, anu sistemat-
urad sCadian danaSauls, didi safrTxis winaSe dganan, rom maTgan 
Camoyalibdeba namdvili damnaSave da Seiqmnian kriminalur karieras 
(cxovrebis  wesi, romelic danaSaulebrivi qmedebebiT Tavis rCenas 
emyareba).

swored amitom, marTebuli iqneba iseT damnaSaveebze aqcentis 
gakeTeba, romlebic ramdenime danaSaulis CadeniT gamoirCevian, anu 
seriul damnaSaveebad iwodebian da ufro maRali albaToba arsebobs 
imisa, rom isini kvlav Caidenen danaSauls da kriminalur karieras 

64  SalikaSvili m., 2011a. gv. 30.
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daadgebian, rac saSiSi gaxdeba sazogadoebrivi TanacxovrebisaTvis. 
mozardi damnaSavis mimarT prevenciuli RonisZiebebis ganxor-

cielebisaTvis saWiroa, pirvel rigSi, davaxasiaToT igi (mozardi), 
rogorc individi da ganvixiloT misi socialuri garemo.

6.1. arasrulwlovani seriuli damnaSavis individualuri profili
arasrulwlovani seriuli damnaSavis individualuri profilis 

ganxilvisaTvis unda SevexoT mis inteleqtis dones da impulsurobas.

inteleqtis done
kriminologiurma kvlevebma cxadyo, rom damnaSavis inteleqtsa 

da mis mier danaSaulis Cadenas Soris garkveuli kavSiri arsebobs. 
damnaSaveebis inteleqtis done (kvota) ufro dabalia, vidre udan-
aSaulo pirebis. es ar gulisxmobs imas, rom damnaSaveebi `goneba-
Clungebi an Wkuasustebi~ arian da ar SeuZliaT sisxlis samarTlis 
normebis dacva. 

etiketirebis Teoria inteleqtis dabal dones xsnis damnaSavis 
etiketirebidan gamomdinare uaryofiT movlenebze, romelic, pirvel 
rigSi, mis swavlaze aisaxeba. magaliTad, pirs, romelic policiam daa-
kava, meti sirTule uCndeba sazogadoebaSi (skolaSi, universitetSi, 
sportul gaerTianebaSi) integraciis procesSi, rac piris intele-
qtis Sesustebas iwvevs.65

garda amisa, aRsaniSnavia isic, rom pirebi, romlebic skolaSi 
arasakmarisi swavlis gamo nalkebi inteleqtiT gamoirCevian, urTul-
debaT sazogadoebaSi integracia, samsaxuris povna arakvalificiuri 
ganaTlebis gamo, rac, Tavis mxriv, zrdis imis albaTobas, rom aseTi 
piri danaSauls Caidens. xazgasasmelia aseve is garemoebac, rom xSir-
ad swored maRali inteleqtualuri done iwvevs danaSaulis Cadenas 
(politikuri da Tanamdebobrivi danaSaulebi).66 

impulsuroba
kriminologiurma kvlevebma aseve aCvena, rom seriuli damna-

Saveebi, Cveulebrivi damnaSaveebisagan gansxvavebiT, impulsurobiT 
gamoirCevian.

impulsuroba gulisxmobs adamianis qmedebas spontanur, ukontro-
lo, umravles SemTxvevaSi, Zlieri sulieri aRelvebis mdgomareobaSi. 
impulsuroba SeiZleba iyos rogorc mozRvavebuli energiis, ise sa-
kuTar impulsurobaze arasakmarisi kontrolis Sedegi.67

mometebuli impulsuroba gamovlindeba, magaliTad, adamianis 
riskianobaSi, windauxedav qcevasa da daufiqreblad gadawyvetilebis 
miRebaSi, `sulmokleobaSi~.

65  Meier, B.-D., 2007. S. 152.
66  Mergen, A., 1995. S. 187.
67  Nedopil, N., 2000. S. 160.
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mometebuli impulsuroba SesaZlebelia kanonis darRvevaSic ga-
daizardos. jer kidev bavSvobis asakSi mometebuli impulsuroba 
didobaSi SeiZleba danaSaulebriv qmedebebSi gadaizardos. `rTuli 
bavSvebi~, romlebic gamoirCevian gadametebuli aRelvebulobiT, 
gauwonasworebeli xasiaTiT, advilad brazdebian da bavSvur agresi-
ulobas xSirad sibraziT gamoxataven, mozardobisa da didobis peri-
odSi kriminaluri qcevis ganxorcielebas naklebad eridebian.68

kriminaluri karieris dasawyisSi bevri damnaSave piri gamoirCeva 
yuradRebis naklebobiTa da hiperaqtiulobiT.69

6.2. arasrulwlovani seriuli damnaSavis socialuri profili

6.2.1. ojaxi
damnaSavis pirovnebis kriminologiuri kvlevis dros aucilebe-

lia damnaSavis ojaxuri mdgomareobis gageba. fsiqologiuri Tval-
sazrisiT, adamiani pirovnuli ganviTarebis procesSi ojaxidan iRebs 
mniSvnelovan impulsebs. ojaxuri urTierTobis dros adamianebi so-
cialur, emociur da sakomunikacio komponentebs swavloben, romle-
bic mniSvnelovan rols TamaSoben maT Semdgom ganviTarebaSi. dana-
Saulis Cadenis mizezebis gamokvlevis mizniT kriminologiam didi 
xnis win daiwyo damnaSaveebis da aradamnaSaveebis erTmaneTTan Se-
dareba da analizi. am mxriv, mniSvnelovani yuradReba eqceva maTi 
ojaxuri mdgo mareobis Sedarebas, aRzrdis wesebs, mSoblebs Soris 
urTierTobas. kriminologiurma kvlevam daadastura, rom ojaxur 
mdgomareobasa da mogvianebiT piris mier danaSaulis Cadenas, erTma-
neTTan mWidro kavSiri aqvT.70 

ojaxis mniSvneloba ZiriTadad damokidebulia mSoblebsa da Svi-
lebs Soris urTierTobaze da ojaxur atmosferoze. arasistemuri 
aRzrda da aRzrdis Zalismieri meTodebi negatiur gavlenas axdens 
bavSvis Camoyalibebaze. bavSvis ganviTarebaze aseve cudad moqmedebs 
masze kontrolis nakleboba, rodesac bavSvi sakuTar Tavs aris min-
dobili. germaniis sakonstitucio sasamarTlo aRiarebs mSoblebis 
upiratesobas Svilebis aRzrdis sakiTxSi saxelmwifo struqturebTan 
SedarebiT. zogadad, mSobels SeuZlia saxelmwifo struqturebisagan 
Caurevlad sakuTari Sexedulebisamebr aRzardos Svili.71 saxelmwi-
fos gaaCnia valdebuleba ganaxorcielos prevenciuli RonisZiebebi, 
raTa ar dasWirdes mSoblis aRmzrdelobiT saqmianobaSi Careva da 
misi kontroli.72 saxelmwifos mxolod maSin aqvs mSoblis aRmzrd-
elobiT sakiTxSi Carevis ufleba, Tu bavSvis aRzrdas mSobeli araje-

68  Meier, B.-D., 2007. S. 153.
69  iqve.
70  igive, gv. 154.
71  germaniis federaluri sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetileba (BVerf-
GE) 59, S. 363; Gröpl, Ch./Windthorst, K./von Coelln, Ch., 2013. S. 145.
72  Oberloskamp, H./Brosch, D./Brosey, D./Grühn, C., 2011. S. 3. 
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rovnad anxorcielebs.73

kriminolog goZiaSvilis azriT, arasrulwlovan damnaSaveTa so-
cialurad mavnebeli Tvisebebis formirebis mTavar faqtors arakeTi-
luzrunvelyofili ojaxi warmoadgens. amgvari ojaxebisaTvis damaxa-
siaTebelia daqveiTebuli profesionaluri, materialuri da sagan-
manaTleblo-kulturuli done, Sidaojaxuri konfliqtebi da ojaxis 
ufros wevrTa uaryofiTi damokidebuleba qcevis socialurad miRe-
buli formebis mimarT.74

Sidaojaxur konfliqtebsa da ojaxur Zaladobas SeuZlia uaryofi-
Ti gavlena moaxdinos rogorc vaJebze, aseve gogonebze. am mxriv sain-
teresoa swavlebis Teoriis analizi. swavla dakvirvebis Sedegad an 
dakvirvebiT swavla, rasac swavlebis Teoria moiazrebs, gulisxmobs 
cnobier da aracnobier dakvirvebas da dakvirvebis Sedegad naswavli 
qcevis gameorebas. dakvirvebiT swavloben patara bavSvebi, rodesac 
isini akvirdebian TavianTi mSoblebis an maTTan axlos myofi pirebis 
saqciels da cdiloben maT mibaZvas, imeoreben ufrosebis qcevas.75

ojaxuri Zaladobis SemTxvevaSi, Tu qaliSvili xedavs, rom mama 
sistematurad ayenebs dedas fizikur da fsiqologiur Seuracxyo-
fas (Zaladobas), gaTxovebis Semdeg, Tu gogona imave situaciaSi aR-
moCndeba, anu meuRle mis mimarTac gamoiyenebs Zaladobas, misTvis 
(qalisaTvis) advili iqneba ojaxur ZaladobasTan Segueba da misi moT-
mena.76

ojaxuri Zaladobis mxriv sainteresoa am Zaladobis meore 
aspeqtic, kerZod, mozardebs ojaxSi naswavli konfliqtis mogvarebis 
meTodi (dartyma, cema, dayvireba) quCaSi gamoaqvT da konfliqturi 
situaciebis mogvarebas Zaladobis gamoyenebiT cdiloben.77

zemoaRniSnulidan gamomdinare, SeiZleba iTqvas, rom ojaxSi mSo-
blebs Soris Zaladobaze dakvirvebiT mozardebis erTi nawili swav-
lobs damnaSavis, xolo meore _ dazaralebulis qcevas, romelTac 
isini Sesabamis situaciebSi iyeneben.78

mSoblebsa da Svilebs Soris urTierTobis mniSvnelobasTan er-
Tad bavSvis ganviTarebisas gasaTvaliswinebelia is socialuri pi-
robebi, romelSic ojaxs uwevs cxovreba: siRaribe, sacxovrebeli 
adgili, mSoblebis socialuri garemo (alkoholizmi, narkomanoba, 
umuSevroba, damnaSaveoba), ojaxis wevrebis raodenoba. SesaZlebelia 
zemoT CamoTvlili faqtorebidan erT-erTis arsebobam bavSvis nega-
tiurad ganviTarebaze raime saxis gavlena ar moaxdinos, ramdenime 
amgvari faqtoris Serwyma ki xSirad negatiurad moqmedebs bavSvis 
ganviTarebaze, vinaidan irRveva bavSvis aRzrdis, misi kontrolisa da 

73  Gröpl, Ch./Windthorst, K./von Coelln, Ch., 2013. S. 151.
74  goZiaSvili i., 1997, gv. 37.
75  Schwind, H-D., 2008. S. 128.
76  Niesing, J., 1996. S. 104.
77  ix. qurxuli l., 2006, gv. 68, 75. 
78  Schneider, U., 1987. S. 107.
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mSoblebTan emociuri kavSiris erTiani sistema, rac, Tavis mxriv, misi 
damnaSaved Camoyalibebis albaTobas aZlierebs.79

`rTulma bavSvebma~, romlebic gamoirCevian hiperaqtiulobiT, 
xSiri uxasiaTobiT, brazianobiTa da gauwonasworeblobiT, SesaZle-
belia mSoblebSi frustracia da agresia gamoiwvion. aseTi `rTuli 
bavSvebis~ mimarT mSoblebi xSirad aRzrdis Zaladobriv meTodebs 
iyeneben, ramac, Tavis mxriv, mogvianebiT mozardis danaSaulebriv 
saqcielze gamaZlierebeli efeqti SeiZleba iqonios (konfliqtis 
ojaxSi naswavli `wesebiT~ mogvareba).80

mozardisaTvis ojaxi aris ara mxolod sakuTari identifikaciis 
adgili, aramed erTgvari xidic misi sazogadoebrivi da socialuri 
identifikaciisaTvis. ojaxis socialuri funqcia, upirveles yov-
lisa, mozardisaTvis jansaRi identifikaciis SesaZleblobis micemaa, 
raTa man SeZlos sazogadoebaSi Tavis damkvidreba.81 ojaxi iTvleba 
mozardis socializaciis pirvel wyarod.82

am mxriv didi roli eniWeba rogorc mSoblebsa da Svilebs Soris 
an mSoblebs Soris urTierTobas, aseve ojaxis Semadgenlobas.

`ojaxis Semadgenloba da mSoblis emociuri ganwyoba pirdapir 
ukavSirdeba bavSvis sulier mdgomareobas da masSi gamoxatulebas 
poulobs moWarbebuli agresia da sxva emociuri darRvevebi,~83 rac 
xSirad SeiZleba gamoixatos kanoniT dadgenili normebis darRvevaSi.

kriminologiuri diskusiis sagania aseve dangreuli ojaxis roli 
bavSvis kriminalad CamoyalibebaSi.84 SesaZlebelia, dangreulma 
ojaxma (broken-home) pirdapiri mniSvnelobiT bavSvis damnaSaveoba ar 
gamoiwvios, magram mSoblebis gayra SeiZleba mogvevlinos mSoblebsa 
da Svilebs Soris urTierTobis xelSemSlel faqtorad, rac, Tavis 
mxriv, bavSvs did emociur zians ayenebs.85 

mecnierTa erTi nawili miiCnevs, rom dangreulma ojaxebma Sei-
Zleba danaSaulis Cadenas Seuwyos xeli.86

Broken home _ arasruli ojaxi, anu iseTi ojaxi, romelic struq-
turulad arasruli da araorganizebuli an `dangreulia~, zogadad 
ufro metad dgas danaSaulis Cadenis riskis winaSe da Sesabamisad, 
aseTi ojaxebidan gamosuli mozardebi ufro xSirad xdebian damna-
Saveebi.87

mSoblebis gayra an erT-erTi mSoblis sikvdili iwvevs ojaxis 
normaluri funqcionirebisaTvis xelis SeSlas. am dros bavSvebi 

79  Meier, B.-D., 2007. S. 156.
80  iqve.
81  Hellmer, J., 1978. S. 79.
82  Bauer, G./Winkler von Mohrenfels, K., 1985. S. 9.
83  qurxuli l., 2006, gv. 72.
84  Schwind, H-D., 2008. S. 374.
85  Meier, B.-D., 2007. S. 155; kvirikaSvili, b./andRulaZe, T., 2000, gv. 101.
86  Tekles, H., 1998. S. 15-20.
87  Lamnek, S., 1985. S. 99; Schneider, H.J, 1987. S. 651.
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arasasurvelad miiCneven mSoblis xelmeored daqorwinebas.88

magram mxolod mSoblebis gayra an erT-erTi mSoblis sikvdili 
ar aris danaSaulebrivi qmedebis gamomwvevi, mniSvnelovania agreTve 
mozardis socialuri garemo da misi socializacia.89

ojaxis daSlis Semdeg, rodesac mSoblebi kontaqts ar wyveten da 
Svilebis problemebs erTad agvareben, ukanasknelni SedarebiT iolad 
eguebian Seqmnil situacias. es ufro mniSvnelovania vaJebisaTvis, 
radgan mamasTan emociuri kavSiris damyareba maTTvis ufro iolia90 
da Sesabamisad, am kavSiris gawyvetam SeiZleba uaryofiTi emociebi 
warmoqmnas maTSi, rac danaSaulebriv qmedebebSi SeiZleba gadaizar-
dos.

zogadad, saubari arasruli ojaxebidan gamosuli mozardebis 
danaSaulebriv saqcielze SeuZlebelia. igi damokidebulia mSoblis 
samuSao drois ganawilebaze (naxevari Tu mTeli ganakveTi), mozar-
dis wlovanebaze, ojaxSi arsebul socialur garemoze, megobrebis 
socialur wreze da a. S.91

6.2.2. skola
bavSvis asakis matebasTan erTad, masze zegavlenis moxdenis Tval-

TaxedviT, mniSvnelovani roli eniWeba misi socializaciis sxva in-
stanciebsac: skolas, samegobro wres da masobrivi mediis saSuale-
bebs.

skolas didi mniSvneloba aqvs mozardis aRzrdis sakiTxSi. pro-
gramuli swavlebis garda, igi mozardis moralur mxaresac unda 
avsebdes da amdidrebdes. skolaSi unda aswavlidnen aseve iseT Rireb-
ulebebs, romelic mniSvnelovania adamianTa Tanacxovrebis, mozardis 
pirovnuli da sazogadoebrivi ganviTarebisaTvis.92 sxvisi pativiscema 
da sxvisi uflebebis dacva (ar Selaxva) damokidebulia aRzrdisgan 
miRebul Rirebulebebze.

kriminologiuri kvlevebis dros didi yuradReba eqceva sagan-
manaTleblo dawesebulebebs _ skolebs, vinaidan skola is instanciaa, 
romelic saxelmwifos didi materialuri resursebis mobilizacias-
Tan aris dakavSirebuli, da romlis saqmianobis ZiriTadi mizani bavS-
visa da mozardis aRzrda-ganaTleba da pirovnuli ganviTarebaa.93

skola, sadac bavSvebi dRis garkveul nawils (20-30%-s) atareben, 
kriminologiuri kvlevisaTvis sainteresoa imaze sapasuxod, arsebobs 
Tu ara gansxvaveba damnaSave da aradamnaSave mozardebs Soris sas-
kolo qcevaSi an saskolo miRwevebSi?

kriminologiurma kvlevebma aCvena, rom mozardebi, romlebic 

88  Lamnek, S., 1985. S. 101.
89  iqve.
90  qurxuli l., 2006, gv. 74.
91  Lamnek, S., 1985. S. 102.
92  Walter, M., 2005. S. 107.
93  iqve.
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mogvianebiT danaSaulebriv gzas daadgnen, skolis periodSi TavianTi 
saqcieliT xSirad TvalSisacemi xdebodnen.94 

skolis periodSi im mozardebis `TvalSisacemoba~, romlebic 
mogvianebiT damnaSaveebi gaxdnen, gamoixateboda sami komponentiT:95 

1. skolaze uaryofiTi warmodgena (damokidebuleba). damnaSaveebs 
xSirad skolaze uaryofiTi warmodgena (damokidebuleba) aqvT, rac 
gamoixateba saskolo masalisa da saskolo moTxovnilebebis dakmayo-
filebis mimarT uinteresobiT. bavSvis uinteresobis mizezi zogierT 
SemTxvevaSi socialuri (narkomani, loTi mSoblebi) da ekonomikuri 
(skolis wignebis SeZenis SeuZlebloba usaxsrobis gamo) safuZvlebi 
SeiZleba iyos.

2. saskolo sagnebisa da skolis personalis mimarT agresiuli 
damokidebuleba. damnaSaveebi saskolo asakSi xSirad gamoirCevian 
saskolo sagnebisa da skolis personalis mimarT agresiuli damokide-
bulebiT, risi Sedegic aris gakveTilebis CatarebisaTvis xelis SeS-
la, skolis inventaris dazianeba-ganadgureba.

3. skolaSi cudi niSnebis miReba. seriuli damnaSaveebis umrav-
lesoba gamoirCeva cudi saskolo niSnebiT, rac, Tavis mxriv, iwvevs 
klasSi CarCenas an/da skolis datovebas (gamocvlas), ris gamoc bavSvi 
iZulebulia Seeguos axal socialur garemos, Tanatolebs, maswav-
lebels, rac aseve uaryofiT gavlenas axdens mis pirovnul ganviTa-
rebaze.

kriminologiaSi diskusias iwvevs skolis gacdenis urTierTobis 
sakiTxi danaSaulis CadenasTan.96 im pirebs, romlebic mogvianebiT 
damnaSaveebi gaxdnen, axasiaTebdaT skolis xSiri gacdena. skolis 
gacdena gamowveulia rogorc moswavlis mier saskolo masalisadmi 
uinteresobiT, aseve saskolo davalebebisgan Tavis aridebiT. skolas, 
rogorc mozardis socializaciis erT-erT umTavres instituts, Seu-
Zlia mozardi Camoayalibos rogorc damnaSaved, aseve aradamnaSaved. 
kerZod, skolis periodSi bavSvis mier gakveTilebis gacdena an cudi 
niSnebis miReba Tu gamoiwvevs mis etiketirebas, rogorc arafris Sem-
Zle mozardisa, romelmac maswavleblis moTxovnebs Tavi ver gaarT-
va, SesaZloa moswavles ubiZgos iqiTken, rom man `Tavi Seafaros~ im 
socialur garemos, sadac misi Rirebulebebi (skolis gacdena, cudi 
niSnebi) miRebulia, xolo etiketirebuli mozardis socialuri gare-
modan danaSaulis Cadenamde xSirad erTi nabijia darCenili.97 amde-
nad, skolaSi mozardis saqciels didi mniSvneloba aqvs misi Semdgomi 
cxovrebis gzaze. mozardis swavlisaTvis mniSvnelovania ojaxuri 
situacia, mis swavlaze kontroli, mSoblisa da maswavleblis urT-
ierToba.

94  Bereswill, M./Greve, W. (Hrsg.), 2001. S. 119.
95  Meier, B.-D., 2007. S. 157.
96  Göppinger, H., 1983. S. 60.
97  Lamnek, S., 1985. S. 147.
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skolis periodSi mozardTa uinteresoba iwvevs maTi saskolo 
ganaTlebis gareSe darCenas, rac aferxebs profesiuli ganaTlebis 
miRebas da xels uSlis maT SemdgomSi samsaxuris moZieba-dawyebas.

erT-erT mniSvnelovan problemas warmoadgens skolaSi bavSvTa 
Zaladobis sakiTxi. iunisefis (gaeros bavSTa fondis) mier 2007-2008 
wlebSi Catarebulma kvlevam aCvena, rom 93 skolis 11-dan 17 wlamde 
asakis 1300 gamokiTxuli moswavlis 77,5% skolaSi Tavs `yovelTvis~ 
usafrTxod grZnobs, 17,2% _ `Cveulebriv~, 3,9% _ `zogjer~, xolo 
1,4% arasodes grZnobs Tavs usafrTxod skolaSi.98 pirvel rigSi, 
sakiTxavia, Tu rogor SeiZleba gagebul iqnes kiTxva `skolaSi moswav-
le Cveulebriv usafrTxod grZnobs Tavs?~ `Tavis usafrTxod grZno-
ba~ wminda subieqturi xasiaTis sakiTxia da vfiqrobT, Tu moswavle 
yovelTvis usafrTxod ar grZnobs Tavs, maSin mas awuxebs azri, rom 
SesaZlebelia masze ganxorcieldes garkveuli saxis Zaladoba. mo-
cemuli gamokiTxvis Sedegebs SesaZlebelia ori mxridan SevxedoT: 
pirveli, rom moswavleTa didi umravlesoba _ 77,5% _ Tavs skolaSi 
usafrTxod grZnobs da meore, rom yoveli meoTxe-mexuTe moswavle 
skolaSi Tavs usafrTxod ar grZnobs. Tu im moswavleebis (22,5%) um-
ravlesoba, romlebic Tavs usafrTxod ar grZnoben vaJebi arian, maSin 
skolis usafrTxoebaze saubari ar SeiZleba, vinaidan es 22,5% aris 
problemuri jgufi moswavleebisa, romelTac SeiZleba Tavis dasaca-
vad skolaSi civi iaraRi (dana) daaqvT da safrTxes uqmnian Tanas-
kolelebis sicocxlesa da janmrTelobas.

metad sainteresoa skolaSi moswavleTa fizikuri dasjis sakiTxi. 
unda aRiniSnos, rom saqarTvelos konstituciis me-16 muxliT qveynis 
yvela moqalaqes aqvs fizikuri xelSeuxeblobis ufleba. Sesabamisad, 
skolis moswavlis fizikuri dasja ewinaaRmdegba konstituciis me-16 
muxls da ar SeiZleba gamarTlebul iqnes bavSvis interesiT.99

bolo wlebSi sajaro skolebTan erTad Semovida kerZo skolebi. 
kerZo da sajaro skolis Sedareba kerZo skolebis upiratesobisken 
ixreba: naklebi moswavle klasSi, Tanxis gadaxdis gamo mSoblebis meti 
daintereseba saswavlo procesiT da Svilis saskolo moswrebiT, mas-
wavleblebis ukeTesi anazRaureba da motivaciis ufro maRali done, 
kargi menejmenti da teqnikuri Tu saswavlo resursis ukeTesi baza. 
sajaro da kerZo skolis konkurencia uaxloes momavalSi TvalsaCi-
no gaxdeba moswavleTa saskolo moswrebis da karieruli warmatebis 
mxrivac.

sajaro skolam aucilebelia daibrunos Tavisi Cveuli roli da 
konkurencia gauwios kerZo skolas. Tu sajaro skolam ver SesZlo 

98  ix. gaeros bavSTa fondis (iunisefis), saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zalad-
obis erovnuli kvleva 2007-2008.
99  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqalaqeo-
ba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. Tbilisi, 2013. gv. 100. 
(muxli 16, gociriZe, e.)
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konkurenciis gaweva  10-15 wlis Semdeg SeiZleba Camoyalibdes sazoga-
doebrivi elita, kerZo skoladamTavrebulebis, romelTac ukeTesi 
saskolo ganaTleba miiRes, Sesabamisad, ukeTes umaRles ganaTlebas 
eziarebian da karierul winsvlas swrafad gaivlian. sajaro skol-
adamTavrebulebis didi nawili, ver SeZlebs kerZo skoladamTavreb-
ulebisaTvis konkurenciis gawevas da Tu maT saxelmwifo profesiul 
ganaTlebas ar SesTavazebs, isini (sajaro skoladamTavrebulebi) didi 
albaTobiT quCaSi aRmoCndebian da sakuTari Tavis aRiarebisa da dam-
kvidrebisaTvis kriminaluri subkultura Seqmnas (ix. qoenis subkul-
turis Teoria).

6.2.3. TanatolebTan urTierToba
saskolo ganaTlebasTan erTad didi mniSvneloba eniWeba mozar-

dis TanatolebTan urTierTobas. TanatolebTan kontaqti, erTnai-
ri survilebis qona, saerTo gamocdilebis miReba, megobrebis yola 
mniSvnelovani faqtorebia mozardis socialuri kompetenciis ganvi-
TarebisaTvis.100

kriminologiurma kvlevebma daadastures, rom mozardebis mier 
danaSaulis Cadenaze mniSvnelovan gavlenas axdens megobrebis wre.101 
mozardis iseT pirebTan kontaqti, romelTac danaSauli aqvT Cadeni-
li, didi albaTobiT gamoiwvevs mozardis mier danaSaulis Cadenas.102

mas, vinc xSirad Cadis danaSauls, iseTi megobrebi hyavs (subkul-
tura, banda), romelTaTvisac kanonis darRveva (kriminaluri qmedeba) 
normaluri saqcielia.

mSoblebisa da dedmamiSvilebisagan gansxvavebiT, mozards TviTon 
SeuZlia airCios megobrebis wre. kvlevebis Sedegad dadginda, rom 
ojaxis wevrebTan konfliqturi situaciebi xSirad xels uwyobs mo-
zardis iseT samegobro wreSi CarTvas, romelic danaSaulebriv saqmi-
anobas misdevs.103

garda amisa, mSoblebTan konfliqtSi myofi mozardisTvis suler-
Ti xdeba masTan dakavSirebuli mSoblebis molodinebi da survilebi, 
Sesabamisad, sustdeba socialuri kontroli mSoblebis mxridan. sa-
magierod, sul ufro Zlierdeba kavSirebi samegobro wresTan, mego-
brebis azri ufro mniSvnelovani xdeba mozardisTvis da Sesabamisad, 
is cdilobs samegobros molodinis gamarTlebas. rig SemTxvevebSi 
swored amiT SeiZleba aixsnas arasrulwlovanTa mxridan jgufuri 
danaSaulis Cadenisken midrekileba. aRniSnuli mosazreba gamyarebu-
lia socialuri kontrolis TeoriebiT, romelic dawvrilebiT aris 
ganxiluli wignis momdevno TavebSi. 

megobrebis SerCevis TvalsazrisiT mozardze did gavlenas ax-

100  Meier, B.-D., 2007. S. 159.
101  Wetzels, P. /Enzmann, D., 1999. S. 129.
102  Dessecker, A. (Hrsg.), 2006. S. 69.
103  Wetzels, P., u.a., 2001. S. 274.
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dens manamde misi socializacia. mozardebi iseT megobrebs irCeven, 
romelTa Zaladobrivi qmedebebi Seesabameba mSoblebis warmodgenas 
Zaladobaze.104

skolidan gariyuli da mSoblebis kontrols moklebuli mozardi 
TavSesafars TanatolebSi poulobs. arasrulwlovnebi jgufurad da-
naSaulis Cadenas azartiT xsnian.105 baZaRua, ucxoeli kriminologebi-
sagan gansxvavebiT,106 miiCnevs, rom arasrulwlovnebis mier Cadenili 
jgufuri danaSauli xdeba ara jgufuri zewoliT, aramed bavSvuri in-
teresiT, rac pirovnebis gaukuRmarTebuli Camoyalibebis Sedegia.107

vfiqrobT, ̀ pirovnebis gaukuRmarTebulad Camoyalibeba~ xdeba ma-
nam, sanam igi sxva mozardebTan erTad danaSaulebriv jgufs Seqmnis. 
mozardTa jgufSi statusis mopoveba-SenarCunebisaTvis saWiroa mo-
zardma jgufis sxva wevrebTan erTad Caidinos danaSauli, anu jgufis 
mxridan garkveuli fsiqologiuri `zewola~ aSkaraa, imis miuxedavad, 
`pirovnebis gaukuRmarTebulad Camoyalibebas~ davabralebT amas Tu 
mozardis `bavSvur interess~. es ukanaskneli SesaZlebelia mozards 
pirveli danaSaulis Cadenis dros hqondes, magram Tu igi bavSvuri 
interesis dakmayofilebis Semdeg mainc sCadis jgufur danaSauls, es 
jgufis zegavlenaze miuTiTebs. gasaTvaliswinebelia aseve is gare-
moeba, rom jgufi mozardisaTvis identifikaciis saSualebas war-
moadgens, aqedan gamomdinare, mozards cnobierad Tu aracnobierad, 
Tundac sakuTari interesebis winaaRmdeg, xSirad identifikaciis da-
kargvis SiSiT, uwevs jgufis normebs daqvemdebareba. amdenad, jgufs 
didi zegavlena SeuZlia iqonios mozardis mier danaSaulis Cadenaze.

daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom mozardebis iseT samegobro 
wresTan kontaqti, romelic danaSauls sCadis, SesaZlebels xdis mo-
zardebis mxridan danaSaulis Cadenas.108

6.2.4. Tavisufali drois gatareba (kompiuteri, masmedia)
Tavisufali drois optimalurad gatarebas mniSvnelovani adgili 

ukavia danaSaulis Cadenis prevenciis TvalsazrisiT. mozardebis (da 
ara marto maT) mier danaSaulebrivi qmedebebi xorcieldeba Tavisu-
fal dros, e. i. drois im monakveTSi, rodesac adamians arc biolo-
giuri aucilebloba (Zili, avadmyofoba) da arc mesame pirisagan war-
moSobili valdebulebebis Sesruleba ar uwevs (skolis maswavlebeli, 
ojaxis wevri). zemoaRniSnulis gamo kriminologiuri kvleva mimarTu-
lia Tavisufali drois periodSi danaSaulis Cadenaze.109

104  Wetzels, P. /Enzmann, D., 1999. S. 129.
105  baZaRua m., 1998, gv. 89
106  Wetzels, P. /Enzmann, D., 1999. S. 129; Göppinger, H. 2008. S. 147.
107  baZaRua m., 1998, gv. 90.
108  Meier, B.-D., 2007. S. 160.
109  iqve.
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damnaSaveebis mier Tavisufali drois gatareba, sxva pirebisagan 
gansxvavebiT, gamoirCeva spontanurobiT, daugegmaobiT da situaci-
idan gamomdinare moqmedebiT.110

kriminologiuri TvalTaxedviT Tavisufali drois mniSvneloba 
gansxvavdeba ojaxuri, saskolo da samegobro garemosagan, vinaidan 
igi piris ganaTlebisa da socialuri ganviTarebis instituciebs ar 
miekuTvneba.111 pirovnebas (maT Soris damnaSavesac) ufleba aqvs in-
dividualurad, sakuTari Sexedulebisamebr, gamoiyenos Tavisufali 
dro. Tavisufali drois kriminologiur kvlevas mxolod informa-
ciis miRebis funqcia aqvs, raTa gamoiyenos zomebi danaSaulis gan-
meorebiTi Cadenis aRsakveTad (specialuri prevencia): Tavisufali 
drois rogor gatarebas SeiZleba mohyves danaSaulebrivi qmedeba?

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos statistikuri monaceme-
biT arasrulwlovan msjavrdebulTa 60 procenti ar muSaobs da ar 
swavlobs,112 rac qveyanaSi arsebuli politikuri problemebis (sas-
kolo zedamxedvelobis nakleboba, masobrivi umuSevroba, swav-
lis uperspeqtivoba, profesiuli saswavleblebis gauqmeba) garda, 
sazogadoebriv problemebzec miuTiTebs, kerZod, Tavisufali drois 
gatarebis sakiTxze, vinaidan mozards xSirad Tavisufali drois nay-
ofierad gatarebis dros aReZvreba swavlis an muSaobis survili. mag-
aliTad, mozards, romelic bevrs mogzaurobs qarTuli kulturis 
Zeglebis gasacnobad, SesaZlebelia gauCndes survili gaxdes arqe-
ologi, eTnologi an imuSaos aseTi kulturuli Zeglebis saremonto 
samuSaoebze.

xelovneba da aqtiuri sporti Tavisufali drois gatarebis iseTi 
saSualebebia, romlebic sazogadoebis didi nawilis mier aris aRiare-
buli, Tumca xSirad mozardTa dainteresebas ver hpovebs, magaliTad, 
Tavisi surviliT cota mozardi Tu wava xelovnebis an eTnografiul 
muzeumSi. sporti iseTive saxis Tavisufali drois gatarebis saSu-
alebaa, romelsac SeiZleba iTqvas, rom saerTod ar arsebobs. sports 
mxolod profesionali sportsmenebi misdeven aqtiurad. Tu gadavxe-
davT dedaqalaqis sportul-gamajansaRebel centrebs, isini mxolod 
profesional sportsmenebs avarjiSeben da mozards, romelsac fex-
burTis TamaSi unda, amas ver axerxebs. mas aRaraferi darCenia, gar-
da quCaSi drois gatarebisa, kinoSi an barSi wasvlisa, televizoris 
yurebisa da kompiuteris TamaSisa.

qalaqSi aSenebuli sportuli moednebi, maqsimum, 10-12 mozards 
itevs da mxolod erTi saxis sportuli TamaSisTvis aris gankuTvnili 
(fexburTi an kalaTburTi). garda amisa, am sportul moednebze mxo-
lod karg amindSi SeiZleba TamaSi. Tu gaviTvaliswinebT im garemoe-

110  Göppinger, H., 1983. S. 89.
111  Meier, B.-D., 2007. S. 161.
112  ix. www.supremecourt.ge 
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bas, rom ormilionian TbilisSi finansurad xelmisawvdomi sul ram-
denime daxuruli sacurao auzi arsebobs, maSin aravisTvis ar unda 
iyos gasakviri, Tu ratom dganan mozardebi mTeli dRis ganmavlobaSi 
quCaSi an ratom TamaSoben kompiuterul TamaSebs an uyureben saxlSi 
Zaladobriv filmebs, romelTac SeuZliaT sxvadasxvagvarad imoqme-
don arasrulwlovanze. am mxriv sainteresoa Zaladobrivi qmedebebis 
satelevizio gadacemebisa da kompiuteruli TamaSebis Teoriuli 
safuZvlebis ganxilva. 

kaTarzisis Teoria: kaTarzisis Teoriis Tanaxmad, satelevizio 
agresia xels uwyobs adamians agresiuli emociebisagan ganmuxtvas. 
piri, romelic agresias televizorSi uyurebs, Tavs aigivebs ekranze 
gamosaxul agresorTan da mis agresiul qmedebebs ise aRiqvams, ro-
gorc sakuTars. agresiuli siuJetis Sedegad igi Tavisufldeba saku-
Tari agresiisagan.

kaTarzisis Teoria 1969 wels Camoayaliba Feschbach-ma.113 froi-
diseul moTxovnilebaTa Sesaxeb mosazrebas igi safuZvlad udebs 
kaTarzisis Teoriis Camoyalibebas da ambobs, rom fantaziuri qceva 
ukureaqciis erTgvari meqanizmia, romelic nanaxi agresiis safuZvel-
ze sakuTar agresiasTan identifikaciis saSualebas iZleva (fantaziis 
doneze).114  

Feschbach-ma kvlevebis safuZvelze daadgina, rom 1. didi xnis 
ganmavlobaSi (6 Tve) agresiuli satelevizio gadacemebis yureba sa-
kuTari agresiuli qmedebebis momatebas ar iwvevs; da 2. didi xnis 
ganmavlobaSi agresiuli satelevizio gadacemebis yureba, sakuTari 
agresiuli qmedebebis klebas da kontrols uwyobs xels.115

Sekavebis Teoria (Inhibition): Sekavebis Teoriis Tanaxmad, satele-
vizio Zaladoba akavebs sakuTar agresiul emociebs. mocemuli Teo-
ria ekuTvnis avtorTa jgufs, romlis warmomadgenelia Berkowitz.116 
misi 1963 wels gamoqveynebuli Sekavebis Teoria Feschbach-is kvle-
vis Sedegebis interpretaciisa da sakuTari eqsperimentebis Sedegia. 
Berkowitz-is azriT, agresiis Sekaveba xdeba agresiis SiSis gamo. es SiSi 
Zaladobis mimarT adamianSi warmoiSoba agresiuli filmebis yurebiT.

stimulirebis Teoria: stimulirebis Teoriis Tanaxmad, satele-
vizio sivrceSi nanaxi Zaladoba stimulis mimcemia mnaxvelisaTvis da 
xdeba agresiuli qcevis swavla. stimulirebis Teoria Camoayalibes 
e. w. Berkowitz-is jgufis wevrebma 1966 wels.117 aRniSnul Teorias mxa-

113  Feshbach, S., 1969. 
114  Mattern, U., 1982. S. 308.
115  iqve.
116  Berkowitz, L., et al., 1963. pg. 217-229.
117  Geen, R., et al., 1966. pg. 456-465.



32

ri dauWira albert banduram, romelmac am sakiTxTan dakavSirebiT 
ramdenime eqsperimenti Caatara118 skolamdeli asakis bavSvebze da 
daadgina, rom dakvirvebiT (Tundac satelevizio gadacemebiT) bavS-
vebi agresiulobas swavloben. naswavli agresiuloba didi xnis ganma-
vlobaSia maTi qcevis Semadgeneli nawili. 

fsiqologma banduram Tavis TanamSromlebTan erTad mimarTa 
Semdegi saxis laboratoriul eqsperiments: 3-dan 6 wlamde 96 bavS-
vi uyurebda (akvirdeboda) zrdasruli adamianis agresiul qmedebas. 
bavSvebis erTi jgufi zrdasruli adamianis agresiul saqciels ak-
virdeboda bunebriv pirobebSi, bavSvebis meore jgufi imave saqciels 
uyurebda filmSi, mesame jgufi imave saqciels uyurebda multipi-
kaciur filmSi, xolo bavSvebis meoTxe (sakontrolo) jgufs araferi 
aCvenes. zrdasruli adamianis agresiuli qmedeba, romelic bavSvebis 
samma jgufma naxa, iyo aseTi: plastikatis saTamaSo figuras, saxelad 
`bobo~, adamiani uyviroda da xels an CaquCs urtyamda.

amis Semdeg TiToeul bavSvs ufleba hqonda 20 wuTis ganmavlobaSi 
eTamaSa oTaxSi, romelSic, sxva saTamaSoebTan erTad, `boboc~ ido.

eqsperimentis Sedegi iyo is, rom sakontrolo (meoTxe) jgufis 
bavSvebs, romlebsac araferi unaxavT, `bobosTvis~ xeli ar uxliaT, 
roca danarCeni samive jgufis bavSvebi (romelTac naxes ̀ bobos~ cema), 
`bobos~ urtyamdnen da uyvirodnen ise, rogorc maT es naxes.119

miCvevis (Habitual) Teoria: mocemuli Teoriis Tanaxmad, satele-
vizio ekranze nanaxi Zaladoba adamianSi emociebis TandaTan, uwyvetad 
Senelebas da bolos saerTod gaqrobas iwvevs. Teoriis ZiriTadi mim-
devrebi arian Berger120 da Lazarus et al.121. aRniSnuli TeoriisaTvis Cat-
arda eqsperimenti. eqsperimentSi monawile pirebma, romlebmac film-
Si adamianis tanjva naxes, Tavdapirvelad Zlieri emociuri dartyma 
ganicades, eqsperimentis msvlelobisas maTma emociurma gancdebma 
nel-nela iklo da bolos saerTod gaqra.122 

miCvevis Teoriis Tanaxmad, adamiani televizorSi nanax Zaladobas 
imdenad eCveva, rom Zaladobriv qmedebebze mas ukve  reaqcia aRar 
aqvs. yovelive adamianSi iwvevs danaSaulis samarTaldamcavi organoe-
bisadmi Seutyobineblobas da damnaSavisa da msxverplisadmi arasaTa-
nado mopyrobas.123

satelevizio ZaladobasTan dakavSirebiT mecnierebi gamoyofen 
satelevizio Zaladobis Sedegad warmoSobil pirvelad da xangrZliv 
(momavlis) Sedegebs. satelevizio Zaladobis pirveladi Sedegi aris 

118  Mattern, U., 1982. S. 309.
119  Schwind, H-D., 2008. S. 294.
120  Berger, S.M., 1962. S. 105-456.
121  Lazarus, R.S., et al., 1965. S. 622-635.
122  Mattern, U., 1982. S. 309.
123  Schwind, H-D., 2008. S. 295.
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is, rom adamianebi mibaZaven televiziiT gadmocemul Zaladobriv qce-
vas, xolo xangrZlivi (momavlis) TvalsazrisiT, televiziiT nanaxi 
Zaladobrivi qceva SeiZleba adamianSi agresiul qcevad ganviTardes 
da Camoyalibdes, romlis Sedegi iqneba problemebis Zalismieri meTo-
debiT mogvarebis survili da mcdeloba.124

bavSvobaSi Zaladobrivi satelevizio gadacemebis yurebisa da 
maTi momavalSi gamoxatvis mxriv, aRsaniSnavia Semdegi kvleva: 8 wlis 
biWebi, romlebic xSirad uyurebdnen Zaladobrivi siuJetebis Sem-
cvel filmebs, 30 wlis asakSi swored isini aRmoCndnen, vinc gansa-
kuTrebuli agresiulobiT gamoirCeoda.125

meore SedarebiTma kvlevam, romelic sami wlis ganmavlobaSi 
msoflios xuT qveyanaSi (avstralia, fineTi, israeli, poloneTi da 
aSS) 9-dan 11 wlamde asakis bavSvebSi mimdinareobda, aCvena, rom am 
qveynebSi agresiuli iyvnen is bavSvebi, romlebic 1. zogadad bevr 
dros atarebdnen televizorTan; 2. upiratesobas aniWebdnen Zalado-
briv siuJetebs; 3. sakuTari Tavis identifikacias axdendnen satele-
vizio gadacemebis gmirebTan; 4. sjerodaT, rom satelevizio siu-
JetebSi nanaxi Zaladoba, cxovrebiseul sinamdviles Seefereboda; 
dabolos, xuTive qveyanaSi agresiul bavSvebs ded-mamac agresiuli 
hyavdaT, romlebic Svilebis saqmianobiTa da emociurobiT naklebad 
interesdebodnen.126

gasuli saukunis 70-iani wlebis bolos Belson-is mier gamokvleul 
iqna 12-13 wlis 1565 biWi. kvlevis Sedegad igi mivida daskvnamde, rom 
Zaladobriv satelevizio gadacemaTa gadaWarbebuli yureba didi al-
baTobiT iwvevs mozardebis monawileobas Zaladobriv qmedebebSi.127

6.2.5. narkotikul nivTierebebsa da alkoholur sasmelebTan 
damokidebuleba

Tavisufali drois quCaSi gatarebiTa da araswori gadanawile-
biT iwyeba maTi pirveli Sexeba alkoholsa Tu narkotikul niv-
TierebebTan. 

alkoholur sasmelebs da narkotikul nivTierebaTa moxmarebas 
mniSvnelovani adgili ukavia piris mier danaSaulis CadenaSi. kvle-
vebis Sedegad dadginda, rom is pirebi, romlebic sistematurad iRe-
ben alkohols, ufro xSirad sCadian danaSauls, vidre isini, vinc 
naklebad etaneba mas.128 danaSaulis Cadenis albaToba izrdeba, Tu 
pirma jgufTan erTad miiRo alkoholuri sasmeli an igi arastruq-
turirebulad atarebs dros (gzis piras qeifi, ramac SesaZlebelia 

124  Schneider, H. J., 2001. S. 135.
125  iqve.
126  Eron, L.D./Huesmann, R.L., 1989. S. 151-167.
127  Belson, W.A., 1978.
128  Kreuzer, A., u.a. (Hrsg.), 1999. S. 153.
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gamvlelTa ukmayofileba gamoiwvios, rac urTierTdapirispirebaSi 
gadaizrdeba).129

gamabruebeli saSualebebi (alkoholi, narkotikuli nivTierebebi) 
aTamamebs damnaSaves, aZlevs stimuls danaSaulis Casadenad, xdis mas 
impulsursa da agresiuls. gamabruebeli saSualebebis miRebis Sede-
gia xelsayrel situaciaSi Sesabamisi mxneobis qona, romlis Zalisx-
meviTac piri danaSauls Cadis.

garda imisa, rom alkoholuri saSualebebi pirovnebaze pirdapir 
zemoqmedebs, rac mis mier danaSaulis Cadenas aadvilebs, arapirdapir 
zemoqmedebad iTvleba maTi sistematuri miRebis Sedegad warmoSobi-
li fsiqikuri, fizikuri da nevrologiuri Sedegebi, romlebic xels 
uwyobs konfliqturi situaciebis warmoqmnas, rogorc ojaxur, ise 
samsaxurebriv garemoSi.130

gasuli saukunis bolos, 1998-2000 wlebSi, saqarTveloSi Catarda 
14-18 wlis mozardTa Soris iseTi mavne Cvevebis gavrcelebis masSta-
buri empiriuli sociologiuri kvleva, rogoricaa Tambaqos moweva, 
alkoholuri sasmelebis, narkotikuli saSualebebisa da toqsikuri 
nivTierebebis miReba-moxmareba.131 kvlevis periodSi saqarTveloSi 
gamoikiTxa me-10-me-11 klasis sul 3461 moswavle. qalaq TbilisSi 
gamoikiTxa gamokiTxulTa 57,9%, quTaisSi _ 14,9%, baTumSi _ 9,1%, 
rusTavSi _ 6,5%, gurjaanSi _ 4,9%, foTSi _ 4,2% da gorSi _ 4,2%. 
gamokiTxulTa Soris 52,7% iyo gogona, xolo 47,3% _ vaJi. 

SekiTxvaze, romel narkotikul nivTierebas iReben maT wreSi, re-
spondentebma Semdegi pasuxi gasces: haSiSi (plani) _ 91,7%; morfi _ 
6,2%; heroini _ 6,1%; kokaini _ 6%; kodeini (abebSi) _ 5,6%, opiumi _ 
4,3%, koknari _ 1,8%, eqstazi _ 1,5%, kodeinis fxvnili _ 1,4%.132

gamokiTxul mozardTa 17,2 procentma aRiara, rom mas erTxel 
mainc aqvs miRebuli zemoT CamoTvlili narkotikuli nivTierebebi-
dan erT-erTi. respondentebis didi umravlesoba moixmarda haSiSs 
(94,5%), 3,9% _ heroins, 3,4% _ kokains, 3,7% _ kodeinis abebs, 4,2% _ 
managuas, 2,4% _ opiums, 1,9% _ eqstazs.133

SekiTxvaze, Tu ramdenad xSirad xmaroben gamokiTxulebi nar-
kotikul saSualebebs pasuxebis procentuli maCvenebeli Semdegnai-
rad gadanawilda: sistematurad _ 1,3%, Zalian xSirad _ 1,2%, xSirad 
_ 3,2%, arc Tu ise xSirad _ 11,6%, iSviaTad _ 19,8%, Zalian iSviaTad 
_ 62,9%. 

respondentebi aseve gamoikiTxnen alkoholuri sasmelebis miRe-
basTan dakavSirebiT. gamokiTxulTa 71,8 procentma aRiara, rom svams 
spirtian sasmelebs. SekiTxvaze, maTi Tanaklaselebis, megobrebisa da 

129  Meier, B.-D., 2007. S. 162.
130  iqve.
131  ix.: gabiani a./RvinefaZe l., 2000, gv. 43-48.
132  iqve, gv. 45.
133  iqve, gv. 46.
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amxanagebis ra nawili svams spirtian sasmelebs, respondentebis pa-
suxi iyo: yvela _ 8,1%, umetesoba _ 28,2%, naxevari _ 18%, umciresoba 
_ 25,6%, aravin _ 3,9%, miZneldeba pasuxis gacema _ 18,2%.134

gamokiTxvis Sedegebis analizi mkvlevrebisTvis cxadyofs, rom 
viTareba sakmaod mZimea. 90-ian wlebSi ganviTarebulma socialur-
ekonomikurma mdgomareobam da politikurma kataklizmebma negatiu-
rad imoqmeda mozardebis Camoyalibebaze, ramac maT mier alkohol-
uri sasmelebisa da narkotikuli nivTierebebis miReba ganapiroba.135

6.2.6. sazogadoebrivi Rirebulebebi da mozardTa danaSauloba
bolo aTwleulebis manZilze Seqmnilma qveynis politikur-

sazogadoebrivma problemebma, samoqalaqo omma, socialur-ekonomi-
kurma krizisma aCvena, rom qveyana Rirebulebebis ZiebaSia. am mxriv 
mozardebis mdgomareoba metad rTulad unda Sefasdes. Tamamad Sei-
Zleba iTqvas, rom Rirebulebebis ZebnaSi myof mozardebs sazoga-
doeba ver exmareba sakuTari Tavis identifikaciaSi, vinaidan TviTon 
sazogadoebas (jer kidev) ara aqvs sakuTari Rirebulebebi mkafiod 
gamoxatuli da Camoyalibebuli.

sazogadoebrivi Rirebulebebis sakiTxs Tavisi istoriuli wina-
piroba aqvs da sabWoTa kavSiris memkvidreobad unda CaiTvalos. am 
mxriv sainteresoa gasuli saukunis bolos iuri levadas sociolo-
giuri kvleva da misi Sedegebis analizi da 2005 wels saqarTveloSi 
mozardTa gamokiTxva.

iuri levadas sociologiuri kvleva
iuri levadam 1989-91 wlebSi gamokiTxa sabWoTa kavSirSi mcxovre-

bi TiTqmis yvela erovnebis 2700 moqalaqe. kiTxvari Sedgeboda 100 
kiTxvisagan. 

levada sabWoTa sistemis mier Seqmnil „Homo Sowjeticus~-s axasi-
aTebs oTxi ZiriTadi niSniT: 1. misTvis STagonebuli da misgan aRi-
arebuli warmodgena misi erTaderTobis Sesaxeb; 2. misi „mamaSviluri~ 
orientacia saxelmwifos mimarT;136 3. misi midrekileba ierarqiulo-
bisadmi; da 4. misi imperiuli xasiaTi.137 imisaTvis, rom naTeli gaxdes 
levadas mier CamoTvlili es oTxive xasiaTi, unda SevexoT mis mier 
Camoyalibebul sabWoTa adamianis Taobebs. 

levada gamoyofs sabWoTa adamiani sam Taobas: 30-ianelebi, 
50-ianelebi da 70-ianelebi. 30-ianebis Taoba aris sabWoTa patrio-
ti adamiani, romelmac 50-ian wlebSi Tanamdebobriv postebs miaRwia, 

134  iqve, gv. 44.
135  narkotikul nivTierebebze damokidebulebis ganmartebis kriminologiuri 
Teoriebi ix.: SalikaSvili m., 2011a, gv. 207,208.
136  igulisxmeba ara moqalaqesa da saxelmwifos Soris urTierTTanamSromlobi-
Ti damokidebuleba, rogorc es miRebulia, aramed sabWoTa adamianis orientacia 
_ saxelmwifo iyos misi `mama~, ufrosi, mmarTveli.
137  Levada, J., 1992. S. 16.
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50-ianebisam ganicada saxelmwifo dapirebebisagan imedgacrueba. isini 
gadauWreli ekonomikuri (pirveladi moxmarebis sagnebis nakleboba) 
da politikuri (korufcia) problemebis winaSe aRmoCndnen, xolo 
70-ianebi mowme gaxda mkveTri gardaqmniTi  RonisZiebebisa, rac sax-
elmwifo Tu sazogadoebriv konfliqtebs iwvevda.138 

levada Tvlis, rom erTi Taobis mier miRebuli codna da gamoc-
dileba, meore Taobas ver gamoadga da TiToeuls axal politikur, 
ekonomikursa da socialur pirobebTan mouxda Segueba.

levadas azriT, sabWoTa sistemam Seqmna frustrirebuli, gaore-
buli, advilad marTvadi da morCili adamianis fenomeni, romelsac 
orientacia aqvs dakarguli da yoveldRiur cxovrebaSi Tavisi Tavis 
damkvidreba uWirs. mas imis Zalac ki ar Seswevs, rom raime iRonos sa-
kuTari mdgomareobis gamosasworeblad.139 

levadas mier Seqmnili `sabWoTa adamianis~ prototipebi jer 
kidev bevria Cvens sazogadoebaSi. yovelives isic emateba, rom sabWo-
Ta sistemam Seqmna naxevrad kulturuli adamianis fenomeni, romelic 
saSiSia qveynis rogorc sazogadoebrivi, ise politikuri cxovrebi-
saTvis.140

xSir SemTxvevaSi dRevandel saqarTveloSi saqme gvaqvs sabWoTa 
kavSirSi arsebuli mdgomareobis dublirebasTan. ase magaliTad, Tu 
sabWoTa kavSiris dros sajaro samsaxuris dawyebisaTvis aucilebeli 
iyo rusuli enis codna, dRes aucilebelia inglisuris codna, imis 
garkvevis miuxedavad, inglisuri enis mcodne pirs SeuZlia Tu ara az-
rovneba, aqvs Tu ara mocemuli TanamdebobisaTvis saWiro ganaTleba 
Tu samsaxurebrivi gamocdileba, aqvs Tu ara SemecnebiTi da Semo-
qmedebiTi saqmianobis an analitikuri da racionaluri azrovnebis 
unari. 

sabWoTa adamianis azrovnebis gadmonaSTad unda CaiTvalos aseve 
is, rom saqarTvelos bevr moqalaqes (zogadad) orientacia aqvs dak-
arguli da uWirs yoveldRiur cxovrebaSi Tavis damkvidreba, swored 

138  Shalikashvili, M., 2009. S. 109.
139   Levada, J., 1992. S. 31. 
msgavsi mosazreba sabWoTa adamianis Sesaxeb aqvs agreTve iungs. misi azriT, 
70-ianelebis generacias, romelic breJnevis dros gaizarda, saerTod sxva Rire-
bulebebi aqvs, vidre mis winamorbed Taobas(ebs). 70-ianelebSi saxelmwifosa da 
partiis pativiscemam da maTma sazogadoebrivma aqtivobebma sakmaod iklo. ix.: 
Jung, L., 1987. S. 51.
140  Huebner, P., 1991. S. 14.
naxevrad kulturuli adamiani saxifaToa sazogadoebisTvis, ramdenadac mis mier 
Seqmnili sazogadoebrivi Rirebulebebi ar iqneba gamosayenebeli sxva TaobisTvis 
(rogorc es levadas gamokiTxvam daadastura), xolo naxevrad kulturuli ada-
mianis saxelmwifo xelisuflebaSi mosvla Seaferxebs saxelmwifo ganviTarebas, 
vinaidan igi (naxevrad kulturuli adamiani) sakuTari araprofesionalizmis ga-
moaSkaravebisa da maRali Tanamdebobrivi poziciis dakargvis (konkurenciis) Si-
SiT, arasodes ar moiyvans Tavisze Wkvian adamianebs saxelmwifo xelisuflebis 
mmarTvelobaSi.
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imis gamo, rom sabWoTa azrovnebis adamianisTvis saxelmwifo marCen-
lis funqcias atarebs, adamianebi moklebulni arian iniciativis un-
ars da saxelmwifosgan elian dasaqmebas an maTi yoveldRiuri prob-
lemebis gadaWras. rac xSir SemTxvevaSi gamoixateba gadawyvetilebis 
Znelad miRebaSi an wlebis ganmavlobaSi umoqmedod yofnaSi.

mozardTa gamokiTxva
mozardTa kvleva Catarda 2005 wels saqarTvelos zogadsagan-

manaTleblo skolebSi. gamokiTxul iqna 12-17 wlamde 1374 mozardi, 
rogorc qalaqis, aseve raionis mcxovrebi. kvlevaSi monawileobdnen 
eTnikuri umciresobis warmomadgeneli mozardebi. 

mozardis qceviTi problemebis speqtris Sefaseba ganxorcielda 
socialur-ekonomikuri, fsiqologiuri, neirofsiqologiuri maxasi-
aTeblebis gaTvaliswinebiT. 

rogorc kvleva adasturebs, mozardebs aReniSnebaT orientaciisa 
da faseulobaTa sistemis problemebi, kerZod: `mozardebSi TavianTi 
prioritetebisa da araprioritetebis Sesabamisad, gamoikveTa swrafva 
iseT pirovnebad Camoyalibebisaken, romelic datovebs ganaTlebuli 
adamianis STabeWdilebas, iqneba daxvewili, zrdilobiani, janmrTeli, 
amavdroulad mas SeiZleba ar hqondes arc maRali SemecnebiTi aq-
tivoba, arc racionaluroba, misTvis arcTu ise mniSvnelovania six-
alise, siamovneba, magram, samagierod, mniSvnelovan rols asruleben 
megobrebi da siyvaruli~.141 

mocemuli kvlevis avtorebi fiqroben, rom ̀ mozardebisaTvis mniS-
vnelovani iqneboda swori orientirebis Camoyalibeba, maTi sworad da 
adekvaturad gaazreba da dakavSireba TavianTi faseulobaTa siste-
mis, sakuTari cxovrebis, avTentikuri survilebis konteqstSi~.142

qveyanaSi arsebuli socialuri anomia: moqalaqeTa orientaciis 
dakargva; kulturuli Rirebulebebis ganusazRvreloba; samoqalaqo 
sazogadoebis Camouyalibebloba xels uwyobs mozardebSi moraluri 
da samarTlebrivi normebisadmi rwmenis dakargvasa da rRvevas, rac 
maT mier danaSaulebriv qmedebebSic SeiZleba gamoixatos.143 

6.3. quCis biWebi

6.3.1. `quCis biWebis~ fenomeni  
`quCis biWebis~ fenomeni warmoadgens adamianTa `kavSirs~ maTi 

sacxovrebeli adgilis mixedviT, romlis ZiriTadi mizani sakuTari 
Tavis damkvidreba da (`mobirJaveTa~ mier) Rirsebis aRiarebaa. birJa 
aris im mezobeli biWebis sistematuri TavSeyris adgili, romelnic 
quCaSi xSirad gamodian. birJas `quCis akademiasac~ uwodeben, radgan 

141  gegelaSvili m. /jaliaSvili T., 2005, gv. 20.
142  iqve.
143  Haferkamp, H., 1972. S. 49; Opp, K.-D., 1978. S. 176.
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mas didi wvlili Seaqvs ojaxisa da skolis gareT sxva adamianebTan 
urTierTobis swavlaSi. birJa axalgazrda adamianebs aCvevs sakuTar 
saqcielze pasuxismgeblobas da aswavlis (mama)kacobis wesebs. birJis 
daniSnulebaa agreTve mezobel biWebs Soris erTmaneTTan urTierTo-
bis damyareba, gaRrmaveba, garkveva da, am urTierTobebidan gamomdi-
nare, `mobirJavisaTvis~ sakuTari adgilis miCena (statusis miniWeba). 
SegviZlia vTqvaT, rom es aris garkveuli subkultura, romelic Cam-
oyalibebulia quCaSi. am subkulturis Seqmna mravalma socialurma 
faqtorma ganapiroba.

upirveles yovlisa unda avRniSnoT ojaxSi mSoblebis dasaqmebis 
mdgomareoba. saqarTvelos prokuraturis mier Catarebuli kvleviT 
dgindeba, rom 2014 wels danaSaulis CadenaSe eWvmitanili arasrul-
wlovnebis 59,4%-is mSoblebidan arcerTi ar iyo dasaqmebuli. igive 
monacemi 2013 wels 64% -s aWarbebs. rogorc kvleviT gairkva, ze-
moaRniSnul arasrulwlovanTa mxolod 9,7%-s hyavda orive mSobeli 
dasaqmebuli. dasaqmebuli mSoblebis SemTxvevebSic maTi samuSao ad-
gili ZiriTadad dabalanazRaurebadi gaxldaT. Sesabamisad, SegviZlia 
vivaraudoT, rom am ojaxebs hqondaT garkveuli saxis socialuri 
problemebi. qoenis jgufis kulturis Teoriis mixedviT, aseT bavS-
vebs ar SeswevT unari konkurencia gauwion mozardebs saSualo feni-
dan, isini ver akmayofileben saSualo fenis bavSvisTvis wayenebul 
moTxovnebs, da Sesabamisad, cdiloben avtonomiuri kulturis Camo-
yalibebas an masTan mierTebas. „quCis biWebis instituti~ ki amisTvis 
idealuri gamosavalia. aRniSnuli Teoria dawvrilebiT aris ganxi-
luli wignis momdevno TavebSi. 

meores mxriv, bavSvebi socialurad problemuri ojaxebidan ar 
arian dakavebulni skolis gareSe aqtivobebiT, maT Warbad aqvT Ta-
visufali dro, razec gvqonda ukve saubari aRniSnuli wignis wina 
TavSi. mTavari prokuraturis kvlevis mixedviT 2014 wels danaSaulSi 
mxilebuli arasrulwlovnebis 82,6%, xolo 2013 wels msgavsi aras-
rulwlovnebis 85,4% ar iyvnen CarTulni klasgareSe aqtivobebSi. 

arsebobs kidev erTi faqtori, romelic aseve saWiroebs Seswav-
las da romelic aseve SeiZleba iyos mozardebis quCisken mizidvis 
mizezi. kerZod, xSir SemTxvevaSi tradiciul qarTul ojaxSi aras-
rulwlovnebi ar ganixilebian rogorc srulfasovani adamianebi, 
mSoblebi xSirad maT nacvlad iReben gadawyvetilebas, aseT bavSvebs 
sWirdebaT aRiareba, raTa daikmayofilon TavianTi pativmoyvareoba, 
quCa amisTvis maT idealur adgilad evlinebaT. swored amiT SeiZleba 
aixsnas, socialurad uzrunvelyofili ojaxebidan mozardebis `quCis 
biWebad~ Camoyalibebis tendencia. 

unda aRiniSnos, rom am mimarTulebiT, sakmaod kargad muSaobda 
aseve kriminaluri samyaro. saqarTvelo iyo TiTqmis erTaderTi qvey-
ana, sadac qurduli `obSiaki~ skolebSic ikribeboda. ra Tqma unda 
skolebSi Segrovebuli Tanxa sakmaod umniSvnelo iyo organizebuli 
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danaSaulis `biujetisTvis~, Tumca mozardebis mier Sekrebil Tanxas 
finansurze ufro ideologiuri xasiaTis mniSvneloba hqonda. am Sem-
TxvevaSi bevrad ufro mniSvnelovani iyo mozardebis monawileoba e.w. 
`obSiakis~ SekrebaSi, rac `qurduli~ ideologiis Tavsmoxvevis sauke-
Teso saSualebaa. isini faqtiurad Tanaziarni xdebodnen am subkul-
turis da qurduli wesebis matareblebad gvevlinebodnen. aseve unda 
aRiniSnos, rom obSiakis SegrovebaSi monawileobis miReba sakmaod 
prestiJuladac iTvleboda. 

6.3.2. `quCis biWebis~ calkeuli saxeebi
`quCis biWebis~ fenomeni germanelma eTnologma kolerma oTx jg-

ufad dayo:144 1. kargi biWi (`kai biWi~); 2. `dedikos~ biWi (`quCis bi-
Webis~ msxverpli); 3. Zveli biWi da 4. Savi biWi.

kai (kargi) biWi aris is, vinc quCis wesebiT cxovrobs, anu samar-
Tliani da uSiSaria. man SeiZleba `dedikos biWs~ fuli waarTvas an 
imsaxuros daniSnulebisamebr. `kai biWs~ SeuZlia `dedikos biWi~ saku-
Tari meTvalyureobis qveS aiyvanos da aravis daaCagvrinos igi.

dedikos biWi iSviaTad gamodis ̀ birJaze~ da naklebi kontaqti aqvs 
`birJaze~ mdgom `mobirJaveebTan~.

Zveli biWi `birJis~ profesionalebad iTvlebian. `birJas~ isini 
skolaze, ojaxze an universitetze win ayeneben. maTi ZiriTadi „iara-
Ria~ fsiqikuri gavlenis moxdena „birJis~ sxva monawileebze.

Savi biWi Zvel biWTan gaTanasworebuli mdgomarebiT sargeblobs 
`birJaze~. igi (Savi biWi) orientirebulia `kanonieri qurdebis~ ide-
aze da am samyaroSi Tavis damkvidrebas cdilobs. mas universitetis 
an samxedro samsaxuris mimarT uaryofiTi damokidebuleba aqvs.

zemoaRniSnul statusTagan vin romels miiRebs, wyveten `mobirJa-
veebi~. statusis ganawileba `mobirJaveTa~ Soris urTierTobidan 
gamomdinareobs. `mobirJave~ `Zveli biWis~ Zma, romelic sruliad ak-
mayofilebs im monacemebs, rom igi `dedikos biWad~ iyos aRiarebuli, 
gadaurCeba am statuss, Tavisi Zmis poziciis gamo.

`quCis biWebisa~ da birJis fenomenis gansakuTrebulobas mis 
monawileTa asakobrivi zRvaris uqonloba warmoadgens. es ar aris 
gardatexis periodSi myof adamianTa Tavisufali drois gatarebis 
erT-erTi (xSir SemTxvevaSi, ekonomikuri gaWirvebis gamo, erTad-er-
Ti) saSualeba an asakidan gamomdinare gataceba (sakuTari Tavis ga-
moCena-damkvidreba); is Camoyalibebuli mamakacebisTvisac inarCunebs 
Tavis mniSvnelobas.

6.3.3. `mobirJaveTa~ qcevis wesebi 
`mobirJaveTa~ qcevis wesebi emyareba sakuTari Tavis aRiarebasa 

da prestiJs, romelic Rirsebis mopovebiskenaa mimarTuli. Zaladobis 
gamoyenebac, xSir SemTxvevaSi, swored Rirsebis mopovebas an SenarCu-

144  Koehler, J., 2000. S. 52.
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nebas isaxavs miznad. RirsebaSi unda vigulisxmoT maTi kargi ̀ saxeli~, 
sxvebis mier maTi pirovnebis pativiscema da maTi qcevis aRiareba.

`mobirJaveTa~ qcevis wesebi dauwereli normebidan gamomdin-
areobs da (mama)kacobis elementebzea orientirebuli. qcevas afaseben 
`mobirJaveebi~.  

6.3.4. konfliqturi situaciis warmoqmna da mniSvneloba
`quCis biWebisaTvis~ konfliqturi situacia da amgvar situa-

ciaSi Tavis gamoCena Rirsebis aRiarebis erT-erTi (Tu erTaderTi 
ara) saSualebaa. maT Rirseulsa da adekvatur reaqciazea maTi piradi 
Rirseba damokdebuli. konfliqturi situaciis ZiriTad safuZvels 
Seuracxyofis miyeneba warmoadgens. Seuracxyofa ar unda darCes 
ureaqciod, magram reaqcia unda iyos Seuracxyofis adekvaturi. 

konfliqturi situaciis warmoqmna SeiZleba 4 kategoriad daiyos:
1. sxvisTvis Seuracxyofis miyeneba an sxvisi damcireba;
2. sakuTari ojaxis wevris, naTesavis, stumris an megobari mandi-

losnis Seuracxyofa;
3. sxvaze Zaladobis gamoyeneba (magaliTad, mobiluri telefonis 

„dawera`, rodesac saqme exeba ara materialur faseulobas, aramed 
TviTon „daweris~ faqts);

4. konfliqtebi, romlebic materialur resursebs exeba (nar-
kotikebis, iaraRis an fulis warTmeva, misi materialuri Rirebulebis 
gamo).

amgvari konfliqturi situaciebis mniSvneloba mdgomareobs 
Seuracxyofili piris Rirseul reaqciaSi.  Seuracxyofili piris 
Rirseuli reaqcia SeiZleba gamoixatos SemdegSi:

1. momxdari konfliqti araviTar SemTxvevaSi ar unda darCes 
ureaqciod;

2. SiSis arCveneba; 
3. `kanonieri reaqcia~ _ `arabesprideluri~;
4. saWiro `kanonieri reaqciis~ aramiznobrivad, ZalTa gansxvave-

buli TanafardobiT Catareba;
5. konfliqtSi damarcxebis SemTxvevaSi saqmis mogvianebiT ̀ mogva-

reba~ an saqmeSi kriminaluri avtoritetis Careva. 
konfliqtis mogvarebis dros dacul unda iqnes ori mniSvnelovani 

piroba: 1. konfliqti ar unda Seityon ojaxis wevrebma da 2. damalul 
unda iqnes igi saxelmwifo samarTaldamcavi organoebisagan, xolo Tu 
isini mainc Seityoben rames, SenarCunebul unda iqnes dumili.

quCis konfliqtis axal dinamikurobasTan gvaqvs bolo wlebSi 
saqme. konfliqturi situaciebi 60-ian da 70-ian wlebSi `muStis~ sa-
SualebiT da yvelaze ukidures SemTxvevaSi danis saSualebiT gvar-
deboda. sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg didi raodenobiT cecxlsas-
roli iaraRi moeqca rigiT moqalaqeTa da maT Soris `quCis~ xelSi. 
konfliqtis mogvarebisaTvis xSirad xdeba danis an cecxlsasroli 
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iaraRis gamoyeneba, rac mZime SedegebiT mTavrdeba.
axalgazrda adamianebis mier dRes gavrcelebuli danis tareba 

SeiZleba miCneul iqnes, rogorc: 1. Rirsebis dacvis saSualeba Seura-
cxyofis miyenebis SemTxvevaSi; an 2. danaSaulis potenciuri msxver-
plis mxriv SiSisagan gamowveuli TavdacviTi RonisZieba.

daskvnis saxiT unda aRiniSnos, rom arasrulwlovanTa danaSau-
lis problematika statistikuri monacemebis mixedviT mkveTrad ar 
Secvlila. 1997 wlidan dRemde arasrulwlovanTa xvedriTi wili 
msjavrdebulTa saerTo raodenobasTan mimarTebiT meryeobs 3%-
6% Soris. ase rom, saqme ar exeba iseTi saxis anomaliur viTarebas, 
rom aucilebeli iyos arasrulwlovnis mkacrad dasja, rogorc es 
xdeba bolo wlebis ganmavlobaSi. aucilebelia sxva alternatiuli 
sasjelebis (sazogadoebrivi Sroma) an aRmzrdelobiTi zemoqmedebis 
RonisZiebebis gamoyeneba, rac xels Seuwyobda arasrulwlovnis re-
socializacias. am mxriv aRsaniSnavia `sazogadoebrivad sasargeblo 
Sroma~ an `zianis anazRaurebis movaleobis dakisreba~, vinaidan, ro-
gorc cnobilia, arasrulwlovnis dasaqmeba xels uwyobs mis aRzrdas, 
mis garkveul `reJimSi Cayenebas~ da misTvis zogadad samuSaos mimarT 
dadebiTi damokidebulebis Camoyalibebas. garda amisa, mozards muS-
aobis periodSi an zianis anazRaurebis movaleobis dakisrebis SemTx-
vevaSi uyalibdeba pasuxismgeblobis SegrZneba da swavlobs, Tu ro-
gor unda icxovros man sazogadoebis sxva wevrebTan erTad.145

7. arasrulwlovanTa danaSaulis ganmartebis kriminologiuri 
Teoriebi 

emil diurkemis azriT ar arsebobs sazogadoeba danaSaulis ga-
reSe.146 marTalia igi xSirad formas icvlis, magram yovelTvis da 
yvela droSi arsebobdnen adamianebi, romlebic danaSauls sCadiodnen 
da maT mimarT sanqciebi gamoyeneboda.147

diurkemis azriT, danaSauli sasargebloa im mxriv, rom is sazoga-
doebas aiZulebs moaxdinos cvlilebebi.148 `gansxvavebiT geniosisagan, 
romelic epoqas uswrebs, damnaSave mis epoqaze [sazogadoebis ganvi-
Tarebaze] dabla dgas, magram isic cvalebadobis wyaroa~,149 vinadan 
damnaSavec sazogadoebis wevria.

danaSauli, rogorc sisxlis samarTlis kanonmdeblobiT gaTval-
iswinebuli marTlsawinaaRmdego da braleuli qmedeba, metad komple-
qsuri movlenaa. misi Cadena ganpirobebulia sxvadasxva faqtorebiT: 

145  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 117.
146  Durkheim, E. 1968. S. 3. 
147  iqve.
148  kodua, e. 1998. gv. 213.
149  iqve.
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socialuri, fsiqologiuri, pirovnuli, nevrologiuri da sxva. Se-
sabamisad, rTulia misi axsna-ganmarteba. kriminologiuri Teoriebis 
simravlis fonze sasurvelia ganxilul iqnes mxolod is Teoriebi, 
romlebic naTlad ganmartaven arasrulwlovanis mier Cadenil dana-
Sauls an specifiuria qarTuli sazogadoebis ganviTarebis am konkre-
tul etapze.

7.1. anomiis Teoria
`anomia~ berZnuli warmoSobis sityvaa da ukanonobas, kanonisa Tu 

normebis ararsebobas niSnavs.150 anomias aseve uwodeben „sazogadoe-
bis iseT mdgomareobas, romelic xasiaTdeba socialuri urTierTo-
bebis maregulirebeli normebis SesustebiT an maT mimarT gulgri-
li damokidebulebiT~.151  es cneba pirvelad gamoiyena gamoCenilma 
frangma sociologma emil diurkemma TviTmkvlelobis Sesaxeb Cat-
arebul kvlevaSi.152

aRsaniSnavia, rom Tanamedrove socialur mecnierebebSi anomia 
gamoiyeneba ori masStaburad gansxvavebuli movlenis aRsaniSnavad _ 
socialuri anomia da subieqturi anomia.153 „socialuri anomia gulisx-
mobs konkretul socialur sistemebSi moraluri Tu samarTlebrivi 
normebis araefeqturobas, sazogadoebis regulirebis kriziss, kul-
turuli miznebis ganusazRvrelobas, rac sazogadoebis rRvevasa da 
socialur dezorganizacias ganapirobebs~.154

„subieqturi anomia gulisxmobs konkretuli individis mdgomareo-
bas, rodesac igi ver axerxebs sakuTari miznebis gansazRvrasa da maT 
misadagebas sazogadoebrivi faseulobebis instituciuri struqtur-
isadmi, ris Sedegadac adamiani aRar iziarebs socialur normebs, mas 
eufleba socialuri gaucxoebisa da izolaciis SegrZneba, apaTia, rac 
gauTvaliswinebel da mZime Sedegs iwvevs~.155

anomiis Teoriam ganviTarebis ori etapi ganvlo. pirveli iyo di-
urkemis mier anomiis, rogorc danaSaulebrivi qmedebis, ganmartebis 
Teoria. mas TeoriiT undoda eCvenebina, rom usazRvrod miznebis 

150  bregvaZe, l. 2006. gv. 260.
151  kodua e. da sxva (sared. jgufi), 2004, gv. 21.
152  Haferkamp, H., 1972. S. 48.
153  bregvaZe, l. 2006. gv. 261.
154  iqve.
socialuri dezorganizaciis niSnebia: 1) saxelmwifosa da moqalaqes Soris soci-
aluri erTianobis darRveva (ararseboba); 2) socialuri kontrolis moSla (maga-
liTad, saskolo da ojaxuri kontrolis Sesusteba); 3) gaqurduli, dangreuli 
da nagavsayrelad qceuli saxlebi; 4) quCis prostitucia; 5) quCaSi maTxovrebis 
raodenobis zrda; 6) sazogadoebrivi TavSeyris adgilebSi alkoholis daleva; 7) 
sajarod azartuli TamaSebis gamarTva (SeiZleba iTqvas, rom azartuli TamaSe-
bis bumia saqarTveloSi); 8) naklebi samoqalaqo aqtiuroba; 9) eTnikuri xasiaTis 
problemebi; 10) didi raodenobis ojaxebis siRaribis zRvarze cxovreba. ix.: Sa-
likaSvili, m., 2010. gv. 206.
155  bregvaZe, l. 2006. gv. 261.
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moTxovnas, bolos maregulirebeli normebis rRveva mosdevs.156 anomi-
is Teoriis meore etaps warmoadgens mertonis Sexedulebebi. man 
anomiis Teoria ganavrco da sistematizaciaSi moiyvana. igi miuTiTebs 
anomiis iseT formaze, romelic kulturuli miznebisa da socialu-
rad organizebuli saSualebebis `urTierTSejaxebiT~ warmoiqmneba.157 

„diurkemi ZiriTadad gamoyofs sam situacias, romlis drosac 
yalibdeba anomiis mdgomareoba: 1) industriuli da ekonomikuri 
krizisi; 2) mecnierebis ukiduresi specializacia, rodesac SeuZlebe-
li xdeba misi mTlianobis SenarCuneba; da 3) antagonizmi kapitalsa da 
Sromas  Soris, rasac sazogadoebis komercializacia da klasobrivi 
diferencireba iwvevs. diurkemis Tanaxmad, „Tu anomia aris boroteba, 
es, upirveles yovlisa, gamowveulia imiT, rom sazogadoebaSi, romlis 
funqcionireba SeuZlebelia integraciisa da regulirebis gareSe, 
iqmneba problemebi mis gamo. Sesabamisad, moraluri Tu iuridiuli 
regulireba aSkarad warmoadgens im socialur saWiroebas, romelsac 
uSualod SeigrZnobs sazogadoeba~.158

amerikeli sociologi robert mertoni akritikebs manamde gaba-
tonebul adamianis qcevis biologiuri faqtorebiT axsnis Teorias 
da qcevis ganmsazRvrelad socialur da fsiqologiur Teorias miiC-
nevs.159  mertoni anomias ukavSirebs socialur struqturas, romelSic 
moiazrebs garkveuli miznebiT gaerTianebul adamianTa jgufs da im 
saSualebebs, romelTac isini am miznebis misaRwevad iyeneben.160 miznis 
misaRwev saSualebebs igi yofs or jgufad: kanonieri (legaluri) da 
ukanoni (aralegaluri). mertonis azriT, Tu sazogadoebis kulturu-
li da socialuri struqtura cudad aris erTmaneTSi integrirebu-
li, Tu pirveli (kulturuli) iseT qcevas moiTxovs, roemlsac meore 
(socialuri) ver uzrunvelyofs, xdeba normaTa sistemis darRveva, 
rac iwvevs unormobas,161  anu anomia kulturul miznebsa da maTi miR-
wevis saSualebebs Soris wonasworobis darRvevaa. kulturuli mizne-
bi aris konkretuli sazogadoebis legitimuri [yvelasTvis misaRebi 
da aRiarebuli] faseulebebi, jgufuri Tanacxovrebis aucilebeli 
winapirobebi, [kargi ekonomikuri mdgomareoba, profesiuli warmate-
ba], romlis miRwevasac cdiloben individebi.162 sazogadoebis wevrebi 
sxva dasxva SesaZleblobis arian. isini cdiloben dasaxuli miznis mis-
aRwevad gamoZebnon maTTvis Sesaferisi socialuri adaptaciis for-
ma.163 mertoni ganasxvavebs socialuri adaptaciis xuT formas: kon-
formizmi, inovacia, ritualizmi, ukuqceva da winaaRmdegoba (Confor-

156  Cloward, R. 1968. S. 315.
157  iqve.
158  bregvaZe, l. 2006. gv. 277.
159  Merton, R. 1968. S. 285.
160  kodua e. da sxva (sared. jgufi), 2004, gv. 21.
161  Merton, R. 1968. S. 292.
162  Haferkamp, H. 1972. S. 48.
163  bregvaZe, l. 2006. gv. 288.
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mity, Innovation, Ritualism, Retreatism and Rebellion).164 
„konformizmi, mertonis Tanaxmad, warmoadgens socialuri adap-

taciis im pirvel saxes, romlis drosac individebisTvis sazogadoe-
baSi dadgenili kulturuli miznebis miRweva SesaZlebelia arsebuli, 
institucionalizebuli saSualebebiT. sazogadoebis mniSvnelovani 
nawilisTvis misaRebia rogorc konkretuli socialuri miznebi, aseve 
am mizanTa miRwevis legaluri saSualebani. amdenad, stabilur sazoga-
doebaSi konformizmi warmoadgens socialuri adaptaciis yvelaze 
Cveul saxes. sazogadoebis wevrTa umravlesoba swored miznebisa da 
saSualebebis urTierTSeTavsebiT axdens konkretul socialur moq-
medebaTa inicirebas, rac kanonmorCilebas  da danaSaulobis dabal 
dones ganapirobebs~.165 konformizmi yvelaze gavrcelebuli adapta-
ciis formaa, winaaRmdeg SemTxvevaSi kiTxvis qveS dadgeboda sazoga-
doebis stabilurobis sakiTxi.166  

mertonis azriT, mxolod maSin SeiZleba adamianTa jgufs, „ma-
sas`, ewodos sazogadoeba, Tu maTi saqcieli orientirebulia sazoga-
doebis ZiriTad Rirebulebebze. Tu individebs Soris ar arsebobs 
erTiani Rirebulebebis sakmarisi baza, maSin saqme gvaqvs individebs 
Soris arsebul socialur urTierTobebTan, magram ara sazogadoe-
basTan.167 

inovacia socialuri adaptaciis formaa, „romlis drosac indi-
vidisTvis misaRebia socialuri miznebis sistema, Tumca misaRebi ar 
aris am miznebis miRwevis saSualebebi. amis safuZvelze, individebi 
ver an ar axdenen instituciuri normebis internalizacias da eZeben 
axal saSualebebs sazogadoebaSi damkvidrebuli miznebis misaRwevad, 
rac xSir SemTxvevaSi danaSaulis formas iRebs. inovacia ZiriTadad 
damaxasiaTebelia dabali socialuri fenisaTvis (Semosavlis mixed-
viT), sadac eknomikuri da socialuri problemebis gamo sakmaod 
rTulia konkretuli socialuri miznebis miRweva, rac sazogadoebaSi 
warmatebis ZiriTadi niSania, socialur warmatebas ki sazogadoebis 
nebismieri wevri eswrafvis~.168 dabali socialuri fenis warmomadgen-
lebi, erTi mxriv, orientireben simdidris miRwevaze, xolo, meore 
mxriv, moklebuli arian SesaZleblobas kanonieri gziT miaRwion am 
mizans, vinaidan maTi dasaqmebis SesaZleblobebi Zalian SezRudu-
lia.169 

sazogadoebrivi kultura dabali fenis warmomadgenlebisagan 
elodeba, rom isinic cxovrebis doniT maRal fenas ganekuTvnebian, 

164  qarTul sociologiaSi mertonis xuT formasTan dakavSirebiT gamoiyeneba 
Semdegi terminologia: konformizmi, inovacia, ritualizmi, retritizmi da ambo-
xi. ix. kodua, e. da sxva (sared. jgufi), 2004. gv. 21.
165  bregvaZe, l. 2006. gv. 289.
166  Merton, R. 1968. S. 293.
167  iqve.
168  bregvaZe, l. 2006. gv. 290.
169  Merton, R. 1968. S. 296.
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Tumca maT (dabal fenas) instituciuri gzebi ar gaaCniaT da danaSau-
lis gziT cdiloben miznis miRwevas.170 

is pirebi, romlebic sakuTar warumateblobas socialur struq-
turas abraleben, Zalian Cqara emijnebian mas da ixrebian adaptaciis 
mexuTe punqtisken (winaaRmdegoba). sxvebi ki sakuTar warumateblobas 
xsnian mistikurobiT da naklebad sakuTari socializaciiT. aseTi 
adamianebisaTvis mniSvnelovania bedi, bediswera da SemTxveva. amgvari 
midgomis fsiqologiuri axsna aseTia: isini sakuTar warumateblobas 
bedisweras miaweren da amiT TviTdajerebulobas inarCuneben,171 anu 
maTi warumatebloba ara maTi socializaciis problemaa, aramed be-
dis. 

„ritualizmi, rogorc adaptaciis damoukidebeli saxe, yalibde-
ba maSin, rodesac individebi kanonis pativiscemisa da instituci-
uri saSualebebis dacvis uzrunvelsayofad uars amboben konkretul 
socialur miznebze~.172 socialuri adaptaciis mocemuli saxis gazi-
arebis dros individi gabatonebuli kulturis miznebs ekonomikuri 
miRwevisa da socialuri mdgomareobis gaumjebesebis Sesaxeb im do-
neze dabla „swevs`, rom SeiZlebodes misi dakmayofileba (miRweva).173 

„ritualizmi, rogorc socialuri adaptaciis saxe, ZiriTadad 
axasiaTebT konkretul religiur jgufebs maTSi moqmedi normati-
uli wesrigis ganmtkicebis saxiT, eklesiis msaxurT, gansakuTrebu-
li misiis organizaciebsa Tu gaerTianebebs, romlebSic instituci-
uri normebis dacvasa da normatiuli ritualebis aRsrulebas, da 
amdenad kanonis pativiscemas, udidesi mniSvneloba eniWeba konkre-
tuli socialuri jgufis Sinagani stabilurobisa da identurobis 
SenarCunebisaTvis~.174

„ukuqceva anu retritizmi warmoadgens socialuri adaptaciis 
iseT formas, romlis drosac xdeba rogorc socialuri miznebis, 
aseve mocemul mizanTa miRwevis instituciuri saSualebebis ugule-
belyofa. ukuqcevis socialur cxovrebaSi „ukan daxevis~ dros indi-
vidisTvis kulturiT ganpirobebul mizanTa sistemas ara aqvs ara-
nairi faseuloba, misTvis miuRebelia socialuri warmatebis miRw-
evis dadgenili formebi. ukuqceva ganapirobebs individTa asocial-
izacias, araproduqtiul socialur cxovrebas. amitomac socialuri 
adaptaciis mocemuli formis warmomadgenlebi arian isini, vinc, neb-
siT Tu uneblieT, rCebian aqtiuri sazogadoebis gareT: narkomanebi, 
alkoholizmiT daavadebulni, gandgomilebi, usaxlkaroni, maTxovre-
bi, moxetialeni. mocemul jgufTa wamomadgenlebisTvis mniSvnelobas 
kargavs sazogadoebrivi aqtivoba, konkretuli socialuri miznebis 

170  iqve, gv. 297.
171  iqve, gv. 299-301.
172  bregvaZe, l. 2006. gv. 290.
173  Merton, R. 1968. S. 308.
174  bregvaZe, l. 2006. gv. 291.
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miRweva da, Sesabamisad, instituciuri normebis gamoyeneba, ris 
safuZvelzec isini TviTizolacias mimarTaven da eqcevian unugeSo 
apaTiis mdgomareobaSi~.175 es adamianebi „amovardnili~ arian sazoga-
doebrivi cxovrebidan, Tavs grZnoben „ucxod`, iketebian sakuTar 
TavSi da xdebian martosulebi.176  mertonisaTvis martoobaSi gaqceva 
aris arCevanis Sedegi da ara damarcxebis simptomi.177 

„winaaRmdegoba, anu amboxi, ganekuTvneba socialuri adaptaciis 
im saxes, romelic yalibdeba individTa ormxrivi damokidebulebis 
Sedegad socialur miznebsa da instituciur saSualebebTan mimarTe-
biT. socialuri winaaRmdegobis safuZvelze konkretuli socialuri 
jgufebi ayalibeben miznebisa da saSualebebis alternatiul sistemas, 
risi mizanicaa arsebuli socialuri sistemis transformacia. social-
uri adaptaciis mocemuli formis propagandistebi arian sxvadasxva 
revoluciuri Tu saprotesto moZraobebis warmomadgenlebi, rom-
lebic qadageben radikaluri socialuri, plitikuri, ekonomikuri, 
kulturuli cvlilebebis aucileblobas da skeptikurad ekidebian 
rogorc damkvidrebul faseulobebs, ise sazogadoebis normatiul 
sistemasac~.178 winaaRmdegoba deviaciis koleqtiuri formaa, romelic 
mimarTulia alternatiuli struqturebis Camoyalibebaze.179  

mertonis adaptaciis saxeebis sqematuri warmodgena: `+~ niSnavs 
„Tanxmobas~, `_~ niSnavs „uaryofas~ da `(+, _)~ niSnavs gabatonebuli 
Rirebulebebis uaryofas da Secvlas axali RirebulebebiT.180 

adaptaciis saxeebi kulturuli miznebi instrumentuli saSualebebi

1. konformizmi + +

2. inovacia + –

3. ritualizmi – +

4. ukuqceva – –

5. winaaRmdegoba (+, –) (+, –)

„mertonis TeoriaSi gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba kultu-
ris cnebas. socialur faseulobaTa sistemis Camoyalibebas, mertonis 
Tanaxmad, uSualod kultura ganapirobebs. amitomac mertoni moce-
mul faseulobebs „kulturul miznebs~  (Culture Goals) uwodebs. kul-
tura, erTi mxriv, ayalibebs socialuri miznebis sistemas, magram, 
meore mxriv, gansazRvravs individualur socialur moqmedebaTa Si-
naarsa da formas. mertoni iyenebs makrokulturis koncefcias, ro-
melic gansazRvravs socialur faseulobaTa zogad sistemas. kul-

175  iqve.
176  kodua e. da sxv. (sared. jgufi), 2004, gv. 240.
177  iqve, gv. 241.
178  bregvaZe, l. 2006. gv. 292.
179  Merton, R. 1968. S. 310.
180  bregvaZe, l. 2006. gv. 293.
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tura gansazRvravs sazogadoebis faseulobaTa, socialuri miznebis 
sistemas, magram amave dros mocemul sistemasTan individTa mimarTe-
basac. swored amiT unda aixsnas is garemoebac, rom konkretulma 
adamianma, sxvadasxva etapze SeiZleba TviTidentifikacia moaxdinos 
socialuri adaptaciis sxva axal formasTan. aqedan gamomdinare, 
swored individualuri kulturuli damokidebulebebi ganapirobeben 
individTa mimarTebas zogadkulturuli faseulobebisadmi~.181

mertonis Teoriis kritika mdgomareobs imaSi, rom „mertoni ax-
dens damnaSaveTa identifikacias mxolod sazogadoebis qveda feneb-
Si, dabal klasSi, radganac arsebuli socialuri miznebisa da moce-
muli miznebis miRwevis legaluri saSualebebis integrireba swored 
dabali klasis problemaa~.182 amis gamo ki mocemuli Teoriis meSveo-
biT SuZlebeli xdeba sazogadoebis warmatebul fenebSi damnaSveTa 
identificireba (White-Collar Crime).183

7.2. etiketirebis Teoria
Labeling Approach warmodgeba inglisuridan. `Label~ niSnavs etikets, 

etiketirebas, xolo `Approach~ _ midgomas, daaxlovebas. etiketirebis 
Teoria cnobilia agreTve „iarliyis mikerebis~ saxelwodebiT.184 etik-
etirebis Teoria pirvelad 1938 wels Camoayaliba amerikelma soci-
ologma frank tanenbaumma.185 etiketirebis Teoriis klasikuri daxasi-
aTeba, ramac igi popularuli gaxada, ekuTvnis aseve amerikel socio-
logs hovard bekers186 da edvin lemerts.187 bekeris azriT, qmedebebi, 
TavisTavad, arc kargia da arc cudi. normaluroba da deviantoba188 
sxva araferia, Tu ara socialurad gansazRvruli Tvisebebi. amdenad, 
deviacia ufro metad aris ara moqmedebis Tviseba, aramed sxvaTa mier 
miwerili wesebi da sanqciebi „kriminalebis~ mimarT.189 

bekeri gamoyofs Labeling-is or ganzomilebas, romlebsac did mniS-
vnelobas aniWebs danaSaulis definirebisa da misi konstruirebisaT-
vis. pirveli ganzomileba aris  dadgenili norma. is pirebi, romlebic 
qcevis wesebsa da normebs qmnian gansazRvraven, Tu romeli qmedeba 
aris normis darRveva da danaSauli. meore aris normis gamoyeneba. is 
pirebi, romlebic dadgenil normebs iyeneben (magaliTad, samarTal-

181  igive, gv. 394.
182  igive, gv. 395.
183  igive, gv. 396.
184  kodua e. da sxva (sared. jgufi), 2004, gv. 102.
185  Tannenbaum, F. 1938. 1951.
186  Becker, H. 1963.
187  Lemert, E. 1951.
188  deviacia im qcevis aRniSvnaa, romelic ewinaaRmdegeba sazogadoebaSi aRia-
rebul normebs... [Tumca] SesaZloa, individis esa Tu is qmedeba formalurad ga-
nixilebodes rogorc devianturi, magram mas mainc ar „miekeros~ deviantis iar-
liyi, ramdenadac, garemoebis specifikurobidan gamomdinare, sazogadoebrivi 
azri ar aRiarebs normis darRvevas`, kodua e. da sxva (sared. jgufi), 2004, gv. 54.
189  Rüther, W., 1975. S. 29.
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damcavi organoebis wevrebi), yvela qmedebas ar miiCneven danaSaulad 
da axdenen erTgvar seleqcias. normis gamoyenebis seleqciurobiT 
xdeba damnaSavis cnebis Camoyalibeba.190 bekeris azriT, swored nor-
mis gamoyenebis dros xdeba seleqcia (gamorCeva, gadarCeva), romelic 
gavlenas axdens piris etiketirebaze.

vin axdens piris etiketirebas („iarliyis mikerebas~)? 
rogorc wesi, piris „damnaSaved~ etiketirebas axdenen socialuri 

kontrolis organoebi an maTi warmomadgenlebi. es organoebia: poli-
cia, media, sasamarTlo, sagamoZiebo organoebi da sxva. am organoebis 
mier negatiuri (devianturi) etiketireba gavlenas axdens individis 
cnobierebaze da warmoSobs masSi deviantur identurobas, rac devi-
anturi karierisa da devianturi subkulturebis ganviTarebas uwyobs 
xels.

kaizeris azriT, damnaSave warmoiqmneba maSin, rodesac mas damna-
Savis etikets mianiWeben socialuri kontrolis institutebi da mas 
damnaSaved aRiarebs sazogadoeba.191 aqedan gamomdinare, damnaSavea is, 
vinc sazogadoebis mier aRiarebuli iqneba damnaSaved. 

piris damnaSaved `gaxdomis~ etapebi:
1. pirvelad Cadenili danaSauli; 2. sazogadoebrivi reaqcia, anu 

sazogadoebis mier piris damnaSaved etiketireba; 3. a) sazogadoe-
baSi `damnaSavis~ integrirebis problema; b) `damnaSavis~ mier Tavisi 
statusis aRiareba da kriminalad Camoyalibeba; 4. ganmeorebiT dana-
Saulebis Cadena.

gTavazobT magaliTs,192 Tu rogor SeiZleba ganxorcieldes mozar-
dis damnaSaved Camoyalibeba sazogadoebis mier etiketirebis gamo. 

mozardi Tavisi (ekonomikuri) problemis mosagvareblad Caidens 
danaSauls. mozardis mier Cadenili danaSauli ar gaxdeba cnobili 
samarTaldamcavi organoebisaTvis da ar moxdeba misi etiketireba.

imis miuxedavad, gadaWra Tu ara mozardma (ekonomikuri) prob-
lema, igi xedavs, rom mis mier Cadenili qmedeba ar dafiqsirebula 
policiis mier, rac mas gambedaobas matebs da ubiZgebs kidev Caidinos 
danaSauli. amiT matulebs imis albaToba, rom mozardis mier Cad-
enili danaSauli latenturi aRar darCes da moxdes misi saxelmwifo 
organoebis mier gamovlena. 

Tu samarTaldamcavi organoebisaTvis cnobili gaxda mozardis 
mier danaSaulis Cadena, magram igi reagirebis gareSe iqneba dato-
vebuli, mozards ufro meti gambedaoba daeufleba da saxelmwifo 
kontrolis organoebs sisusted CauTvlis umoqmedobas. 

xolo Tu samarTaldamcavi organoebi reagirebas moaxdenen, mo-
zardis garSemomyofi sazogadoebisaTvis cnobili gaxdeba mis mier 
danaSaulis Cadenis faqti, sazogadoeba mozards „zurgs Seaqcevs~ Ca-

190  Becker, H., 1963. S. 12.
191  Kaiser, G., 1996. S. 275.
192  Quensel, S., 1970. S. 381. 
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denili danaSaulis gamo. samagierod, mozardi aRiarebas hpovebs sxva 
axal pirTa wreSi, romelic danaSaulis Cadenasa da sasjelis moxdas 
ise aRiqvams, rogorc jildos. Semdgomi danaSaulis Cadenisas mo-
zardi ufro met aRiarebas moipovebs axali megobrebisagan. mozardis 
mier axali danaSaulis Cadenis gamovlena samarTaldamcavi organoebis 
mxridan ufro mkacrad iqneba sanqcionirebuli, vidre es danaSaulis 
pirvelad gamovlenis SemTxvevaSi iyo. mozardi oficialurad iqneba 
damnaSaved gamocxadebuli. ucxo pirTa mier mozardis damnaSaved ga-
mocxadebas Tan mohyveba mozardis mier sakuTari Tavis damnaSaved 
aRiareba. etiketirebis gamo mozards SeezRudeba sazogadoebaSi in-
tegraciis SesaZlebloba, rac mis socialur ganviTarebasac SeuSlis 
xels. sazogadoebisagan gariyuli mozardi ecdeba gaamarTlos misT-
vis miniWebuli damnaSavis „statusi`, iswavlis danaSaulis Cadenis 
axal xerxebsa da meTodebs da gamoiyenebs mas problemebis mosagvare-
blad. mozardi kvlav Caidens danaSauls, romelzec samarTaldamcavi 
organoebis reaqcia iqneba mkacri, rac ganpirobebuli iqneba manamde 
mis mier Cadenili danaSaulebiT. mozardi moTavsdeba Tavisuflebis 
aRkveTis adgilas, sadac moxdeba danaSaulis Cadenis axali xerxebisa 
da meTodebis Seswavla da daxvewa. cixidan gamosuli mozardi iTv-
leba nasamarTlevad, rac, Tavis mxriv, arTulebs mis sazogadoebaSi 
integracias (samsaxuris dawyeba, megobarTa axali wris povna).

kriminologiuri TvalsazrisiT, etiketirebis mniSvneloba mdgo-
mareobs damnaSaved miCneuli piris mier sakuTari pirovnebis identi-
fikaciis SecvlaSi da kriminalis statusis aRiarebasa da mis gamar-
TlebaSi. Tu sazogadoebis mier pirovneba miCneuli iqneba kriminalad, 
igi amis Semdeg iqceva ise, rom gaamarTlos sazogadoebis Sexeduleba 
misi pirovnebis Sesaxeb.193

kritikis TvalsazrisiT, sagulisxmoa, rom: 1. imperiulad nak-
lebad aris dadgenili, iwvevs Tu ara kontrolis organoebis mier 
piris `etiketireba~ mis mier sakuTari identurobis Secvlas da gan-
meorebiT danaSaulis Cadenas; 2. danaSaulis Camden pirebs aqvT unari, 
uaryon sazogadoebrivi etiketireba da CaTvalon, rom etiketireba 
sulac ar aris avtomaturi procesi, romelic mas sxva (ganmeorebiT) 
danaSaulis Cadenisken ubiZgebs; 3. Tu mosamarTle ityvis `a. aris 
qurdi~, igi eyrdnoba realur faqts, (romelic mtkicebulebebze 
dayrdnobiT aris dadgenili), xolo piris qurdad gamocxadebas win 
uZRoda misi danaSaulebrivi qmedeba da pirovnuli safuZvlebi. aqe-
dan gamomdinare, marTebulia daisvas kiTxva: ratom gaxda a. qurdi?194

amerikeli kriminologi akersi sastiki winaaRmdegi iyo etike-
tirebis Teoriisa, romelsac man 1967 wels naSromi miuZRvna. misi 
TqmiT, etiketirebis Teoriis wakiTxvisas adamians Seeqmneba STabe-

193  Göppinger, H., 1997. S. 110.
194  Opp, K-D., 1972. S. 40.
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Wdileba, rom adamianebi sul sakuTar saqmes Cahkirkiteben, garSe-
mo aravis arafers uSaveben da uceb `bum!~ da Cndeba `cudi sazoga-
doeba~, romelic mas daRis damsmel etikets aZlevs. bevris azriT, 
etiketirebis Teoria aiZulebs adamians SeiTavsos damnaSavis roli, 
TiTqos adamians meti arCevani ar hqondes, garda imisa, rom gaamarT-
los is, rac mas sazogadoebam etiketis saxiT `miakera.~ 

7.3. qoenisa da mileris subkulturuli Teoriebi
upirveles yovlisa, saWiroa ganvixiloT, Tu ra aris subkultura? 

subkulturis ukeT gagebisaTvis ki unda gairkves kulturis cneba. 
kultura warmodgeba laTinuri zmnidan „colo~, rac (niadagis) movlas, 
damuSavebas, zrunvas niSnavs.195 kulturis cnebis gansazRvrebaSi ar 
arsebobs erTsulovneba, Tumca SeiZleba gamoiyos sami elementi: 1. 
kulturis socialuri tradicia, memkvidreoba, rac gadaecema Tao-
bebs; 2. kultura ar aris adamianis genetikuri bunebis gamovlineba, 
igi aris is, rasac adamianebi swavloben. is socializaciis procesSi 
SeZenili normebis erTobliobaa; 3. kultura aris sayovelTaod miRe-
buli, sazogadoebisaTvis saerTo normebisa da Rirebulebebis siste-
ma.196 sazogadoebis kultura Seqmnilia mravali Taobis mier. kultura 
did gavlenas axdens adamianis socialur pirovnebad CamoyalibebaSi, 
romlisgan gaTavisufleba TiTqmis SeuZlebelia. qarTuli kultur-
is CamoyalibebisaTvis mniSvnelovani roli iTamaSa intensiurma dak-
virvebam da TanamSromlobam sxva kulturis adamianTa jgufebTan.

subkulturis cnebis Camoyalibebisas ZiriTadi aqcenti mimarTu-
lia kulturasa da subkulturas Soris ierarqiul damokidebulebaze 
(sub = lat. ̀ qveviT~). sub TavisTavad miuTiTebs, rom adgili aqvs subkul-
turasa da kulturas Soris hegemoniur damokidebulebas.197 

195  `kultura (laT. cultura _ damuSaveba, movla, ganaTleba, ganviTareba) [aris] 
adamianis da sazogadoebis moqmedebis formaTa erToblioba, romelic vlindeba 
adamianis moRvaweobis sxvadasxva sferoSi da gamoxatavs adamianis socializa-
ciisa da sazogadoebis humanizaciis dones. gansazRvrul epoqaSi xalxis, eris, 
sazogadoebis miRwevaTa erToblioba Seadgens maT kulturas~, qarTuli sabWoTa 
enciklopedia, tomi 6, Tbilisi, 1983, gv. 67.
196  kodua e. da sxva (sared. jgufi), 2004, gv. 145.
197  „subkulturis kvleva britaneTSi daefuZna urbanul eTnografias, romelic 
jer kidev me-19 saukuneSi ganviTarda (henri meihius da tomas arCeris naSromebi, 
Carlz dikensisa da artur morisonis novelebi). Tumca subkulturis kvlevisad-
mi ufro mecnieruli midgoma, Tavisi meTodologiiT (CarTuli [Tanamonawileo-
biTi] dakvirveba), 1920-ian wlebamde ar aRmocenebula, rodesac sociologebisa 
da danaSaulis SemswavlelTa jgufma CikagoSi daiwyo informaciis Segroveba 
quCis axalgazrda dajgufebebsa da kriminogenur jgufebze. CarTuli dakvirveba 
isev aqtualuria, Tumca analitikuri da axsniTi amosavali wertilis ararsebo-
bis gamo mas sociologiis ZiriTad nakadSi marginaluri statusi eniWeba. piter 
vilmotma subkultura gansazRvra rogorc „kompromisuli gadawyvetileba~ or 
urTierTdapirispirebul moTxovnilebas Soris: Seqmnisa da avtonomiurobis mo-
Txovnileba da mSoblisagan gansxvavebulobis damtkiceba da mSoblis identi-
fikaciebis SenarCunebis moTxovnileba~, ix. asaTiani m., 2006.
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Tanamedrove sociologiaSi miRebulia arnoldis mier SemoTava-
zebuli subkulturis cneba. arnoldis mixedviT, subkultura aris 
kulturis erTi nawili. subkultura aris adamianTa jgufis an erTi 
romelime socialuri kategoriis qcevis modeli, romelic xorciel-
deba mTliani kulturis (farglebSi) SigniT da sakuTari Tavisebure-
bani aqvs, romlis meSveobiTac isini gansxvavdebian dominirebuli 
kulturis an sxva subkulturebisagan.198

Svendteris mixedviT, subkultura aris konkretuli sazogadoe-
bis nawili, romelic Tavisi institutebiT, adaTebiT, normebiT, Ri-
rebulebaTa orientirebulobiTa da moTxovnilebebiT mniSvnelovnad 
gansxvavdebian gabatonebuli saerTo sazogadoebis institutebisa da 
Rirebulebebisagan.199

sazogadoebis socialur konteqsts aniWeben upiratesobas sub-
kulturis definiciis Camoyalibebisas amerikeli sociologebi qoeni 
da Sorti. maTi azriT, subkultura aris Rirebulebebisa da rwmenis 
erTiani sistema, romelic im bavSvebs Soris komunikaciis proces-
Si warmoiSoba, romelTac erTnairi mdgomareoba ukaviaT socialur 
struqturaSi.200 

klerki subkulturas ganixilavs sazogadoebis klasebTan dakav-
SirebiT. misTvis subkulturebi, rogorc subsistema, klasebis kul-
turis maniSnebelia, rogorc patara, lokaluri da diferencirebuli 
struqtura, samoqalaqo da muSaTa klasebis SemadgenlobaSi,201 mag-
aliTad, me-20 saukunis dasawyisis bohemaTa subkulturas saSualo 
inteligenciis klass miawers, xolo fexburTis xulignebs (Hooligans) 
muSaTa klass.

socialur da politikur terminTa leqsikonSi subkulturis Ses-
axeb Semdegi saxis ganmartebas vxvdebiT: „socialuri normebisa da 
Rirebulebebis, qcevis modulebis sistema, romelic gansazRvruli 
socialuri jgufisTvisaa damaxasiaTebeli da gamoarCevs mas sazoga-
doebaSi gabatonebuli kulturisagan (anu sazogadoebis umravlesobis 
kulturisagan). ar aris aucilebeli subkultura ewinaaRmdegebodes 
gabatonebul kulturas, aramed SeiZleba iyos misi relevanturi. 
Tumca, amasTan dakavSirebiT, Tavs iCens problema, vinaidan Taname-
drove sazogadoebebSi kulturuli fragmentaciis maRali xarisxi 
aZnelebs gabatonebuli kulturis gamoyofas. subkulturebSi CarTu-
lobis motivacia zogierTisaTvis SeiZleba iyos kompensacia im waru-
mateblobisa da wyenisa, rac maT sazogadoebis umravlesobis mxridan 
SexvdaT. subkultura SeiZleba Seiqmnas sxvadasxva socialuri maxa-
siaTeblis safuZvelze, rogorebicaa eTnikuroba, klasobrivi da re-
ligiuri kuTvnileba, seqsualuri orientacia, ubralod cxovrebis 

198  Arnold, D. O., 1970.
199  Schwendter, R., 1993. S. 11.
200  Cohen, A. K.,/ Short, J. F. Jr., 1958. S. 20-37.
201  Clarke, J., 1979. S. 45.
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axali stili (iseTi, romelic daamkvidres, mag., pankebma) da sxva~.202

zogadad subkultura SeiZleba ewodos adamianTa jgufs, ro-
melic gabatonebuli kulturis Rirebulebebs Tumca iziarebs, magram 
amavdroulad ayalibebs (qmnis) konkretuli qcevisa da Rirebulebebis 
sistemas, romelic mniSvnelovnad gansxvavdeba imave gabatonebuli 
kulturis Rirebulebebisagan.

subkulturis definiciasTan mimarTebiT sainteresoa mosazre-
ba imis Taobaze, rom subkulturis definireba mxolod konkretul 
fenomenTan (fenomenebTan) kavSiris SemTxvevaSia SesaZlebeli.

kriminologiur literaturaSi gamoyofen sami saxis subkulturas:
1. arakriminaluri kultura. igulisxmeba jgufebi, romlebic ga-

batonebul kulturas ekuTvnian, magram sakuTari normatiuli siste-
ma aqvT da gabatonebuli kulturisagan an TavianTi socialuri mdgo-
mareobiT an imiT gansxvavdebian, rom isini gabatonebuli kulturis 
zogierT aspeqts uaryofen. aseTi saxis subkulturebs konfliqti ar 
aqvT gabatonebul kulturasTan da legitimur saSualebebs iyeneben 
miznis misaRwevad.

2. kontrakultura. danaSaulebrivi subkultura, romelic Ta-
visi normebisa da Rirebulebebis sistemiT sagrZnoblad gansxvavdeba 
gabatonebuli kulturisagan, magram ar cdilobs gabatonebuli kul-
turis Secvlas.

3. sawinaaRmdego kultura, romelsac aseve sakuTari normebi aqvs, 
romlebic gabatonebuli kulturis opoziciurobidan gamoikveTa da 
surs Secvalos gabatonebuli kultura.

qoenis subkulturis Teoria warmoiSva dabali fenis (klasis) aras-
rulwlovan vaJebze misi dakvirvebiT imis Taobaze, Tu rogor xvde-
bodnen isini kriminalur dajgufebebSi. qoenis subkulturis model-
is ukeT gasagebad aucilebelia misi terminebis _ dabali da saSualo 
fenebi (klasebi) _ ganmarteba. qoenis azriT, ekonomikuri mdgomareo-
bis garda, mniSvnelovania bavSvebis socialuri mdgomareoba. dabali 
socialuri fenis bavSvebi, didi albaTobiT, naklebi kulturuli Ri-
rebulebebis matarebeli arian, vidre saSualo fenis bavSvebi. dabali 
socialuri fenidan gamosul bavSvebs ar SeswevT unari (kulturu-
li SesaZlebloba) konkurencia gauwion saSualo fenis bavSvebs da 
daakmayofilon maswavlebelTa, mzrunvelTa, policielTa da ekle-
siis msaxurTa _ romlebic saSualo fenis normebiT xelmZRvaneloben 
_ moTxovnebi. am fenebs Soris `konkurenciis~ Sedegad dabali fe-
nis bavSvebs uyalibdebaT arasrulfasovnebis grZnoba, uars amboben 
gavrcelebuli normebis aRiarebaze da upirispirdebian mas.203

saSualo fenasTan konkurenciaSi `damarcxebuli~ dabali fenis 
mozardebi, romelTac sazogadoebaSi srulfasovan wevrad damkvi-

202  kodua e. da sxva (sared. jgufi), 2001, gv. 295.
203  Cohen, A. K., 1961. S. 84.
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drebisa da integraciis problema aqvT, qmnian TanatolTa da Tana-
moazreTa jgufebs, kriminaluri bandis kulturas. ase warmoiSobian 
subkulturuli jgufebi. 

qoenis mixedviT, gadamwyveti aris is, rom mozardebi kulturuli 
sistemis sakuTar formas ayalibeben da iseT miznebs isaxaven, romelTa 
ganxorcielebaze kontroli TviTon SeuZliaT ganaxorcielon da 
romelic maT daexmarebaT nawilobriv mainc aRmofxvran statusTan 
dakavSirebuli problemebi.204 mozardebis monawileoba Gang-Kultura-
Si aZlevs maT SesaZleblobas miaRwion sakuTar miznebs, magram amave 
dros maT gabatonebul kulturasTan mudmivi kavSiri aqvT. subkul-
turis wevri mozardebi Tanatolebis TvalSi Rirsebas swored imis 
gamo iZenen, rom isini gabatonebuli sazogadoebis im normebsa da Ri-
rebulebebs arRveven, romelTa gamoc maT am sazogadoebaSi statusi 
ver moipoves. qoenis azriT, gabatonebul sazogadoebaSi integrirebis 
problemis koleqtiuri gadaWris saSualeba aris swored dabali fe-
nis mozardTa gaerTianeba danaSaulebriv subkulturebSi.205

dasasruls, qoenis Teoria SeiZleba Camoyalibdes Semdegi Tez-
isebis saxiT: 

1) Tu sazogadoeba dayofilia klasebis mixedviT;
2) Tu sazogadoebis erT nawils socialuri statusi aqvs miniWe-

buli, romelic klasebis SesaZleblobazea damokidebuli;
3) Tu sazogadoebis erTi nawili, klasebis specifikurobidan 

gamomdinare, warmoSobil normebsa da Rirebulebebs da dabali fenis 
statuss aRiarebs;

4) Tu dabali fenis mozardebs sakuTari statusi gabatonebul 
sazogadoebaSi (kulturaSi) integraciis problemebs uqmnis;

5) Tu dabali fenis mozardebs gabatonebul sazogadoebaSi (kul-
turaSi) integraciis erTnairi problemebi aqvT;

6) Tu dabali fenis mozardebi erTad gamodian gabatonebul 
sazogadoebaSi (kulturaSi) miRebuli im normebisa da Rirebulebebis 
winaaRmdeg, romelTa gamoc maT dabali fenis statusi mieniWaT,

maSin dabali fenis mozardebi qmnian interaqtiul jgufebSi 
normebsa da Rirebulebebs (statusis kriteriumebs), romlebic gaba-
tonebuli sazogadoebis (kulturis) mimarT negatiuria da moqmedeben 
am kulturis winaaRmdeg. 

valter mileric (qoenis msgavsad) cdilobs axsnas dabali fenis 
mozardebis bandebis fenomeni. Tu qoeni subkulturis warmoSobis 
mizezad miiCnevs dabali fenis koleqtiur reaqcias saSualo fenis 
normebisadmi, mileris azriT, subkulturis warmoSobis mizezia ara 
fenebs Soris konfliqti, aramed dabali fenis qcevis (maregulire-
beli) elementi.

mileris azriT, dabali fena avtonomiuria, romelsac tradici-

204  Cohen, A. K., 1961. S. 91.
205  iqve.
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ulad damkvidrebuli kulturuli sistema aqvs. dabali fenis kul-
turuli ganviTarebis safuZvelia eqvsi mniSvnelovani da central-
uri aspeqti,206 (Kristallisationspunkte, focal concerns). esenia:  

1. siZneleebi. igulisxmeba iseTi situacia an qceva, romelsac 
oficialur organoebTan an saSualo fenis warmomadgenlebTan rTu-
li urTierTobebi axlavs Tan. siZneleebi exeba rogorc kanonier, 
aseve ukanono qcevas.

2. siZliere. igulisxmeba dadebiTi Tvisebebi, rogorebicaa fsiq-
ikuri simyare, Zala, gamZleoba, siTamame. maskulinuri (mamakacuri) 
Cvevebis warmoSobis mizezad mileri miiCnevs vaJi mozardebis mier ma-
makacad identifikaciis SesaZleblobis naklebobas, rac ganpirobebu-
lia imiT, rom dabali fenis ojaxebSi saxlis saqmeebs qalebi marTaven, 
xolo mamakacebi saxlSi ar arian.

3. gonebrivi moqniloba. gonebrivi moqniloba gulisxmobs Tvise-
bas, romliTac mozards SeuZlia sxvebs ajobos, `moatyuos~, sxvebis 
qmedebebi Rirseulad moigerios.

4. aRgznebadoba. am punqtSi gaerTianebulia yvela is saSualeba, 
romliTac dabali fenis warmomadgenlebi eZeben daZabulobasa da 
dasvenebas, da romelic alkoholis smaSi, kartis TamaSSi, seqsualur 
da agresiul TavgadasavlebSi gamoixateba.

5. bediswera. mileris es punqti gamoixateba cxovrebisadmi eqs-
tremalur midgomaSi: iyo bednieri an ubeduri. dabali fenis warmo-
madgenlebis warmodgeniT, SeuZlebelia im magiuri Zalebis winaaR-
mdeg moqmedeba, romlebic adamianis bedniereba-ubedurebis sakiTxs 
wyveten.

6. avtonomia (damoukidebloba). avtonomia gamoixateba garegani 
kontrolis meqanizmebze uaris TqmiT, rac miuTiTebs maT survilze 
iyvnen damoukideblebi.

mileris mier Sedgenili kulturuli focal concerns aris sazoga-
doebisagan `gariyuli jgufebis~ mozardi mamakacebis is zogadi kul-
turuli meliu (adgili), sadac maT uwevT moqmedeba. zemoT CamoT-
vlili eqvsi punqtis garda, mniSvnelovania agreTve: kuTvnileba 
(jgufis wevroba) da statusi.207 kuTvnileba damokidebulia imaze, 
Tu rogor asrulebs adamiani jgufis mier aRiarebul normebs, xolo 
statusi damokidebulia adamianis siZliereze, gonebriv moqnilobasa 
da mis sxva iseT Tvisebebze, romlebic mas upiratesobas moutans sxva 
pirebTan SeadarebiT. statusTan dakavSirebiT aRsaniSnavia mozardTa 
survili, iyvnen iseTebi, rogorebic mozrdilebi arian. subkulturu-
li jgufis wevrebi Tavs valdebulad grZnoben gamoavlinon is Tvise-
bebi, romliTac isini mozrdilebad CaiTvlebian (avtomobilis tareba, 
fulis xarjva, narkotikuli saSualebebis an alkoholis miReba).

sazogadoebisagan `gariyuli jgufebis~ mier Cadenili danaSau-

206  Miller, W. B., 1968. S. 340.
207  igive, gv. 353.
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lebrivi qmedebebi, mileris azriT, aris Sedegi maTi orientaciis 
dabali fenisaTvis damaxasaTebeli normebisa da Rirebulebebisa, anu 
subkulturuli focal concerns punqtebisa.

qoenisa da mileris subkulturis Teoriebs Soris gansxvaveba 
mdgo mareobs, pirvel rigSi, subkulturis cnebaSi. qoenis mixed-
viT, subkultura socialstruqturidan warmoSobili refleqsia, 
romelsac didi zegavlena aqvs mis `daqvemdebarebaSi~ myofi indi-
videbis (subkulturis wevrTa) statusze. milerisaTvis subkultura 
aris sazogadoebaSi tradiciebze damyarebuli avtonomiuri sistema, 
amitom miaCnia milers, rom muSaTa klasis warmomadgenlebis mier Ca-
denili danaSauli swored maTi kulturuli tardiciebis nayofia.

7.4. socialuri kontrolis Teoria
sanam TiToeul socialuri kontrolis Teorias ganvixilavdeT, 

saWiroa gavarkvioT ras gulisxmobs sityva control. control iTargmneba 
rogorc zedamxedveloba, Semowmeba, kontroli. 

sakiTxavia, Tu rogor unda iqnes gagebuli sityva control social-
uri kontrolis Teoriis mixedviT.

hirSis Tanaxmad, piris kontroli mdgomareobs ara pirdapiri 
gagebiT kontrolSi, aramed mis mWidro kavSirSi mSoblebTan da mego-
brebTan.208 germaneli kriminologis, Snaideris, azriT, hirSis SemTx-
vevaSi saqme gvaqvs ara socialuri kontrolis TeoriasTan, aramed 
socialuri kavSirebis TeoriasTan,209 rac zedamxedvelobasa da Semow-
mebaSi ufro gamoixateba.

igive Snaideri neis kontrolis cnebas ufro miiCnevs rogorc kon-
trols da zedamxedvelobas.210 neis „kontrolis~ cnebaSi igulisxmeba 
Svilebis kontroli da zedamxedveloba mSoblebis mier.211 

raisis „kontrolis~ cneba gulisxmobs qcevis pirad da sazoga-
doebriv kontrols. misive azriT, qcevis kontroli xorcieldeba, 
erTi mxriv, socialuri jgufis (socialuri kontroli) da, meore 
mxriv, TviTon individis mier (piradi kontroli).212

goldisTvis „kontrolis~ cnebaSi ojaxuri kontroli aris nagu-
lisxmebi, yvela is ojaxuri kontrolis faqtori, rac arasrulwlo-
van damnaSaves aiZulebs ar Caidinos danaSauli.213

travis hirSim gamoikvlia 5 545 moswavlisagan Semdgari jgufi. es 
jgufi Sedgeboda 17 500 moswavleTagan amorCeuli moswavleebisagan 
11 `public junior~ and `senior high schools~-dan, romlebic gamokvleul iqnen 

208  Hirschi, T., 1969. S. 20, 29.
209  Schneider, H.J., 1987. S. 532.
210  iqve, gv. 529.
211  Nye, F. I., 1958. S. 5. 
212  Reiss, A. J., 1951. S. 196.
213  Gold, M., 1963. S. 11-12.
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1964 wlis `Richmond Youth Project~-is farglebSi.
5 545 moswavle Sedgeboda 1 479 Savkaniani, 2 126 TeTrkaniani biWis-

agan da 1 076 Savkaniani da 864 TeTrkaniani gogonasagan. aRniSnuli 5 
545 moswavle gamokiTxul iqna. garda amisa, merve klasis moswavle ebs 
Sesavsebad gadaecaT testebi. erTi wlis Semdeg testebi Sesavsebad 
gadaecaT meSvide klasis moswavleebs.

moswavleebis mier Sesavsebi kiTxvarebi daegzavnaT skolebs. rTul 
kiTxvebs axlda instruqciebi. maswavleblebic aZlevdnen rTuli kiTx-
vebis ganmartebebs moswavleebs. aRniSnuli kiTxvarebi garkveuli xnis 
Semdeg kvlav daurigdaT moswavleebs. ase rom, im moswavleebma, rom-
lebmac pirvelad ver SeZles kiTxvaris Sevseba (skolaSi ar yofnis 
gamo), da im moswavleebs, romlebmac ver moaswres kiTxvaris bolomde 
Sevseba, miecaT SesaZlebloba SeevsoT an daesrulebinaT kiTxvari. 

mkvlevrebs ukan daubrundaT 4 077 srulyofilad Sevsebuli kiTx-
vari, rac saerTo raodenobis 73,5% Seadgenda.214 gamokiTxul moswav-
leTa 12%-is mSoblebma uari Tqves kiTxvarebis Sevsebaze, 6,2% 1965 
wels ukve aRar cxovrobda im qalaqSi da, Sesabamisad, aRar swavlobda 
reixmondis skolaSi. 7,1%-is mier gamogzavnili pasuxebi ar iyo da-
makmayofilebeli da ver iqna gamoyenebuli kvlevis SefasebisaTvis, 
xolo 1,2%-is mier kiTxvebze gacemul iqna araswori pasuxebi.

kiTxvarebTan erTad cdis pirebis Sesaxeb gaanalizda skolasa da 
policiaSi  arsebuli Canawerebi (saqmeebi). 

kiTxvarebisa da cdis pirebis Sesaxeb arsebuli saqmeebis Sejameba-
Sefasebisas gairkva, rom im cdis pirebTan SedarebiT, romelTac sru-
lad da amomwuravad upasuxes anketebs, jgufi, romelmac ar an ver 
upasuxa kiTxvaris pasuxebs, sagrZnoblad gamoirCeoda damnaSaveobiT. 
mkvlevrebi danaSaulebriv qmedebad miiCnevdnen iseT qcevas, romelic 
dasjil iqna kanoniT dadgenili normebiT. rac Seexeba danaSaulis Ca-
denas, mkvlevrebma moswavleebs miandes TviTon daeweraT kiTxvarebSi 
maT mier Cadenili danaSaulis Sesaxeb, vinaidan SeuZlebelia poli-
cias maT mier Cadenili yvela danaSauli daefiqsirebina.215

mocemul kvlevebze dayrdnobiT hirSi aRwers Tavis `kontrolis 
Teorias~. hirSis azriT, Tu romelime adamiani sxva adamianis survi-
lebsa da molodinze ar aris mindobili, maSin igi aRarc normebzea 
mijaWvuli.

adamianebsa da normebs Soris kavSirs hirSi oTx elementad yofs: 
1. `Commitment~; 2. `Attachment~; 3. `Involvement~ da 4. `Belief~.

1. `Commitment~ (racionaluri komponenti) niSnavs racionalur, 
gonivrul mofiqrebas, imis gaazrebas, Tu ra SeiZleba mohyves normis-
gan gadaxras. aRniSnuli, rogorc racionaluri komponenti, SegviZlia 
zigmund froidis `mes~ SevadaroT. hirSi ambobs, rom albaT maRali 
socialuri statusis mqone adamianebi, romlebmac bevri energia, dro 

214  Hirschi, T., 1969. S. 36.
215  iqve, gv. 64.
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da fuli daxarjes am statusis misaRwevad, iswavles, kariera Seiqmnes 
da SeZles sazogadoebis pativiscema daemsaxurebinaT, ar arian mzad, 
rom mcire, umniSvnelo danaSaulis Cadenis gamo TavianTi rTulad 
misaRwevi maRali statusi (mdgomareoba) dakargon.216 

2. `Attachment~ (emociuri komponenti) aris emociuri kavSiri sxva 
adamianebTan. es aris socialuri kavSiris yvelaze mniSvnelovani ele-
menti. emociuri kavSiri socialur „partniorebTan~ _ mSoblebTan, 
megobrebsa da maswavleblebTan _ amcirebs piris mier danaSaulis Ca-
denisa da misi kriminalad Camoyalibebis albaTobas. piris emociuri 
kavSiri masSi ayalibebs pasuxismgeblobis grZnobas socialuri „part-
niorebis mimarT`, rac mas xels uSlis danaSaulis CadenaSi. krimi-
nologi Snaideri emociur komponents ganmartavs, rogorc pirovne-
basTan axlo dgomas, mis erTgulebasa da masze mijaWvulobas.217

3. `Involvement~ (drois komponenti) niSnavs konformul (aradana-
Saulebriv) qmedebebSi Cabmas, e. i. piri imdenad aris CarTuli Tavis 
saqmeSi, rom mas aRar aqvs dro Caidinos danaSaulebrivi qmedebebi.218 
vinc muSaobs, sports misdevs, eklesiaSi dadis an sxvadasxva saxis ka-
vSirebSia gaerTianebuli, dro aRarc ki eqneba kriminaluri qmedebebi 
dagegmos an Caidinos. kriminologi Snaideri amas uwodebs kanoniT 
dadgenili qcevebis meSveobiT piris Sekavebas,219 rom man ar Caidinos 
danaSauli.

4. `Belief~ (moraluri komponenti) es niSnavs rwmenas, rom arsebobs  
sayovelTao RirebulebaTa sistema,220 romelsac Snaideri ganmartavs, 
rogorc moraluri keTildReobisa da konvencionaluri wesebis Se-
fasebas da aRiarebas.221 hirSis Teza ki im mimarTulebisaa, rom normis 
damrRvevs wesebis sjera manam, sanam is mas daarRvevs. rac ufro nak-
lebad aRiarebs piri moralur normebs, miT ufro didia saSiSroeba, 
rom is danaSauls Caidens.

hirSis mosazrebiT, Tu pirs konvencionalur adamianebTan aqvs 
kavSiri, albaT konvencionalur saqmianobas misdevs da Sesabamisad, 
amgvarive azrebisa da survilebis matarebelia, xolo Tu pirs ar aqvs 
konvencionaluri kavSirebi, ra Tqma unda, ar SeiZleba imis mtkiceba, 
rom is aucileblad Caidens danaSauls, magram amis didi albaToba 
iarsebebs.222 

danaSaulebrivi qmedebis Cadenis motivacia SeiZleba yovelTvis 
iyos kompleqsur motivaciaTa erTobliobiT gamowveuli, Tumca mo-
tivaciis xarisxi ueWvelad cvalebadia. swavlebis Teoriis mixedviT, 
qcevis motivebi Seswavlilia da igi aqamde miRebul gamocdilebebzea 

216  iqve, gv. 21.
217  Schneider, H.J., 1987. S. 533.
218  Hirschi, T., 1969. S. 22.
219  Schneider, H.J., 1987. S. 533.
220  Hirschi, T., 1969. S. 23.
221  Schneider, H.J., 1987. S. 533.
222  Hirschi, T., 1969. S. 28-29.
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damokidebuli. motivs didi mniSvneloba aqvs danaSaulis CadenisaT-
vis, igi zemoqmedebas axdens piris mier danaSaulis Cadenaze. motiva-
ciis xarisxi aris cvalebadi da is qmedebis ganxorcielebis momentSi 
SeiZleba Sesustdes an, piriqiT, gaZlierdes.223

calkeuli SemTxvevebis Sefaseba did sirTuleebTan aris dakav-
Sirebuli, vinaidan xSir SemTxvevaSi saqme gvaqvs iseT cxovrebiseul 
pirobebTan (sacxovrebeli adgili, samuSao, mzrunveli), romelTac 
SeuZliaT Secvalon piris mdgomareoba, xeli Seuwyon an xeli SeuSa-
lon piris mier danaSaulis Cadenas.

kaizerisa da Soxis Tanaxmad, hirSis Sexedulebas ewinaaRmdegeba 
dakvirvebebi, romlis Tanaxmad, mravali individi, miuxedavad imisa, 
rom ar gaaCnia qcevis SemboWveli kavSirebi, mainc ar sCadis dana-
Sauls.224

hirSis mixedviT, ar arsebobs specialuri danaSaulebrivi moti-
vacia, anu zustad Camoyalibebuli recepti, riTac SeiZleba aixsnas 
`adamiani cxovelis~ kriminaluri saqcieli. hirSis kontrolis Teo-
ria ar svams kiTxvas  `ratom akeTeben isini amas?~ anu ratom sCadian 
adamianebi danaSauls, aramed kiTxulobs: „ratom ar vakeTebT Cven 
amas?~ anu ratom ar vemorCilebiT arsebul normebs.225 

hirSis azriT, rwmena moqmedi normebis mimarT (`Belief~) gulisx-
mobs, rom damnaSaves, normaTa rwmenis gareSe, romelic mas danaSau-
lis Cadenas aukrZalavs, uadvildeba danaSaulis Cadena da rom unor-
moba iwvevs piris danaSaulebriobas.226

hirSis socialuri kontrolis Teoriis kritika mdgomareobs ima-
Si, rom saskolo da policiis (Canawerebis) saqmeebis gamoyeneba kvle-
visaTvis problemuria, vinaidan ismis kiTxva: vin ras wers am saqme-
ebSi? da rogor iqna is wakiTxuli mkvlevrebis mier?

danaSaulis TviTaRiarebisas yuradReba unda mieqces imas, rom 
danaSaulis Cadenas yvela ar aRiarebs. garda amisa, arasrulwlovan-
ma SeiZleba iseTi saqcieli miiCnios danaSaulad, romelic sulac 
ar aris danaSauli. anketuri gamokiTxviT SeuZlebelia danaSaulis 
cnebis srulad gadmocema an cnebis im moculobiT gadmocema, rom 
gasagebi gaxdes TiToeuli gamosakiTxi arasrulwlovnisaTvis. kiTxva-
rebis Sevsebis dros didia im maswavlebelTa zegavlena moswavleebze, 
romlebic kiTxvaris Sevsebis Sesaxeb instruqtaJs aZlevda arasrul-
wlovnebs. 

anketaTa pirveli „gadamowmeba~ gvaZlevs daeWvebis sababs, radgan 
Cndeba kiTxva, sad da rogor „mowmdeboda~ isini. anketebis xelmeored 
darigebisas miecaT gaumjobesebuli instruqciebi, rac gansazRvrul 
kiTxvaze Semofargluli pasuxis gacemis SesaZleblobas iZleoda, rom 

223  Lemp, R., 1975. S. 230-231.
224  Kaiser, G./Schöch, H., 1987. S. 40.
225  Hirschi, T., 1969. S. 34.
226  Hirschi, T., 1969. S. 198.
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gamokiTxvis meored Catarebisas `swori~ pasuxebi mieRoT. 
gansakuTrebiT damafiqrebelia, rom anketebis pasuxTa 1,2% `aras-

worad~ iqna miCneuli da amdenad, isini ar SeiZleba sabolood kvle-
viT masalaSi ganvixiloT. samwuxarod, gaugebaria, ra kriteriumebiT 
Sefasda isini `arasworad~.

Tu erTad daviTvliT im pirebs, romelTac anketebi arasworad 
Seavses an kiTxvebs arasrulad upasuxes, aseve maT, romlebic anke-
tur gamokiTxvas ar eswrebodnen an 1965 wels reixmondis skolaSi 
ukve aRar iyvnen, maT, romelTa mSoblebmac anketur gamokiTxvaze 
uari Tqves, Seadgens gamokiTxulTa Tavdapirveli saerTo raodeno-
bis 26,5%-s. 

es koeficienti sakmaod maRalia da maTma gauTvaliswineblobam 
SeiZleba saerTo kvlevis Sedegze erTgvari gavlenac ki moaxdinos, 
radgan es jgufi (26,5%) SeiZleba ufro metad kriminaluri iyo, vidre 
is jgufi (73,5%), romelmac swori da sruli pasuxi gasca. 

hirSis Teoriis  Sefasebisas es kritikuli SeniSvnebi kvlevis 
mimarT yovelTvis unda iyos gaTvaliswinebuli.

aucilebelia agreTve hirSis mier Camoyalibebuli kontrolis 
Teoria Semowmdes im kuTxiT, Tu ramdenad Seesabameba igi sxva kvleve-
biT miRebul analizebsa da Sedegebs. 

hirSis azriT, maRali socialuri statusis mqone adamianebi ar 
arian mzad patara danaSaulobebis gamo Tavisi statusi dakargon.227 
gasaTvaliswinebelia, rom maRali statusis mqone adamianebi, rogorc 
wesi, didi finansuri SesaZleblobis mqone arian. garda imisa, rom 
isini materialurad uzrunvelyofili arian da, savaraudod, angare-
biT danaSaulis Cadena aRarc ki esaWiroebaT, rogorc maRali statu-
sis mqone adamianebs, ufro meti legaluri saSualebebi aqvT miznis 
misaRwevad, vidre socialurad daucvel adamianebs. garda amisa, maTi 
(maRali socialuri statusis mqone adaminebis) policiis mier eWvmit-
anilad miCneva, maTi statusidan gamomdinare, ufro  naklebad real-
isturia, ase rom, maTze saxelmwifo kontrolic ufro sustia, vidre 
socialurad daucvel an sazogadoebisagan gariyul adamianebze (na-
samarTlevi, narkomani, loTi, usaxlkaro). 

orazrovania hirSis debuleba imis Taobaze, rom Tu pirs sazoga-
doebis legaluri wesebis sjera da Cabmulia muSaobis normalur re-
JimSi,  es aferxebs mis danaSaulebriobas.228 

sazogadoebis legaluri wesebisadmi ndoba TiToeul adamianzea 
damokidebuli da Zneli dasadgenia esa Tu is adamiani romel wess 
scems pativs da romels uaryofs.229 xolo, rac Seexeba im faqts, rom 
pirebi, romlebic muSaoben, naklebad sCadian danaSauls, vfiqrobT, 
TavianT moTxovnilebebs isini ufro legalurad ikmayofileben, vi-

227  Hirschi, T., 1969. S. 21.
228  iqve.
229  Kaiser, G., 1985. S. 252.
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dre umuSevrebi. 
hirSis kontrolis Teoriis Tanaxmad, normaluri adamianebisaTvis 

sxva pirebTan (ara kriminalebTan) mWidro emociuri kavSiri (magali-
Tad, mSoblebTan), maTi gakriminalebis TvalsazrisiT, erTgvar dac-
viT saSualebas warmoadgens.230 

magram hirSis es migneba, rom piris damnaSaveobis ganviTarebisaT-
vis gadamwyvetia ara mWidro emociuri kavSiri, aramed is, Tu rogor 
ganviTarda es emociuri kavSiri, friad calsaxaa. Svilebsa da mSob-
lebs an sazogadoebas Soris mWidro emociuri kavSiri Tavisi konven-
cionaluri RirebulebebiT mxolod maSin warmoiqmneba, Tu Svilebsa 
da mSoblebs Soris kavSiri kargia da arasrulwlovans, Sesabamisad, 
kargi gamocdileba aqvs miRebuli.

Tu Svilebsa da mSoblebs Soris cudi urTierTobaa, maSin Sesa-
Zlebelia, rom Svilebma maTi Rirebulebebi ar aRiaron da uari Tqvan 
maTTan emociur kavSirze.

Svilebsa da mSoblebs Soris mWidro emociuri kavSiri SeiZleba 
damyarebuli iyos aRzrdis avtoritarul meTodebze da es kavSiri 
taqtikuri TvalsazrisiT iyos gamarTlebuli, raTa Svils mSoblebT-
an konfliqti ar hqondes. igi mSoblebTan mWidro kavSirs mxolod 
garegnulad Tanxmdeba (aCvenebs), Sinaganad ewinaaRmdegeba maT da 
Zalismieri aRzrdisagan gaTavisuflebis Semdeg uWirs garegnulad 
naCvenebi arakriminaluri qcevis ganxorcieleba.

banduras azriT, Tu gacvliTi emociuri kavSiri Svilebsa da mSo-
blebs Soris kargia, maSin Svilebi sakuTari saqmianobis, megobrebis, 
azrebis Sesaxeb mSoblebs ufro met informacias aZleven, vidre is 
Svilebi, romelTac mSoblebTan cudi urTierToba aqvT. isini sakuTar 
TavSi Caketili arian da TavianTi saqmianobis Sesaxeb megobrebTan an 
dedmamiSvilebTan ufro saubroben, vidre mSoblebTan.231

gasaTvaliswinebelia agreTve iseTi SemTxvevebic, rodesac mSo-
blebi kriminalebi arian, magram, miuxedavad amisa, kargi urTierToba 
aqvT sakuTar SvilebTan.  hirSis azriT, Sexeduleba imis Taobaze, 
rom damnaSave mSoblebTan Svilebis xSiri kavSiri maT kriminaluri 
saqcielisaken ubiZgebs, ar dadasturda.232 daskvnis saxiT unda iTqvas, 
rom mniSvnelovania Svilebsa da mSoblebs Soris kargi urTierToba 
da ara mSoblis damnaSaveoba an aradamnaSaveoba.

hirSis azriT, is moswavleebi, romelTac cudi emociuri kavSiri 
aqvT sakuTar mSoblebTan, pativs ar scemen maswavleblis Sexedule-
bebs da skola ar uyvarT.233 amasTan dakavSirebiT gasaTvaliswinebe-
lia, rom moswavle, romelsac konfliqti da cudi urTierToba aqvs 
saxlSi mSoblebTan, skolaSi maswavleblebTanac aseTi (cudi) urT-

230  Hirschi, T., 1969. S. 83. 
231  Bandura, A., 1979. S. 66.
232  Hirschi, T., 1969. S. 97.
233  iqve.
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ierTobis molodinSia. miT ufro, rom xSirad mSoblebis mier Svilis 
ZaldatanebiT skolaSi gagzavna moswavles negatiurad ganawyobs mas-
wavleblebis mimarTac.

daskvnis saxiT unda aRiniSnos, rom hirSis „socialuri kontrolis 
Teoria~ dafuZnebulia mozardze mWidro kontrolis ganxorciele-
basa da mis Cabmaze konvencionalur aqtivobebSi.

hirSis 4 ZiriTad aspeqts (`Commitment~, `Attachment~, `Involve-
ment~, `Belief~) erTi mimarTuleba aqvs. kerZod, miznad isaxavs mozar-
dis idealuri tipis Seqmnas, romelic morgebulia mozrdilTa Rire-
bulebebze. amgvari axalgazrda piris suraTi ase gamoiyureba: is ac-
nobierebs im negatiuri Sedegebis dadgomis SesaZleblobas, romlebic 
SeiZleba mas moutanos danaSaulis Cadenam, am axalgazrdas urTier-
Toba aqvs iseT pirovnebebTan _ uwinaresad ufrosebTan _ romlebic 
danaSaulebriv qmedebebTan ar arian dakavSirebuli.

hirSis socialuri kontrolis Teoria gamyarda empiriuli kvle-
vebiT. empiriulma kvlevebma daadastura, rom:

-	 imis miuxedavad, Tu romel socialur fenas miekuTvneba aras-
rulwlovani, rac ufro mWidroa misi kavSiri mSoblebTan, miT ufro 
naklebia imis albaToba, rom man danaSauli Caidinos;

-	 rac ufro cudia moswavlis saskolo Sedegebi (niSnebi) da mo-
swavle maswavleblis azrs rac ufro naklebad scems pativs, miT ufro 
izrdeba albaToba, rom moswavlem danaSauli Caidinos;

-	 rac ufro naklebi dro eqneba arasrulwlovans socialkon-
formuli saqmianobebisaTvis, miT ufro izrdeba albaToba, rom man 
danaSauli Caidinos;

-	 rac ufro nakleb pativs scems arasrulwlovani policiasa da 
iusticiis sistemas an rac ufro amcirebs Cadenili danaSaulis mniS-
vnelobas, miT ufro izrdeba albaToba, rom igi samarTlis normebs 
daarRvevs.

ivan niem 1958 wels, hirSis Teoriamde adre ganaviTara kontrolis 
Teoria, romlis Tanaxmad, danaSauli gamowveulia socialuri kon-
trolis naklebobiT. 

niem Tavisi kvlevisaTvis SearCia sami patara qalaqi (10.000-dan 
30.000-mde mcxovrebi). kvlevis ZiriTadi monacemebi 1955 wels Seg-
rovda. 

me-9_me-12 klasis moswavleebs daurigdaT kiTxvari, romelic 
maT anonimurad unda SeevsoT da moeTxroT maT mier Cadenili dana-
Saulebis Sesaxeb.

kiTxvarebis pasuxebTan SedarebisaTvis saxelmwifo organoebidan 
miRebul iqna dokumentacia 18 wlamde pirebis mier Cadenili dana-
Saulebis Sesaxeb. gaanalizebul iqna aseve moswavleTa ojaxuri viTa-
reba.234

234  Nye, I., 1958. S. 11.
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3158 anketidan 32 anketa gauqmda. zogierTma ki Tavisi anketa gaay-
alba. yvela danarCeni anketa iyo sxvadasxvagvari. 

gamoikiTxa samive qalaqis me-9_me-12 klasis moswavleTa 25%. ojax-
uri urTierTobis Sesaxeb kiTxvebs 788 moswavlem upasuxa, romelTa-
gan 780-is gamoyeneba SeiZleboda anketis kvlevisaTvis. saklaso oTax-
is rigebis mixedviT moswavleebs oTxi sxvadasxva anketa daurigdaT. 

im moswavleebis mSoblebi, romlebic monawileobas iRebdnen 
kvle vaSi, ufro axalgazrdebi iyvnen, vidre aSS-is mosaxleobis igive 
nawili (sxva skolis moswavleebis mSoblebi). am mSobelTa Soris cota 
iyo 65 wels gadacilebuli, rac gulisxmobda, rom maT kargi Semo-
savali hqondaT.235

danaSaulis Cadenis `socialur-ekonomikuri mdgomareobis~ gamo-
saricxad, mamis profesiuli saqmianoba Seudarda mozardis dana-
Sauls.

nies koncefciis sxva Teoriuli koncefciebisagan (hirSis Teo-
riisagan) gansxvaveba rom moxdes, yuradReba mieqceva misi Teoriis 
mxolod mniSvnelovan aspeqtebs. 

Tu individi ekuTvnis jgufs, romelic normebTan konfliqt-
Sia maSin, nies Tanaxmad, konfliqti gaTavisebulia da mas individis 
pirovnul dezorganizaciamde mivyavarT.

nies Tanaxmad, danaSaulis simZime sxvadasxva saxis jgufSi dakav-
Sirebulia socialuri kontrolis dakargvasTan. eWvgareSea, rom zo-
gierTma mozardma kriminaluri qmedeba mSoblebisagan, Tanatolebi-
sagan an sxva saSualebiT iswavla, rogorc sxvebi konformul (kanon-
morCil) qcevebs swavloben, ambobs nie. 

vinaidan kriminalur qmedebebs metwilad kriminaluri garemo, ga-
mocdileba da pirovnuli Sexedulebebi ganapirobeben, nies Tanaxmad, 
danaSaulis Cadena mravalmizezobrivia. 

nies socialuri kontrolis koncefcia dayofilia qcevis 4 mag-
aliTad da mdgomareobs SemdegSi:

a) gare pirdapiri kontroli, SezRudvebiTa da jarimiT;
b) Sinagani kontroli warmoqmnili piris Sexedulebidan (morali);
g) arapirdapiri kontroli, mSoblebTan an sxva arakriminal 

pirebTan sakuTari Tavis identifikaciis (gaigivebis) gziT (mibaZva 
konformul saqcielSi);

d) sxva alternatiuli mosazrebebis xelmisawvdomoba, miznebisa 
da Rirebulebebis misaRwevad.236

nies Tanaxmad, Sinagani kontroli Zalian efeqturia. amisTvis dam-
atebiT faqtors mSobelTa da SvilebTan urTierToba warmoadgens. 
zogierTi mozardi manam ar swavlobs mSoblisgan, sanam pativs ar 
scems mas.

235  iqve, gv. 18.
236  iqve, gv. 5.
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arapirdapiri kontroli, nies mosazrebiT,  maSin moqmedebs, roca 
kargi, efeqturi urTierToba arsebobs sxva adamianebTan. mSoblebis 
mier bavSvis aRzrda sxvadasxvanairad mimdinareobs: zogierTi bavSvi 
viTardeba da mSoblebSi xedavs gamocdil megobrebs, meoreni mSob-
lebs uaryofen da xdeba ganxeTqileba mSoblisa da Svilis urTier-
TobaSi. 

nies Tanaxmad, amerikaSi pirdapiri kontroli erTi mTlianis mniS-
vnelovani nawilia. mSoblebi darajoben, meTvalyureobas uweven Svi-
lebs, sTavazoben maT wesebs, normebs da sjian, roca isini am normebs 
arRveven. nie fiqrobs, rom xSirad kanonis darRveva maSinac xdeba, 
vinaidan es (kanonis darRveva) amaRelvebelia (adrenalins gamoyofs 
normis damrRvevSi). nies azriT, kriminalur SemTxvevaTa umravlesoba 
kontrolis naklovanebis gamo xdeba. axalSobilma ar icis instiqturi 
normebi, konformiteti mas unda aswavlon. ojaxi, nies Tanaxmad, aris 
umniSvnelovanesi faqtori mozardze socialuri kontrolis Caner-
gvisaTvis.237

nies Teoriis kritika mdgomareobs imaSi, rom iseve rogorc hirSma, 
manac kvleva awarmoa anketebis meSveobiT. anketebiT gamokvlevisas, 
rogorc hirSTan, ise niesTan, SeiniSneboda garkveuli sisusteebi. 
gamokiTxul mozardebze, maT subieqtur Sexedulebaze iyo damokide-
buli, Tu romel qcevas miiCnevdnen danaSaulebrivad da romels ara. 
is, rac erT kategorias danaSaulebrivad miaCnia, meore mas aradana-
Saulebrivad Tvlis da, amasTan, is, rac erT arasrulwlovans unda 
gaixsenos, an SeuZlia gaixsenos, meores ar surs an ar SeuZlia gaix-
senos igi. amitom anketuri gamokiTxvis Sedegebi SeiZleba miviCnioT, 
rogorc qmedebaTa subieqturi da ara obieqturi Sefaseba. 

sakiTxavia TviTon meTodic, romelic gamoyenebulia imisTvis, 
rom `socialur-ekonomikuri mdgomareoba~ gamovricxoT. arasrul-
wlovnis danaSaulis ganxilva mxolod mamis profesiuli poziciis 
mixedviT arasakmarisia, radgan socialuri fena, kerZod ekonomikuri 
mdgomareoba, marto mamis profesiuli poziciiT ar izomeba, Tundac 
igi martiv sazom meTodad iyos miCneuli. amgvari meTodiT dedis, 
da-Zmis, ojaxis sxva wevrTa SesaZlo Semosavali gamoiricxeba. aseTi 
klasifikaciisas aseve gauTvaliswinebeli rCeba uZravi qoneba, memkvi-
dreoba, Tumca amas socialur-ekonomikuri statusis gansazRvrisas 
didi mniSvneloba aqvs. 

7.5. diferencirebuli kavSiris Teoria
diferencirebuli kavSiris Teoria pirvelad warmoadgina edvin 

sazerlendma 1939 wels Tavis wignSi `kriminologia~. Teoriis kore-
qtireba man moaxdina 1947 wels da mas Semdeg am TeoriaSi araferi 
Secvlila. 

237  iqve, gv. 8.
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edvin sazerlendi iyo amerikeli sociologi, profesori da Cika-
gos skolis erT-erTi wamyvani figura. misi Teoria diferencirebuli 
kavSiris Sesaxeb moicavda orive _ individualur da socialur faq-
torebs. erT-erTi mizani, ris gamoc sazerlendi esoden mniSvnelovani 
figuraa kriminologiis istoriaSi, aris is, rom igi Seecada Tavis 
TeoriaSi win wamoewia rogorc fsiqologiuri, ise socialuri faq-
torebi, raTa pasuxi gaeca kiTxvaze  _ rogor gavigoT, Tu ra aris 
danaSaulebrivi qceva?238

sazerlendis Teorias aqvs 9 debuleba, romelsac Semdeg 9 prin-
cipi ewoda. Tumca TviTon sazerlendi ambobs, rom es 9 debuleba 
gulisxmobs ara principebs _ aramed process, romlis Sedegadac 
pirovneba ebmeba danaSaulebriv saqmianobaSi.

pirveli principi _ danaSaulebrivi qceva Seiswavleba. es niSnavs, 
rom danaSaulebrivi qceva memkvidreobiT ar gadaicema. adamiani, ro-
melic gamowvrTnili ar aris danaSaulSi, ver gamoigonebs danaSau-
lebriv qmedebas, iseve rogorc adamiani ver SeZlebs Seqmnas meqa-
nikuri gamogoneba, Tu igi gacnobierebuli da momzadebuli ar aris 
meqanikaSi.

meore principi _ danaSaulebrivi qceva Seiswavleba sxva pirebTan 
komunikaciis procesSi. komunikaciaSi, rogorc wesi, igulisxmeba ver-
baluri kontaqti, Tumca igi aseve moicavs JestebiT komunikacias.

mesame principi _ mTavari nawili danaSaulebrivi qmedebis Seswav-
lisa xdeba jgufebSi, sadac pirebs axlo, piradi kavSiri aqvT. amde-
nad, es niSnavs imas, rom iseT sakontaqto da sainformacio wyaroebi, 
rogorebicaa kino da gazeTebi, Zalian umniSvnelo rols TamaSoben 
danaSaulis warmoqmnaSi. 

meoTxe principi _ danaSaulebrivi qmedebis Seswavla moicavs da-
naSaulis Cadenis teqnikis Seswavlas, romelic xSirad Zalian rTulia 
an piriqiT, Zalian advilia. aq yuradReba eqceva pirovnebis motivebs, 
azrovnebasa da ganwyobas.

mexuTe principi _ Seswavla xdeba motivebis specifikuri mimar-
Tulebis im ganmartebebidan, romlebic samarTlebriv normebSia mo-
cemuli. garkveul sazogadoebaSi piri garemoculia im adamianebiT, 
romlebic samarTlebriv normebs ganmartaven, rogorc wesebs, rom-
lebic unda Sesruldes. amave dros arsebobs sazogadoeba, sadac 
piri garemoculia im adamianebiT, romlebic samarTlebriv normebs 
ganmartaven rogorc wesebs, romelTa darRveva dasaSvebia. sazerlen-
dis TqmiT, amerikul sazogadoebaSi es yvelaferi erTgvari nazavis 
saxiT aris warmodgenili, rasac cnobili kriminologi im faqts mi-
awers, rom samarTlebriv normebTan mimarTebiT amerika seriozuli 
kulturuli konfliqtis winaSe dgas.

238  Newburn, T., Pg. 151
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meeqvse principi _ piri damnaSave xdeba imitom, rom igi gadaWar-
bebiT Tavis sasargeblod ganmartavs samarTlebriv normebs, anu im 
kuTxiT, rom normaTa darRveva misaRebia, vidre misTvis arasasarge-
blod, anu rom normaTa darRveva miuRebelia. es diferencirebuli 
kavSiris Teoriis principi gulisxmobs rogorc danaSaulebriv, ise 
aradanaSaulebriv kavSirs, anu saxezea urTierTsawinaaRmdego Zalebi. 
adamianebi xdebian damnaSaveebi imitom, rom kontaqtoben danaSau-
lebriv garemosTan, xolo Tu isini izolirebuli arian, kontaqtoben 
aradanaSaulebriv garemosTan. 

meSvide principi _ diferencirebuli kavSiri damokidebulia iseT 
faqtorebze, rogorebicaa sixSire, drois xangrZlivoba, priorite-
ti da intensiuroba. ufro konkretulad, kavSiri danaSaulebriv Tu 
aradanaSaulebriv sazogadoebasTan damokidebulia am faqtorebze. 
kavSiris maxasiaTeblebi _ kavSiris sixSire da drois xangrZlivoba _ 
aSkaraa da ar sWirdeba axsna-ganmarteba. prioriteti mniSvnelovnad 
miiCneva im gagebiT, rom samarTlebrivi azrovneba, iseve rogorc da-
naSaulebrivi azrovneba, romelic adamians ganuviTarda adreul bavS-
vobaSi, SeiZleba mTeli cxovreba gahyves mas. Tumca es tendencia ad-
ekvaturad ar yofila damtkicebuli da, rogorc Cans, prioriteti 
mniSvnelovania im mxriv, Tu ramdenad SeuZlia mas zegavlena moaxdi-
nos piris arCevanze. 

intensioba konkretulad ar aris gansazRvruli. rodesac xdeba 
adamianis danaSaulebrivi qcevis aRwera, es faqtorebi Sefasdeba kvan-
titatiuri formiT da garkveuli maCvenebeli iqneba gamoyvanili. am 
tipis formula jer ar ganviTarebula, rac sazerlendis azriT, al-
baT, imis bralia, rom aseTi formulis SemuSaveba Zalian rTuli iqne-
boda.

merve principi _ danaSaulebrivi qcevis Seswavlis procesi aso-
ciaciis meSveobiT danaSaulebriv da aradanaSaulebriv garemosTan 
gulisxmobs yvela meqanizms, romlebic saxezea nebismier sxva swavlis 
procesSi. 

mecxre principi _ imavdroulad, rodesac danaSaulebrivi qce-
va aris zogadi moTxovnebisa da Rirebulebebis erTgvari gamox-
atva, ar aixsneba zogadi moTxovnebiTa da RirebulebebiT, radgan 
aradanaSaulebrivi qmedeba aris imave moTxovnebisa da Rirebule-
bebis erTgvari gamoxatuleba. qurdebi iparaven imisTvis, rom fi-
nansurad iyvnen uzrunvelyofili, aseve patiosani xalxi muSaobs 
finansuradşuzrunvelyofis gamo.

erT-erTi umTavresi kritika mdgomareobs imaSi, rom es Teoria 
mxedvelobaSi ar iRebs pirovnebis maxasiaTebel Tvisebebs, pirovnul 
faqtorebs an fsiqologiur cvalebadobas danaSaulebriv qcevaSi. es 
realuri kritikaa, radgan exeba danaSaulobis ganmsazRvrel mniS-
vnelovan faqtors. am kritikas uamravi mecnieri uWers mxars.
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7.6. frustracia-agresiis Teoria
frustracia-agresiis Teoria orientirebulia froidis fsiqo-

analitikur Teoriaze da agresias miiCnevs rogorc reaqciis saSu-
alebas garkveuli mdgomareobis arsebobis dros. froidi Tavis Zvel 
naSromebSi saubrobs frustracia-agresiis meqanizmze, romlis mixed-
viT, roca adamianSi survilis maZiebel (lustsuchende) an tkivilis gamqa-
rwylebel (schmerzmeidende) qmedebas eSleba xeli, adamianSi Cndeba 
frustracia, romelic, Tavis mxriv, warmoSobs agresias im pirebis 
mimarT, romlebic pasuxismgebeli arian qmedebis xelis SeSlaSi.239

dolardma (Dollard) 1939 wels swored zemoaRniSnuli fsiqoanal-
itikuri aspeqtidan SeimuSava frustracia-agresiis Teoriis oTxi 
ZiriTadi Tezisi:240

• frustracias adamiani mihyavs agresiul qmedebamde da agresia 
aris frustraciis Sedegi;

• agresiulobis siZliere proporciulia adamianSi manamde ganvi-
Tarebuli frustraciis siZlierisa;

• kaTarzisis Teoriis mixedviT, agresiuli qmedebis gamovleniT 
adamianSi arsebuli agresiuli energia neldeba da adamiani sxva 
agresiul qmedebebs naklebad sCadis;

• Tu moxdeba agresiis gamovlenis blokireba, agresia gadava sxva 
adamianebze an obieqtze.241

frustracia-agresiis Teoriis mixedviT, damnaSave mozardebi 
ufro frustrirebuli arian, vidre aradamnaSaveebi. aradamnaSave mo-
zardebi frustracias sxva reaqciebiT avlenen, xolo damnaSaveebi 
Zaladobriv danaSauls (mkvleloba, mkvlelobis mcdeloba, sxeulis 
dazianeba, nivTis dazianeba) sCadian. frustraciis momtania mozardis 
umuSevroba an dausaqmebloba, rac SeiZleba agresiaSi, narkotikebisa 
da alkoholis miRebaSi gamoixatos (ix. anomiis Teoria).

mocemuli Teoriis kritika mdgomareobs imaSi, rom frustra-
ciis agresiad gadaqceva damokidebulia adamianis cxovrebiseul ga-
mocdilebaze. frustraciisagan warmoSobili agresia SesaZlebelia 
`gamarTlebulic~ iyos, Tu igi samarTliania. magaliTad, mZRoli av-
tobuss ar aCerebs gaCerebaze, sadac xalxi elodeba, im motiviT, rom 
mas eCqareba. es mgzavrebSi iwvevs frustracias, romelic SeiZleba 
gamoixatos mZRolis mimarT agresiiT, sityvieri SeuracxyofiT, rac 
samarTliani iqneba da mZRols ufleba ar eqneba, uCivlos mis Seura-
cxmyofels.242

frustracia-agresiis Teoriis mniSvneloba mdgomareobs mo-
zardisaTvis ojaxsa da skolaSi frustraciisadmi tolerantuli 
damokidebulebis CamoyalibebaSi da sakuTari Tavis kontrolis meqa-
nizmis swavlaSi.

239  Schwind, H-D., 2010. S. 134.
240  Weidner, J., 1997. S. 20.
241  ix. `gantevebis vacis Teoria~, SalikaSvili, m., 2011a, gv. 38.
242  Schwind, H-D., 2010. S. 134.
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8. arasrulwlovanTa danaSaulobis Tavidan acileba (prevencia)

arasrulwlovanTa danaSaulis Tavidan acileba mTlianad dana-
Saulis Tavidan acilebis metad mniSvnelovani qvakuTxedia. arasrul-
wlovani damnaSavis gamosworebiT xeli Seewyoba saerTo danaSaulis 
statistikuri maCveneblis klebas. 

profesori goZiaSvili gvTavazobs mozardTa danaSaulis Tavidan 
acilebis Semdeg stadiebs:243

• kanondamrRvevTa aRricxvaze ayvana da maTTan, agreTve misi 
ojaxis wevrebTan aRmzrdelobiT _ profilaqtikuri RonisZie-
bebis Catareba;

• ardadegebis periodSi amgvar arasrulwlovanTa uzrunvelyofa 
gamajansaRebel banakebSi. agreTve maTi Cabma TviTSemoqmedebi-
Ti da saklubo organizaciebis muSaobaSi;

• administraciuli xasiaTis zomebis miReba; moyvanas oficial-
uri gafrTxilebisaTvis, wvrilmani darRvevisaTvis kanonmde-
blobiT gaTvaliswinebuli administraciuli zomebis miReba;

• arasrulwlovnis specialur aRmzrdelobiT dawesebulebaSi 
moTavseba;

• miyenebuli zianis anazRaureba, rac mozardis pasuxismgeblobis 
grZnobas sazogadoebis mimarT erTiorad aamaRlebs.

zemoaRniSnuli RonisZiebebi aucilebeli da marTlac mniSvnelova-
nia, raTa Tavidan iqnes acilebuli mozardis kriminaluri kariera. 
Tumca amgvari RonisZiebebi unda Seesabamebodes mozardis pirovne-
bas, mis moTxovnilebebs, gaTvaliswinebul unda iqnes misi ojaxuri da 
saskolo mdgomareoba da, rac mTavaria, mozardis aRricxvaze ayvanam 
an mis mimarT nebismieri dasjis meqanizmis gamoyenebam ar unda gamoi-
wvios misi etiketireba. etiketirebam SesaZloa mozardSi ukureaqcia 
da danaSaulis Cadena gamoiwvios (ix. etiketirebis Teoria).

arasrulwlovanTa danaSaulis gamomwvevi mizezebisa da riskfaq-
torebis kargad gaanalizebis Sedegad unda moxdes prevenciis efeq-
turi RonisZiebebis dagegmva da saxelmwifo politikis gansazRvra. 
vinaidan gamomwvevi mizezebi mudmivad kvlevis procesSia da arasrul-
wlovanTa danaSaulis ganmsazRvrelad erT konkretul mizezs ver 
davasaxelebT, bunebrivia, saxelmwifoebis midgomac aseTi danaSaulis 
mimarT kompleqsuri xdeba da sxvadasxva faqtoris gaTvaliswinebiT 
mravali uwyebisa Tu farTo sazogadoebis CarTulobas moiTxovs.244 

sanam uSualod arasrulwlovanTa danaSaulis prevencias Sevexe-
biT, mniSvnelovania ganvixiloT is ZiriTadi midgomebi, romlebic 
msoflioSia damkvidrebuli danaSaulis prevenciis mimarT. danaSau-
lis prevenciaSi zogadad moiazreba sazogadoebisa da saxelmwifos 
dacva danaSaulisgan, Tumca, ufro konkretulad, es gulisxmobs 

243  goZiaSvili i., 1998, gv. 195.
244  mosuliSvili m., 2000, gv. 86.
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sazogadoebrivi da saxelmwifoebrivi zomebis sistemas, romelic 
mimarTulia danaSaulis gamomwvevi mizezebisa da pirobebis Sesuste-
baze, samarTaldamrRvevebis qcevis gamosworebasa da danaSaulebrivi 
qmedebis Cadenisagan maT TavSekavebaze.245 

danaSaulis efeqturi prevencia aris nebismieri aqtivoba, ro-
melic mimarTulia danaSaulebrivi qmedebebis Semcirebaze. prevenci-
uli zomebis fokusi aris danaSaulis mizezebze da ara Sedegebze, 
xolo mizani _ im faqtorebisa da mizezebis mniSvnelovnad Semcireba 
an sruli aRmofxvra, romelic danaSaulis Cadenas uwyobs xels.

danaSaulis prevencia sam safexurad an doned SeiZleba daiyos:246

pirveli donis prevencia _ mimarTulia problemis (danaSaulis Ca-
denis) SeCerebisken, sanam is moxdeba. es SeiZleba moicavdes:

• danaSaulis SesaZleblobebis Semcirebas;
• socialuri da sazogadoebrivi struqturebis gaZlierebas.
pirveladi prevencia orientirebulia socialur da situaciur 

faqtorebze.
danaSulis socialuri prevencia gavlenas axdens iseT faqtorebze, 

rogorebicaa siRaribe da umuSevroba, cudi jandacva da ganaTleba. 
aseTi saxis prevenciis magaliTebad SegviZlia moviyvanoT skolasTan 
dakavSirebuli da sazogadoebaze dafuZnebuli programebi. pirveli 
donis prevenciis mizania zegavlena moaxdinos mozardebis aRzrdaze, 
socializaciaze, ganaTlebaze, Tavisufali drois gatarebasa da das-
venebaze.247 

uzenaesi sasamarTlos bolo wlebis statistikuri monacemebis 
Tanaxmad, kanonTan konfliqtSi myofi mozardebis 70-75% danaSaulis 
Cadenis dros ar muSaobda da ar swavlobda. es statistikuri mona-
cemebi kargad miuTiTebs Tu ra saxis pirveli donis prevenciuli 
RonisZiebebi aris gasatarebeli imisTvis, rom mozardma danaSauli 
ar Caidinos: umuSevrobis Semcireba, profesiuli ganaTlebis ganvi-
Tareba da xelSewyoba.

metad sainteresoa siRaribis prevenciis da arasrulwlovnebis 
mier danaSaulis Cadenis sakiTxis gaanalizeba. siRaribe TavisTavad 
SesaZlebelia ar iyos danaSaulis gamomwvevi, Tumca arasakmarisi so-
cialuri dacvis meqanizmebi, saxelmwifo, saojaxo da sazogadoebrivi 
institutebis CamoSla an/da arakoordinirebuloba iwvevs siRaribis 
gamo danaSauls.248 kriminologiuri kvlevebis Tanaxmad, im qveyneb-
Si sadac met-naklebad yvela Raribia danaSaulis Cadenis gamomwvevi 

245  ix. SalikaSvili m., 2011a, gv. 219.
246  SalikaSvili m., 2011a, gv. 220.
247  Meier, B-D., 2005. S. 275.
248  Schneider, H.J., 1987. S. 279.
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mizezi siRaribe ar aris. siRaribe im qveynebSia danaSaulis gamomwvevi 
mizezi, sadac mosaxleobis mcire procentuli nawili mdidaria, xolo 
garkveuli nawili Zalian an saSualoze Raribi.249

meore donis danaSaulis prevencia cdilobs Secvalos adamiani, 
kerZod is pirebi, romlebic danaSaulebrivi karieris dawyebis wi-
naperiodSi imyofebian. danaSaulis prevenciis meoradi donis dros 
Careva xdeba iseTi jgufebis an adamianis mimarT, romlebic danaSau-
lis Cadenis (maRali) riskis qveS dganan.250 danaSaulis prevenciis am 
konkretuli donis RonisZiebebi mimarTulia rogorc potenciuri 
damnaSaveebisa da dazaralebulebis mimarT, aseve danaSaulebrivi 
adgilebis da situaciebis gasaneitraleblad. danaSaulis prevenciis 
meoradi donis tipiur instrumentebs warmoadgens: rCevebi poten-
ciur damnaSaveebsa da dazaralebulebs; teqnikuri saSualebebis gam-
oyeneba (videokamerebi); konkretuli adgilis, situaciis an pir(eb)is 
sapolicio organoebis mxridan kontroli.251

am SemTxvevaSi orientireba SesaZlebelia iyos:
• swraf da efeqtur axalgazrdul programebze;
• maRali riskis ubnebze (magaliTad, samezoblo konfliqtis cen-

trebi);
• potenciur dazaralebulebTan muSaobaze.

mesame donis danaSaulis prevencia moqmedebs sisxlissamarT-
lebrivi marTlmsajulebis sistemaSi da umklavdeba danaSauls mas 
Semdeg, rac is ukve moxdeba. ukve cnobil samarTaldamrRvevebze ori-
entirebuli programebi gamiznulia ganmeorebiTi danaSaulis Cadenis 
prevenciaze. mesame donis prevenciisaTvis aucilebelia, rom adamians 
ukve hqondes danaSauli Cadenili. mesame donis prevenciis moqmedebis 
areali Zalian farToa da moicavs nebismieri sanqciis gamoyenebas Ta-
visuflebis aRkveTidan dazaralebulis damnaSavesTan Serigebamde.252 
misi mizania sisxlissamarTlebrivi da sapolicio saSualebebiT gan-
meorebiTi danaSaulis Tavidan acileba.253

„arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis strategiis damtkicebis 
Taobaze~ saqarTvelos prezidentis 2012 wlis 22 martis #235-e brZa-
nebuleba gansazRvravs im ZiriTad mimarTulebebs, rasac mozardTa 
danaSaulobis pirveli, meore da mesame donis prevencia hqvia.

daskvnis saxiT, SesaZlebelia danaSaulis prevenciis matri-
cis grafikuli gamosaxva samive donis prevenciuli RonisZiebis 
gamoyenebiT:254 

249  Mergen, A. 1995. S. 294.
250  Meier, B-D., 2005. S. 275.
251  iqve.
252  Kaiser, G., 1997. S. 76, 77.
253  iqve.
254  Meier, B-D., 2005. S. 276.



70

pirveli done meore done mesame done

d a n a S auli s 
prevencia

- narkotikuli saSuele-
bebis kontroli, anti 
narkotikuli kampania;
- Zaladobrivi xasiaTis 
videoebis SeZenis, gad-
moweris kontroli;
- sasjeliT damuqreba 
normebis darRvevis Sem-
TxvevaSi.

- narkomomxmareblebis-
Tvis daxmarebis cen-
trebis daarseba;
- policiuri RonisZie-
bebi (konkretuli ad-
gilidan gaZeveba, xSiri 
kontroli, dakaveba).

- Terapiuli kursebi;
- gayra, bavSvze zrunvis 
uflebis CamorTmeva; 
- sasjelis daniSvna da 
aRsruleba

situaciuri 
prevencia

- iaraRis SeZenis, 
tarebis kontroli;
- qalaqis dagegmarebis 
da arqiteqturis 
dagegma (smulebis da 
TavSesafrebis dangreva, 
maRalsarTuliani, civi, 
usaxuri korpusebis 
nacvlad, 3-4 sarTu-
liani saojaxo tipis 
saxlebi gamwvanebuli 
ezoebiT).

- videokontroli gan-
sakuTrebiT saSiSi adg-
ilebis (gadasasvlelebi, 
rkinigzis sadguri, met-
ro, bankebi, supermar-
ketebi);
- teqnikuri saSualebe-
biT prevencia (signal-
izaciis dayeneba, velo-
sipedis, motociklis 
daketva);
- kerZo dacvis kompaniis 
daqiraveba.

- danaSaulis Cadenis 
iaraRis CamorTmeva; 
 _ danaSaulis Cadenis 
adgilis daxurva (dis-
koteka, bari da a.S.).

m s x v e r pl i s 
prevencia

- seqsualuri cno-
bierebis amaRleba;
- TavdacviTi kursebi 
(gansakuTrebiT qalebi-
sa da gogonebisaTvis).

- Ramis taqsebis 
firmebis SemoReba (gan-
sakuTrebiT gogonebisa 
da qalebisaTvis), Ramis 
baridan saxlSi miyvanis 
servisis SemoReba;
- TviTdaxmarebis kurse-
bi konkretuli danaSau-
lis SemTxvevaSi;
- personaluri dac-
vis servisebi poli-
tikosebisa da mene-
jerebisaTvis. 

- TavSesafarSi gan-
Tavseba; 
- cxelis xazis gamoyofa 
ojaxuri da seqsualuri 
Zaladobis msxverpli 
qalebisaTvis;
- mozardebis gadayvana 
usafrTxo garemoSi 
(mcire saojaxo tipis 
saxlebi). 

msoflio qveynebis gansakuTrebuli interesi arasrulwlovanTa 
danaSaulis prevenciis mimarT aSkaradaa gamoxatuli gaeros saxelmZ-
Rvanelo wesebSi arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis Sesaxeb (e. 
w. riadis wesebi). 1990 wlis 14 dekembers gaeros generaluri asam-
bleis mier miRebul zemoxsenebul dokumentSi naTelia saxelmwifoTa 
miswrafeba, arasrulwlovanTa danaSaulis efeqturi prevenciisTvis 
maqsimalurad adre moxdes iseTi programebis ganxorcieleba, romle-
bic adreul asakSi uyalibebs pirovnebas aradanaSaulebriv damokide-
bulebebs. gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis Sesaxeb (e. w. pekinis wesebi) aseve rekomendacias 
aZlevs monawile saxelmwifoebs gamoiyenon pozitiuri RonisZiebebi 
imisaTvis, rom gaaZlieron arasrulwlovnis zogadi mdgomareoba da 
Sesabamisad, Seamciron saxelmwifo intervenciis saWiroeba. rodesac 
Rirebulebebis Camoyalibebaze vsaubrobT, bunebrivia gansakuTreb-
uli yuradReba unda gavamaxviloT bavSvis aRzrdaSi monawile or 
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mTavar institutze _ ojaxsa da skolze, romelTa daxmareba da ga-
Zliereba xels Seuwyobs mozardTa danaSaulis Semcirebas. 

arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciisTvis adreuli interven-
cia saukeTeso saSualebaa. prevenciisaTvis saWiroa individualuri, 
jgufuri da organizaciuli Zalisxmeva, romelic orientirebuli 
iqneba arasrulwlovnis kanondarRvevis Tavidan acilebaze. sxvadasxva 
saxelmwifo gansxvavebul meTods iyenebs delikventuri da danaSau-
lebrivi qmedebis Tavidan asacileblad. zogierTi orientirebulia 
sadamsjelo politikaze, romelic miznad isaxavs potenciuri damna-
Saveebis daSinebas, im savaraudo mkacri sasjelis axsniT, romelic maT 
SesaZlo qmedebas mohyveba. SesaZlebelia iseTi RonisZiebebis ganxor-
cielebac, romlebic ganmeorebiTi danaSaulis prevencias emsaxureba 
da moicavs uaryofiTi gavlenis axsnas damnaSavisTvis, romelic misma 
qmedebam gamoiwvia da msxverplTan/dazaralebulTan Serigebas.

msoflios mraval qveyanaSi ekonomikur seqtorSi xorcieldeba 
iseTi programebi, romlebic axalgazrdebs Semosavlis miRebis kanon-
ier alternativas sTavazobs. axalgazrdisTvis SesaZleblobis mice-
ma, miiRos profesiuli ganaTleba, axali samuSao adgilebis Seqmna 
is faqtorebia, romlebic delikventur aqtivobebSi axalgazrdobis 
CarTulobis Tavidan acilebis SesaZleblobas iZleva. 

2007 wlis dasawyisSi evrosabWos adamianis uflebaTa dacvis 
komisarma, Tomas hamerbergma, ganacxada, rom arasrulwlovanTa da-
naSaulis Tavidan acilebis ZiriTadi komponentebia: riskis qveS myo-
fi ojaxebis dacva, mkveTri reagireba ojaxuri Zaladobis faqtebze, 
daxmarebis programebis ganxorcielebaze pasuxismgebeli socialuri 
muSakebis saqmianoba, arsebuli garemo da skola, romelic ara marto 
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ganaTlebas unda  aZlevdes bavSvebs, aramed zrunavdes kidec maTze. 
rasakvirvelia, axalgazrdebi Tavad unda ecadon am saqmianobaSi Cab-
mas da ar unda iyvnen miCneuli kontrolis qveS myof ganzogadebul 
obieqtebad.255 

255  ix. evrosabWos vebgverdi www.coe.int.t.commissioner ‚08.01.07.
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Tavi meore
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

zogadi principebi

saqarTvelos kanoni „arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeq-
si~ (SemdgomSi amk) meore TavSi gamoyofs arasrulwlovanTa marTlm-
sajulebis zogad principebs. kerZod, arasrulwlovnis saukeTeso 
interesis prioritetuloba (muxli 4), diskriminaciis akrZalva (mux-
li 5), arasrulwlovanis harmoniuli ganviTarebis ufleba (muxli 6), 
Tanazomiereba (muxli 7), yvelaze msubuqi saSualebisa da alternati-
uli zomis prioritetuloba (muxli 8), patimroba, rogorc ukiduresi 
RonisZieba (muxli 9), arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesSi 
arasrulwlovnis monawileoba (muxli 10), arasrulwlovanTa marTlm-
sajulebis procesis gaWianurebis dauSvebloba (muxli 11), arasrulw-
lovanis nasamarTloba (muxli 12), arasrulwlovanis piradi cxovrebis 
daculoba (muxli 13), arasrulwlovanisadmi individualuri midgoma 
(muxli 14) da arasrulwlovanis saproceso uflebebi (muxli 15).

mocemuli principebi kargad gamoxatavs arasrulwlovanis mar-
Tlmsajulebis ZiriTad ideas da midgomebs. zogierTi maTgani kon-
stituciuri rangis principebia da daculia saqarTvelos konstitu-
ciis mier. ganvixiloT, mocemuli principebi cal-calke.

1. arasrulwlovnis saukeTeso interesis prioritetuloba

amk-s meoTxe muxlis Tanaxmad, arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis procesSi, upirveles yovlisa, gaiTvaliswineba arasrulw-
lovnis saukeTeso interesebi.

arasrulwlovanis saukeTeso interesi aris amk-s pirveli prin-
cipi da Sesabamisad, sxva yvela principze da sakiTxze maRlamdgomi da 
ganmsazRvreli. kanonis ganmartebiT baraTSi arasrulwlovanis sauke-
Teso interesi ganimarteba, rogorc „arasrulwlovnis usafrTxoe-
bis, keTildReobis, janmrTelobis dacvis, ganaTlebis, ganviTarebis,  
resocializacia-reabilitaciisa da sxva interesebi, romelTa gansaz-
Rvra unda moxdes saerTaSoriso standartebisa da arasrulwlov-
nis individualuri maxasiaTeblebis Sesabamisad, agreTve misi azris 
gaTvaliswinebiT~.256

arasrulwlovanis saukeTeso interesis an bavSvis WeSmariti in-
teresis cneba or sakiTxs aerTianebs: kontrols da gamosavlis Zie-
bas. kontrolis kriteriumi gulisxmobs bavSvis uflebebisa da masTan 
mimarTebiT arsebuli valdebulebebis jerovnad ganxorcielebis uz-

256  ix. ganmartebiTi baraTi saqarTvelos kanonis arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis kodeqsis proeqtze.
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runvelyofas. xolo gamosavlis Ziebis kriteriumi _ gadawyvetilebis 
miRebis dros yvela SesaZlo gamosavali iqnes moZiebuli da Sefase-
buli yvela konkretul SemTxvevaSi, rac bavSvis konkretul interess 
ganekuTvneba.257 

bavSvTa uflebebis konvenciis mesame muxlis Tanaxmad, saxelmwifo 
Tu kerZo dawesebulebebi uzrunvelyofen bavSvis WeSmariti intere-
sis dacvas.

sainteresoa, ramdenad aris gaTvaliswinebuli arasrulwlovanis 
saukeTeso interesi amk-s calkeul muxlebSi. 

• amk-s 35-e muxli exeba arasrulwlovnis sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobisagan gaTavisuflebas xandazmulobis vadis gasvlis 
gamo, xolo amave kodeqsis 36-e muxli _ arasrulwlovnis sasjelis 
moxdisagan gaTavisuflebas gamamtyunebeli ganaCenis xandazmulobis 
gamo. 

orive muxlSi CamoTvlilia is konkretuli winapirobebi, romelTa 
arsebobis SemTxvevaSi xandazmulobis gamo SeiZleba arasrulwlovani 
gaTavisufldes sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobisagan an 
sasjelis moxdisagan. aRniSnul CamonaTvalSi ar figurirebs sakiTxi, 
Tu Seicvleba garemoeba da saxelmwifos aRar uRirs arasrulwlovanis 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba an sasjelis moxda imis miuxe-
davad, rom xandazmulobis vada jer srulad ar amowurula. magali-
Tad, 15 wlis a.-m Caidina naklebad mZime danaSauli, romlisTvisac 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobisagan gaTavisufleba SesaZle-
belia Tu gasulia xandazmulobis sam wliani vada (amk-s 35-e muxlis b) 
qvepunqti). 17 wlis asakSi, xandazmulobis vadis gasvlamde, a. daojax-
da, daiwyo muSaoba da danaSaulebrivi qmedeba aRar Caudenia. moce-
muli 35-e muxlis redaqcia ar iZleva arasrulwlovani a.-s sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblobisagan gaTavisuflebis saSualebas da 
prokurori valdebulia daiwyos sisxlissamarTlebrivi devna. Tumca 
mas SeuZlia gamoiyenos sssk me-16 muxliT gaTvaliswinebuli diskre-
ciuli uflebamosilebis zogadi principi258 da uari Tqvas devnis daw-
yebaze. mocemuli magaliTidan kargad Cans, rom am muxlebSi gaTval-
iswinebulia da miTiTebulia konkretuli xandazmulobis vadebi da 
ar aris arasrulwlovanis saukeTeso interesi. prokuroris mier dis-
kreciuli uflebamosilebis zogadi principis gamoyenebam SesaZlebe-
lia ver uzrunvelyos zemoTmoyvanil magaliTSi a.-s sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgeblobisagan gaTavisufleba. saWiroa, konkretulad 
iyos Canaweri amk-Si, rac Tavad prokurors miscems arasrulwlovanis 
saukeTeso interesis gaTvaliswinebiT gadawyvetilebis miRebis saSu-
alebas.

sasurvelia amk-s 35-e muxls daematos Semdegi Sinaarsis e) qve-
punqti: xandazmulobis vadis gasvlamde SesaZlebelia sisxlissamar-

257  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 111,112.
258  ix. TumaniSvili, g., 2014. gv. 70. 
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Tlebrivi pasuxismgeblobisagan gaTavisufleba Tu amas moiTxovs 
arasrulwlovanis saukeTeso interesi, xolo 36-e muxls daematos 
Semdegi Sinaarsis e) qvepunqti: xandazmulobis vadis gasvlamde Ses-
aZlebelia gamamtyumnebeli ganaCenis moxdisagan gaTavisufleba Tu 
amas moiTxovs arasrulwlovanis saukeTeso interesi;

• amk-s 50-e muxlis pirveli nawilis a) qvepunqtis Tanaxmad, „meur-
veobisa da mzrunvelobis organo gamomZieblis, prokuroris, mosamar-
Tlis mimarTvis safuZvelze [arasrulwlovnis] saproceso warmomad-
genlad asaxelebs Tavisi TanamSromlis kandidaturas. gamomZiebeli, 
prokurori, mosamarTle saproceso warmomadgenlad niSnavs meurveo-
bisa da mzrunvelobis organos mier warmodgenil kandidats an sxva 
sando pirs, Tu: a) procesSi kanonieri warmomadgenlis monawileoba 
arasrulwlovnis samarTaldamcav organoSi miyvanidan 1 saaTis ganma-
vlobaSi SeuZlebelia~. 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi didi yuradReba eTmo-
ba kanonieri warmomadgenlis instituts. amk-s mesame muxlis me-11 
nawilis mixedviT, kanonieri warmomadgeneli aris arasrulwlovanis 
axlo naTesavi, mxardamWeri, meurve an mzrunveli. kanonieri warmo-
madgenlis Secvla saproceso warmomadgenlis institutiT aris mxo-
lod saproceso miznebidan da ara arasrulwlovanis saukeTeso in-
teresidan gamomdinare. 

arasrulwlovanis dakavebisTanave prokurori, gamomZiebeli an 
arasrulwlovanis damkavebeli piri atyobinebs arasrulwlovanis mSo-
bels, axlo naTesavs an arasrulwlovanis mier miTiTebul pirs (amk-s 
49-e muxli). kanonmdebelma am konkretuli muxlis CanaweriT uzrun-
velyo, rom dakavebul arasrulwlovans hyavdes gverdSi mdgomi, misi 
ndobiT aRWurvili piri, raTa man ar ganicados fsiqologiuri, emo-
ciuri Soki. mxolod iseT adamians SueZlia am funqciis tareba, vinc 
kargad icnobs mozards. 

bavSvTa uflebaTa konvenciis me-40 muxlis (b) punqtis (III) qvepun-
qti pirdapir miuTiTebs mSoblis/meurvis daswrebaze, Tu es bavSvis 
interess ar ewinaaRmdegeba. bavSvTa uflebaTa komitetis azriT mSob-
lis/meurvis daswrebas aqvs ori mniSvneloba: 1) uzrunvelyon moma-
valSi bavSvis qceva [icodnen yvelaferi sakuTari Svilis Sesaxeb] da 
2) emociuri da fsiqologiuri mxardaWera aRmouCinon bavSvs.259

germanuli iuridiuli literatura (amk-s 50-e muxlis pirveli 
nawilis a) qvepunqtisagan gansxvavebiT) mSoblis an kanonieri war-
momadgenlis procesSi dauswreblobis sakiTxs, rogorc gamonaklis 
SemTxvevas ise ganixilavs.260 germanuli arasrulwlovanTa sisxlis 
samarTlis kanonis 67-e muxlis pirveli nawilis (JGG §67 Abs.1) mixed-
viT, mSobels an kanonier warmomadgenels aqvs procesSi monawileo-
bis ufleba. kanonTan konfliqtSi myofi mozardis dakiTxvamde poli-

259  hamiltoni, q., 2011. gv. 87, 88.
260  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 528.
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ciis mier miewodeba mas informacia, imis Sesaxeb Seatyobina Tu ara 
man misi adgilsamyofelis Sesaxeb aRmzrdelebs (mSoblebs, kanonier 
warmomadgenls).261

mSobels Svilis aRmzrdelobiT sakiTxebSi upiratesoba gaaC-
nia sxva nebismier saxelmwifo Tu sazogadoebriv struqturasTan.262  
swored Svilis samomavlo aRzrdisaTvis aris aucilebeli, rom mSo-
belma yvelaferi icodes misi Svilis Sesaxeb. Sesabamisad, mSobeli da 
ara sxva piri unda daeswros Svilis dakiTxvas. aRniSnuli sakmarisi 
safuZveli unda iyos, rom gamoZiebis mwarmoebelma organom yvela 
Rone ixmaros, rom swored mozardis mSobeli iqnes saproceso moq-
medebebSi CarTuli da ara sxva (mozardisTvis ucxo, misi ndobis ar-
mqone) piri. 

amk-s 50-e muxlis pirveli nawilis a) qvepunqtis Canaweri aSkarad 
ewinaaRmdegeba arasrulwlovanis saukeTeso interesis zogad debule-
bas. am normis mixedviT, mSobeli romelic Tbilisis gldanis dasaxle-
baSi cxovrobs da sagamoZiebo organo sTxovs arasrulwlovani Svilis 
dakiTxvaze daswrebas varkeTilis teritoriaze, igi verafriT ver Se-
Zlebs erT saaTSi iq gamocxadebas da avtomaturad SeuZlia sagamoZie-
bo organos arasrulwlovanis saproceso warmomadgenlad meurveo-
bisa da mzrunvelobis organos TanamSromels dauZaxos dakiTxvaze, 
imis miuxedavad icnobs Tu ara igi (meurveobisa da mzrunvelobis 
organos TanamSromeli) mozards. situacia ufro rTuladaa, Tu aras-
rulwlovani raionidanaa da TbilisSi Caidens danaSauls. aseT SemTx-
vevaSic SeuZlebelia mSoblis erT saaTSi TbilisSi Camosvla. imisaT-
vis, rom arasrulwlovanis WeSmariti interesi ar dairRves saWiroa 
mSobels mieces gonivruli vada kanonTan konfliqtSi myofi Svilis 
dakiTxvas daeswros.

• arasrulwlovanis saukeTeso interesi SesaZlebelia darRveul 
iqnes SejibrebiTobis principis dros. dRes arsebuli sisxlis samar-
Tlis procesi iTvaliswinebs mxareTa SejibrebiTobis princips, sa-
dac mosamarTle SezRudulia mxareebTan SeTanxmebis gareSi dasvas 
kiTxvebi, moipovos mtkicebulebebi  (sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 25-e muxlis meore nawili, 228 muxlis meore nawili). 

„WeSmaritebis (simarTlis) dadgenisaken swrafva aris sisxlis 
samarTlis procesis aucilebeli komponenti~.263

SejibrebiTobis principi gulisxmobs mxareebis mier mtkicebule-
bebis damoukideblad mopovebas, mowmeTa moZiebas, xolo sasamarTlos 
mxridan (mas ekrZaleba sakuTari iniciativiT mtkicebulebebis mopove-
ba) mxareebis mier warmodgenili mtkicebulebebiT gadawyvetilebis 
miRebas.264 

261  Laubenthal, K./Baier, H./Nestler, N., 2015. S. 106.
262  germaniis federaluri sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetileba (BVerf-
GE) 59, S. 363; Gröpl, Ch./Windthorst, K./von Coelln, Ch., 2013. S. 145.
263  turava, m., 2014. gv. 95.
264  TumaniSvili, g., 2014. gv. 74.
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samwuxarod, sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 25-e muxlis 
meore nawilis, 228-e muxlis meore nawilis Canawerebi gagebulia si-
tyva- sityviT da mosamarTleebs marTlac uWirT kiTxvis dasma, an 
cdiloben damazustebeli kiTxvis dasmis dros daadginon saqmeze 
obieqturi WeSmariteba.

kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovanis WeSmariti intere-
sis gaTvaliswinebis mizniT aucilebelia mosamarTles, romelic 
pasuxismgebelia ganaCeni daafuZnos „erTmaneTTan SeTanxmebul sak-
maris mtkicebulebaTa erTobliobas`,265 mieces ufleba mxareebis Se-
Tanxmebis gareSe dasvas kiTxvebi amk me-8-e muxlis pirveli nawilis 
safuZvelze, gamoarkvios Cadenili qmedebis gamomwvevi mizezebi, raTa 
sasjelis saxis  da zomis gansazRvris dros ixelmZRvanelos kanonTan 
konfliqtSi myofi arasrulwlovanis WeSmariti interesidan, aras-
rulwlovans miusajos sasjelis is saxe da is zoma, romelic indi-
vidualurad mis aRzrdas, resocializacias gamoiwvevs.

SesaZlebelia aseve, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqs-
Si pirdapir Caiweros, rom kanonTan konfliqtSi myofi arasrulw-
lovanis WeSmarit interess upiratesi Zala aqvs SejibrebiTobis prin-
cipze.

• kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovanis WeSmariti in-
teresi SeuTavsebelia arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganxor-
cielebis dros saproceso SeTanxmebis institutTan. 

saproceso SeTanxmebis gaumWvirvale qarTuli modeli ver uz-
runvelyofs braldebulisaTvis sargeblis motanas, sajaro intere-
sis dakmayofilebis gziT.266 saproceso SeTanxmebis dRes arsebuli 
modeli (ssk 55-e muxli) kargi saSualebaa, „noyieri niadagia~ imisT-
vis, rom braldebulze samarTaldamcavi organoebis mxridan ganx-
orcieldes zewola.267 Tavisuflebis aRkveTis maqsimumsa da minimums 
Soris arsebuli didi zRvari da prokuroris uflebamosileba Tavad 
SesTavazos sasjelis nebismieri zoma braldebuls, aZlevs mas imis 
SesaZleblobas, imoqmedos braldebulze da miiRos misgan aRiarebiTi 
Cveneba, iTanamSromlos masTan.268 saproceso SeTanxmebis dros mxare-
Ta Tanasworobaze an braldebulis saproceso SeTanxmebaSi Tavisuf-
ali nebis gamovlinebaze SeuZlebelia saubari, roca prokurors aqvs 
uflebamosileba braldebuls saproceso SeTanxmeba gauformos erTi 
an aTi wliT Tavisuflebis aRkveTaze.

saproceso SeTanxmebis institutiT xdeba arasrulwlovanTan/
kanonier warmomadgenelTan sasjelze „vaWrobis~ mcdeloba, rac ewi-
naaRmdegba kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovanis interess, 
mis aRzrdas. saproceso SeTanxmebis dros mozardTan saubari ima-

265  turava, m., 2014. gv. 94.
266  gvenetaZe, n., 2013. gv. 236. 
267  laliaSvili, T., 2013. gv. 286.
268  iqve.
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ze ki ar midis ra surs mas, aramed ra unda gaakeTos man, rom mas 
saproceso garigeba gauformdes. Sesabamisad, es ar SeiZleba iyos 
arasrulwlovanis interesSi da saproceso SeTanxmebis instituti ar 
unda iqnes gamoyenebuli arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganx-
orcielebis dros. argumenti imis Taobaze, rom saproceso SeTanx-
meba swraf marTlmsajulebas uzrunvelyofs ar aris misaRebi, radgan 
swrafi marTlmsajulebis pirobebSic ki mozardis WeSmariti interesi 
unda iqnes gaTvaliswinebuli. saproceso SeTanxmebis nacvlad far-
Tod unda iqnes gamoyenebuli swrafi da efeqturi aRdgeniTi mar-
Tlmsajulebis sxva institutebi: ganrideba, ganrideba da mediacia an 
amk-iT gaTvaliswinebuli alternatiuli sasjelebi. 

2. diskriminaciis akrZalva

amk-s mexuTe muxlis mixedviT, „akrZalulia arasrulwlovnis, 
agreTve misi kanonieri warmomadgenlis pirdapiri da iribi diskrimi-
nacia „diskriminaciis yvela formis aRmofxvris Sesaxeb~ saqarTvelos 
kanonis pirveli muxliT gaTvaliswinebuli niSniT/niSnebiT~.

diskriminaciisagan dacva saqarTvelos konstituciis me-14 mux-
liT garantirebuli uflebaa. am muxliT daculia adamianTa iuridi-
uli Tanasworuflebianoba rasobrivi, eTnikuri, religiuri an sxva 
kuTvnilebisgan.269 rasobriv da eTnikuri niSniT diskriminacia abso-
luturi uflebaa da am niSniT Tanasworobis darRveva yvela SemTx-
vevaSi diskriminaciad ganixileba, xolo zogierTi niSani absolutur-
Tan miaxlovebulia. am niSnebiT gansxvavebul mopyrobas saxelmwifos 
mxridan „Zalzed wonadi argumentebi esaWiroeba~.270

3. arasrulwlovnis harmoniuli ganviTarebis ufleba

amk-s meeqvse muxlis Tanaxmad, „arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis procesSi arasrulwlovans aqvs fizikuri, gonebrivi, su-
lieri, zneobrivi da socialuri ganviTarebis ufleba~. harmoniuli 
ganviTarebis es ufleba aris bavSvTa uflebaTa konvenciis me-6 mux-
lis meore nawilis (bavSvis sicocxlis SenarCunebisa da jansaRi gan-
viTarebis ufleba) farTo mniSvnelobiT gamoyeneba.271 am konkretuli 
CanaweriT saxelmwifo valdebulebas iRebs marTlmsajulebis ganxor-
cielebis yvela etapze araTu Seaferxos, aramed uzrunvelyos aras-
rulwlovanis ganviTareba. 

arasrulwlovanis harmoniuli ganviTarebis ufleba unda ganvix-

269  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqalaqeo-
ba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 61. (muxli 14, go-
ciriZe, e.)
270  iqve.
271  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 119.
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iloT saqarTvelos konstituciis me-16 muxlis farglebSi. swored 
Tavisufali ganviTarebis ufleba aris mniSvnelovani bavSvebisa da 
mozardebisaTvis,272 raTa TavianTi wvlili Seitanon da isargeblon 
ekonomikuri, politikuri da kulturuli ganviTarebiT, resursiT, 
romelSic adamianis uflebebi da Tavisuflebebi realizdeba.273

saqarTvelos konstituciis 39-e muxliT dacul uflebebs Soris 
aseve moiazreba socialuri saxelmwifos principiT gamtkicebuli sax-
elmwifos valdebuleba arasrulwlovanis harmoniuli ganviTarebis 
uflebaSi xelis Sewyobis Sesaxeb. kerZod, saxelmwifo valdebulia 
socialuri saxelmwifos principidan gamomdinare im kanonTan kon-
fliqtSi myof mozardebs Seuqmnas pirobebi, romelic fizikuri da 
fsiqikuri mdgomareobis gamo ver monawileoben qveynis cxovrebaSi.274

4. Tanazomiereba

amk-s meSvide muxlis Tanaxmad, „kanonTan konfliqtSi myofi aras-
rulwlovnis mimarT gamoyenebuli zoma Cadenili qmedebis Tanazom-
ieri unda iyos da mis pirovnebas, asaks, saganmanaTleblo, socialur 
da sxva saWiroebebs unda Seesabamebodes~.

arasrulwlovnis mimarT nebismieri sanqciis, gansakuTrebiT ki 
patimrobis da Tavisuflebis aRkveTis Sefardebisas gaTvaliswinebul 
unda iqnes e. w. Tanazomierebis konstituciuri principi. saqarTvelos 
sakonstitucio sasamarTlos ganmartebiT, Tanazomierebis principi 
`pirdapir ukavSirdeba samarTlebrivi saxelmwifos princips. swored 
Tanazomierebis principi adgens materialur masStabebs kanonmdeb-
lisaTvis ZiriTadi uflebebis SezRudvisas. Tu norma am principebs 
ar Seesabameba, is dauSvebs TviTnebobis SesaZleblobas. adamianis Ta-
visuflebis sferoSi saxelmwifos TviTneboba ki avtomaturad niS-
navs adamianis Rirsebis, rogorc konstituciuri wesrigis umaRlesi 
principis, samarTlebrivi saxelmwifosa da sxva konstituciuri prin-
cipebis darRvevas da adamianis Tavisuflebis ZiriTadi uflebis ara-
konstituciur xelyofas~.275 

arasrulwlovnisaTvis patimrobis an Tavisuflebis aRkveTis 
Sefar debisas Tanazomierebis principis gaTvaliswineba gulisxmobs: 
1) le  gitimuri miznis miRwevas; 2) gamosadegobas; 3) aucileblobas; 

272  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqalaqeo-
ba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 91. (muxli 16, go-
ciriZe, e.)
273  iqve.
274  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 483-484. 
(muxli 39, izoria, l.).
vrclad ix.: SalikaSvili, m./miqanaZe, g./xasia, m., 2014. gv. 29-33.
275  saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2009 wlis 6 aprilis #2/1/415 
gadawyvetileba.
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4) proporciulobas.276 ganvixiloT TiToeuli maTgani cal-calke:
• legitimuri miznis miRweva arasrulwlovanTa mimarT patim-

robis/Tavisuflebis aRkveTis daniSvnis dros gulisxmobs sanq-
ciis/sasjelis konkretul vadas, romelmac unda uzrunvelyos 
sasjelis miznebi, kerZod, axali danaSaulis Tavidan acileba 
da resocializacia. Sesabamisad, mosamarTlis mier SerCeu-
li unda iyos aRkveTi RonisZiebis/sasjelis iseTi forma da 
zoma, romelic arasrulwlovnis resocializacias uzrunve-
lyofs. sasjelis zoma orientirebuli unda iyos aRzrdis miR-
wevaze.277 kriminologiur literaturaSi davaa imaze, arasrul-
wlovnisaTvis misjili moklevadiani (eqvsi Tvidan erT wlamde) 
Tu grZelvadiani (erTi wlidan sam wlamde) sasjeli aris Tu 
ara resocializaciis momtani. kriminologiaSi davas ar iwvevs 
is garemoeba, rom oTxi an xuTi wliT Tavisuflebis aRkveTa 
xels uwyobs ara piris resocializacias, aramed frustraciasa 
da socializaciis dakargvas.278 

• SerCeuli saSualeba legitimuri miznis misaRwevad unda iyos 
gamosadegi. saSualeba, romelic miznis miRwevas arTulebs, 
dauSvebeli da Sesabamisad, arakonstituciuria.279 mosamarTle/
prokurori valdebulia, SearCios iseTi formis da zomis sanq-
cia, rom man legitimuri miznis (resocializacia-reabilitacia 
da axali danaSaulis Tavidan acileba) miRweva uzrunvelyos.280

• arasrulwlovnisaTvis konkretuli sanqciis forma da zoma 
unda iyos aucilebeli dasaxuli miznis misaRwevad. aucilebe-
lia sasjelis iseTi forma da zoma, romelic uzrunvelyofs 
sasjelis miznis miRwevas. Tu Tavisuflebis aRkveTis mcire 
zomas SeuZlia sasjelis miznis miRweva da miuxedavad amisa, 
gamoyenebul iqneba maRali zomis Tavisuflebis aRkveTa, es 
iqneba msjavrdebulis interesebSi arasavaldebulo Careva.281 
aRniSnuli sakiTxi gamtkicebulia samarTliani saxelmwifos 
konstituciuri principiT, amitom mosamarTle valdebulia 
Tavisuflebis aRkveTis mcire zoma SearCios, Tu igi sasjelis 
miznebs uzrunvelyofs.282 Tu sxva ufro msubuq formas Seu-
Zlia uzrunvelyos mozardis qceva, mosamarTle valdebulia 

276  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 24. (muxli 7, 
izoria, l.).
277  Ostendorf, H., 2009. S. 150.
278  Ostendorf, H., 2009. S. 152; Peters, K., 1960. S. 193; Mollenhauer, W., 1961, S. 162.
279  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqala-
qeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 25. (muxli 7, 
izoria, l.).
280  Laubenthal, K., Baier, H., Nestler, N., 2015. S. 186.
281  Ostendorf, H., 2009. S. 152
282  iqve.
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swored es forma gamoiyenos.
• dabolos, aucilebelia moxdes imis ganxilva, aris Tu ara sanq-

cia/patimroba/Tavisuflebis aRkveTis zoma legitimuri miznis 
proporciuli. proporciuloba gansazRvravs damokidebule-
bas mizansa da saSualebas Soris, anu xdeba maTi Sepirispireba. 
„SezRuduli sikeTisa da SezRudvis miznis Sefasebisas, gad-
amwyvetia maTi Sepirispireba, ramac unda cxadyos, rom erTi 
sikeTe ar iqneba  araproporciulad, calmxrivad Sefasebuli 
meore sikeTis xarjze~.283 „mjelobis sagania _ ramdenad ad-
ekvaturi da proporciulia uflebaSi Carevis konkretuli 
forma im legitimuri miznebisa, romelTa misaRwevadac is iqna 
SerCeuli~.284 aRniSnuli gulisxmobs, rom arasrulwlovnisaT-
vis sanqcia/Tavisuflebis aRkveTis zoma mis mier Cadenili da-
naSaulis proporciuli unda iyos da uzrunvelyos rogorc 
ganmeorebiT danaSaulis Cadenis SeuZlebloba, aseve mozardis 
resocializacia.285 imisaTvis, rom moxdes mocemuli meoTxe 
komponentis kriteriumis srulad dakmayofileba mosamarTle 
valdebulia daadginos: damnaSavis pirovneba (socialuri, ojax-
uri urTierTobebi) da danaSaulis Cadenis motivi; msxverplTan 
misi damokidebuleba rogorc danaSaulis Cadenis momentSi, ise 
danaSaulis Semdeg; damnaSavis ganviTarebisaTvis sasjelis sa-
varaudo  fizikuri da fsiqologiuri Sedegebi da sxva.286

Tanazomierebis principis gamoyenebis dros Tavisuflebis aRkve-
Ta SerCeuli unda iyos rogorc ukiduresi forma (Ultima Ratio),287 da 
misi Sefardebisas sasjelis zoma ise unda iyos SerCeuli arasrulw-
lovnisTvis, rom is iyos ara dasjis, aramed aRmzrdelobiTi xasiaTis. 
sasjelis saxiT Tavisuflebis aRkveTas aRmzrdelobiTi xasiaTi unda 
hqondes. arasrulwlovnisaTvis misjilma araproporciulma sasjel-
ma SeiZleba gamoiwvios misi pativisa da Rirsebis Selaxva. saqarT-
velos sakonstitucio sasamarTlos 2007 wlis 26 oqtombris #2/2-389 
gadawyvetileba Semdegnairad ganmartavs pativisa da Rirsebis Semlax-
av mopyrobas: `mopyroba msxverplSi aRZravs SiSis, tkivilisa da aras-
rulfasovnebis gancdas; es gancda amcirebs da akninebs msxverpls; 
gancda texs msxverplis fizikur an moralur mdgomareobas; mopyrob-
is mizania msxverplis damcireba; mopyrobis xarisxi aRwevs simkacris 
minimalur dones mainc. damamcirebeli mopyrobis faqti unda dadg-
indes obieqtur garemoebebze dayrdnobiT da ara savaraudo msxver-

283  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqala-
qeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 25. (muxli 7, 
izoria, l.).
284  eremeZe, q., 2013. gv. 122.
285  Ostendorf, H., 2009. S. 153.
286  iqve.
287  Laubenthal, K., Baier, H., Nestler, N., 2015. S. 186.
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plis subieqturi SegrZnebebisa da gancdebis analizis safuZvelze. ... 
pativisa da Rirsebis xelmyofi kanoni unda Seicavdes normebs, rom-
lebic iqneboda imdenad mkacri, amoraluri da usamarTlo, rom isi-
ni obieqturi TvalsazrisiT moaxdendnen: pirovnebis mier sakuTari 
moraluri Tvisebebis Sefasebis (Rirsebis) an sazogadoebis mxridan 
pirovnebis mimarT SefasebiTi damokidebulebis (pativis) dakninebas~.

germanul literaturaSi gamoTqmulia mosazreba, rom sazoga-
doebisaTvis sasargeblo Sromis daniSvna 300 saaTis odenobiT ewi-
naaRmdegeba konstituciiT aRiarebul Tanafardobis princips,288 vi-
naidan is ar aris gamosadegi, radgan SeuZlebelia mozards, romelic 
skolaSi an profesiul saswavlebelSi dadis da sazogadoebisaTvis 
sasargeblo Sromis aRsruleba evaleba Tavisufal dros, daevalos 
kidev damatebiT 300 saaTi sazogadoebrivad sasargeblo Sroma. 

5. yvelaze msubuqi saSualebisa da alternatiuli zomis
prioritetuloba

amk-s merve muxlis mixedviT, „1. arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis procesSi upiratesoba saqarTvelos sisxlis samarTlis 
kodeqsis, saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis, saqa-
rTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis, patimrobis 
kodeqsisa da am kodeqsis miznebis miRwevis yvelaze msubuq saSuale-
bas eniWeba.

2. arasrulwlovnis mimarT, pirvel rigSi, ganixileba ganridebis 
an aRdgeniTi marTlmsajulebis RonisZiebis gamoyenebis SesaZleblo-
ba da fasdeba, sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis dakisrebasa 
da sasjelis gamoyenebaze ukeT uzrunvelyofs Tu ara ganrideba an 
RonisZieba arasrulwlovnis resocializacia-reabilitacias da axali 
danaSaulis Tavidan acilebas.

3. nebismieri zoma, romelic arasrulwlovnis mimarT saqmis sa-
samarTloSi ganxilvis nacvlad gamoiyeneba, arasrulwlovnis ufle-
bebisa da samarTlebrivi garantiebis dacvas unda emsaxurebodes~.

zemoT ganxiluli principebisagan gansxvavebiT es ar aris kon-
stituciur samarTlebrivi principi. es aris ufro marTlmsajulebis 
mizani arasrulwlovanis mimarT gamoyenebul iqnes yvelaze msubuqi 
saSualeba da alternatiuli zomebi iyos prioritetuli. 

amk gvTavazobs msubuqi saSualebisa da alternatiuli zomebis 
erTgvar gradacias: ganrideba da ganrideba-mediacia da arasrulw-
lovanTa sasjelebi. 

arasrulwlovanTa sasjelebs gaaCnia Semdegi gradacia: jarima, 
Sinapatimroba, saqmianobis uflebis CamorTmeva, sazogadoebisaTvis 

288  Ostendorf, H., 2013. S. 142.
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sasargeblo Sroma, Tavisuflebis SezRudva, vadiani Tavisuflebis 
aRkveTa.

6. patimroba, rogorc ukiduresi RonisZieba

amk-s mecxre muxlis mixedviT, „1. dauSvebelia arasrulwlovnisT-
vis Tavisuflebis SezRudva, Tu kanoniT gansazRvruli miznis miRweva 
ufro msubuqi zomis gamoyenebiT aris SesaZlebeli. 2. arasrulwlov-
nis dakaveba da dapatimreba, misTvis Tavisuflebis SezRudva da Tavi-
suflebis aRkveTa dasaSvebia mxolod rogorc ukiduresi RonisZieba, 
romelic SeZlebisdagvarad mokle vadiT da regularuli gadasinjvis 
pirobiT unda iqnes gamoyenebuli~.

bavSvTa uflebaTa konvenciis 37-e muxlis (b) punqti iTvaliswinebs, 
rom Tavisuflebis aRkveTa SeiZleba mxolod ukiduresi zomis saxiT 
da isic drois rac SeiZleba mokle vadiT. 

saerTaSoriso samarTalSi arainstituciur midgomebs, insti-
tuciur midgomebTan SedarebiT upiretesoba eniWeba, rac gulisx-
mobs, rom bavSvebisTvis Tavisuflebis aRkveTa akrZaluli ar aris, 
Tumca eWvgareSea, rom ukidures RonisZiebad gamoiyeneba.289 

garda imisa, rom bavSvis mimarT Tavisuflebis aRkveTa ukidures 
zomad an minimaluri xangrZlivobiT unda iqnes gamoyenebuli, saer-
TaSoriso standartebi saxelmwifoebs avaldebulebs, rom dakavebis 
adgilebis sistema ojaxis wevrebis mimarT Ria iyos, pirobebi bavSvis 
moTxovnebis Sesabamisi, xolo personali bavSvTan urTierTobaSi gad-
amzadebuli.290

7. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesSi
arasrulwlovnis monawileoba 

amk-s meaTe muxlis Tanaxmad, „1. kanonTan konfliqtSi myof aras-
rulwlovans aqvs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesSi 
uSualod an/da kanonieri warmomadgenlis meSveobiT monawileobis 
ufleba. mas aqvs agreTve ufleba, mousminon da gaiTvaliswinon misi 
mosazrebebi asakisa da ganviTarebis donis Sesabamisad. 2. kanonTan 
konfliqtSi myofi arasrulwlovnis advokats ufleba aqvs, arasrul-
wlovnis kanonieri warmomadgenlis werilobiTi TanxmobiT, arasrul-
wlovnis nebisgan damoukideblad Seitanos saCivari an uari Tqvas 
masze, Tu es Seesabameba arasrulwlovnis saukeTeso interesebs. 3. 
Tu arasrulwlovnisa da misi kanonieri warmomadgenlis an saproceso 
warmomadgenlis moTxovnebi erTmaneTs ewinaaRmdegeba, upiratesoba 
im moTxovnas eniWeba, romelic metad Seesabameba arasrulwlovnis 

289  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 177.
290  igive, gv. 178.
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saukeTeso interesebs. 4. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis pro-
cesSi arasrulwlovnis monawileobiT ganxorcielebuli qmedeba unda 
Seesabamebodes misi aRqmisa da gagebis unarebs~.

mocemuli muxli gansazRvravs arasrulwlovanis marTlmsa-
julebis procesSi monawileobis sakiTxs. arasrulwlovans an/da mis 
warmomadgenels ufleba aqvs uSualod miiRos monawileoba marTlm-
sajulebis procesSi, mosmenil iqnes igi da gaTvaliswinebuli iqnes 
bavSvis mosazreba. es ufleba ganmtkicebulia aseve bavSvTa uflebaTa 
konvenciis me-12 muxlSi. saxelmwifos valdebuleba mousminon bavSvs bavS-
vis azris gamoxatvis uflebis aRiarebas efuZneba.291 garemo, romelSic 
bavSvi ganaxorcielebs am uflebas unda iyos wamaxalisebeli, rom igi 
darwmundes mis mimarT keTilganwyobil midgomaSi.292 bavSvis mosmenisa 
da misi mosazrebis gaTvaliswineba pirveli nabijia misi pirovnebis 
seriozulad miRebisken. mxolod amgvari midgomiT (misi pirovnebis 
aRiarebiT) aris SesaZlebeli saxelmwifosa da marTlmsajulebis 
mimarT mozardis uaryofiTi damokidebulebis Secvla.293 

8. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesis gaWianurebis 
dauSvebloba

 
amk-s meTerTmete muxlis mixedviT, „1. arasrulwlovanTa marTlm-

sajulebis procesi yovelgvari gaumarTlebeli gaWianurebis gareSe 
unda mimdinareobdes. 2. sasamarTlo valdebulia kanonTan konfliqt-
Si myofi arasrulwlovnis saqme prioritetulad ganixilos~.  ger-
manul iuridiul literaturaSi saubaria ara `gaumarTlebel gaWi-
anurebaze~ aramed daCqarebul procesze, 294 Sesabamisad, umjobesia 
ara gaWianurebaze, aramed daCqarebul procesze saubari. miT umetes, 
rom procesis gaumarTlebeli gaWianureba arc srulwlovani bral-
debulis SemTxvevaSi aris misaRebi. daCqarebuli procesis mniSvnelo-
ba (gaWianurebuli procesis uaryofiTi mxare) Semdegi garemoebebis 
gamo aris sayuradRebo:295

• gaWianurebuli procesis dros rTuldeba mtkicebulebebis Se-
groveba, xolo daCqarebuli procesis SemTxvevaSi xdeba mtki-
cebulebebis swrafi mopoveba;

• gaWianurebuli procesis dros izrdeba ganmeorebiTi danaSau-
lis Cadenis albaToba, Tu arasrulwlovanis mimarT aRkveTi 
RonisZiebis saxiT patimroba ar aris Sefardebuli;

• gaWianurebuli procesis dros klebulobs Sefardebuli 
sasjelis efeqtianoba;

291  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 122.
292  hamiltoni, q., 2011. gv. 40.
293  Ostendorf, H., 2015. S. 62.
294  igive, gv. 65.
295  Ostendorf, H., 2015. S. 65; TumaniSvili, g., 2014. gv. 77, 78.
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• gaWianurebuli procesi uaryofiTad aisaxeba mozardis fsiqikaze;
• gaWianurebuli procesi ewinaaRmdegeba dazaralebulis sur-

vils.

daCqarebuli procesis dros erTis mxriv aucilebelia kanonTan 
konfliqtSi myofma mozardma kargad gaiTavisos mis mimarT warmodge-
nili braldebis arsi da sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi damokide-
buleba da meores mxriv unda moxdes individualuri prevenciis ganx-
orcieleba.296 

mokle procesma unda uzrunvelyos ori sakiTxi: 1) samarTlebrivi 
saxelmwifosTvis aRiarebuli principebis dacva, da 2) kanonTan kon-
fliqtSi myofi konkretuli mozardis resocializacia.

daCqarebuli procesi ar niSnavs saproceso garigebas mozardis 
mimarT. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganxorcielebis dros 
ar SeiZleba saproceso SeTanxmebis institutis danergva. 

amk-s meTerTmete muxlis meore nawili saubrobs sasamarTloSi 
arasrulwlovani braldebulis saqmis ganxilvis prioritetulobaze. 
sasurveli iqneba ara specializirebuli mosamarTleebis SemoReba 
(amk-s me-17 muxli), aramed arasrulwlovanTa mosamarTlis insti-
tutis SemoReba, romelic mxolod arasrulwlovani braldebulis 
saqmes ganixilavda.

9. arasrulwlovanis nasamarTloba 

amk-s meTormete muxlis mixedviT, „1. arasrulwlovans nasamarT-
loba gaqarwylebulad eTvleba sasjelis moxdisTanave, xolo piro-
biT msjavrdebisas _ gamosacdeli vadis gasvlisTanave. 2. am muxlis 
pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli SeRavaTi ar moqmedebs, Tu aras-
rulwlovani kvlav Caidens danaSauls. aseT SemTxvevaSi arasrulw-
lovans nasamarTloba gauqarwyldeba: a) pirobiT msjavrdebisas _ 
gamosacdeli vadis gasvlisTanave; b) Tavisuflebis aRkveTaze ufro 
msubuqi sasjeliT msjavrdebisas _ sasjelis moxdidan 6 Tvis Sem-
deg; g) naklebad mZime danaSaulisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT ms-
javrdebisas _ sasjelis moxdidan 1 wlis Semdeg; d) mZime danaSau-
lisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT msjavrdebisas _ sasjelis moxdidan 
3 wlis Semdeg; e) gansakuTrebiT mZime danaSaulisaTvis Tavisuflebis 
aRkveTiT msjavrdebisas _ sasjelis moxdidan 5 wlis Semdeg~.

zemoaRniSnuli normis Tanaxmad, Tu arasrulwlovanma pirvelad 
Caidina danaSauli nasamarTloba gaqarwylebulad CaiTvleba sasjelis 
moxdisTanave, xolo Tu saxeze gvaqvs ganmeorebiT danaSaulis Cadena 
nasamarTlobis gaqarwyleba moxdeba zemoaRniSnuli vadis gasvlis 
Semdeg.

296  Ostendorf, H., 2015. S. 64; 
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sainteresoa, mocemuli muxlis arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis zogadi principebis TavSi arsebobis sakiTxi. nasamarTlobis 
gaqarwylebis sakiTxi ar aris arc konstituciuri principi da arc 
zogadi mniSvnelobis sakiTxi, rom misi zogadi principebis TavSi gan-
Tavseba iyos mizanSewonili sakanonmdeblo teqnikis TvalsazrisiT. es 
aris erTi Cveulebrivi norma, romelic arasrulwlovanis nasamarT-
lobis gaqarwylebis sakiTxs awesrigebs. umjobesia arasrulwlovanis 
nasamarTlobis gaqarwylebis es konkretuli muxli ganTavsdes amk-s 
meSvide karis meToTxmete Tavis bolo muxlad.

SedarebisTvis, sisxlis samarTlis kodeqsSi nasamarTlobis Ses-
axeb 79-e muxli ganTavsebulia meTxuTmete TavSi _ amnistia, Sewy-
aleba, nasamarTloba.

10. arasrulwlovanis piradi cxovrebis daculoba 

amk-s mecamete muxlis mixedviT, „1. arasrulwlovnis piradi 
cxovrebis daculoba uzrunvelyofilia arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis procesis nebismier stadiaze. 2. arasrulwlovnis nasamarT-
lobisa da administraciuli pasuxismgeblobis Sesaxeb informacia 
sajaro ar aris. dauSvebelia arasrulwlovnis personaluri monace-
mebis gamJRavneba da gamoqveyneba, garda „personalur monacemTa dac-
vis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa~.

piradi cxovrebis xelSeuxebloba saqarTvelos konstituciis me-
20 muxliT gaTvaliswiebuli uflebaa. es sakiTxi aseve gaTvaliswine-
bulia adamianis uflebaTa sayovelTao deklaraciis me-12 muxlSi, 
bavSvTa uflebaTa konvenciis me-16 muxlSi.  

piradi cxovrebis xelSeuxeblobis ganmartebisas saqarTvelos sa-
konstitucio sasamarTlom aRniSna, rom `kanonmdebloba unda Seiqm-
nas socialuri Tanacxovrebis xelSewyobisa da SenarCunebis gaT-
valiswinebiT, Tumca im savaldebulo pirobiT, rom daculi iqneba 
TiToeuli pirovnebis TviTmyofadoba~.297 aRniSnuli pirvel rigSi, 
gulisxmobs pirovnebis Tavisufali ganviTarebis xelisSemSleli 
garemoebebis, SezRudvebis aRkveTas.298 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis konteqstSi piradi cxovrebis 
xelSeuxeblobis sakiTxi moicavs or mniSvnelovan komponents: 1) sax-
elmwifom ar dauSvas kanonTan konfliqtSi myofi bavSvis Sesaxeb is-
eTi xasiaTis informaciis gavrceleba, romelic mis identificire-
bas gamoiwvevs;299 2) satelevizio reportaJebis dros ar unda iyos 
mozardis garegnuli identifikaciis SesaZlebloba, vinaidan `damna-

297  eremaZe, q., 2013. gv. 18.
298  tuRuSi, T./burjanaZe, g./mSvenieraZe, g./gociriZe, g./menabde, v., 2013. 
gv. 189.
299  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 166.
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Saved identificirebuli~ mozardis sazogadoebaSi inegracias da re-
socializacias SeeSleba xeli.300

piradi cxovrebis xelSeuxeblobis ufleba mWidro kavSirSia iseT 
uflebebTan, rogoricaa identobis SenarCunebis, udanaSaulobis 
prezumfciis,301 bavSvis WeSmariti interesis an bavSvis Rirsebisa da 
xelSeuvalobis dacvis ufleba, „es ki bavSvis janmrTeli emociuri, 
sulieri da fizikuri ganviTarebis ZiriTadi elementebia~.302

11. arasrulwlovanisadmi individualuri midgoma

amk-s meToTxmete muxlis mixedviT, „1. arasrulwlovnis mimarT 
gadawyvetilebis miRebisas gaiTvaliswineba misi individualuri maxa-
siaTeblebi: asaki, ganviTarebis done, cxovrebis, aRzrdisa da ganvi-
Tarebis pirobebi, ganaTleba, janmrTelobis mdgomareoba, ojaxuri 
viTareba da sxva garemoebebi, romlebic arasrulwlovnis xasiaTisa 
da qcevis Taviseburebebis Sefasebis da misi saWiroebebis gansaz-
Rvris SesaZleblobas iZleva. 2. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
procesis nebismier stadiaze procesis mwarmoebeli piri arasrul-
wlovans gansakuTrebuli yuradRebiT unda moepyras~. arasrulw-
lovanisadmi individualuri midgoma pirvel rigSi gulisxmobs, rom 
gadawyvetilebis miRebis dros arasrulwlovanis individualuri 
prevencia unda iqnes gaTvaliswinebuli. miRebuli gadawyvetileba 
mxolod konkretul braldebul/msjavrdebul pirs unda exebodes. 
am gadawyvetilebis „gavrcelebis~ mcdeloba aris zogadi prevencia 
(Generalprävention), rac arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi dauSve-
belia.303 arasrulwlovanisadmi individualuri midgoma aseve gulisx-
mobs arasrulwlovani braldebulis-msjavrdebulis seriozulad aR-
qmas marTlmsajulebis procesis dros. es ki Tavis mxriv moiTxovs 
monawile pirebis mxridan mozardebisadmi specifiuri mopyrobis da 
midgomebis codnas.304

arasrulwlovanis WeSmariti interesis matarebeli gadawyvetilebis 
misaRebad aucilebelia amk-s meToTxmete muxlis pirveli nawilis 
CamonaTvalis gaTvaliswineba. danaSauli meted kompleqsuri mov-
lenaa, Sesabamisad, es CamonaTvali ver iqneba amomwuravi, amitom 
gadawyvetilebis miRebis dros unda moxdes yvela im mniSvnelovani 
sakiTxis gaTvaliswineba, romelic kanonTan konfliqtSi myofi mo-

300  SalikaSvili, m., 2014. gv. 101; saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi me-
ore. saqarTvelos moqalaqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 
2013. gv. 98. (muxli 16, gociriZe, e.).
301  TumaniSvili, g., 2014. gv. 80, 81.
302  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 167.
303  Ostendorf, H., 2015. S. 60.
304  igive, gv. 62.
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zardis Sefasebas da mis samomavlo aradanaSaulebriv qcevas uzrun-
velyofs.

danaSaulis gamomwvevi mizezebis Teoriuli safuZvlebi da misi 
gaTvaliswinebac isevea mniSvnelovani, rogorc konkretuli mozar-
dis ojaxuri, socialuri Tu sxva mdgomareoba. kriminaluri prog-
nozi metad rTuli mecnierebaa. igi empiriuli monacemebis analizis 
safuZvelze kriminaluri movlenebisa da procesebis Sesaxeb varauds 
gulisxmobs, romelic amavedros konkretuli sazogadoebis ganviTa-
rebis tendenciebs iTvaliswinebs.305 

„arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis Ses-
axeb~ saqarTvelos kanonis mesame muxlis Tanaxmad, arasrulwlovan-
Ta marTlmsajulebis kodeqsiT gaTavaliswinebul arasrulwlovanis 
individualur Sefasebas amk-s 27-e muxlis meoTxe nawilis a), b) da 
d) punqtebis SemTxvevaSi uzrunvelyofs arasapatimro sasjelTa da 
probaciis erovnuli saagento, xolo g) da e) punqtebis SemTxvevaSi 
penitenciuri departamenti (amk 27-e muxlis me-6 nawili).

„individualuri Sefasebis angariSis momzadebis meTodologiis, 
wesisa da standartis gansazRvris Sesaxeb“ saqarTvelos iusticiis, 
Sinagan saqmeTa saministrosa da sasjelaRsrulebisa da probaciis 
ministrebis 2016 wlis 15 martis erToblivi #132/#95/#23 brZanebiT 
dadginda: a) ganridebis RonisZiebis gansazRvrisas individualuri Se-
fasebis angariSis momzadebis meTodologia, wesi da standarti (da-
narTi #1); b) sasjelis daniSvnisas individualuri Sefasebis anga-
riSis momzadebis meTodologia, wesi da standarti (danarTi #2); g) 
sapatimro sasjelis individualuri dagegmvisas individualuri Se-
fasebis angariSis momzadebis meTodologia, wesi da standarti (da-
narTi #3); d) arasapatimro sasjelis aRsrulebisas individualuri 
Sefasebis angariSis momzadebis meTodologia, wesi da standarti (da-
narTi #4); e) pirobiT vadamde gaTavisuflebis sakiTxis ganxilvisas 
individualuri Sefasebis angariSis momzadebis meTodologia, wesi da 
standarti (danarTi #5).

12. arasrulwlovanis saproceso uflebebi

amk-s meTxuTmete muxlis mixedviT, „1. sisxlis samarTlis saq-
mis warmoebis nebismier stadiaze arasrulwlovani braldebuli/
msjavr debuli/gamarTlebuli da dazaralebuli sargebloben ufaso 
iuridiuli daxmarebis uflebiT. sisxlis samarTlis saqmis warmoe-
bis nebismier stadiaze arasrulwlovan mowmes am uflebiT SeuZlia 
isargeblos, Tu igi gadaxdisuunaroa. 2. sisxlis samarTlis saqmis 
warmoebis nebismier stadiaze arasrulwlovani sargeblobs agreTve 
Semdegi uflebebiT: a) misi ganviTarebis Sesatyvisi formiT infor-

305  SalikaSvili, m./CixlaZe, d. 2013. gv. 13.
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maciis miRebis uflebiT; b) Tarjimnis momsaxurebis ufasod miRebis 
uflebiT _ misi miRebis saWiroebis SemTxvevaSi; g) kanonieri war-
momadgenlis an saproceso warmomadgenlis Tanxlebis uflebiT; d) 
sakonsulo daxmarebis miRebis uflebiT; e) saqarTvelos kanonmde-
blobiT gaTvaliswinebuli sxva uflebebiT~.

zemoaRniSnuli saproceso uflebebidan sayuradReboa erTi _ 
ufaso iuridiuli daxmarebis ufleba. amk-s me-15 muxlis pirveli, 
23-e muxlis pirveli da 52-e muxlis mecxre nawilis CanaweriT, ufaso 
iuridiuli daxmarebis ufleba aqvs mxolod braldebul, msjavrde-
bul, gamarTlebul da dazaralebul arasrulwlovans. mowme aras-
rulwlovans es ufleba ar gaaCnia. mas SeuZlia am uflebiT sarge-
bloba Tu igi gadaxdisuunaroa. 

arasrulwlovani SesaZlebelia arc daikiTxos Tavdapirvelad ro-
gorc mowme, aramed gamoikiTxos.

dRes arsebuli mdgomareobiT xdeba piris mowmed gamokiTxva (sssk 
113-e muxli) da Semdeg misTvis bralis wardgena. gadaxdisunarian 
arasrulwlovan mowmes amk-s me-15-e, 23-e da 52-e muxlebis Canawere-
biT SesaZlebelia hyavdes mxolod kanonieri warmomadgneli da ara 
advokati. aseTi arasrulwlovani mowmisgan gamomZiebeli (prokuro-
ri) miiRebs misTvis sasurvel Cvenebas da Semdeg scnobs mas bral-
debulad, anu gamodis rom SesaZlebelia advokatis gareSe moxdes 
mowme, arasrulwlovani potenciuri braldebulis pirveli Cvenebis 
CamorTmeva gamokiTxvis saxiT. kanonieri warmomadgnelis yolas mo-
zardisaTvis aqvs emociuri stabilurobis garantis mniSvneloba, mas 
ar SeuZlia mowme, potenciur braldebul arasrulwlovans samarT-
lebrivi daxmareba gauwios, anu realurad mozardi rCeba iuridiuli 
momsaxurebis gawevis gareSe, ra drosac prokurorisaTvis sasarge-
blo Cvenebis micemis albaToba izrdeba. 

amk-s meTxuTmete muxlis meore nawilSi gaTvaliswinebuli sapro-
ceso uflebebis (da ara marto) mkafio ganmarteba mocemulia am kod-
eqsis mexuTe TavSi _ arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesis 
zogadi wesi _ muxlebi 26-34.
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Tavi mesame
arasrulwlovanTa ganrideba da mediacia

1. ganrideba/mediacia rogorc aRdgeniTi marTlmsajulebis 
nawili

saqarTveloSi 2010 wlis 15 noembers daiwyo arasrulwlovanTa 
ganridebis da mediaciis programa. programis dawyeba efuZneboda ss 
saproceso kodeqsis 105-e muxlis mexuTe  nawilis Canawers, romelic  
prokurors uflebamosilebas aZlevda  arasrulwlovanTan gaeforme-
bina xelSekruleba ganridebis an mediaciis Sesaxeb. amave muxlis meo-
Txe nawilis mixedviT ki, Tu arsebobda dasabuTebuli varaudi, rom 
pirma Caidina naklebad mZime an mZime danaSauli da danaSaulis Cadenis 
momentisaTvis mas ar Sesrulebia 18 weli, prokurori uflebamosilia 
dasabuTebuli dadgenilebiT miiRos gadawyvetileba sisxlissamarT-
lebrivi devnis ardawyebis an ukve dawyebuli sisxlissamarTlebrivi 
devnis Sewyvetis Sesaxeb devnis sajaro interesis ararsebobis gamo. 

`ganridebisa da mediaciis Sesaxeb prokurorebisaTvis saxelmZ-
Rvanelo miTiTebebisa da mxareebs Soris gasaformebeli xelSek-
rulebis ZiriTadi pirobebis damtkicebis Taobaze~ saqarTvelos ius-
ticiis  ministris 2010 wlis 12 noembris 216-e brZanebiT ganisazRvra, 
rom pirvel etapze mxolod naklebad mZime danaSaulis ganrideba da 
mediacia moxdeboda. 

saqarTvelos iusticiis saministros oficialuri veb-gverdis 
Tanaxmad, `ganridebisa da mediaciis programa sisxlis samarTlis 
reformis farglebSi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis liber-
alizaciis nawilia da igi prokurorebs saSualebas aZlevs sapilote 
qalaqebSi _ TbilisSi, rusTavSi, quTaissa da baTumSi, (2013 wlidan 
saqarTvelos mTeli masStabiT) arasrulwlovani ganaridon sisxlis-
samarTlebriv pasuxismgeblobas, Tu iarsebebs dasabuTebuli varaudi 
imis Sesaxeb, rom am arasrulwlovanma Caidina naklebad mZime danaSau-
li da Tu man danaSauli pirvelad Caidina. aseT SemTxvevaSi proku-
rors SeuZlia izrunos arasrulwlovnis socialur datvirTvaze. mxa-
reebTan erTad xdeba gansazRvra Tu ra saxis Sromas gaswevs sasjelis 
nacvlad mozardi dazaralebulis an saxelmwifos sasargeblod Tu 
sulac saganmanaTleblo an sportuli saqmianobiT dakavdeba. progra-
mis amoqmedebamde prokurorebma, socialurma muSakebma da mediato-
rebma saTanado treningebi gaiares. swored maT eZlevaT saSualeba 
arasrulwlovnis sasjelisgan ganridebis Semdeg mozardis socialur 
reintegraciaze izrunon. arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaciis 
programis ZiriTadi mizania sazogadoebas daubrundes srulyofili 
moqalaqe. amitomac arasrulwlovnis reabilitaciasa da socialur 
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reintegracias didi mniSvneloba eniWeba~.
kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis mimarT (Cadenili danaSau-

lis simZimis mixedviT) saxelmwifoebma unda SeimuSaon da danergon 
„safexurebrivi sistema`, rac gulisxmobs yovelgvari zomis miRebis 
gareSe gafrTxilebis micemas, ganridebas sasamarTlo procesamde da 
ukidures SemTxvevaSi sasamarTlo ganxilvas.306

nevrologiuri kvlevebi cxadyofen kriminologiisTvis nawilo-
briv nacnob sanqciis efeqtianobis sxvadasxva faqtors: erTis mxriv 
sasjeli mxolod maSin aris efeqturi, rodesac igi socialuri kon-
trolis sistemaSi TavSekavebul adgils ikavebs [saxelmwifos mxri-
dan TavSekavebulad gamoiyeneba], xolo meore mxriv xazi unda gaesvas 
mozardisTvis  SesaZleblobis micemas sakuTari dadebiTi saqcieliT 
aRidginos imiji sazogadoebaSi.307 aseTi kvlevebis Sedegebis safuZ-
velze kidev ufro aSkara xdeba aRdgeniTi marTlmsajulebis gamoy-
enebis aucilebloba. 

ganrideba da mediacia aris aRdgeniTi (restoraciuli308) marTlm-
sajulebis nawili,309 romlis ZiriTadi mizania mozardma damnaSavem ai-
Ros pasuxismgebloba momxdar qmedebaze da moaxdinos sazogadoebaSi 
swrafi integracia, rac xels SeuSlis danaSaulis ganmeorebiT Cade-
nas.310 aRdgeniTi marTlmsajulebis gamoyenebiT `mogebulia~ rogorc 
msxverpli da sazogadoeba, aseve damnaSave.311

1999 wlis evrosabWos ministrTa komitetis № R (99)19 rekomenda-
ciiT, saxelmwifoebma unda danergon mediacia, rogorc servisi sisx-
lis samarTlis procesis yvela etapze. mocemuli rekomendaciis me-10 
muxlis mixedviT: 1) yvela wevrma saxelmwifom xeli unda Seuwyos me-
diacias sisxlis samarTlis saqmeebis im danaSaulebze, romlisTvisac 
am RonisZiebis gamoyenebas mizanSewonilad CaTvlis; da 2) yvela wevrma 
saxelmwifom unda uzrunvelyos, rom amgvari mediaciis msvlelobisas 
dazaralebulsa da samarTaldamrRvevs Soris miRweuli nebismieri Se-
Tanxmeba gaTvaliswinebuli iqnes sisxlis samarTlis procesSi.312 amave 
rekomendaciiT mediacia aris problemis mogvarebaze orientirebuli 

306  hamiltoni, q., 2011. gv. 65.
307  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 53.
308  restoraciuli samarTali (aRdgeniTi marTlmsajuleba) gulisxmobs, 
rom arasrulwlovani pasuxismgeblobas iRebs Tavis arasamarTlebriv 
saqcielze. ojaxi, sazogadoeba da Tavad damnaSave erTad arian CarTu-
li am procesSi. arasrulwlovans Tavad SeuZlia miiRos monawileoba 
Sesaferisi dasjiTi zomebis SerCevaSi. aseTi marTlmsajuleba ar uka-
vSirdeba formalur samarTlebriv sistemas, Sesabamisad, Tavisuflebis 
aRkveTac gamoricxulia.
309  Winter, F. (Hrsg.), 2004. S. 15.
310  iqve, gv. 16.
311  iqve.
312  SalikaSvili, m., 2013. gv. 7.
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alternatiuli saSualeba.313

aRdgeniTi marTlmsajuleba multidisciplinuri kategoriaa da 
sisxlissamarTlebriv, kriminologiur, sociologiur, fsiqolo-
giur, viqtimologiur, social-pedagogiur sakiTxebs eyrdnoba.314 misi 
ZiriTadi arsi restituciaSi mdgomareobs, rac Tavis mxriv pirvan-
del mdgomareobaSi (damnaSavesa da dazaralebuls Soris socialuri 
urTierTobis aRdgena, danaSauliT gamowveuli zianis anazRaureba) 
dabrunebis ideis matarebelia.315 

tradiciuli marTlmsajulebisagan gansxvavebiT, romelic damna-
Savis dadgenaze da dasjazea ZiriTadad orientirebuli, aRdgeniTi 
marTlmsajulebis dros aqcenti pirvel rigSi problemis mogvare-
baze keTdeba, dialogisa da molaparakebis gziT zianis anazRaurebaze 
da mxareebis Serigebaze.316 misi gamoyenebis ZiriTadi mizania Seamcros 
ganmeorebiTi danaSauli da mozards Camouyalibos pasuxismgeblobis 
grZnoba sazogadoebrivi normebisadmi.317

oficialuri statistikuri monacemebi 2010 wlis 15 noembridan 
2015 wlis CaTvliT ganridebisa da ganridebis da mediaciis raode-
noba wlebis mixedviT ase gamoiyureba:

wlebi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
saerTo 
jami

ganrideba 0 52 80 281 168 153 734

ganrideba _ 
mediacia

2 28 44 51 36 143 304

sul 2 80 124 332 204 296 1038

recidivi 37 / 4%

unda aRiniSnos, rom ganridebis recidivis maCvenebeli aris ganx-
orcielebuli ganridebis/ganridebis da mediaciis saqmeebis mxolod 
4% _ 37 saqme, amaTgan 9-s gaformebuli hqonda ganridebis da media-
ciis xelSekruleba.

ganridebisa da mediaciis statistikuri monacemebis analizi 
gviCvenebs, rom bolo wlebis ganmavlobaSi imata ganridebis da me-
diaciis saqmeebma, rac misasalmebelia. sainteresoa, aseve 2015 wlis 
pirveli naxevris tendencia ganridebis saqmeebis didi nawili das-
rulebulia mediaciiT, aRniSnuli pirdapir imoqmedebs recidivis 
procentuli maCveneblis klebaze. 

saintersoa recidivis dabali maCvenebeli. Tu Cven am maCvenebels 

313  gvenetaZe, n./kvaWaZe, m./wiklauri-lamixi, e./gabunia, m., 2012. gv. 145.
314  TumaniSvili, g., 2013. gv. 253.
315  iqve.
316  SalikaSvili, m., 2013. gv. 8; TumaniSvili, g., 2013. gv. 255.
317  zehri, h., 2013. gv. 11.
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SevadarebT ganviTarebuli evropis saxelmwifos (germaniis) maCveneb-
els davinaxavaT, rom germaniaSi ganridebis recidivis maCvenebeli 
sakmaod maRalia (36,6% 2013 wels)318 qarTul maCvenebelze (4%). amis 
axsna SeiZleba imiT, rom germaniaSi ganrideba xdeba TiTqmis yvela im 
arasrulwlovnis saqmis, romelic am kriteriums akmayofilebs. saqa-
rTveloSi ki  im saqmeebis savaraudod mxolod naxevari midis gan-
ridebiT/ganrideba-mediaciiT, romlebic am programaSi CarTulobis 
sakanonmdeblo kriteriumebs akmayofileben. 

ganridebisa da mediaciis samarTlebrivi regulirebisaTvis miRe-
bul iqna Semdegi samarTlebrivi normebi: 

• `ganridebisa da mediaciis Sesaxeb prokurorebisaTvis sax-
elmZRvanelo miTiTebebisa da mxareebs Soris gasaformebeli 
xelSekrulebis ZiriTadi pirobebis damtkicebis Taobaze” saqa-
rTvelos iusticiis  ministris 2010 wlis 12 noembris 216-e 
brZaneba gauqmda da 2016 wlis pirvel Tebervals miRebul iqna 
iusticiis ministris axali 120-e brZaneba  `arasrulwlovanis 
mimarT ganridebis/ganridebisa da mediaciis programis gamoy-
enebis wesisa da mxareebs Soris gasaformebeli xelSekrulebis 
ZiriTadi pirobebis damtkicebis Taobaze”.

• `ganridebis an/da ganridebisa da mediaciis Sesaxeb xelSek-
rulebebis momzadeba-Sesrulebis procesSi socialuri muSa-
kis rolisa da saqmianobis wesis damtkicebis Taobaze” saqarT-
velos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis 
sakiTxTa ministris 2011 wlis 22 Tebervlis #29-e brZaneba;

• „arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaciis programaSi Car-
Tuli mediatorebis saqmianobis wesisa da samuSao dokumen-
taciis damtkicebis Taobaze“ saqarTvelos iusticiis  samin-
istros ssip danaSaulis prevenciis centris direqtoris 2014 
wlis 19 noembris #129/s brZaneba.

arasrulwlovanTa ganridebis sakiTxi axleburad iqna dareguli-
rebuli amk-is mier. amk-is 38 _ 48-e muxlebi aregulireben swored 
arasrulwlovanTa ganridebis da mediaciis sakiTxs. 

2. ganrideba

amk-s 38-e muxlis Tanaxmad, 1. Tu arsebobs dasabuTebuli varau-
di, rom arasrulwlovanma naklebad mZime an mZime danaSauli Caidi-
na, pirvel rigSi, ganixileba ganridebis SesaZlebloba da fasdeba, 
uzrunvelyofs Tu ara ganrideba arasrulwlovnis resocializacia-

318  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 35.
germaniaSi alternatiuli RonisZiebebis gamoyenebas mainc prioritetulad mi-
iCneven, radgan Tavisuflebis aRkveTidan gamowveuli recidivi (77,8%) orjer 
ufro metia ganridebis recidivis procentuli maCveneblisa (36,6%). Schafstein, F. 
/ Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 35.
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reabilitacias da axali danaSaulis Tavidan acilebas. 2. prokuro-
ri uflebamosilia am TaviT dadgenili wesiT miiRos dasabuTebuli 
gadawyvetileba sisxlissamarTlebrivi devnis ardawyebis an dawyeb-
uli sisxlissamarTlebrivi devnis Sewyvetisa da ganridebis Sesaxeb.  
3. prokuroris mier ganridebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisas, 
sasamarTlos mier sakuTari iniciativiT ganridebis gamosayeneblad 
saqmis ganxilvisas an ganridebis gamoyenebis Sesaxeb mxaris dasabuTe-
buli Suamdgomlobis ganxilvisas gaiTvaliswineba arasrulwlovnis 
saukeTeso interesebi, mis mier Cadenili qmedebis xasiaTi da simZime, 
arasrulwlovnis asaki, braleulobis xarisxi, mosalodneli sasjeli, 
arasrulwlovnis mier miyenebuli ziani, sisxlissamarTlebrivi dev-
nis prevenciuli gavlena, danaSaulis Semdgomi qceva, arasrulwlov-
nis mier  warsulSi Cadenili danaSauli da am kodeqsis 27-e muxlis 
Sesabamisad momzadebuli individualuri Sefasebis angariSi.

amk-s 38-e muxli iTvaliswinebs ganridebis gamoyenebas aseve 18-
dan 21 wlamde pirebis mimarT.

mozardis ganrideba gulisxmobs sisxlissamarTlebrivi pasux-
ismgeblobisagan mis ganridebas. ganridebis mizania mozardi aacdinos 
marTlmsajulebis sistemas da mis mimarT gamoiyenos individualuri 
prevenciis RonisZiebebi. kriminologiuri TvalTaxedviT ganridebis 
Teoriuli safuZvelia arasrulwlovanTa  danaSaulobis Tavisebure-
bebi _ arasrulwlovanTa  danaSaulobis normaluroba, epizoduroba 
da yvela sazogadoebaSi gavrceleba.319 

ganrideba aseve emsaxureba im amocanas, rom mozards misces gamo-
sworebis Sansi da Tavidan iqnes acilebuli cixis pirobebSi misi krim-
inalad Camoyalibebis gardauvali procesi.320  ganridebis upirvelesi 
mizania marTlmsajulebis stigmatizaciisagan mozardis dacva, mo-
zardis naklebi emociuri datvirTva, konfliqtis swrafi mogvareba, 
naklebi ekonomikuri xarji,321 naklebi resursis daxarjva [prokuro-
rebis SesaZlebloba ufro mniSvnelovan saqmeebs dauTmon dro].322

amk-s 38-e muxlis pirveli nawilis mixedviT, ganridebis ganxor-
cielebisaTvis aucilebelia, rom kumulaciurad saxeze iyos ori pi-
roba: a) dasabuTebuli varaudi, rom arasrulwlovanma Caidina nak-
lebad mZime an mZime danaSauli, b) uzrunvelyofs Tu ara ganrideba 
arasrulwlovnis resocializacia-reabilitacias da axali danaSau-
lis Tavidan acilebas. arasrulwlovnis resocializacia-reabilit-
acia da axali danaSaulis Tavidan acileba aris amk-s 65-e muxliT 
gaTvaliswinebuli sasjelis miznebi, anu ganridebas da sasjels aqvs 
erTnairi miznebi, rac dauSvebelia, ganridebas ar SeiZleba iseTi 

319  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 461.
320  iqve.
321  ganridebis/mediaciis ekonomikuri analizis Sesaxeb ix.: SalikaSvili, m., 
2013. gv. 159.
322  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 460.
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maRali mizani davuwesoT, rogorc sasjels, vinaidan sasjelis Se-
fardebis SemTxvevaSi arasrulwlovanis pirovnebaSi Carevas ufro in-
tensiuri xasiaTi aqvs, vidre ganridebis dros. mag. arasrulwlovanis 
werilobiTi gafrTxileba (ganridebis RonisZieba, amk-s 43 muxli) da 
arasrulwlovanis Sinapatimroba (sasjelis saxe, amk-s 69-e muxli) ar 
aris erTi da igive Carevis intensiobis matarebeli da Sesabamisad, 
maTi mizani ar unda iyos erTnairi.

amk-s mesame muxlis me-7 nawilis Tanaxmad, ganrideba aris aras-
rulwlovnis sisxlis samarTlis pasuxismgeblobisagan gaTavisu-
flebis forma, sisxlissamarTlebrivi devnis alternatiuli meqa-
nizmi, romlis mizania arasrulwlovanis saTanado ganviTarebisa da 
sazogadoebaSi integraciis xelSewyoba, axali danaSaulis Tavidan 
acileba. prokuroris saqmianoba ganridebis da mediaciis programaSi 
regulirdeba amk-is, saqarTvelos iusticiis ministris 2016 wlis 1 
Tebervlis №120-e brZanebiT da amave ministris 2010 wlis 8 oqtom-
bris №181-e brZanebiT „sisxlis samarTlis politikis saxelmZRvane-
lo principebis zogadi nawilis damtkicebis Sesaxeb~.

arsrulwlovanis ganrideba damokidebulia prokuroris diskre-
ciul uflebamosilebaze. saqarTvelos iusticiis ministris 2010 
wlis 8 oqtombris 181-e brZaneba ayalibebs sisxlissamarTlebrivi dev-
nis ganxorcielebis saxelmZRvanelo principebsa da rekomendaciebs, 
romelTa gaTvaliswinebiTac prokurorma unda miiRos gadawyvetile-
ba sisxlissamarTlebrivi devnis ganxorcielebis Taobaze diskreci-
uli uflebamosilebis farglebSi.

2.1. ganridebis gadawyvetileba da misi gamoyenebis winapirobebi
amk-s 39-e muxlis mixedviT, winasasamarTlo sxdomamde prokurori 

iRebs ganridebis Sesaxeb gadawyvetilebas. amave muxlis meore nawili 
iTvaliswinebs ganridebis gamoyenebas sasamarTloSi saqmis warmarT-
vis Semdegac sasamarTlos iniciativiT an mxaris dasabuTebuli Suamd-
gomlobis safuZvelze. ra drosac saqme daubrundeba prokurors, ro-
melic arasrulwlovan braldebuls ganridebas SesTavazebs da, misi 
Tanxmobis SemTxvevaSi, miiRebs gadawyvetilebas ganridebis Sesaxeb. 
sasamarTloSi s/s saqmis warmarTvis periodSi mosamarTlis mier gan-
ridebaze prokurorisTvis saqmis gadacema kanonis Tanaxmad pirdapir 
avaldebulebs prokurors arasrulwlovans gauformos ganrideba. 

mosamarTlis CarTva ganridebis procesSi misasalmebelia. aras-
rulwlovans eZleva Sansi, im SemTxvevaSi Tu prokurorma sisxlis 
samarTlis saqmis ganridebaze uari Tqva es ganrideba mosamarTlis 
mier moxdes prokuroris meSveobiT. aRniSnuli Canaweri ganridebis 
saqmeebis zrdas gamoiwvevs, radgan prokurori aRar daiwyebs iseT 
saqmeze sisxlissamarTlebriv devnas, romelzec eWvi eqneba, rom Sesa-
Zlebelia mosamarTlis mier ganridebis moTxovniT ukan daubrundes. 

saxelmwifo resursis dazogvis mxriv umjobesi iqneboda winaswari 
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SeTanxmeba yofiliyo miRweuli prokurorsa da mosamarTles Soris 
gansaridebel saqmeebTan dakavSirebiT. arasrulwlovanis saqmeze Se-
jibrebiTobis principi meorexarisxovani unda iyos da win unda wamoi-
wios mozardis WeSmaritma interesma. mozardis WeSmariti interesi 
ki gulisxmobs: a) swraf, gamartivebul da umtkivneulo marTlmsa-
julebas da 2) saxelmwifo organoebisadmi ndobas.  prokurorsa da 
mosamarTles Soris SeTanxmebis SemTxvevaSi mozards aRar mouxdebo-
da jer sisxlisamarTlebrivi pasuxismgeblobis qveS yofna da Semdeg 
ganridebis procesSi monawileoba, rac aSkarad ewinaaRmdegeba swraf, 
gamartivebul da umtkivneulo marTlmsajulebis princips, romelic 
pedagogiuri da stigmatizaciis TvalsazrisiT aris mozardisTvis 
mniSvnelovani.323 mozardis TvalSi aRar daknindeba im prokuroris 
imiji (da zogadad prokuraturis saxelmwifo instituti), romelsac 
gadawyvetilebis Secvla dasWirda da `damarcxda~ mosamarTlesTan. 
garda amisa, metad mniSvnelovania prokuroris resursis miznobrivi 
xarjva, rac aseTi winaswari SeTanxmebis pirobebSi uzrunvelyofili 
iqneba.

amk-s 39-e muxlis meoTxe nawilis mixedviT, arasrulwlovnisT-
vis ganridebaze uaris Tqmis SemTxvevaSi dgeba gasaubrebis oqmi, 
romelSic aRiniSneba ganridebaze uaris Tqmis mizezi. am oqms xels 
aweren prokurori da arasrulwlovani an/da misi kanonieri warmo-
madgeneli.

aRniSnuli sakiTxi sainteresoa imdenad, ramdenadac am normiT 
prokurori valdebulia arasrulwlovanTan gasaubrebis oqmSi daas-
abuTos arasrulwlovanis ganridebaze uaris Tqma. dasabuTebulobis 
standarti amaRldeboda, Tu prokurori arasrulwlovanis ganride-
baze uars ara arasrulwlovanTan gasaubrebis oqmSi aRniSnavda, ar-
amed gamoscemda arasrulwlovanis ganridebaze uaris Tqmis Sesaxeb 
dadgenilebas.

amk-s 39-e muxlis mexuTe punqti iTvaliswinebs prokuroris mier 
ganridebaze uaris Tqmis SemTxvevaSi, arasrulwlovanis an/da misi 
warmomadgenelis uflebas ganridebis moTxovniT mimarTos zemdgom 
prokurors.

mimarTvis es instituti ori kuTxiT SeiZleba iyos sayuradRebo:
• arasrulwlovnis an/da misi warmomadgenelis ufleba ganridebis 

moTxovniT mimarTos zemdgom prokurors, rac misasalmebelia 
da kidev erTi SesaZleblobaa ganridebis ganxorcielebisaTvis;

• prokuratura aris sistema, sadac uflebamosileba xorcield-
eba vertikalurad, zemodan qvemoT. TiTqmis SeuZlebelia, rom 
prokurors arasrulwlovanis ganridebaze uari SeTanxmebuli 
ar iyos mis zemdgom prokurorTan. aRniSnuli Tu asea, maSin es 
ufleba kargavs praqtikul mniSvnelobas. 

323  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 591; Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, 
S., 2014. S. 301; Sead.: TumaniSvili, g., 2014. gv. 77.



97

gasaCivreba arasrulwlovnis WeSmariti interesis matarebeli 
iqneboda, Tu prokuroris es gadawyvetileba pirdapir sasamarTloSi 
gasaCivrdeboda da mosamarTles ufleba eqneboda (rogorc es aris 
amk-s 39-e muxlis meore nawiliT) prokurorisTvis mozardis ganride-
ba daevalebina. aseT SemTxvevaSi aRar moxdeboda arasrulwlovanis 
sisxlis samarTlis marTlmsajulebaSi Cabma da daizogeboda saxelm-
wifo resursi.

amk-s 40-e muxlis mixedviT, ganridebis gamoyeneba SesaZlebelia 
Semdeg garemoebaTa erTobliobisas: a) arsebobs sakmarisi mtkiceb-
ulebebi dasabuTebuli varaudisTvis, rom arasrulwlovanma naklebad 
mZime an mZime danaSauli Caidina; b) arasrulwlovani nasamarTlevi ar 
aris; g) arasrulwlovani ganrideba-mediaciis programaSi CarTuli 
ar yofila; d) arasrulwlovani danaSauls aRiarebs; e) prokuroris/
sasamarTlos Sinagani rwmeniT, arasrulwlovnis saukeTeso intere-
sebis gaTvaliswinebiT, sisxlissamarTlebrivi devnis dawyebis an daw-
yebuli sisxlissamarTlebrivi devnis gagrZelebis sajaro interesi 
ar arsebobs; v) arasrulwlovani da misi kanonieri warmomadgeneli 
ganridebis gamoyenebaze werilobiT informirebul Tanxmobas gamox-
ataven.

iusticiis  ministris 2016 wlis 1 Tebervlis #120-e brZanebis 
Tanaxmad, prokurori xvdeba dazaralebuls, ganumartavs mas aras-
rulwlovnis ganridebis safuZvelsa da mizezebs, ismens  mis mosazre-
basa da moTxovnebs. prokurori dazaralebulTan komunikacias gansa-
kuTrebuli sifrTxiliT unda moekidos, raTa Tavidan aicilos misi 
meoreuli viqtimizacia, gaRizianeba da ukmayofileba. prokurorma 
uxsnis dazaralebuls, Tu ratom aris misTvis sasargeblo ganridebis 
procesSi monawileoba da ra dadebiTi mxareebi eqneba misTvis media-
ciaSi CarTvas. dazaralebulis uari ganridebaze an mediaciaSi monaw-
ileobaze ar abrkolebs ganridebis process. ganridebis Sesaxeb winas-
war gadawyvetilebas prokurori iRebs arasrulwlovanTan da dazara-
lebulTan Sexvedrebis Semdeg.

iusticiis ministris 120-e brZanebis mixedviT, arasrulwlovnis 
ganridebis Sesaxeb winaswari gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi 
prokurors gamoaqvs dadgenileba arasrulwlovnis mimarT ganridebis 
procesis dawyebis Sesaxeb. arasrulwlovnis da misi kanonieri war-
momadgenelis Tanxmobis SemTxvevaSi, prokurori dadgenilebis gamo-
tanidan 3 samuSao dRis vadaSi, individualuri Sefasebis angariSis 
momzadebis mizniT, mimarTavs probaciis erovnul saagentos, ro-
melic mocemul saqmes 2 samuSao dRis vadaSi gadascems socialur 
muSaks. saqmeSi dazaralebulis arsebobis SemTxvevaSi prokurori, 
arasrulwlovnis mimarT ganridebis procesis dawyebis Sesaxeb dad-
genilebis gamotanidan 3 samuSao dRis vadaSi, mimarTavs saqarTvelos 
iusticiis saministros mmarTvelobis sferoSi moqmed sajaro samar-
Tlis iuridiul pirs  „danaSaulis prevenciis centrs“, romelic mo-
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cemul saqmes 2 samuSao dRis vadaSi gadascems mediators. socialuri 
muSaki atarebs arasrulwlovnis individualur Sefasebas. am Sefase-
bas, Sefasebis angariSs, rekomendacias ganridebis RonisZiebis Sesaxeb 
da xelSekrulebis sxva sarekomendacio pirobebs socialuri muSaki 
prokurors saqmis misTvis gadacemidan 10 samuSao dRis vadaSi wa-
rudgens. Tu Sefaseba 10 samuSao dReSi gonivruli mizezis gamo ver 
sruldeba, vada SesaZlebelia gagrZeldes am mizezis aRmofxvramde, 
ris Sesaxebac, werilobiTi dasabuTebiT, dauyovnebliv unda ecnobos 
prokurors. socialuri muSakis paralelurad, 10 samuSao dRis ganmav-
lobaSi mediatori ukavSirdeba dazaralebuls, uxsnis mas ganridebisa 
da mediaciis programis arss, principebs, miznebs, misi monawileobis 
Sedegebs da awvdis yvela saWiro informacias, raTa dazaralebulma 
mediaciaSi monawileobaze informirebuli Tanxmoba an uari ganacxa-
dos. individualuri Sefasebis angariSis safuZvelze prokurori so-
cialur muSakTan da mediaciis SemTxvevaSi – mediatorTan erTad 
gansazRvravs xelSekrulebis pirobebs. pirobebis Camoyalibebisas 
prokurori, socialuri muSaki da mediatori iTvaliswineben aras-
rulwlovnisa da dazaralebulis interesebs. ganridebis SemTxvevaSi 
prokurori arasrulwlovanTan ganridebis xelSekrulebas aformebs 
angariSis miRebidan 10 samuSao dRis vadaSi. Tu xelSekruleba 10 sa-
muSao dReSi gonivruli mizezis gamo ver formdeba, es vada SesaZle-
belia gagrZeldes am mizezis aRmofxvramde. ganridebisa da mediaciis 
SemTxvevaSi, ganridebisa da mediaciis xelSekrulebas arasrulwlov-
anTan aformebs mediatori. misi gaformebis vada da procedura gan-
isazRvreba „danaSaulis prevenciis centris“ direqtoris brZanebiT.

 
amk-s 40-e muxliT gaTvaliswinebuli ganridebis gamoyenebis winapi-

robebi aucilebelia prokuroris mier diskreciuli uflebamosilebis 
dasakonkreteblad. prokurori ganridebis gamoyenebis dros pirvel 
rigSi iTvaliswinebs saxeze aris Tu ara aRniSnuli garemoebebis er-
Toblioba. romelime zemoTCamoTvlili garemoebis ararsebobis gamo 
prokurori uars ityvis ganridebis gamoyenebaze.

sainteresoa is garemoeba, rom daTqma arasrulwlovani ganrideba-
mediaciis programaSi CarTuli ar yofila gulisxmobs mozardisaT-
vis erTi Sansis micemis sakiTxs, rac arasrulwlovanTa danaSaulobis 
epizodur xasiaTTan modis winaaRmdegobaSi. 

amk-s 40-e muxlis Canaweri SesaZlebelia gagebul iqnes imgvarad, 
rom arasrulwlovanma, imis miuxedavad iyo Tu ara adre gasamarTle-
buli, monawileoba miiRos ganridebis programaSi, radgan amk-s me-12 
muxlis pirveli nawili uars ambobs arasrulwlovanis nasamarTlo-
baze. kerZod, Tu 14 wlis arasruwlovanis mimarT gamotanilia gamam-
tyunebeli ganaCeni da mas nasamarTloba ara aqvs (amk-s me-12 muxli), 
SesaZlebelia igi CarTul iqnas ganridebaSi (ra Tqma unda, Tu adre am 
programaSi mas monawileoba ar miuRia). amk-s 40-e muxlis piroba aras-
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rulwlovani nasamarTlevi ar aris gagebul unda iqnes, rom nasamarT-
loba gaqarwylebulia amk-s me-12 muxlis I nawilis mixedviT. cneba 
arasrulwlovanis nasamarTloba Tu moicavs sakiTxs, rac gulisxmobs, 
rom erTxel  arasrulwlovanis mimarT gamotanili gamamtyunebeli 
ganaCeni niSnavs arasruwlovanis nasamarTlobas (am cnebis farTo 
gageba), maSin es cneba _ arasrulwlovanis nasamarTloba _ Seusabamoa 
adamainis RirsebasTan da Tavisufali ganviTarebis uflebasTan (kon-
stituciis me-16 da me-17 muxlebi), radgan mas (adamians) saSualebas ar 
aZlevs gaTavisufldes bavSvobaSi Cadenili Secdomisagan, rac norm-
alurad miiCneva kriminologiur literaturaSi. amgvarma mopyrobam 
SesaZlebelia msxverplSi aRZravs SiSis, tkivilisa da arasrulfaso-
vnebis gancda, es gancda amcirebs da akninebs mas, gancda texs mas 
fizikurad an moralurad.324 nasamarTlobis institutis sisxlissa-
marTlebrivi prevenciis sakiTxi gulisxmobs, moxdili sasjelis Sem-
deg garkveuli periodis ganmavlobaSi danaSaulis prevenciis gamo 
nasamarTlobis dadgenas, romlis gasvlis Semdeg nasamarTloba qar-
wyldeba da adamians (mozards miTumetes) SeuZlia axlidan daiwyos 
cxovreba.

sainteresoa aseve amk-s me-40 muxliT gaTvaliswinebuli prokuro-
ris an mosamarTlis Sinagani rwmenis sakiTxi. dRes arsebuli samarT-
lebrivi regulaciiT SesaZlebelia 21-22 wlis adamiani gaxdes proku-
rori. Sinagani rwmena aris cxovrebiseuli gamocdilebis da samec-
niero literaturis sistematiurad gacnobis nayofi, romelic aseT 
axalgazrda adamians savaraudoT jer ar gaaCnia.325 

prokurori valdebulia TiToeuli sisxlis samarTlis saqmidan da 
damnaSavis pirovnebidan gamomdinare gadawyvitos ganridebis gamoy-
enebis sakiTxi. amk gansazRvravs, rom prokurori aseTi gadawyvetilebis 
miRebisas iTvaliswinebs konkretul arasrulwlovanze probaciis 
erovnuli saagentos TanamSromlis mier momzadebul individualur 
angariSs (amk 27-e muxlis me-6 nawili).

2.2. ganridebis RonisZiebebi
amk-s 42-e muxli iTvaliswinebs ganridebis an ganridebisa da medi-

aciis Sesaxeb xelSekrulebis Semdeg RonisZiebebs: a) arasrulwlovnis 
werilobiTi gafrTxileba; b) aRdgeniTi marTlmsajulebis RonisZie-
ba, maT Soris, ganrideba-mediaciis programaSi CarTva; g) miyenebuli 
zianis srulad an nawilobriv anazRaureba; d) ukanonod mopovebuli 
qonebis saxelmwifosTvis gadacema; e) danaSaulis iaraRis an/da samo-
qalaqo brunvidan amoRebuli obieqtis saxelmwifosTvis gadacema; v) 
arasrulwlovnisTvis movaleobis dakisreba; z) arasrulwlovnis min-
dobiT aRsazrdelad ganTavseba. 

324  saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2007 wlis 26 oqtombris #2/2-
389 gadawyvetileba.
325  am sakiTxze ufro vrclad ix.: SalikaSvili, m., 2013. gv. 51-55.
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ganridebis RonisZiebebi ganisazRvreba individualuri Sefasebis 
angariSis safuZvelze da erTdroulad SeiZleba gamoyenebul iqnes 
ganridebis ramdenime RonisZieba ise, rom daculi iyos Tanazom-
ierebis principi da ar gamoiwvios mozardis Rirsebisa da pativis 
Selaxva, normaluri saswavlo procesisagan da ZiriTadi samuSaosagan 
misi mowyveta, an SeiZleba ziani miayenos mis fizikur an/da fsiqikur 
janmrTelobas. 

ganridebis RonisZiebebi mozardisaTvis imaze mZime Sesasrulebe-
li ar unda iyos vidre sasjelis RonisZiebebi iqneboda.326

arc amk da arc iusticiis ministris 120-e brZaneba ar iTval-
iswinebs, Tumca SesaZlebeli unda iyos arasrulwlovanisaTvis gan-
ridebis RonisZiebis an RonisZiebebis Secvla Tu obieqturi piro-
bebis gamo SeuZlebelia misi Sesruleba an amas mozardis WeSmariti 
interesi iTvaliswinebs. arasrulwlovnis mimarT iseTi RonisZiebebi 
unda dawesdes, romelTac igi cnobs da Seasrulebs.327 praqtikaSi asec 
xdeba. Tu pirobebis Sesruleba ver xerxdeba, gadaxedvas eqvemdebare-
ba vadac da pirobebic. SeiZleba gaizardos vada, Seicvalos piroba da 
a.S. Sesabamisad, SeZlebisdagvarad srulad xdeba mozardis WeSmariti 
interesis gaTvaliswineba.

amk-s 42-e muxliT gaTvaliswinebuli ganridebis an ganridebi-
sa da mediaciis xelSekrulebis zogierTi RonisZiebebi zogadia da 
dakonkretebas saWiroebs. sainteresoa, aseve ganridebis ramdenime 
RonisZiebis erTad gamoyenebis sakiTxi. ganridebis da mediaciis 27 
saqmis Seswavlam da analizma cxadyo, rom mozards dakisrebuli hqon-
da iseTi raodenobis RonisZieba, rom SeiZleboda maT Sesrulebaze 
problemebi Sehqmnoda.328  

2.2.1. arasrulwlovnis werilobiTi gafrTxileba
amk-s 42-e muxlis pirveli punqtis a) qvepunqti da 43-e muxli iT-

valiswinebs arasrulwlovnis werilobiT gafrTxilebas, rac niSnavs 
misTvis imis ganmartebas, Tu ra ziani gamoiwvia misma qmedebam da ra 
Sedegi mohyveba danaSaulis ganmeorebiT Cadenas.

gafrTxileba aris arasrulwlovnisaTvis imis axsna da ganmarte-
ba, Tu ra Sedegi gamoiwvia misma qmedebam. saWiroa, arasrulwlovans 
ganmarteba mieces misi saqcielis rogorc sazogadoebrivad miuRe-
blobis, aseve misi qmedebiT gamowveuli dazaralebulis mdgomare-
obis Sesaxeb.329 garda amisa, damnaSave mozards unda ganemartos is 
SesaZlo sasjeli, romelic mas daeniSneba ganmeorebiT danaSaulis 
Cadenis SemTxvevaSi. 

gafrTxileba, Tavisi formiT, aris represiuli xasiaTis da unda 

326  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 450.
327  Eisenberg, U., 2010. S. 154.
328  SalikaSvili, m., 2013. gv. 106-108.
329  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 156.
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emsaxurebodes mozardis aRzrdas, misi Rirsebis gaTvaliswinebiT, 
amitom xSirad gafrTxileba swored Rirsebis sasjelad miiCneva.330 
magaliTad, arasrulwlovnis mier Cadenili qmedeba uRirsi saqcielia 
rogorc dazaralebulis, aseve sazogadoebis mimarT, vinaidan igi 
adamianTa normalur Tanacxovrebas uSlis xels. 

gafrTxilebis mizania, rom mozards daanaxos (Seagnebinos), rom 
misi saqcieli cnobili gaxda samarTaldamcavi struqturebisaTvis 
da, rom igi valdebulia daicvas qcevis kanoniT dadgenili normebi.331

kanonmdebeli pirdapir miuTiTebs, rom gafrTxileba werilobiTi 
xasiaTisaa. gafrTxilebam ar unda miiRos bralis dadgenilebis an ga-
naCenis forma da misi mizani unda iyos mozards gasageb enaze auxsnas 
misi qmedebis sazogadoebrivi da saxelmwifo damokidebuleba.

2.2.2. aRdgeniTi marTlmsajulebis RonisZieba
amk-s 44-e muxlis mixedviT, arasrulwlovans SeiZleba daekisros 

aRdgeniTi marTlmsajulebis RonisZieba, romelic SeiZleba moicavdes 
arasrulwlovnis ganrideba-mediaciis programaSi CarTvas, mis mier 
sazogadoebisaTvis sasargeblo samuSaos usasyidlod Sesrulebas an/
da sxva programas, romelic xels uwyobs arasrulwlovnis mier Cad-
enili danaSaulis Sedegebis gamosworebas.

kanonmdebeli am muxlSi saubrobs sam RonisZiebaze, romelzec 
SeiZleba arasrulwlovani CaerTos: 

• ganrideba-mediaciis programa;
• sazogadoebisaTvis sasargeblo samuSaos usasyidlod Sesrule-

ba;
• sxva programa, romelic xels uwyobs arasrulwlovnis mier Ca-

denili danaSaulis Sedegebis gamosworebas.
arasrulwlovanis ganrideba-mediaciis programaSi CarTva metad 

mniSvnelovania misTvis da dazaralebulisaTvis. 
gaugebaria, sazogadoebisaTvis sasargeblo samuSaos usasyidlod 

Sesruleba riTi gansxvavdeba amk-s 71-e muxliT gaTvaliswinebul 
sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromisagan, romelic sasjelis saxiT 
SeiZleba daekisros mozards. gansxavevba ra Tqma unda pirvel rig-
Si nasamarTlobis sakiTxSia. erTi aris ganridebis RonisZieba (amk-s 
44-e muxli) da meore sasjeli (amk-s 71-e muxli). magram Tu gaviT-
valiswinebT, rom ganridebis RonisZieba SesaZlebelia mozards dae-
kisros 12 Tvis ganmavlobaSi (amk-s 39-e muxlis mesame nawili), maSin 
Teoriulad isic SesaZlebelia, rom mozards 12 Tve sazogadoebisaT-
vis sasargeblo samuSaos usasyidlod Sesruleba daekisros amk-s 44-e 
muxlis farglebSi, rac amk-s 71-e muxliT gaTvaliswinebuli sasjelis 
aRsrulebaze mkacri regulacia iqneba da dauSvebelia.

rac Seexeba sxva programebs, romelic xels uwyobs arasrulwlov-

330  Eisenberg, U., 2010. S. 208.
331  iqve, gv. 209.
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nis mier Cadenili danaSaulis Sedegebis gamosworebas. es programebi 
ise unda iqnes SerCeuli, rom 1) Seesabamebodes arasrulwlovnis WeS-
marit interess; 2) grZelvadiani perspeqtiviT unda SeZlos mozardSi 
disciplinis da pasuxismgeblobis grZnobis Camoyalibeba; da 3) xeli 
Seuwyos mis profesiul ganviTarebas.

2.2.3. arasrulwlovnisTvis movaleobis dakisreba
amk-s 45-e muxli iTvaliswinebs arasrulwlovnisaTvis garkveuli 

movaleobebis dakisrebas. kerZod,  mas SeiZleba aekrZalos: a) gansaz-
Rvruli adgilis an/da piris/pirebis monaxuleba; b) binadrobis ad-
gilis Secvla; g) drois gansazRvrul monakveTSi Sinidan gasvla; d) 
nebarTvis gareSe qveynis an Sesabamisi administraciuli erTeulis 
datoveba; e) sxva iseTi qmedeba, romelic xels SeuSlis mis reso-
cializacia-reabilitacias. arasrulwlovans SeiZleba daevalos: a) 
specializebuli saxelmwifo organos daxmarebiT saganmanaTleblo 
dawesebulebaSi swavlis dawyeba an ganaxleba; b) specializebuli sax-
elmwifo organos daxmarebiT muSaobis dawyeba; g) saganmanaTleblo, 
aRmzrdelobiTi an/da samkurnalo programis gavla; d) Tavisufali 
drois gansazRvruli formiT gamoyeneba; e) sxva iseTi movaleoba, ro-
melic xels Seuwyobs mis resocializacia-reabilitacias da axali da-
naSaulis Tavidan acilebas.

amk-s 45-e muxliT gaTvaliswinebuli akrZalvebi garkveul droze 
da adgilzea an pirovnebebTan kontaqtzea orientirebuli, romlis 
mizania arasrulwlovanma Seicvalos cxovrebis stili da daadges 
gamosworebis gzas.332 

amk-s 45-e muxlSi saubaria iseTi adgilebis monaxulebaze an 
sadme wasvlaze, romlebic arasrulwlovnis ganviTarebaze cudad 
moqmedeben,333  magaliTad: `quCis birJa~; adgili, sadac mavne gavlenis 
mqone pirebi ikribebian, im skolis mimdebare teritoria, romelSic 
dazaralebuli swavlobs; danaSaulis Cadenis adgili da a. S. am adg-
ilebis monaxulebam SesaZloa mozardis mier ganmeorebiT danaSaulis 
Cadenas an dazaralebulTan konfliqtis eskalacias Seuwyos xeli, vi-
naidan dazaralebulis ojaxis wevrebic iq cxovroben an xSirad imy-
ofebian im adgilebSi.

am muxlSi saubaria aseve saxlidan gasvlaze im drois monakveTSi, 
rodesac SesaZlebelia damnaSave mozardi Sexvdes dazaralebuls, ra-
sac SeiZleba konfliqti mohyves an mis ufros megobrebs an Tana-
tolebs, romlebic uaryofiT gavlenas moaxdenen mis ganviTarebaze. 
drois gansazRvrul monakveTSi Sinidan gasvla Tavisi SinaarsiT ax-
los dgas SinapatimrobasTan.

Tavisufali drois gansazRvruli formiT gamoyenebas didi mniSvn-
eloba aqvs mozardisaTvis, romelmac ukve Caidina deviaciuri qmede-

332  Eisenberg, U., 2010. S. 158.
333  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 108.
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ba. Tavisufali drois quCaSi, `birJaze~ gatarebam SesaZlebelia masze 
uaryofiTad imoqmedos da/an moxdes ufrosi megobrebis mier misi 
Segulianeba, gamxneveba, waqezeba axali danaSaulis CadenisTvis, rac 
misTvis kriminaluri karieris dasawyisi iqneba. Tavisufali drois 
gansazRvruli formiT gamoyeneba mimarTuli unda iyos arasrulw-
lovnis mier garkveuli sportuli da sazogadoebrivi aqtivobebis 
ganxorcielebisken, rac xels Seuwyobs axali megobrebisa da Ri-
rebulebebis SeZenas da Tavisufali drois winaswar dagegmvas. de-
viaciuri qcevis mqone arasrulwlovani 24 saaTis ganmavlobaSi ise 
unda dakavdes, anu misi Tavisufali dro ise unda ganawildes, rom 
is garkveul reJimSi Cadges, riTac mas droc ki aRar eqneba danaSau-
lis CadenisTvis (ix. hirSis kontrolis Teoria), magaliTad, dilis 
9-idan 14 saaTamde skolaSi yofna, 15-idan 18 saaTamde sportiT an 
kulturuli RonisZiebebiT dakaveba (Teatris, kinos, literaturuli 
kiTxvis wre), saRamos saaTebSi meore dRisTvis gakveTilebis momza-
deba da dasveneba, xolo Ramis saaTebSi Zili.

mozardis mier saganmanaTleblo/aRmzrdelobiTi da/an samkurnalo  
programis gavlis ZiriTadi mizani aris misi socializaciisaTvis xe-
lis Sewyoba da qveynis samuSao bazarze konkurentunarianobis amaR-
leba. mozards profesiul saganmanaTleblo dawesebulebaSi swavlis 
dawyebiT an ganaxlebiT eqneba dRis gegmiurad gatarebis SesaZleblo-
ba, naklebi Tavisufali dro, romelsac igi uazrod gamoiyenebda da 
riTac danaSaulis xelmeored Cadena gardauvali iqneboda. mozardis 
samkurnalo-aRmzrdelobiT programaSi monawileobis aucilebeli 
pirobaa mozardis mzadyofna da survili ganikurnos narkotikze an 
alkoholze damokidebulebisagan.334

specializebuli saxelmwifo organos daxmarebiT mozardis mier 
muSaobis dawyebas praqtikaSi yvelaze xSirad unda iyenebdnen. adgil-
obrivi TviTmmarTvelobis organoebi unda iRebdnen pasuxismgeblobas 
daasaqmon gzas acdenili mozardebi, riTac maT Sansi miecemodaT ar 
moxvedriliyvnen sasjelaRsrulebis sistemaSi. arasrulwlovnisaTvis 
muSaobis dawyebas unda hqondes mxolod aRmzrdelobiTi xasiaTi,335 
amitom samuSaos moZiebis dros gaTvaliswinebul unda iqnes mozardis 
fizikuri da fsiqologiuri mdgomareoba da imis SesaZlebloba, Tu 
ramdenad gaarTmevs igi Tavs masze dakisrebul samsaxurebriv mova-
leobas.336 mozardis pirovnebisaTvis Seusabamo samuSaom SesaZlebe-
lia masSi gamoiwvios sakuTari Tavis mimarT uaryofiTi grZnobebi, 
afiqrebinos mas, rom ar Seswevs gonebrivi Tu fizikuri SesaZleblo-
ba, raTa imuSaos, rom igi nebismieri samuSaosaTvis gamousadegaria. 
Sromis mimarT mozardis amgvari damokidebuleba aisaxeba mis momaval 
cxovrebaze da igi sakuTari Tavis an ojaxis  rCenas Seecdeba sxva 

334  Ostendorf, H., 2009. S. 110.
335  Eisenberg, U., 2010. S. 158.
336  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 111.
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meTodebis (danaSaulis) gamoyenebiT. Sromisadmi mozardis dadebiT 
TviTSefasebas didi mniSvneloba aqvs misi samomavlo gegmebisaTvis.337

deviaciuri qcevis mqone mozardis mier muSaobis dawyebas, Tun-
dac specializebuli saxelmwifo organos daxmarebiT, praqtikaSi 
didi sirTuleebi SeiZleba hqondes da usamarTlobis grZnoba gamoi-
wvios. pirveli da umTavresi sirTule _ mozardis dasaqmeba _ da-
kavSirebulia qveyanaSi arsebul umuSevrobasTan. samuSao adgile-
bis simciris gamo TiTqmis SeuZlebelia aRmzrdelobiTi xasiaTis am 
iZulebiTi RonisZiebis gamoyeneba. garda amisa, deviaciuri qcevis 
mozardis dasaqmeba moralurad gaumarTlebuli iqneboda im umuSe-
var mozardTa winaSe, romelTac danaSauli ar CaudeniaT. aRniSnuli 
mxolod moralurad aris gaumarTlebeli, samarTlebrivad, kerZod, 
socialuri saxelmwifos principi gulisxmobs saxelmwifos mxridan 
im adamianebis mimarT [gansakuTrebul] midgomebs, romelTac es sa-
kuTari ZaliT ar SeuZliaT.338 kanonTan konfliqtSi myofi mozardis 
dasaqmebis upiratesoba Cveulebriv mozardebTan imitom aris, rom 
sazogadoeba momavalSi daculi iqneba axali danSaulis Cadenisagan.

am muxlis Tanaxmad, arasrulwlovans SeiZleba daevalos sxva-
gvarad qcevis SezRudva an daevalos iseTi ram, rac pirvel rigSi, mis 
aRzrdas unda emsaxurebodes, mas unda uyalibebdes sazogadoebrivi 
normebis dacvis mimarT pasuxismgeblobis grZnobas, unda iyos misi 
pirovnebis, socialuri da ekonomikuri mdgomareobis Sesabamisi, ar 
unda laxavdes mis adamianur pativsa da Rirsebas, xels unda uwyob-
des mis resocializacia-reabilitacias da axali danaSaulis Tavidan 
acilebas.

amk-s 45-e muxliT gaTvaliswinebuli RonisZiebebis kontrols uz-
runvelyofs probaciis erovnuli saagento.

2.2.4. miyenebuli zianis srulad an nawilobriv anazraureba
amk-s 42-e muxlis pirveli nawilis g) qvepunqti iTvaliswinebs 

arasrulwlovnisaTvis zianis anazRaurebis movaleobis dakisrebas 
srulad an nawilobriv. aRniSnuli gulisxmobs, mis mier miyenebuli 
ekonomikuri zaralis srulad an nawilobriv anazRaurebas, gatexili 
sagnis gakeTebas, restavracias, Camsxvreuli minis aRdgenas, janmrT-
elobis msubuqi dazianebis miyenebiT an Sromis uunarobis gamo dak-
arguli Semosavlis anazRaurebas an mkurnalobis xarjebis srulad an 
nawilobriv anazRaurebas da a. S.339 SesaZlebelia, zianis anazRaurebis 
dros moxdes dazaralebulTan Serigeba, mediaciis gareSe, rac misa-
salmebelia.

arasrulwlovnisaTvis zianis anazRaurebis dakisrebam ar unda 
gaauaresos misi qonebrivi mdgomareoba, Tumca man garkveuli eko-

337  Svabe, iur., 2011. gv. 316.
338  SalikaSvili, m./miqanaZe, g./xasia, m., 2014. gv. 29-31.
339  Eisenberg, U., 2010. S. 211.
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nomikuri anazRaureba unda gaiRos, ekonomikuri zarali unda naxos, 
riTac mas Camouyalibdeba pasuxismgeblobis grZnoba dazaralebuli-
sa da sazogadoebis mimarT.340 sainteresoa isic, rom mniSvnelovani is 
ki ar aris, arasrulwlovanma srulad aunazRauros dazaralebuls 
ziani, mniSvnelovania misTvis survilisa da pasuxismgeblobis grZno-
bis gaCena, raTa miyenebuli zarali aanazRauros. Sesabamisad, am aR-
mzrdelobiTi RonisZiebis mizania mozardSi gaaRvivos sakuTari de-
viaciuri saqcielisaTvis pasuxismgeblobis aRebis, Cadenili qmedebis 
monaniebisa da msxverplis pativiscemis grZnoba,341 rac mis (xelaxal) 
socializacias Seuwyobs xels.

arasrulwlovanma ziani unda aunazRauros pirdapir dazarale-
buls, dauSvebelia mis mier mesame pirisaTvis zianis anazRaureba, vi-
naidan mas aRmzrdelobiTi xasiaTi ar eqneba.342 magaliTad, arasrul-
wlovanma a.-m miayena srulwlovan d.-s sisxlis samarTlis kodeqsis 
120-e muxliT gaTvaliswinebuli janmrTelobis ganzrax dazianeba. 
dazaralebuli d. aRmoCnda dazRveuli, romelmac d.-s aunazRaura 
mkurnalobis xarjebi. pedagogiuri TvalsazrisiT, a.-s aRzrdisaTvis 
sasargeblo iqneboda, Tu igi d.-s mkurnalobis xarjebs gadauxdida 
ara sadazRveos (misTvis abstraqtul organos), aramed _ konkretul 
pirovnebas, dazaralebul d.-s.

2.2.5. arasrulwlovnis mindobiT aRzrda
amk-s 46-e muxli iTvaliswinebs arasrulwlovnis mindobiT aR-

sazrdelad ganTavsebas, rac niSnavs gansazRvruli droiT arasrul-
wlovnis mimRebi ojaxisTvis gadacemas saxlidan moSorebiT da mSo-
blebisagan gancalkevebiT, Tu arasrulwlovnis saxlSi da mSoblebis 
garemocvaSi datoveba mis mier axali danaSaulis Cadenis risks Sei-
cavs. ganridebis am RonisZiebaSi  SesaZlebelia arasrulwlovnis mSo-
blebis CarTvac, Tu es ar ewinaaRmdegeba arasrulwlovnis saukeTeso 
interesebs.

ojaxuri garemodan mozardis gamoyvana da sxva ojaxSi ganTavseba 
gamoyenebul unda iqnes ukidures SemTxvevaSi, Tu ojaxur garemoSi 
mozardis yofna did zians ayenebs mis fizikur da gonebriv ganvi-
Tarebas. nebismieri ganTavseba saxelmwifos mier unda iqnes kargad 
Semowmebuli bavSvis mindobiT aRsazrdelad ganTavsebamde da gan-
Tavsebis Semdgom.343 mozardis axal ojaxSi gadayvanam, pirvel rig-
Si, xeli unda Seuwyos misTvis dagegmili cxovrebis wesis swavlas. 
mindobiT aRsazrdelad ganTavseba gulisxmobs axali ojaxis mxridan 
bavSvis qcevis kontrols (kriminal megobrebTan urTierTobis Sesus-
tebas) da misTvis iseTi sakiTxebis swavlebas (socializacias), ramac 

340  iqve.
341  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 161.
342  iqve.
343  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 65.
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xeli unda Seuwyos im aRmzrdelobiTi danakargebis aRdgenas, rasac 
adgili hqonda biologiuri ojaxis SemTxvevaSi.344 mindobiT bavSvis 
ganTavsebis dros gaTvaliswinebuli unda iqnes skolis sakiTxi. iseT 
axal ojaxs unda mieniWos upiratesoba, romelic uzrunvelyofs bavS-
visTvis igive skolaSi swavlis gagrZelebas. biologiuri ojaxis gare-
mosTan erTad Tu bavSvi dakargavs socialur garemos (skola, skolis 
megobrebi), aman SeiZleba maszed mZime Sedegebi iqonios.

2.3. ganridebis da ganridebisa da mediaciis xelSekruleba
iusticiis ministris 120-e da ssip danaSaulis prevenciis centris 

direqtoris 2014 wlis 19 noembris #129/s brZanebebiT gansazRvruli 
ganridebis da ganrideba mediaciis RonisZiebebi, romelsac mxareebi 
xelSekrulebis saxiT aformeben, SeiZleba iyos amkrZalavi an/da val-
debulebiTi xasiaTis. mozards unda daevalos iseTi RonisZiebis ganx-
orcieleba, romelic ar laxavs mis pirovnul Rirsebas da ar ewinaaR-
mdegeba mis WeSmarit interess. am brZanebebis Tanaxmad, ganridebis da 
ganrideba-mediaciis xelSekruleba aris samoqalaqo xelSekruleba, 
romelic gansazRvravs mxareTa ufleba-movaleobebsa da Sesasruleb-
el RonisZiebebs. ganridebis xelSekrulebis mxareebi arian arasrul-
wlovani, misi kanonieri warmomadgeneli, prokurori, socialuri 
muSaki da Sesabamis SemTxvevaSi, fsiqologi an/da sxva piri, xolo 
ganrideba-mediaciis xelSekrulebis mxareebi arian arasrulwlovani, 
misi kanonieri warmomadgeneli, dazaralebuli, mediatori da Sesa-
bamis SemTxvevebSi fsiqologi an/da sxva piri. ganridebisa da media-
ciis xelSekruleba ideba im SemTxvevaSi, Tu mediaciis konferencia 
warmatebiT dasrulda. xelSekruleba unda Seicavdes Semdeg ZiriTad 
pirobebs: xelSekrulebaSi miTiTebuli unda iyos: a) xelSekrulebis 
moqmedebis vada; b) xelSekrulebis Sedgenis dro da adgili; g) pro-
gramaSi monawile pirTa monacemebi; d) xelSekrulebis pirobebis Ses-
rulebis adgili (municipaliteti); e) miTiTeba imis Taobaze, rom 
arasrulwlovani aRiarebs danaSauls; v) ganridebis RonisZiebis saxe 
da sxva pirobebi; z) valdebulebis Seusruleblobis samarTlebrivi 
Sedegebi da xelSekrulebis Sewyvetisa da SeCerebis safuZvlebi.

ganridebis xelSekruleba SeiZleba daidos 12 Tvemde vadiT. 
xelSekrulebiT gansazRvruli periodulobiT, magram aranakleb TveSi 
erTxel socialuri muSaki ukavSirdeba prokurors da awvdis infor-
macias xelSekrulebis Sesrulebis mimdinareobis Sesaxeb. Tu xelSek-
rulebis moqmedebis ganmavlobaSi arasrulwlovani keTilsindisierad 
asrulebs mis pirobebs, xelSekrulebis vadis gasvlis Semdeg proku-
rori iRebs gadawyvetilebas sisxlis samarTlis saqmeze gamoZiebis 
Sewyvetis Sesaxeb (amk-s 47-e muxli). Tu xelSekrulebis moqmedebis 
msvlelobisas arasrulwlovnis mier xelSekrulebis pirobebi uxeS-
ad dairRveva, socialuri muSaki amis Sesaxeb acnobebs prokurors. 

344  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 56.
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aRniSnulisa da sxva garemoebebis gaTvaliswinebiT arasrulwlov-
anTan (mis kanonier warmomadgenelTan, socialur muSakTan) sau-
bris Semdeg prokurori auqmebs an ZalaSi tovebs ganridebis Sesaxeb 
gadawyvetilebas, cvlis ganridebis RonisZiebas an/da agrZelebs gan-
ridebis xelSekrulebis vadas. ganridebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
gauqmebis SemTxvevaSi prokurori uflebamosilia dasabuTebuli dad-
genilebiT gaauqmos gadawyvetileba sisxlissamarTlebrivi devnis ar-
dawyebis an dawyebuli sisxlissamarTlebrivi devnis Sewyvetis Sesaxeb 
da axali dasabuTebuli dadgenilebiT daiwyos an ganaaxlos sisxlis-
samarTlebrivi devna (amk-s 48-e muxli). 

2.4. mediacia
`mediaciis~ cneba pirvelad gamoiyeneboda samoqalaqo samarTlis 

kuTxiT da gulisxmobda ganqorwinebis dros mesame piris meSveobiT 
konfliqtis mogvarebas.345 

kriminalur mecnierebebSi mediacia swored kerZo samarTlidan 
SemoiWra da gulisxmobs konfliqtis menejments. germaneli krimi-
nologebi mediacias miiCneven iseTi sxvadasxva saxis RonisZiebaTa da 
reabilitaciis formad, romlis mizani danaSaulidan warmoSobili 
konfliqtis mogvarebaa. 346

mediaciis saxeebad SeiZleba miCneul iqnes:347 saojaxo mediacia 
(ojaxuri konfliqtebis an samezoblo davebis dros), samsaxurebrivi 
mediacia (samuSao adgilas Cadenili deviaciuri qcevis dros), TviTm-
marTveloebis mediacia (samezoblo davebis dros da magaliTad, is-
eTi danaSaulis Cadenis dros, romelsac individualuri msxverpli 
ar gaaCnia (saxelmwifo qonebis qurdoba), damnaSavis Serigeba dazara-
lebulTan da sxva).

sisxlis samarTalSi erT-erT yvelaze warmatebul da bevr qveyana-
Si aprobirebul mediaciis saxed iTvleba damnaSavis Serigeba dazara-
lebulTan, romelic xorcieldeba mesame piris, mediatoris, mier. 

amk-s mesame muxlis da saqarTvelos iusticiis  ministris 2016 
wlis 1 Tebervlis 120-e brZanebis Tanaxmad, mediacia aris kanonTan 
konfliqtSi myof arasrulwlovansa da dazaralebuls Soris dialo-
gis procesi, romelsac uZRveba mediatori da romlis mizania aras-
rulwlovnisa da dazaralebulis Serigeba da maT Soris konfliqtis 
gadawyveta. mediaciis procesSi monawileobs agreTve arasrulwlov-
nis kanonieri warmomadgeneli, fsiqologi, socialuri muSaki an/da 
sxva piri. survilis SemTxvevaSi am procesSi monawileobis miReba 
prokurorsac SeuZlia. 

mediaciiT xdeba ara mxolod damnaSavis, aramed msxverplis re-
abilitacia-resocializaciac. ganvixiloT damnaSavis dazaralebul-
Tan Serigebis _ mediaciis _ mniSvnelovani aspeqtebi.

345  Dölling, D. u.a., 1998. S. 396.
346  iqve.
347  iqve.
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2.4.1. mediacia, rogorc konfliqtis mogvarebis saSualeba
mediacias, rogorc samarTlis normiT regulirebad adamianTa So-

ris urTierTobis erT-erT formas, aqvs Tavisi pirveladi (ZiriTadi, 
Primär) da meoreuli (araZiriTadi, Sekundär) konfliqtis mogvarebis 
saSualeba.

damnaSavis dazaralebulTan Serigeba konfliqtis mogvarebis 
pirvelad saSualebad miCneul unda iqnes im kuTxiT, rom xdeba Ca-
denili danaSaulis Sedegad damdgari uaryofiTi Sedegis swrafi, 
mxareTaTvis (SedarebiT) umtkivneulo aRmofxvra da mogvareba. mxa-
reebi sakuTari interesebis sruli dacviT midian gadawyvetilebis 
miRebamde.348 magaliTad, mozardis mier Tanaklaselis mimarT agresiis 
gamovlena da misi cema aris konfliqti Tanaklaselebs Soris, romlis 
pirveladi mogvareba aris maTi Serigeba da damnaSavis mier Tanak-
laselisaTvis sajarod bodiSis moxda.

damnaSavis dazaralebulTan Serigeba, rogorc konfliqtis mogva-
rebis meoreuli saSualeba, gulisxmobs damnaSavisa da dazaralebu-
lis pirovnulad Seswavlas, im piraduli Tu socialuri aspeqtebis 
analizs, romelmac gamoiwvia danaSauli, maT Soris konfliqti.

magaliTad, mozardis mier Tanaklaselis mimarT agresiis gamov-
lena da misi cema SeiZleba gamowveuli iyos damnaSavis socialuri 
mdgo mareobiT (ojaxuri konfliqtebi), dazaralebulisadmi Suris-
ZiebiT da a. S., an dazaralebulis msxverplad gaxdoma SesaZlebelia 
gamowveuli iyos misi piraduli Tu socialuri problemidan gamomdi-
nare. mozardma Tanaklasels scema im motiviT, rom misTvis cnobili 
gaxda misi erovneba an seqsualuri orientacia, rac misTvis (moZala-
disTvis) miuRebeli aRmoCnda. ra Tqma unda, adamianis erovnuli, re-
ligiuri Tu seqsualuri orientacia ar SeiZleba iyos misTvis prob-
lemis momtani da Sesabamisad, igi ar SeiZleba am niSniT gaxdes dana-
Saulis msxverpli, magram dazaralebulisaTvis imis codna, rom misi 
religiuri kuTvnileba Tu orientacia problemas uqmnis mis garSemo-
myof pirebs, prevenciuli RonisZiebebis ganxorcielebis safuZveli 
iqneba, rac mas Tavidan aaridebs danaSaulis reviqtimizaciis pro-
cess. dazaralebulma aseve unda icodes, rom igi danaSaulis msxver-
pli SeiZleba gaxdes  socialuri izolaciis gamo.

konfliqtis mogvarebis meoreuli aspeqti gulisxmobs swored 
damnaSavis mier danaSaulis Cadenis motivisa da piris dazaralebu-
lad gaxdomis winapirobebis gacnobas, mis analizs da am problemebis 
mogvarebas, raTa damnaSavem aRar Caidinos danaSauli an dazarale-
buli xelmeored ar gaxdes viqtimirebuli.349

zemoT aRniSnul magaliTSi Tu mozardis agresia ojaxuri kon-
fliqtis Sedegia, sasurvelia problemis safuZvelSi mogvareba, anu 
mozardisaTvis xelis Sewyoba mogvardes ojaxuri konfliqti an ojax-

348  ostermileri, s./ svensoni, d., 2014. gv. 125.
349  Kuhn, A., u.a., 1989. S. 83.
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urma konfliqtma uaryofiTi zegavlena ar moaxdinos masze. 
damnaSavesa da dazaralebuls Soris arsebuli konfliqtis sisx-

lis samarTlis mkacri politikiT (sasjelis gamoyeneba) gadawyvetis 
SemTxvevaSi xdeba konfliqtis pirveladi da ara grZelvadiani mogva-
reba. marTlmsajulebisaTvis damnaSavis motivaciis codna saWiroa 
sasjelis Semsubuqebis an damZimebisaTvis. Sesabamisad, ar xdeba dam-
naSavesa da dazaralebuls Soris arsebuli konfliqtis safuZvliani, 
siRrmiseuli (kriminologiuri) Seswavla, misi analizi da problemis 
Zireuli mogvareba, rac xels uwyobs rogorc damnaSavis mier ganmeo-
rebiT danaSaulis Cadenas, aseve dazaralebulis reviqtimizacias. dam-
naSavesa da dazaralebuls Soris arsebuli konfliqtis grZelvadiani 
perspeqtiviT mogvareba SesaZlebelia mediaciis gziT, ris Semdegac 
ganmeorebiTi danaSaulis an reviqtimizaciis safrTxe mniSvnelovnad 
mcirdeba.350 Catarebuli 15 kvlevidan 11 kvlevaSi dadginda, rom me-
diaciiT damTavrebuli SemTxvevebis dros naklebi iyo danaSaulis Ca-
denis maCvenebeli, erT SemTxvevaSi ganmeorebiTi danaSauli 26%-mdec 
ki daeca.351

2.4.2.  mediaciis Teoriuli safuZvlebi
a) arasrulwlovnisaTvis aRmzrdelobiTi aspeqti
amk-s 65-e muxlis Tanaxmad, arasrulwlovnisaTvis daniSnuli 

sasjelis mizania arasrulwlovnis resocializacia-reabilitacia da 
axali danaSaulis Tavidan acileba.

sasjelis miznebSi gamoxatulia saxelmwifosa da sazogadoe-
bis survili danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi damnaSave piris mimarT 
gaataros garkveuli RonisZiebebi. marTalia, damnaSavis dazaraleb-
ulTan Serigeba (mediacia) sasjelis saxes ar warmoadgens, magram misi, 
rogorc konfliqtis mogvarebis erT-erTi xerxis, mniSvneloba Zalian 
didia damnaSavisa da dazaralebulis mimarT gasatarebeli RonisZie-
bebis kuTxiT. 

sasjelis miznebis erT-erTi mniSvnelovani roli aris damnaSavesa 
da dazaralebuls Soris arsebuli konfliqtis mogvareba (individu-
aluri, konkretuli konfliqti) da sazogadoebrivi wesrigis dacva 
(abstraqtuli konfliqti). swored damnaSavis dazaralebulTan ar-
sebuli konfliqtis mogvareba emsaxureba rogorc msjavrdebulis 
resocializacia-reabilitacias, aseve axali danaSaulis Tavidan ac-
ilebas. imisaTvis, rom dazaralebulma ar dakargos samarTlianobis 
gancda, saWiroa misi damnaSavesTan arsebuli konfliqtis mogvare-
ba. SesaZlebelia, rom dazaralebuli imave damnaSavisgan xelmeored 
gaxdes danaSaulis msxverpli, anu moxdes axali danaSaulis Cadena. 
amitom damnaSavis dazaralebulTan arsebuli konfliqtis mogvare-
ba aseve xels Seuwyobs axali danaSaulis Tavidan acilebas. xolo 

350  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 54.
351  igive, gv. 55.
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rac Seexeba damnaSavis resocializacias, damnaSavis dazaralebulTan 
arsebuli konfliqtis mogvareba (Serigeba) damnaSavis mier Cadenili 
qmedebis monaniebasa da mis gamosworebas iwvevs, anu xdeba danaSaulis 
Camdeni piris resocializacia.

pirvel rigSi, sakiTxavia, ramdenad Seicavs arasrulwlovani 
damnaSavis dazaralebulTan Serigeba _ mediacia _ aRmzrdelobiT 
aspeqtebs.

aRmzrdelobiTi xasiaTis RonisZieba aris pirdapiri da miznobrivi 
zemoqmedeba mozardis antisocialur an danaSaulebriv saqcielze.352

arasrulwlovani damnaSavis dazaralebulTan Serigebis _ media-
ciis _ pedagogiuri aspeqtebi mdgomareobs SemdegSi:353

• mediaciis monawileebs (ZiriTadad, mozards, mis kanonier 
warmomadgenels da msxverpls) aZlevs imis SesaZleblobas 
dafiqrdnen sakuTar saqcielze. damnaSave mixvdes mis mier Cad-
enili qmedebis simZimes, xolo dazaralebuli dafiqrdes, surs 
Tu ara damnaSavesTan urTierTobis garTuleba;

• damnaSavis dazaralebulTan Serigebis mniSvnelovani pedagogi-
uri xasiaTi mdgomareobs monawileTa mxridan gadawyvetilebis 
miRebis SesaZleblobaSi, rac, Tavis mxriv, xels uwyobs 
monawileebSi pasuxismgeblobis aRebis SesaZleblobas;

• arasrulwlovani damnaSavis dazaralebulTan Serigebis peda-
gogiuri mizani mdgomareobs rogorc damnaSave piris, aseve 
dazaralebulis resocializaciaSi;

• arasrulwlovani damnaSavis dazaralebulTan Serigebis peda-
gogiuri xasiaTi SeiZleba gamoixatos sxva, ucxo pirebTan urT-
ierTobis swavlaSi, rac mxareebs xels Seuwyobs (axali) social-
uri urTierTobis damyarebaSi;

• dasasruls, arasrulwlovani damnaSavis dazaralebulTan 
Serigeba damnaSaves aiZulebs (SesaZlebelia pirvelad mis 
cxovrebaSi) pativi sces sazogadoebaSi aRiarebul normebs, 
rac, Tavis mxriv, xels Seuwyobs masSi am normebis mimarT pati-
viscemis survilis aRZvras.

dazaralebulis TvalTaxedviT, damnaSavis dazaralebulTan 
Serigeba SesaZlebels xdis, rom dazaralebulma damnaSavis da misi 
motivis Sesaxeb ufro meti informacia miiRos, rac masSi damnaSaveo-
bis mimarT SiSis gaqarwylebas da reviqtimizacias aacilebs Tavidan.354

dazaralebuls pirvelad miecema SesaZlebloba damnaSaves uTxras 
is, rasac igi masze fiqrobs, rac dazaralebulis emociebisagan gaTa-
visuflebas da momavalSi mis fsiqologiur stabilurobas Seuwyobs 
xels.

352  Kuhn, A., u.a., 1989. S. 40.
353  Kuhn, A., u.a., 1989. S. 40; Bemmann, G., 2003. S. 227.
354  SalikaSvili, m., 2011b. gv. 132.
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b) viqtimologiuri/kriminologiuri aspeqti
germaniaSi Catarebulma viqtimologiurma gamokiTxvebma daadas-

tura, rom dazaralebulis survilia misi danaSaulamde arsebul 
mdgo mareobaSi dabruneba, da rom misi survili sulac ar aris (umrav-
les SemTxvevaSi) damnaSavis dasja.355 imis miuxedavad, rom Cadenili 
danaSaulis Sesaxeb swored dazaralebuli mimarTavs samarTaldamcav 
struqturebs, misTvis sisxlis samarTlis saproceso procedurebs 
didi mniSvneloba ara aqvs. dazaralebulis survils _ aRdges misi 
mdgomareoba _ xSir SemTxvevaSi sisxlis samarTlis saproceso norme-
bi ar iTvaliswinebs. garda amisa, gasaTvaliswinebelia aseve, rom 
dazaralebuli samarTaldamcav struqturebs mimarTavs dazRvevis 
Tanxis asaRebad an mesame piris surviliT. 

imis mixedviT, Tu ra saxis dazaralebulTan gvaqvs saqme, adgili 
aqvs damnaSavesTan sxvadasxva saxis damokidebulebas: materialuri 
zaralis mqone danaSaulis msxverplis survili, pirvel rigSi, miy-
enebuli materialuri zaralis anazRaurebaa, xolo Zaladobrivi da-
naSaulis msxverplis _ damnaSavis dasja da prevencia, raTa man aRar 
Caidinos danaSauli.356

zemoaRniSnulis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, rom dazarale-
bulis survili aris misTvis miyenebuli materialuri xasiaTis zianis 
anazRaureba, da Tu es moxdeba damnaSavis mier, romelsac Segnebuli 
aqvs Tavisi ukanono saqcielis simZime, es SeiZleba CaiTvalos dazara-
lebulisaTvis umniSvnelovanes aspeqtad.

kriminologiuri kuTxiT, damnaSavis dazaralebulTan Serigeba 
mniSvnelovania Semdegi garemoebis gamo: mozardTa did umravleso-
bas erTxel mainc aqvs danaSauli Cadenili, Tumca maTgan mxolod 
mcire nawili daadga damnaSavis karieris Seqmnis gzas.357 sisxlis 
samarTlis marTlmsajulebisagan gansxvavebiT damnaSavis dazarale-
bulTan Serigeba _ mediacia _ xels uwyobs damnaSavis etiketirebisa 
da danaSaulebrivi karieris dawyebis Tavidan acilebas. damnaSavis 
dazaralebulTan Serigeba, bodiSis moxdis, miyenebuli zaralis anaz-
Raurebis an damnaSave piris mSoblebisaTvis `gadacemiT~ konfliqti 
mogvardeba, rac xels Seuwyobs mozardSi pasuxismgeblobis grZno-
bis Camoyalibebas da Tavidan iqneba acilebuli mis mier axali dana-
Saulis Cadena. swored arasrulwlovanSi pasuxismgeblobis grZnobis 
Camoyalibeba da sazogadoebaSi integracia aris mediaciis erT-erT 
ZiriTad funqciad miCneuli.358

g) damnaSave piris socializacia
damnaSavis dazaralebulTan Serigebis erT-erT mniSvnelovan 

355  Kuhn, A., u.a., 1989. S. 41.
356  Schwind, H.-D., 2008. S. 426.
357  Kuhn, A., u.a., 1989. S. 42.
358  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 127.
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aspeqts warmoadgens damnaSavis socializacia. rogorc zemoT aRin-
iSna, mozardi gardatexis periodSi did biologiur da fsiqologiur 
cvlilebebs ganicdis. sazogadoebisaTvis mozardis Camoyalibebis 
procesSi metad mniSvnelovania misi socializacia, anu im Rirebule-
bebisa da normebis swavla da aRiareba, rac saWiroa misTvis sazoga-
doebis winaSe pasuxismgeblobis grZnobis Camosayalibeblad. swored 
mediaciis mniSvneloba mdgomareobs damnaSavis pirovnuli ganviTa-
rebis (socializaciaSi) xelis SewyobaSi. fsiqologiuri Tvalsaz-
risiT, damnaSavis mier dazaralebulisaTvis miyenebuli zaralis anaz-
Raureba, Cadenil danaSaulze pasuxismgeblobis aReba, bodiSis moxda 
da sakuTari ukanono qmedebiT gamowveuli Sedegebis gamosworeba 
xels uwyobs misi (damnaSavis) pirovnebis moralur ganviTarebas,359 mis 
socializacias, ramac misi resocializaciac unda gamoiwvios.

2.4.3. mediaciis kriminologiuri pirobebi
a) dazaralebuli fizikuri piria
dazaralebulis da damnaSavis Serigebis mniSvnelovan pirobas war-

moadgens is, rom dazaralebuli unda iyos fizikuri piri.360 zogadad, 
iseTi saxis danaSaulze, romelsac ar hyavs individualuri dazara-
lebuli an ar aris SesaZlebeli iuridiuli piris individualizacia 
mediacia metad rTulia.361 magaliTad, sazogadoebrivi uSiSroebisa da 
wesrigis winaaRmdeg mimarTul danaSaulebSi individualuri dazara-
lebuli ar aris gamokveTili, amitom mediacia pedagogiuri Tval-
TaxedviT TiTqmis gaumarTlebelia. 

garda amisa, SesaZlebelia, rom erTsa da imave danaSaulebriv 
qmedebas ori saxis dazaralebuli hyavdes. magaliTad, mezoblis binis 
gaqurdvas individualuri dazaralebuli hyavs, xolo imave super-
marketSi Cadenili qurdobiT dazaralebuli is komerciuli firmaa, 
romelic am supermarkets amuSavebs. samarTaldamcavi organoebisaT-
vis dazaralebulis damnaSavesTan Serigeba advili xdeba, Tu dazara-
lebuli individualuri piria an iuridiuli piris individualizaciaa 
SesaZlebeli.362

b) danaSaulis aRiareba/monanieba
damnaSavis dazaralebulTan Serigebis procesis dawyeba SesaZle-

belia mxolod da mxolod im SemTxvevaSi, Tu damnaSave aRiarebs mis 
mier Cadenil qmedebas. Tu damnaSave ar aRiarebs danaSauls samarTal-
damcavi organoebi valdebuli arian daiwyon gamoZieba da daadginon 
danaSaulis Camdeni piris braleulobis sakiTxi. 

sainteresoa aseve, Tu ramdenad unda Seesabamebodes damnaSa-

359  Kuhn, A., u.a., 1989. S. 43; Bemmann, G., 2003. S. 227.
360  Kaiser, G., 1996. S. 1062.
361  Bemmann, G., 2003. S. 230; Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 129.
362  Kuhn, A., u.a., 1989. S.184; Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 129.
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vis mier Cadenili qmedebis aRiarebiTi monaTxrobi dazaralebulis 
monaTxrobs. rogorc dazaralebulis, aseve damnaSavis monaTxrobi 
didad ar unda gansxvavdebodes erTmaneTisgan, isini SeiZleba de-
talebSi urTierTsapirispiro iyos, magram danaSaulebrivi qmedebis 
fabula erTnairi unda iyos.363 magaliTad, dazaralebuli da damnaSave 
SeiZleba ver Tanxmdebodnen momxdari danaSaulis zust droze, an 
imaze, Tu riT iqna dazianeba miyenebuli xeliT Tu fexiT, an romeli 
fexi moxvda dazaralebuls Cxubis dros da a. S., magram imis Sesaxeb, 
rom dartyma miayena dazaralebuls damnaSavem da ara sxva pirma, an 
rogor situaciaSi moxda piris dazianeba, dazaralebulisa da damna-
Savis monaTxrobi unda iyos erTnairi.

damnaSavis mier danaSaulis aRiareba mniSvnelovani barieris 
gadalaxvaa samarTaldamcavi organoebisaTvis, romelTac surT moax-
dinon dazaralebulis damnaSavesTan Serigeba. 

zogadad, kriminologiaSi cnobilia, rom mozardebi male aRiare-
ben Cadenil danaSauls, kvlevebi adastureben, rom arasrulwlovnebis 
80% danaSauls aRiarebs.364 isini asakis (cxovrebiseuli gamoucdelo-
bis) gamo ar gamoirCevian winaswar SeTxzuli tyuilebis gamoyenebiT, 
rasac gamoZiebis SecdomaSi Seyvana SeuZlia.

g) monawileTa Tavisufali neba
dazaralebulis damnaSavesTan Serigebis aucilebel pirobas war-

moadgens mxareebis Tavisufali neba monawileoba miiRon Serigebis 
procesSi.

ar SeiZleba damnaSaves daaZalon am procesSi monawileoba, vi-
naidan procesi amiT dakargavs Tavis ZiriTad mizans _ damnaSavem pa-
suxismgebloba aiRos sakuTar ukanono saqcielze.365 damnaSavis media-
ciaSi iZulebiT monawileoba mis pirovnul Secvlaze saWiro efeqts 
ver moaxdens. Tumca ar aris gamoricxuli, rom damnaSave am pro-
cesSi monawileobdes im mizniT, rom Tavidan aicilos sisxlissamarT-
lebrivi devna da sasjeli. miuxedavad am garemoebisa, damnaSavesa da 
dazaralebuls unda esmodeT, rom damnaSavis Serigeba dazaralebul-
Tan maTi problemis mogvarebisa da momavali urTierTobis saukeTeso 
formaa.366

aseve mniSvnelovania, rom dazaralebulsac hqondes survili 
Seurigdes damnaSaves. es SesaZlebelia gamomdinareobdes miyenebuli 
materialuri zaralis anazRaurebis motiviT,367 riTac dazaralebuli 
Tavs aaridebs samoqalaqo wesiT zaralis anazRaurebis proceduras.

kriminologiurma gamokiTxvam daadgina, rom dazaralebulTa 92 

363  Kuhn, A., u.a., 1989. S.184.
364  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 270.
365  Bemmann, G., 2003. S. 230; Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 127.
366  Hestermann, Th., 1997. S. 181.
367  Bemmann, G., 2003. S. 227.
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procenti mzad aris monawileoba miiRos damnaSavesTan SerigebaSi, 
raTa aunazRaurdes miyenebuli zarali.368

2.4.4. mediaciis mniSvneloba da kritika 
mediaciis kritika mdgomareobs damnaSave mozardis damokideb-

ulebaSi. Tu damnaSaves SesaZlebloba eqneba dazaralebulTan Serige-
biT Tavi daaRwios sasjels, SeuZlebeli iqneba zogadi prevenciis 
gavrceleba.369 damnaSavem SeiZleba ifiqros, rom Tu igi danaSauls 
Caidens, mas an ver daiWeren (latenturi danaSaulis fardobiToba 
Zalian didia), an igi ukan daabrunebs naqurdals. damnaSave realurad 
arafers kargavs. igi SeiZleba mxolod mogebuli darCes, Tu mis mier 
Cadenili danaSauli ver gaixsneba. damnaSavis amgvari midgoma samag-
aliTo SeiZleba gaxdes sxva moqalaqeebisaTvis, rac xels Seuwyobs 
qveyanaSi kriminogenuli mdgomareobis gauaresebas.370

is faqti, rom dazaralebuls SesaZlebloba aqvs idavos samoqa-
laqo wesiT, ra Tqma unda, mniSvnelovania, magram gasaTvaliswine-
belia, rom Tu mozardma nawilobriv aanazRaura zarali TiTqmis 
SeuZlebeli xdeba misTvis samoqalaqo pasuxismgeblobis dakisreba. 
samoqalaqo davis warmoeba ar aris msxverplis interesSi. dazarale-
buli frustracias (uimedobas) ganicdis, rodesac igi sakuTar Tavze 
damokidebuli xdeba (janmrTelobis dazianebis dros) da zaralis 
anazRaurebis misaRebad samoqalaqo davis warmoeba uxdeba.371 garda 
amisa, damnaSavisa da dazaralebulis Serigebis mizani ar aris mxolod 
materialuri morigeba, am procesis ZiriTadi aspeqti mdgomareobs 
imaSi, rom dazaralebuls moexsnas SiSi damnaSavis mimarT, gaxdes 
ufro Tavdajerebuli, rac xels SeuSlis mis reviqtimizacias.372

kritikis TvalsazrisiT, aseve sainteresoa jgufis mier Cadenili 
danaSaulis dros piradi pasuxismgeblobis dadgenis sakiTxi. magali-
Tad, xuTma pirma daaziana qoneba. xSir SemTxvevaSi SeuZlebelia imis 
dadgena, visma qmedebam ra saxis dazianeba gamoiwvia.373

mediaciis dadebiTi mniSvneloba SesaZlebelia Semdegi komponen-
tebiT gamoixatos:374

• samarTaldamcavi organoebis mxridan naklebi droisa da adami-
anuri Tu ekonomikuri resursis xarjva;

• konfliqtis swrafi da samarTliani mogvareba;
• dazaralebuls gauqarwyldeba damnaSaveobis mimarT danaSau-

368  Kuhn, A., u.a., 1989. S.196.
369  Bemmann, G., 2003. S. 227.
370  iqve.
371  Kaiser, G., 1996. S. 1061.
372  Bemmann, G., 2003. S. 227.
373  SalikaSvili, m., 2013. gv. 112.
374  SalikaSvili, m., 2013. gv. 162-164; Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 126-
130.
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lis Sedegad warmoSobili SiSi;
• damnaSave igrZnobs pirad pasuxismgeblobas dazaralebulisa da 

sazogadoebis winaSe;
• dazaralebulis damnaSavesTan Serigebas aqvs monawile mxaree-

bisaTvis aRmzrdelobiTi da socializaciis efeqti;
• SesaZlebelia damnaSavesa da dazaralebuls Soris arsebuli 

konfliqtis Zireuli mogvareba.375

dazaralebulis damnaSavesTan Serigeba mniSvnelovani berketia 
sisxlissamarTlebrivi konfliqtis umtkivneulo mogvarebisaTvis. 
aRniSnuli procedura SeferxebiT, magram mainc didi enTuziazmiT 
gamoiyeneba rogorc amerikis SeerTebul StatebSi, ise evropis qvey-
nebSi.376 gadatvirTuli saerTo sasamarTloebis pirobebSi dazara-
lebulis damnaSavesTan Serigeba erT-erT mniSvnelovan saSualebas 
warmoadgens saxelmwifo resursebis dazogvis kuTxiT. kerZod, na-
klebi sazogadoebrivi saSiSroebis Semcveli danaSaulis dros mox-
des dazaralebulis damnaSavesTan Serigeba, rac gamarTlebuli iqneba 
samarTlis ekonomikuri analizis WrilSic.377

garda zemoaRniSnulisa, danaSaulis Cadenis statistikuri mona-
cemebis mixedviT, romelic ukve iqna ganxiluli, erTi wlis ganma-
vlobaSi registrirebul danaSaulTa daaxloebiT 60% ekonomikuri 
xasiaTisaa, rac damnaSavis dazaralebulTan Serigebis mniSvnelovani 
winapirobaa (warmodgenilia ekonomikuri xasiaTis zarali). 

dabolos, moqmedi kanonmdeblobiT, ganrideba da mediacia xde-
ba mxolod prokuroris da mosamarTlis mier. `pekinis wesebis~ me-6 
wesis moTxovnis Sesabamisad, gadawyvetilebis mimRebT (prokuro-
ri da mosamarTle) sisxlis samarTlis procesis nebismier stadi-
aze unda hqondeT diskreciis gamoyenebis SesaZlebloba, maT Soris 
gadawyvetilebebze, gagrZeldes, Tu ara gamoZieba an devna.

2.4.5. mediatori
mediacias axorcielebs mesame piri, mediatori. „arasrulwlov-

anTa ganridebisa da mediaciis programaSi CarTuli mediatorebis 
saqmianobis wesisa da samuSao dokumentaciis damtkicebis Taobaze~ 
saqarTvelos iusticiis  saministros ssip danaSaulis prevenciis cen-
tris direqtoris 2014 wlis 19 noembris #129/s brZaneba areguli-
rebs ganrideba mediaciis procesSi mediatoris ufleba-movaleobis 
sakiTxebs.

375  ganridebis da mediaciis programis mniSvneloba da kritika ufro vrclad 
ix.: SalikaSvili, m., 2013. gv. 162-165.
376  Kaiser, G., 1996. S. 1062.
377  SalikaSvili, m., 2013. gv. 159.
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mediaciis sxvadasxva saxis378 gamo SeuZlebelia mediatoris er-
Tiani cnebis Camoyalibeba. magaliTad, mediatoris cnebis qveS ger-
maniaSi ufro moiazreba profesionali konfliqtis damregulirebeli 
piri, xolo safrangeTSi ufro ndobiT aRWurvili piri, ombudsmeni, 
warmomadgeneli, romelic ZiriTadad kerZo pirsa da saxelmwifos So-
ris arsebuli konfliqtis momwesrigebelia.379 

saqarTvelos iusticiis ministris 2016 wlis 1 Tebervlis #120-e 
brZanebisa da ssip danaSaulis prevenciis centris direqtoris 2014 
wlis 19 noembris #129/s brZanebis mixedviT, mediatori aris saTana-
do unarebis mqone piri, miukerZoebeli da damoukidebeli mesame mxa-
re, romelic asrulebs Suamavlis rols arasrulwovansa da dazara-
lebuls Soris, warmarTavs da koordinacias uwevs mediaciis process.

zogadad SeiZleba iTqvas, rom mediatori unda iyos mediaciaSi 
monawile mxareebisaTvis (damnaSavisa da dazaralebulisaTvis) mis-
aRebi pirovneba, romelsac specialuri codna da Tvisebebi aqvs, raTa 
moaxdinos mxareTa moTxovnilebebis gaTvaliswineba, Sejereba-anal-
izi da konfliqtis mSvidobiani gziT mogvareba. 

mediatori mediaciis ganxorcielebis procesSi unda iyos: a) 
neitraluri da ara  (romelime mxarisadmi) mikerZoebuli; b) intere-
sebis mkvlevari da ara (romelime mxaris) interesebis warmomadgeneli; 
g) (damnaSavis dazaralebulTan Serigebis) procesze pasuxismgebeli; 
d) SemoqmedebiTi da ara pretenziuli; e) monawileTa pirovnebis pa-
tivismcemeli da ara yvela saSualebis gamoyenebiT Sedegze orien-
tirebuli; v) komunikabeluri da ara Caketili; z) momTmeni da ara 
sulswrafi.380

mniSvnelovania, rom mediatorma mxolod konfliqtSi myofi mxa-
reebisagan gaigos momxdaris Sesaxeb, vinaidan aravin ar aris ise kar-
gad informirebuli konfliqtis Sesaxeb, rogorc TviTon mxareebi.381

amave dros, mediatori unda iyos eTikuri pirovneba. aristo-
teles mixedviT, adamianis eTikuroba mis qcevaSi, xasiaTsa da aRna-
gobaSi mdgomareobs. vinc icis ama Tu im situaciaSi rogor moiqces, 
aris Sinaganad gawonasworebuli, mas imis gonebrivi SesaZleblobac 
aqvs, rom swori gadawyvetileba miiRos. imisaTvis, rom adamianma 
swori gadawyvetileba miiRos, saWiroa: a) codna (igulisxmeba, ro-
gorc zogadi ganaTleba, aseve profesionalizmi) da b) swrafva im-
isken, rom im saqmeSi, romelsac is emsaxureba (mediatoroba) miaRwios 

378  saojaxo mediacia (ojaxuri konfliqtebis an samezoblo davebis dros), 
samsaxurebrivi mediacia (samuSao adgilas Cadenili deviaciuri qcevis dros), 
TviTmmarTvelobis mediacia (samezoblo davebis dros da magaliTad, iseTi dana-
Saulis Cadenis dros, romelsac individualuri msxverpli ar hyavs (saxelmwifo 
qonebis qurdoba), damnaSavis Serigeba dazaralebulTan da sxva).
379  Haft, F./ Gräfin von Schlieffen, K. (Hrsg.), 2009. S. 191-192.
380  Götting, B., 2004. S. 25; Haft, F./ Gräfin von Schlieffen, K. (Hrsg.), 2009. S. 268-270; os-
termileri, s./ svensoni, d., 2014. gv. 122.
381  Haft, F./ Gräfin von Schlieffen, K. (Hrsg.), 2009. S. 89.
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srulyofilebas (xangrZlivi praqtika adamians xdis profesionalad _ 
Übung macht den Meister _ навык мастера ставит).382

garda zemoaRniSnulisa, mediatorma: 383

• winaswar unda SearCios mxareTa SexvedrisaTvis iseTi adgili, 
sadac mxareebi komfortulad igrZnoben Tavs (didi oTaxi, 
eklesia);

• mxareebs unda dausvas iseTi kiTxvebi, romlebzec pasuxis gace-
ma ar gamoiwvevs maT ganawyenebas;

• gulmodgined unda mousminos mxareebs;
• mkafiod unda warmoadgeninos mxareebs TavianTi moTxovnebi; 
• unda SeZlos mxareebis gageba da maTi problemebis Tanagancda 

(empaTia384);
• unda gaaanalizos  mxareebis moTxovnilebebi da (Semdeg Sexve-

drebze) SesTavazos maT problemis gadaWris ramdenime vari-
anti;

• Tavi unda aaridos cal-calke mxareebTan Sexvedras, raTa ar 
gamoiwvios meore mxaris undobloba an aseTi Sexvedris aucile-
blobis SemTxvevaSi winaswar gaafrTxilos meore mxare.

ssip danaSaulis prevenciis centris direqtoris 2014 wlis 19 no-
embris #129/s brZaneba mediaciis ganxorcielebis dros xazs usvams 
Semdeg garemoebebs: 

• mediaciis procesi sami ZiriTadi etapisagan Sedgeba, mosamza-
debeli, winasakonferencio etapi da mediaciis konferencia;

• ssip  danaSaulis prevenciis  centris ganridebisa da mediaciis 
programis menejeri prokuroris mier bavSvis ganridebidan 2 
samuSao dRis ganmavlobaSi saqmes awers mediators;

• mediatorsa da romelime mxares Soris ar unda arsebobdes 
naTesauri, megobruli an/da profesiuli kavSiri. mediatori 
valdebulia ganacxados amis Sesaxeb;

• mediatori saqmis daweridan 10 samuSao dReSi warmarTavs 
pirvel Sexvedras dazaralebulTan da momdevno 10 samuSao 
dRis ganmavlobaSi xvdeba arasrulwlovansac da atarebs me-
diaciis  konferencias;

• mediaciis procesi unda dasruldes saqmis daweridan araugvi-
anes 20 samuSao dRisa. xolo Tu saqme rTulia, SesaZlebelia 
drois gagrZeleba;

• mediaciaSi dazaralebulis Tanxmobis SemTxvevaSi, soclialuri 
muSakis/probaciis oficeris  mier prokurorisaTvis daskvnis 

382  iqve, gv. 268-269.
383  iqve, gv. 340-362.
384  empaTiis Sinaarsi (germanel mecnier) veberTan moiazreba cnebaSi „ferSteen~ 
(verstehen), romelic niSnavs gagebas da Tanagancdis meSveobiT uzrunvelyofs 
sxva Ta emociuri (araracionaluri) qmedebebis sazrisTa adekvatur wvdomas. 
kodua e. da sxva (sared. jgufi), 2004, gv. 79.
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wargenidan 5 samuSao dRis ganmavlobaSi, prokurori, social-
uri muSaki/probaciis oficeri da mediatori erTad ganixilaven 
xelSekrulebis savaraudo pirobebs. am Sexvedraze mediators 
miaqvs mis mier dazaralebulis sasargeblod momzadebuli pi-
robebi da aseve erTveba SerCeuli pirobebis ganxilvaSic;

• mediatori winaswar amzadebs konferenciis Casatarebel sivrc-
es, arasrulwlovani da dazaralebuli (maTi warmomadgnlebi/
mxadamWerebi) erTmaneTis pirispir unda isxdnen, mediatoris 
marjvena da marcxena mxares;

• mediatori konferenciis monawileebs detalurad gaacnobs 
xelSekrulebis pirobebs. unda darwmundes, rom piroba gas-
agebi da misaRebia yvela monawilisaTvis, upirveles yovlisa ki 
arasrulwlovnisaTvis;

• Tu mxareebi pirobebs aRiareben xdeba samoqalaqo  xelSek-
rulebis  xelmowera, romlis Semdeg  mediaciis konferencia 
dasrulebulad iTvleba;

• mediatori valdebulia mediaciis TiToeuli safexuri asaxos 
specialur angariSSi.

daskvnis saxiT unda iTqvas, rom ganrideba da mediacia aris lib-
eraluri ss politikis Semedgeneli nawili, romelic saqarTveloSi 
2011 wlidan xorcieldeba. arasrulwlovanis WeSmariti interesi gu-
lisxmobs Tavisuflebis aRkveTisagan alternatiuli RonisZiebebis 
gamoyenebis aucileblobas, ramac bavSvs Tavidan unda aacilos stig-
matizireba, sazogadoebrivi izolacia da kriminalur garemosTan 
urTierToba.
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Tavi meoTxe
arasrulwlovanTa sisxlissamarTlebrivi

pasuxismgebloba

1. arasrulwlovnis asaki

amk-s mesame muxlis Tanaxmad, sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
blobis miznebisaTvis arasrulwlovnad iTvleba is, visac danaSaulis 
Cadenis momentisaTvis Seusrulda 14 weli, magram jer ar Sesrule-
bia 18 weli. samarTalSi asakis mniSvneloba ganpirobebulia im pasux-
ismgeblobiT, romelsac piri atarebs misi miRwevis SemTxvevaSi. Sesa-
bamisad, SeuZlebelia daisajos piri, romelsac danaSaulis Cadenis 
dros jer ar Sesrulebia 14 weli. 

amk-s 26-e muxli gansazRvravs asakis dadgenis SesaZleblobebs. 
kerZod, oficialuri dokumentis, samedicino an socialuri Semow-
mebis Sedegad momzadebuli daskvnis, mSoblisagan an sxva pirisagan 
miRebuli cnobis an sxva informaciis safuZvelze.

im SemTxvevaSi Tu gairkva, rom piri arasrulwlovania, magram misi 
savaraudo an zusti asaki ver dadginda, ivaraudeba, rom pirs ar Ses-
rulebia 14 weli sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis miznebisaT-
vis, vidre sapirispiro ar damtkicdeba, xolo Tu arasrulwlovnis 
savaraudo asaki dadginda, sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis 
sakiTxis gadawyvetisas gaTvaliswinebuli iqneba misi savaraudo asa-
kis minimaluri zRvari (amk-s 26-e muxlis mesame da meoTxe nawili).

praqtikaSi mozardis asaks dabadebis an piradobis mowmobis saSu-
alebiT adgenen. iseT SemTxvevebSi, rodesac asakis dadgena SeuZlebe-
lia, tardeba samedicino eqspertiza. eqspertizas ar SeuZlia daadgi-
nos zusti asaki. mas, Tavis mxriv, mxolod imis dadgena SeuZlia, rom 
bavSvi danaSaulis Cadenis dros iyo 13-dan 15 wlamde asakis. aseT 
SemTxvevaSi bavSvi unda CaiTvalos 13 wlis da gaTavisufldes pasux-
ismgeblobisagan (eWvis braldebulis sasargeblod gadawyveta).385 Tu 
eqspertizam daadgina mxolod dabadebis weli, maSin dabadebis dRed 
CaiTvleba am wlis bolo dRe _ 31 dekemberi.386

asakis dadgenisas sainteresoa aseve erTi garemoeba _ bavSvis 
dabadebis dRe. vTqvaT, danaSauli Cadenilia dabadebis dRes _ 10 
maiss. iTvleba, rom piri jer ar aris 14 wlis, vinaidan amk-s mesame 
muxlis Tanaxmad, `sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis dakis-
rebisas an misgan gaTavisuflebisas arasrulwlovnad iTvleba is, vi-

385  gamyreliZe o., 2008. gv. 244.
386  naWyebia g./ dvaliZe i., (red.), 2007, gv. 428-429.
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sac danaSaulis Cadenamde Seusrulda ToTxmeti weli~. kanonmdebeli 
yuradRebas amaxvilebs da ambobs, rom piri danaSaulis Cadenamde 
unda iyos 14 wlis. Sesabamisad, 10 maiss, dabadebis dRes, Cadenili 
danaSauli ar iqneba pasuxismgeblobis safuZveli da mxolod 10 maisis 
24 saaTis Semdeg (11 maiss) Cadenili qmedebisaTvis iqneba SesaZlebeli 
pasuxismgeblobis dakisreba.387

1918 wlis ruseTis federaciis erT-erTi dekretiT sisxlissamar-
Tlebrivi pasuxismgeblobis asaki ganisazRvra 17 wliT. analogiuri 
mdgomareoba iyo saqarTveloSi. 1924 wlis saqarTvelos ssr sisxlis 
samarTlis kodeqsiT pasuxismgeblobis asaki ganisazRvra 16 wliT. 
1958 wlidan SesaZlebeli gaxda 14 wlis piris sisxlissamarTlebriv 
pasuxisgebaSi micema, magram mxolod gamonaklis SemTxvevebSi.388 2000 
wlis 1 ivniss amoqmedda axali sisxlis samarTlis kodeqsi, romelmac 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis asakad yvela danaSaulze 
14 weli gamoacxada. 2007 wlis 23 maisis sakanonmdeblo cvlilebiT 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis asaki zogierT danaSaulze 
Semcirda 12 wlamde. aseTi danaSaulis ricxvs ganekuTvneboda ganzrax 
mkvleloba (108-e muxli), ganzrax mkvleloba damamZimebel garemoe-
bebSi (109-e muxli), gaupatiureba (137-e muxli), Zarcva, garda pirve-
li nawilisa (178-e muxli), yaCaRoba (179-e muxli) da 21 wlis asaks mi-
uRweveli an nasamarTlobis mqone an/da narkotikebis moxmarebisaTvis 
administraciulsaxdeldadebuli piris mier civi iaraRis tareba (2381 
muxli).

arasrulwlovnis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis asakis 
12 wlamde dawevam, Tundac mxolod mZime kategoriis danaSaulebze, 
sazogadoebaSi didi diskusia da eqspertebis kritika gamoiwvia.389 

saqarTvelos parlamentma 2010 wlis 23 Tebervlis kanoniT gaau-
qma es cvlileba da arasrulwlovnis sisxlissamarTlebrivi pasux-
ismgeblobis asaki yvela danaSaulze 14 wliT gansazRvra.

2009 wlis erTi kalendaruli statistikuri wlis monacemebiT 12-
14 wlamde arasrulwlovnebis mier Cadenili iyo mxolod ori dana-
Sauli. Sesabamisad, sakanonmdeblo mocemuli cvlileba ar iyo gamar-
Tlebuli, Tundac statistikuri monacemebis analizis mixedviT.

sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis asakis 12 wlamde daweva 
aseve uaryves qarTvelma mecnierebma: „dRevandeli saqarTvelo eko-
nomikurad dabalganviTarebuli qveyanaa, romelsac axasiaTebs umu-
Sevrobis maRali done. xalxis ZiriTadi masa saTanado anazRaurebis 
ararsebobis gamo socialurad daucvelTa fenebis rigSi aRmoCnda. 
minimumamde Semcirda saSualo klasi, romelic saqarTveloSi yov-
elTvis sazogadoebis stabilurobis garantad gamodioda. bunebriv-
ia, am fonze mkveTrad gauaresda arasrulwlovanTa aRzrdis piro-

387  iqve.
388  xuWua n., 1998, gv. 18.
389  turava m., 2013, gv. 214.
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bebi, ramac maTi danaSaulobis zrda gamoiwvia. ufro metic, umeT-
valyureod darCenili bavSvebis raodenobis matebam xeli Seuwyo 
arasrulwlovnebSi socialuri gadaxrebis ufro swraf da adreul 
Camoyalibebas, rasac, Tavis mxriv, mohyva rogorc Cveulebrivi, ise 
mometebuli safrTxis marTlsawinaaRmdego qmedebebis zrda. yove-
live amis Sedegad, xelisuflebis mxridan gamoiTqva mzaoba sisxlis 
samarTlis pasuxismgeblobis asakis SemcirebasTan dakavSirebiT, rac 
xelisuflebis mxridan am sakiTxis sxva saSualebebiT daregulirebis 
uZlurebis aRiareba iyo~.390 

aseve aRsaniSnavia, rom zemoT aRniSnuli qmedebebi iTvaliswineb-
da sisxlissamarTlebriv pasuxismgeblobas 12-dan 14 wlamde asakis 
bavSvebisaTvis, mxolod ganzrax Cadenili danaSaulis gamo.

ganzrax qmedeba gulisxmobs „inteleqtualuri da nebelobiTi 
ele mentebis~ qonas danaSaulis Cadenis momentSi:

• ganzrax qmedebis inteleqtualuri elementi gulisxmobs piris 
mier inteleqtualur (gonebriv) SesaZleblobas, subieqturi 
gadawyvetileba miiRos arsebuli kanonmdeblobis xelyofis 
Taobaze; xolo

• ganzrax qmedebis nebelobiTi elementi gulisxmobs `marTl-
sawinaaRmdego Sedegis dadgomis survils~, ese igi, pirs mTeli 
seriozulobiT esmis an SesaZlod miaCnia misi qmedobis marTl-
sawinaaRmdego Sedegi.

imis gaTvaliswinebiT, rom 12 wlis asakis bavSvi gardatexis pe-
riodSi imyofeba da sruliad  Camouyalibebeli fsiqika aqvs, TiTq-
mis SeuZlebeli xdeba mis  marTlsawinaaRmdego qmedebaSi zustad 
dadgindes qmedebis ganzraxva, ese igi „inteleqtualuri da nebelo-
biTi elementebis~ erToblioba danaSaulis Cadenis dros. mozardebi 
ufro Sinagani emociebidan gamomdinare, impulsurad, yovelgvari 
dafiqrebis gareSe, xSir SemTxvevaSi jgufis zemoqmedebiT an maTTvis 
Tavis mosawonad Cadian deviaciur qmedobebs. es qmedebebi ar SeiZleba 
gauTanabrdes mozrdilTa mier Cadenil marTlsawinaaRmdego qmedebebs 
da erTnairad moxdes maTi dasja. ToTxmeti wlis asakamde sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblobis dakisrebas  profesori gamyreliZe 
SeuZleblad miiCnevs da aRniSnavs: `ToTxmeti wlis asakamde bavSvis 
inteleqti da neba jer ar aris ise ganviTarebuli, ise momwifebuli, 
rom mas sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba daekisros~.391 profe-
sori gamyreliZe sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis aucilebel 
pirobad swored bavSvis qmedebaSi inteleqtualuri da nebelobiTi 
elementebis qonis aucileblobas usvams xazs. 

kvlevebi adastureben, rom camet wlamde bavSvs ar gaaCnia sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblobisaTvis aucilebeli umarTlobis gac-

390  Rlonti g. (red.), 2008, gv. 294.
391  gamyreliZe o., 2008. gv. 244.
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nobierebis zneobrivi da gonebrivi SesaZlebloba, unari.392 
sainteresoa, rom aRniSnuli sakanonmdeblo cvlilebis momxreebs 

magaliTad mohyavdaT sxva evropuli qveynebi, sadac sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgeblobis asaki dabalia. Tumca unda aRiniSnos, rom 
saqarTvelosagan gansxvavebiT, aseT qveynebSi arsebobs `iuvenaluri 
iusticiis~393 kargad ganviTarebuli sistema. pasuxismgeblobis dab-
ali asakis miuxedavad, `iuvenaluri iusticiis~ pirobebSi bavSvs sa-
Sualeba eZleva 17 wlamde Tavi aaridos marTlmsajulebis sistemas-
Tan kontaqts.394 magaliTad, SveicariaSi pirovnebis sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgebloba 10 wlidanaa SesaZlebeli, magram sanam isini 
mozards Tavisuflebis aRkveTas miusjian, arsebobs ramdenime saxis 
alternatiuli „sasjeli~, e. w. dacvis RonisZiebani:   1. mozardisaT-
vis aRmzrdelis daniSvna, romelic mSoblebs daexmareba mozardis aR-
rzdaSi; 2. mozardisaTvis personaluri xelmZRvanelis daniSvna; piri, 
romelic mozards exmareba cxovrebis yvela sferoSi, ama Tu im prob-
lemuri sakiTxis gadawyvetaSi; 3. mozardebi, romlebsac aqvT alko-
holisa an narkotikisken midrekileba gadian aRmzrdelobiT Terapias 
da sxva.

saerTaSoriso normebi (bavSvTa uflebebis konvencia, `pekinis we-
sebi~) ar adgens sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis konkretul 
asaks. `pekinis wesebSi~ saubaria imaze, rom `asakis qveda zRvari ar 
unda dadgindes Zalian adreul asakSi emociuri, gonebrivi da in-
teleqtualuri mowifulobis faqtis gaTvaliswinebiT~. es principebi 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis asakis iseTi zRvris dadge-
nis momxrea, romelic bavSvs SesaZleblobas miscems SeigrZnos Cad-
enili qmedebis antisazogadoebrivi da antisocialuri xasiaTi. 

arasrulwlovani damnaSavis asakTan dakavSirebiT problemuria 
misi asakis zeda zRvris zusti gansazRvra, anu is rom kanonmdebeli 
arasrulwlovnad miiCnevs 18 wlamde mozards. sainteresoa amk-s ax-
ali regulacia im mozardisaTvis, romelic gadacilebulia 18 wels.  

amk-s meore muxlis pirveli nawilis Tanaxmad, amk gamoiyene-
ba kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovnis, arasrulwlovani 
dazaralebulisa da arasrulwlovani mowmis arasrulwlovanTa mar-
Tlmsajulebis procesSi monawileobisas. es kodeqsi gamoiyeneba 

392  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 66.
393  iuvenaluri iusticiis arsi mdgomareobs arasrulwlovanTa sasamarT-
lo procesebSi araiuridiuli specialuri (samedicino, pedagogiuri, 
fsiqologiuri, sociologiuri) codnis farTo gamoyenebaSi, arasrul-
wlovanTa cxovrebis socialuri mdgomareobis Seswavlaze yuradRebis 
gamaxvilebasa da maTi pirovnebis socialur-fsiqologiur SeswavlaSi. 
iuvenaluri iusticiis farglebSi sasamarTlo procesis centrSi dgas 
arasrulwlovnis pirovneba da swored misi interesebis dacvas emsaxu-
reba mTeli sasamarTlo procedura, im wesebis CaTvliT, romlebic ar 
gamoiyeneba zrdasrulTa saerTo marTlmsajulebaSi.
394  turava m., 2013, gv. 214.
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agreTve 18-dan 21 wlamde asakis piris mimarT am kodeqsis me-15 muxlis 
pirveli nawiliT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi, Tu es piri bralde-
bulia. am kodeqsis 38-e_48-e muxlebiT dadgenili normebi vrceldeba 
agreTve 18-dan 21 wlamde asakis pirze, Tu arsebobs dasabuTebuli 
varaudi, rom man Caidina saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsiT 
gaTvaliswinebuli naklebad mZime an mZime danaSauli.

mocemuli muxlis mixedviT, 18-dan 21 wlamde asakis pirze amk 
gamoiyeneba or SemTxvevaSi: 1) 18-dan 21 wlamde asakis braldebul 
pirs ufleba aqvs sisxlis samarTlis saqmis warmoebis nebismier etapze 
isargeblos ufaso advokatis uflebiT (amk-s me-15 muxlis pirveli 
nawili); da, 2) 18-dan 21 wlamde asakis piris mimarT SesaZlebelia 
ganxorcieldes ganrideba an ganrideba da mediacia, Tu arsebobs das-
abuTebuli varaudi, rom man Caidina saqarTvelos sisxlis samarTlis 
kodeqsiT gaTvaliswinebuli naklebad mZime an mZime danaSauli.

mozardis socializacia da ganviTareba damokidebulia ojaxze, 
skolasa da socialur garemoze, sadac mozardi izrdeba. 18 wlis 
asaks miRweva, an „biologiuri da fizikuri ganviTareba ar niSnavs, 
rom mozardma daasrula fsiqikuri da socialuri ganviTareba`395 
da SesaZlebelia mis winaaRmdeg imave normebis gamoyeneba, romelic 
gamoiyeneba srulwlovanis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis 
dros. SeuZlebelia 17 da 18 wlis arasrulwlovnis ganviTarebis is-
eTi saxiT dadgena, rom erTi daisajos arasrulwlovanTa normebiT, 
meore ki _ srulwlovanTa normebiT. rogorc germaniis uzenaesi sa-
samarTlo aRniSnavs, asakis sazRvris dadgena mozardis ganviTarebis 
safuZvelze metad rTulia, vinaidan mozardis ganviTareba erTiani 
uwyveti procesia,396 romlis gazomvac SeuZlebelia. pirovnebis Camo-
yalibebis dinamika SeuZlebelia mkacr asakobriv zRavarSi iqnes moq-
ceuli.397 

gasuli saukunis 50-ian wlebSi germaniaSi Seiqmna maburgis direq-
tivebi, romlebic aRwerda arasrulwlovani (14-18 wlebi) da mozrdi-
li (18-21 wlebi) damnaSaveebisaTvis damaxasiaTebel kriteriumebs.398 
mocemuli kriteriumebis mixedviT, arasrulwlovani aris piri, 
romelsac axasiaTebs:

• pirovnebis arasakmarisi Camoyalibeba;
• umweo mdgomareoba (romelic xSirad misi TavmaRlobis da 

gaugonrobis qveS aris damaluli);
• briyvulad mimndobi saqcieli;
• dRevandeli dRiT cxovreba;
• kargi xasiaTis, amaRlebuli ganwyobilebis sxvaze damokideb-

395  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 715.
396  BGH 36, S. 37-39.
397  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 715.
398  ix. marburgis direqtivebi (Marburger Richtlinie): Streng, F., 2008. S. 43.
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uleba;
• muSaobis mimarT araseriozuli damokidebuleba;
• meocnebeoba;
• Tavgadasavlebis Zieba;
• TanatolebTan urTierTobis problemebi (naklebi socialuri 

kompetencia) da sxva.

empiriuli xasiaTis fsiqologiurma kvlevam daadastura maburgis 
direqtivebis Cvens droSi arsebobis sakiTxi. kvlevis Sedegad Camoy-
alibda adamianis srulwlovnad aRqmis Semdegi kriteriumebi:399

• realuri cxovrebis dagegmva;
• mSoblebisagan damoukidebloba;
• samuSaosa da saswavleblis mimarT seriozuli damokidebuleba;
• realuri, anu daZlevadi, dRis ganrigi;
• TanatolebTan an ufrosebTan urTierToba;
• SesaZlebloba pasuxismgebloba aiRos ojaxis Seqmnaze;
• sulieri da seqsualuri moTxovnilebebis integracia;
• myari, `daRvinebuli~ xasiaTi.

miuxedavad imisa, rom saqarTvelos kanonmdebloba ukve icnobs, 
germaniis kanonmdeblobis msgavsad, 18-dan 21 wlamde mozardebis 
arasrulwlovanTa saqmis warmoebis gansxvavebul wess (savaldebulo 
dacva, ganridebis gamoyeneba), aucilebelia germaniis gamocdilebis 
mTlianad gaziareba da ara mxolod 18-dan 21 wlamde piris ganrideba, 
rogorc amas amk iTvaliswinebs. SesaZlebeli unda iyos am asakis ada-
mianebze amk-s sxva normebis gavrcelebac, gansakuTrebiT sasjelis 
gamoyenebis. aseT SemTxvevaSi mosamarTles unda SeeZlos Tavad 
gadawyvitos braldebuli 18-dan 21 wlamde piris mimarT gamoiyenos 
ssk-s Tu amk-s normebi.

germaniis uzenaesi sasamarTlos azriT, kriminalpolitikuri 
TvalsazrisiT is ufro didi Secdomaa 18-dan 21 wlamde piris mimarT 
ar gamoiyeno arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis normebi [ar misce 
mas gamosworebis Sansi], vidre is rom sazogadoebrivi usafrTxoebis 
miznebidan gamomdinare gamoiyeno zrdasrulTa sisxlis samarTlis 
kodeqsi.400

18-dan 21 wlamde piris mimarT amk-s normebis gamoyenebis krimi-
nologiuri safuZvelia naklebi stigmatizacia da zrdasrulebisagan 
gansxvavebiT mravalferovani alternatiuli RonisZiebebis gamoy-
enebiT kriminaluri karieris xelis SeSla.401 

399  Streng, F., 2008. S. 44. 
400  BGHSt 12, S. 119f.
401  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 715.



125

2. kanoniT dadgenili sasjelTa saxeebi

amk-s 66-e muxlis Tanaxmad, arasrulwlovan damnaSaves SeiZleba 
daeniSnos sasjelis Semdegi saxeebi: a) jarima; b) Sinapatimroba; g) 
saqmianobis uflebis CamorTmeva; d) sazogadoebisaTvis sasargeblo 
Sroma; e) Tavisuflebis SezRudva; v) vadiani Tavisuflebis aRkveTa. 
amave kodeqsis 67-e muxli gansazRvravs arasrulwlovnis mimarT 
ZiriTadi da damatebiTi sasjelebis gamoyenebis Taviseburebas. ker-
Zod, arasrulwlovans Tavisuflebis SezRudva da vadiani Tavisu-
flebis aRkveTa SeiZleba daeniSnos mxolod ZiriTad sasjelad, xolo 
jarima, Sinapatimroba, saqmianobis uflebis CamorTmeva da sazoga-
doebisaTvis sasargeblo Sroma SeiZleba daeniSnos rogorc ZiriTad, 
ise damatebiT sasjelad. 

amave dros ZiriTad sasjelTan erTad SeiZleba mxolod erTi dam-
atebiTi sasjelis daniSvna da arasrulwlovans sasjelTan erTad Sei-
Zleba daeniSnos amk-s 42-e muxlis pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli 
erTi an ramdenime RonisZieba.

amk aRar iTvaliswinebs saqarTvelos ss kodeqsiT gaTval-
iswinebul aRmzrdelobiTi xasiaTis iZulebiTi RonisZiebebis gamo-
yenebas. aRmzrdelobiTi xasiaTis iZulebiTi RonisZiebebis nawili 
gaTvaliswinebul iqna amk-s 45-e muxlSi, rogorc arasrulwlovnis 
ganridebis movaleoba.

2.1. arasrulwlovanTa sasjelis mizani
amk-s 65-e muxlis Tanaxmad, ̀ arasrulwlovanisTvis sasjelis miza-

nia arasrulwlovnis resocializacia-reabilitacia da axali dana-
Saulis Tavidan acileba~. 

amk iZleva arasrulwlovanis resocializacia-reabilitacis 
ganmartebas. am ganmartebis Tanaxmad, resocializacia-reabilitacia 
aris  arasrulwlovanSi pasuxismgeblobis grZnobis, sxva adamianTa 
uflebebis pativiscemis grZnobis Camoyalibeba da ganviTareba, aras-
rulwlovnis fizikuri, gonebrivi, sulieri, zneobrivi da socialuri 
ganviTarebis xelSewyoba da misi momzadeba sazogadoebaSi adgilis 
dasamkvidreblad.

sagulisxmoa is simboluri faqti, rom sasjelis miznebi ssk-s 39-e 
muxlSi ierarqiulad sxvagvarad aris dalagebuli, vidre amk-s 65-e 
muxlSi, kerZod ssk-s 39-e muxlSi jer samarTlianobis aRdgenaa, Sem-
deg axali danaSaulis Tavidan acileba, xolo bolos msjavrdebulis 
resocializacia. sul sxvagvarad aris dalagebuli amk-s 65 muxlSi 
sasjelis miznebi. aq pirvel adgilze aris arasrulwlovanis reso-
cializacia-reabilitacia, xolo Semdeg axali danaSaulis Tavidan 
acileba. aRniSnuliT kanonmdebelma xazi gausva saxelmwifoebriv ne-
bas arasrulwlovanis mimarT pirvel rigSi iseTi sasjelis gamoyebis 
Taobaze, romelic arasrulwlovnis resocializacia-reabilitacias 
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uzrunvelyofs.
arasrulwlovanTa mimarT sasjeli gamoyenebul da SerCeul unda 

iqnes individualurad, misi pirovnebis, ojaxuri, socialuri da mate-
rialuri mdgomareobis gaTvaliswinebiT da igi (sasjeli) unda emsax-
urebodes damnaSave mozardis aRzrdas.402 

arasrulwlovnebisaTvis sasjelis daniSvnis sakiTxis gadawyveti-
sas unda gamoiricxos zogadi (generaluri) prevenciis gamoyeneba da 
gamoyenebul unda iqnes mxolod da mxolod sasjelis specialuri 
(individualuri) prevencia,403 romlis mizania: 

• mozardi damnaSavis resocializacia, raTa man aRar Caidi-
nos danaSauli da igi sazogadoebaSi dabrundes, rogorc misi 
srulfasovani wevri (pozitiuri specialuri prevencia); 

• mozardisaTvis sasjelis ukiduresi forma, Tavisuflebis aRkve-
Ta, romlis mizania sazogadoebis dacva damnaSavisagan da gu-
lisxmobs mozardis garkveuli periodiT izolirebas, raTa 
aRkveTil iqnes mis mier danaSaulis Cadena axlo momavalSi 
(negatiuri specialuri prevencia).404 

arasrulwlovnisTvis sasjeli, rogorc aRiniSna, pirvel rigSi, 
unda emsaxurebodes mis aRzrdas. ganvixiloT sasjelis es ori mizani 
sisxlissamarTlebriv-kriminologiuri TvalTaxedviT.

axali danaSaulis Tavidan acileba, rogorc sasjelis mizani, 
Sedgeba sami komponentisagan: 1) potenciuri damnaSavis daSineba; 2) 
damnaSavis sazogadoebisagan izolacia da 3) (cixis pirobebSi) damna-
Savis resocializacia-reabilitacia. potenciuri damnaSavis daSineba 
miekuTvneba zogad (generaluri) prevencias  da dauSvebelia aras-
rulwlovanis mimarT iqnes gamoyenebuli, anu ar SeiZleba arasrul-
wlovnis (samagaliTod) dasja imitom, rom sxvam aRar Caidinos da-
naSauli.405 arasrulwlovnis sazogadoebisagan izolacia unda CaiT-
valos axali danaSaulis Tavidan acilebis moklevadian perspeqtivad, 
grZelvadiani perspeqtiviT aucilebelia swored arasrulwlovani 
damnaSavis resocializacia-reabilitacia, raTa man aRar Caidinos da-
naSauli. 

arasrulwlovanis resocializacia-reabilitaciis Taobaze unda 
iTqvas, rom SeuZlebelia maT resocializaciaze saubari, Tu ar mox-
da maTi socializacia.406 arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi reso-
cializacia-reabilitacize saubari kanonTan konfliqtSi myofi piris 
aRzrdas, swor socializacias gulisxmobs.407 mozardi, im biologiur-

402  Eisenberg, U., 2006. S. 216.
403  Diemer, H./Schoreit, A. /Sonnen, B-R., 1999. S. 63; Eisenberg, U., 2006. S. 216.
404  sasjelis TeoriebTan da maT Soris sasjelis specialur prevenciasTan da-
kavSirebiT ix. turava m., 2013, gv. 354-356; dvaliZe, ir., 2013. gv. 14-30.
405  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 321.
406  msjavrdebulis resocializaciaze vrclad ix: SalikaSvili, m./miqanaZe, g./
xasia, m., 2014. gv. 74-84.
407  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 50.
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fsiqologiuri mdgomareobidan gamomdinare, romelsac gardatexis 
periodi hqvia, SeiZleba CaiTvalos arasrulad socializebulad (xSir 
SemTxvevaSi damokidebulia mozardis pirovnebaze), rac, rogorc 
aRiniSna aRzrdas saWiroebs da ara dasjas. germanul iuridiul lit-
eraturaSi didi xania saubaria imaze, Tu ra aris arasrulwlovanTa 
sisxlis samarTali _ aRzrdis, Tu dasjis. germaniis sisxlis samarT-
lis saqmeebis uzenaesma sasamarTlom (BGHSt) pirdapir miuTiTa aras-
rulwlovanTa sisxlis samarTalSi aRzrdis upiratesobaze.408 Sesabam-
isad, germanul sisxlis samarTalSi saubaria arasrulwlovanis (14-21 
weli) aRzrdaze, xolo zrdasrulebis _ dasjaze. kanonTan konfliqt-
Si myofi bavSvis aRzrda gulisxmobs saxelmwifo struqturebis mxri-
dan, socialuri kontrolis meSveobiT, iseTi xasaiaTis RonisZiebebis 
gamoyenebas, romelic kanonTan konfliqtSi myof pirs sazogadoebaSi 
damkvidrebul normebs aswavlis.409 aseTi RonisZiebebis dagegmvis da 
ganxorcielebis dros mniSvnelovania kriminologiuri, pedagogiuri, 
mozardTa fsiqologiuri da sxva disciplinebis gamocdilebis gamoy-
eneba.410

2.2. gamoyenebul sasjelTa statistika
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos statistikuri monacemebiT, 

bolo wlebSi arasrulwlovan damnaSaveTa mimarT gamoyenebul iqna 
Semdegi saxis sasjelebi: 

sasjelis 
RonisZiebani

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

arasrulwlovan 
msjavrdebulTa 
raodenoba

475 1002 1060 1166 803 883 669       475 456 381

Tavisuflebis 
aRkveTa

104
21,9%

340
33,9%

426
40,2%

381
32,7%

272
33,9%

296 
33.5%

190 
28.4 
%

129 
27.2%

117 
25.7%

104 
27.3%

gamosasworebeli 
samuSaoebi

9
1,9%

pirobiTi 
msjavri

333
70,1%

620
61,9%

597
56,3%

724
62,1%

427
53,2%

416 
47.1%

405 
60.5%

290 
61.1%

298 
65.4%

253 
66.4%

gadaedo 
ganaCenis 
aRsruleba

3
0,6%

sxva sasjeli 26
5,5%

42
4,2%

37
3,5%

61
5,2%

104
13%

171 
19.4%

74 
11.1%

56 
11.8%

41 
9.0%

24 
6.3%

pirvel rigSi, unda aRiniSnos, rom statistikuri monacemebi ar 
aris dakonkretebuli. gaugebaria, Tu romeli sasjelebi moiazreba 

408  BGHSt 36, S. 42.
409  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 51.
410  Laubenthal, K./Baier, H./Nestler, N., 2015. S. 3.
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sxva sasjelebSi. savaraudod, sxva sasjelebSi moiazreba jarima da 
sazogadoebrivad sasargeblo Sroma.

imis miuxedavad, rom 2012, 2013 da 2014 wels, 2007 welTan Sedar-
ebiT, ufro naklebad iyo Tavisuflebis aRkveTa gamoyenebuli, mainc 
maRalia Tavisuflebis aRkveTis gamoyenebis procentuli maCvenebeli. 
SedarebisTvis, germaniaSi arasrulwlovnebis mimarT Tavisuflebis 
aRkveTis gamoyenebis procentuli maCvenebeli bolo 20 wlis ganmav-
lobaSi meryeobs 5%-7%-s Soris.411 samwuxaroa, rom saqarTveloSi yu-
radReba ar eqceva alternatiuli sasjelebis gamoyenebas da yoveli 
mesame msjavrdebulis mimarT Tavisuflebis aRkveTa gamoiyeneba (2014 
wels 27,3%). 

uzenaesi sasamarTlos statistikis mixedviT, saerTod ar gamoi-
yeneboda iseTi sasjelebi, rogorebic aris arasrulwlovnisaTvis 
saqmianobis uflebis CamorTmeva (ssk 84-e muxli), gamosasworebeli 
samuSaoebi (ssk 86-e muxli), Tavisuflebis SezRudva (ssk 861 muxli). 

xSiria aseve pirobiTi msjavris gamoyenebis maCvenebeli. pirobiTi 
msjavri, romlis drosac arasrulwlovans gamosacdeli vada uwes-
deba, xSirad xdeba grZelvadiani Tavisuflebis aRkveTis winapiro-
bad, vinaidan gamosacdeli periodis dros ar mimdinareobs mozardis 
socialuri kontroli, rac mozardis mxridan kidev erTi danaSau-
lis Cadenas iwvevs. ra drosac mosamarTle Cadenili danaSaulisaTvis 
dadgenil Tavisuflebis aRkveTis vadas umatebs gamosacdeli peri-
odis vadas, rac mTlianobaSo grZelvadian Tavisuflebis aRkveTas 
iwvevs. uzenaesi sasamarTlos statistikis mixedviT, 2011 wels msja-
vrdebulTa 25%-is, 2012 wels 20%-is, 2013 wels 10%-is, xolo 2014 
wels 15%-is mimarT grZelvadiani Tavisuflebis aRkveTa (xuTi weli 
da meti) iqna Sefardebuli.

2.3. jarima
amk-s 68-e muxlis mixedviT, arasrulwlovans jarima SeiZleba dae-

niSnos mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas aqvs damoukidebeli Semosavali 
kanonieri saqmianobidan. arasrulwlovnisTvis jarimis daniSvnisas 
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsiT dadgenili minimaluri 
odenoba naxevrdeba. 

arasrulwlovanis mimarT jarimis gamoyenebis sakiTxTan dakav-
SirebiT sainteresoa ori sakiTxi:

1) ra SeiZleba igulisxmebodes amk-s 68-e muxlis pirvel nawilSi 
naxseneb „kanonieri saqmianobidan damoukidebeli Semosavalis~ qveS.     
pirvel rigSi aRniSnuli sakiTxi metad mniSvnelovania ssk-is 42-e 51 

muxlis Canaweris aspeqtSi. 2006 wlis 29 dekembers sisxlis samarT-
lis kodeqsis 42-e muxls daemata me-51 nawili, romlis mixedviTac, 
Tu msjavrdebuli arasrulwlovania da gadaxdisuunaro, sasamarT-

411  Diemer, H./Schoreit, A. /Sonnen, B-R., 2008. S. 187; Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 
2013. S. 216.
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lo jarimis gadaxdas akisrebs mSobels, meurves an mzrunvels. sisx-
lis samarTlis kodeqsis imave 42-e muxlis me-6 nawilis Tanaxmad, Tu 
msjavr debuli Tavs aaridebs jarimis gadaxdas, an Tu gadaxdevineba 
SeuZlebelia, es sasjeli Seicvleba sazogadoebisaTvis sasargeblo 
SromiT, gamosasworebeli samuSaoTi, Tavisuflebis SezRudviT an Ta-
visuflebis aRkveTiT. sakiTxavia, ra gansxvavebaa ssk 42-e muxlis 51 

nawilSi miTiTebul ̀ gadaxdisuunarobasa~ da amave muxlis me-6 nawilSi 
Caweril `gadaxdevinebis SeuZleblobas~ Soris? am or termins Soris 
ar arsebobs raime mniSvnelovani saxis gansxvaveba rogorc mecnieru-
li, ise praqtikuli TvalsazrisiT, garda erTisa: `gadaxdisuunarod~ 
iTvleba arasrulwlovani, xolo `gadaxdevinebis SeuZlebloba~ xdeba 
srulwlovan pirTa SemTxvevaSi. sakiTxis amgvari gadawyveta araTana-
bar mdgomareobaSi ayenebs erTnairi danaSaulis Camden arasrulw-
lovans da srulwlovans, rac miuRebelia da ramac arasrulwlovan-
Si marTlmsajulebis sistemis mimarT protestis grZnoba SeiZleba 
gamoiwvios. arasrulwlovanTa sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
blobis Tavisebureba gulisxmobs swored arasrulwlovani damnaSavis 
mdgomareobis gaumjobesebas srulwlovan damnaSavesTan mimarTebiT 
da ara piriqiT, rogorc es ganxilul SemTxvevaSia SesaZlebeli.

es damateba pirdapir ewinaaRmdegeba sisxlis samarTalSi aRiare-
buli sasjelis individualizaciis princips (nulla poena sina culpa). am 
mxriv, sainteresoa germaniis federaluri sakonstitucio sasamarT-
los jer kidev 1966 wels ganviTarebuli msjeloba. germaniis feder-
alurma sakonstitucio sasamarTlom aRniSna: `debulebas `nulla poena 
sina culpa~ konstituciuri principis xasiaTi aqvs,~412 romelic samarT-
lebrivi saxelmwifos principidan gamomdinareobs. sasamarTlo amas-
Tanave eyrdnoba germaniis konstituciiT ganmtkicebuli adamianis 
Rirsebas da ambobs: ̀ sisxlis samarTlis procesis amocanebidan gamom-
dinareobs..., rom sisxlis samarTlis process konstituciis mier ga-
nesazRvra amocana, daicvas adamianis, rogorc sakuTari pasuxismge-
blobiT moqmedi piris, Rirseba; Seasrulos principi, romlis Tanax-
mad, dauSvebelia sasjeli bralis gareSe da uzrunvelyos Sesabamisi 
saproceso qmedebebi~.413 ss kodeqsis 42-e muxlis 51 nawili sadavod 
unda iqnes miCneuli swored adamianis Rirseulad cxovrebisaTvis 
aucilebeli samarTliani socialuri pirobebis uzrunvelyofis, 
samarTlebrivi Tanasworobis uzrunvelyofisa da adamianis, rogorc 
individis pirovnulobis dacvis TvalsazrisiT. kerZod, arasrulw-
lovnis mSoblisaTvis jarimis dakisreba ver uzrunvelyofs verc 
arasrulwlovansa da mis mSobels Soris samarTlebriv Tanasworobas 
da verc maT Soris samarTliani socialuri garemos Seqmnas, piriq-

412  germaniis federaluri sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetileba, BVerf-
GE 20, S. 323.
413  germaniis federaluri sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetileba, BVerf-
GE 57, S. 250, 275.
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iT, mSobelze jarimis gadatanam SeiZleba socialuri daZabulobac 
ki gamoiwvios mSobelsa da Svils Soris, rac samarTlebrivi uTanas-
worobis niadagze iqneba warmoSobili. garda amisa, adamianis Rirsebas 
Seesabameba misi pirovnuli pasuxismgebloba. iseve rogorc adamiani 
Tavisufalia Tavis qmedebaSi, igi valdebulia TviTon (da ara sxvam) 
agos pasuxi sakuTari qmedebis Sedegze.

saqarTvelos ss kodeqsis me-7 muxlis pirveli nawilis Tanaxmad, 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis safuZvelia danaSauli, ese 
igi am kodeqsiT gaTvaliswinebuli marTlsawinaaRmdego da braleuli 
qmedeba. ss kodeqsis 42-e muxlis 51 nawilis SemTxvevaSi sakiTxavia, ra 
saxis marTlsawinaaRmdego da braleuli qmedeba Caidina arasrulw-
lovnis mSobelma, romelsac sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba 
daekisra? damnaSavisaTvis sasjelis dakisrebis winapirobas warmoad-
gens misi braleuloba. braleulobis principi gamomdinareobs samar-
Tlebrivi saxelmwifos principidan da gulisxmobs, rom sasjelis da-
kisrebisaTvis aucilebelia piri iyos braleuli,414 rom `brali sisx-
lis samarTlis pasuxismgeblobisa da sasjelis aucilebeli subieq-
turi wanamZRvaria~.415 sisxlis samarTlis kodeqsis 42-e muxlis me-51 
nawili ewinaaRmdegeba amave kodeqsis me-7 muxls, romlis mixedviTac, 
ar SeiZleba sasjelis dakisreba individualuri bralis dadgenis ga-
reSe. mosamarTles mxolod maSin SeuZlia piris gakicxva (pasuxismge-
blobis dakisreba), roca igi piris braleulobas daadgens.416 bralis 
gareSe piris dasjis sakiTxi ganmtkicebulia saqarTvelos konstitu-
ciis 42-e da me-40 muxlebSi. udanaSaulobis prezumfcia niSnavs, rom 
konstitucia aRiarebs brals, rogorc dasjadobis aucilebel winapi-
robas. sasjelis individualizaciasTan dakavSirebiT mniSvnelovania 
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos praqtika. saqarTvelos sa-
konstitucio sasamarTlom 1997 wlis 21 ivlisis #1/51 gadawyvetile-
biT arakonstituciurad cno damatebiT sasjelad qonebis konfiska-
cia, vinaidan igi ar Seesabameboda `sasjelis individualobis~ prin-
cips, radgan igi mimarTuli iyo ara mxolod damnaSavis, aramed misi 
udanaSaulo ojaxis winaaRmdeg.417 rogorc aRiniSna, ssk 42-e muxlis 
me-51 nawili ewinaaRmdegeba sasjelis individualizaciis princips, 
romelic `konstituciuri rangis~418 principia. mocemuli problema-
tikis sasamarTlo praqtikis gacnobam419 aCvena, rom mosamarTle saqa-
rTvelos ssk 42-e muxlis me-51 nawilis gamoyenebis dros ar arkvevs 

414  Schönke, A.,/ Schröder, H., 2006. S. 207; Lackner, K.,/ Kühl, K., 2004. S. 103.
415  surgulaZe l., 1997, gv. 184.
416  turava m., 2013. gv. 207; naWyebia g./dvaliZe i. (red.), 2007, gv. 368.
417  ix.: saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos plenumis 1997 wlis 21 ivlisis 
#1/51 gadawyvetileba.
418  turava m., 2013. gv. 207. 
419  ix. arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis saqmeze gamotanili: senakis raio-
nuli sasamarTlos 2007 wlis #1/99; Suaxevis raionuli sasamarTlos 2006 wlis 
#1/36, #1/33; saCxeris raionuli sasamarTlos 2008 wlis #1/25 ganaCenebi.
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im sakiTxs, Tu ramdenad gadaxdisunariania arasrulwlovnis mSobeli, 
meurve an mzrunveli da xom ar xdeba sakiTxis amgvarad gadawyvetiT 
arasrulwlovnis ojaxis ukidures socialur mdgomareobaSi Cayene-
ba, rac, Tavis mxriv, axali danaSaulis Cadenas da sxva udanaSaulo 
pirebis msxverplad gaxdomas Seuwyobs xels. 

mocemul sakiTxTan dakavSirebiT saqarTvelos sakonstitucio sa-
samarTlom 2011 wlis 11 ivliss miiRo 3/2/416 gadawyvetileba da ssk 
42-e muxlis me-51 nawili ar scno arakonstituciurad. sakonstitu-
cio sasamarTlom ganmarta fulis buneba da daadgina, rom fuli (Ta-
visuflebisagan gansxvavebiT) misi bunebidan gamomdinare ar kargavs 
Tavis mniSvnelobas erTi piridan meoreze gadasvlis SemTxvevaSic. 
Sesabamisad, jarimis gadaxda SesaZlebelia ganaxorcielos damnaSa-
vis nacvlad sxva pirma, rac SeuZlebelia sisxlissamarTlevrivi sxva 
sanqciebis dros. aRniSnulis safuZvelze sasamarTlo uTiTebs, rom  
gadaxdisuunaro arasrulwlovnis jarimis gadaxdis mSobelze dakis-
reba, ar SeiZleba gagebul iqnes jarimis (sasjelis) dakisrebad.420 ssk-
is 42-e muxlis 51 nawilis Canaweri amoRebulia ss kodeqsidan da aRar 
moqmedebs 2016 wlis pirveli ianvridan. 

„kanonieri saqmianobidan damoukidebeli Semosavalis~ cnebis qveS 
unda igulisxmebodes arasrulwlovanis an misi kanonieri warmomad-
genlis kanonieri saqmianobidan Semosuli qoneba, romlis jarimis sax-
iT gankargvis/gadaxdis ufleba aqvs arasrulwlovans. ramdenad unda 
iyos es konkretulad arasrulwlovanis damoukidebeli saqmianobi-
dan Semosuli Semosavali rTuli saTqmelia. 2014 wlis oficialuri 
statistikuri monacemebis Tanaxmad, danaSaulis Cadenis dros aras-
rulwlovnebis 75% ar muSaobda da ar swavlobda. qveyanaSi arsebuli 
maRali umuSevrobis fonze, rodesac zrdasrul adamianebs uWirT 
grZelvadiani samuSaos povna, SeuZlebelia arasrulwovans mosTxovo, 
rom mas hqondes damoukidebeli Semosavali, romliTac is jarimas ga-
daixdis. aseTi moTxovnis SemTxvevaSi SesaZlebelia veRar iqnes gamoy-
enebuli jarima rogorc sasjelis saxe. SeiZleba arasrulwlovans ar 
hqondes Tavisi damoukidebeli Semosavali, Tumca misTvis mSoblebis 
mier micemuli jibis fulidan moaxdens igi misTvis dakisrebuli ja-
rimis gadaxdas.421 ase, rom amk-s 68-e muxlis pirveli nawilis CanawerSi 
naxsenebi `damoukidebeli Semosavalis~ qveS ar igulisxmeba mxolod 
arasrulwlovanis mier ganxorcielebuli konkretuli damoukidebe-
li samuSaodan/samsaxuridan gamomuSavebuli Tanxa.

amk-s 68-e muxlis meore nawilis Tanaxmad, arasrulwlovnisTvis 
jarimis daniSvnisas saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsiT dad-
genili minimaluri odenoba naxevrdeba. saqarTvelos ssk 42-e mux-
li exeba jarimis sakiTxs. am muxlis mixedviT jarima aris fuladi 
gadasaxdeli, romlis minimaluri odenobaa 2000 lari, xolo Tu am 

420  kopaleiSvili, m., 2013. gv. 303.
421  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 201.
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kodeqsis gansakuTrebuli nawilis Sesabamisi muxli iTvaliswinebs Ta-
visuflebis aRkveTas sam wlamde vadiT, jarimis minimaluri odenoba 
ar unda iyos 500 larze naklebi. amk-s 68-e muxlis meore nawilis da 
ssk-is 42-e muxliT ganmartebiT dgindeba, rom arasrulwlovnisaTvis 
jarimis minimaluri odenobaa 1000 lari, xolo Tu am kodeqsis gan-
sakuTrebuli nawilis Sesabamisi muxli iTvaliswinebs Tavisuflebis 
aRkveTas sam wlamde vadiT, jarimis minimaluri odenoba ar unda iyos 
250 larze naklebi. im SemTxvevaSi, Tu arasrulwlovanTa marTlm-
sajulebis praqtikaSi moxdeba mxolod srulwlovnebisaTvis ssk-is 
42-e muxliT dawesebuli 2000 laris 1000 laramde Semcireba da ar 
moxdeba sam wlamde Tavisuflebis aRkveTis vadis SemTxvevaSi ssk-is 
42-e muxliT dawesebuli 500 lariani jarimis 250 laramde Semcireba, 
adgili eqneba srulwlovani msjavrdebulebis arasrulwlovanebTan 
mimarTebiT ukeTes mdgomareobaSi Cayenebas,422 rac arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis Taviseburebis zogad principebTan ar mova Sesabam-
isobaSi.

arc ssk-is 42-e muxli da Sesabamisad, arc amk-s 68-e muxli ar ad-
genen jarimis, rogorc sasjelis odenobis maqsimalur zRvars. aRniS-
nuli ewinaaRmdegeba samarTlebrivi saxelmwifosTvis mniSvnelovan 
kanonis gansazRvrulobis princips, romelic uzrunvelyofs qveyana-
Si samarTlebriv stabilurobas.  kanonis gansazRvrulobis principis 
mixedviT, „qmedeba SesaZlebelia, daisajos mxolod im SemTxvevaSi, Tu 
misi dasjadoba kanoniT gansazRvruli iyo manam, sanam piri am qmede-
bas Caidenda. aRniSnuli kanonmdebels avaldebulebs, ise zustad Ca-
moayalibos dasjadobis winapirobebi, rom misi faqtobrivi element-
ebis daniSnuleba da gamoyenebis sfero normis adresatisaTvis Tvi-
Ton kanonidan gamomdinare iyos naTeli da ara _ misi ganmartebebisa 
Tu sxvagvari dakonkretebis meSveobiT~.423 „sasjeli, rogorc saxelm-
wifos reaqcia braleul, kriminalur usamarTlobaze, misi saxisa da 
zomis TvalsazrisiT, normatiulad unda gansazRvros kanonmdebelma 
(ix: BverfGE 32, 346 [362]), xolo saxelmwifos damsjeli pasuxi sisxlis-
samarTlebrivi normis darRvevaze prognozirebadi unda iyos normis 
adresatisaTvis (ix: BverfGE 26, 41 [42]; 45, 363 [370]) ~.424

zemoaRniSnulis Tanaxmad, ssk-is 42-e muxli da Sesabamisad, amk-s 68-e 
muxli SesaZloa ewinaaRmdegebodes kanonis gansazRvrulobis prin-
cips, vinaidan ar adgenen jarimis maqsimaluri odenobis konkretul 
zRvars da braldebuls ar SeuZlia winaswar ganWvritos Tu ra zomis 
sasjeli (ra odenobis fuladi jarima) SeiZleba mas daekisros konkre-
tuli qmedebis Cadenis gamo. 

422  naklebad mZime danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi srulwlovnis mimarT SesaZ-
lebeli iqneba 500 laris jarimis saxiT dakisreba, roca igive saxis danaSauli-
saTvis arasrulwlovans unda daekisros aranakeb 1000 larisa.
423  Svabe, iur., 2011. gv. 372.
424  igive, gv. 373.
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jarimis Sefardebis dros aucilebelia gaTvaliswinebuli iyos 
arasrulwlovanis ekonomikuri mdgomareoba, braleulobis xarisxi da 
miyenebuli zianis proporciuloba.425 jarimis odenoba im SemTxvevaSia 
ukanono, rodesac aSkaraa Seusabamoba arasrulwlovanis ekonomikur 
mdgomareobasa, braleulobis xarisxsa da Sefardebul jarimis ode-
nobas Soris.426

arasrulwlovanTa sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis Ta-
visebureba, Tavis mxriv, gulisxmobs arasrulwlovanTaTvis, srul-
wlovnebTan SedarebiT, sasjelis dakisrebis gansxvavebul formebs. 
jarimis, rogorc sasjelis, gamoyenebis SemTxvevaSi arasrulwlov-
anTa sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis Tavisebureba ar aris 
gaTvaliswinebuli, anu arasrulwlovanTa dasja (jarimis dakisreba) 
xdeba msgavsi sakanonmdeblo wesiT da formiT, romelic gaTval-
iswinebulia srulwlovani pirebisaTvis, rac savsebiT ar Seesabame-
ba kanonmdeblis mier aRiarebul arasrulwlovanTa sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgeblobis TaviseburebaTa zogad principebs. jarimis 
dakisrebis dros gansaxvavebaa mxolod jarimis gadaxdis odenobaSi.

amk-iT gaTvaliswinebul sasjelis mizanTa Soris, arasrulwlov-
anTa zemoT ganxiluli mdgomareobis gaTvaliswinebiT,  mozardisaT-
vis sasjelis (maT Soris jarimis) dakisrebis upirvelesi mizani unda 
iyos arasrulwlovnis resocializacia-reabilitacia. imis miuxeda-
vad, rom jarimis aRmzrdelobiTi efeqti Zalian dabalia.427 mozardze 
fsiqologiuri efeqtianoba, misi gamosworeba-aRzrdis Tvalsaz-
risiT, ufro gamarTlebulia, Tu igi jarimas gadauxdida ara saxelm-
wifo organos, aramed bavSvTa saxlebs an sxva iseT saqvelmoqmedo 
sazogadoebriv organizaciebs, romelTa saqmianoba sazogadoebrivi 
keTildReobisaken aris mimarTuli428 da mas SeeZleboda enaxa mis 
mier gadaxdili jarimis konkretuli Sedegi (bavSvTa saxlebisaTvis 
SeeZina saWiro inventari).429 aRniSnuliT xeli Seewyoboda damnaSave 
mozardisa da sazogadoebis urTierTobis aRdgena-gaZlierebas, mo-
zardis mimarT individualur midgomas, rac masze dadebiTi zemoq-
medebis gacilebiT efeqturi saSualeba iqneboda.430 mozards ar unda 
gauCndes imis gancda, rom fuliT yvelafris mogvareba SeiZleba.431

garda amisa, jarimam ar unda gamoiwvios mozardis ekonomikuri 
mdgomareobis ise gauareseba, rom man jarimiT miyenebuli zarali 
`ainazRauros~ (kompensacia) sxva (ufro saSiSi) danaSaulis CadeniT.432 

425  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 201; Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 
2011. S. 127.
426  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 127.
427  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 191.
428  igive, gv. 192.
429  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 201.
430  mosuliSvili m., 2000, gv. 83. 
431  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 191.
432  Eisenberg, U., 2006. S. 201.
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am dros saqme gveqneba sasjelis gamoyenebis iseT SemTxvevasTan, ro-
melic mozardis mier danaSaulis Cadenas Seuwyobs xels.

kanonTan konfliqtSi myofi mozardis WeSmariti interesisTvis 
SesaZlebeli unda iyos jarimis erTi garkveuli odenobis yovelT-
viuri gadaxda (procentis daricxvis gareSe), Tumca aqac gaTval-
iswinebuli unda iyos arasrulwlovnis ekonomikuri mdgomareoba, 
braleulobis xarisxi, da rac umTavresia, jarimam rogorc sasjel-
ma, aRmzrdelobiTi funqcia unda Seasrulos.433 qveyanaSi arsebuli 
mZime ekonomikuri mdgomareobis gaTvaliswinebiT aucilebelia jari-
mis yovelTviuri Senatanis saxiT gadaxdis SesaZlebloba. arasrul-
wlovanisaTvis dakisrebuli jarimis gadaxdis uzrunvelsayofad ar 
unda moxdes ojaxis mier bankSi an kerZo kreditorebisagan sesxis 
aReba. aRniSnuli ufro mZime mdgomareobaSi ayenebs mozardis ojaxs 
da ewinaaRmdegeba mozardis WeSmarit interess.

amk-s 68-e muxli ar iTvaliswinebs iseT SemTxvevebs, roca aras-
rulwlovani ver/ar gadaixdis misTvis dakisrebul jarimas.

2.4. Sinapatimroba/eleqtronuli zedamxedveloba
amk-s 69-e muxlis Tanaxmad, 1. Sinapatimroba niSnavs arasrul-

wlovnisTvis dRe-Ramis gansazRvrul periodSi Tavis sacxovre-
bel adgilas yofnis valdebulebis dakisrebas. 2. arasrulwlovans 
Sinapatimroba eniSneba 6 Tvidan 1 wlamde vadiT. 3. arasrulwlovans 
Sinapatimroba SeiZleba daeniSnos naklebad mZime danaSaulis Cadenis 
SemTxvevaSi. 4. arasrulwlovans Sinapatimroba ise unda daeniSnos, 
rom misma aRsrulebam xeli ar SeuSalos anazRaurebadi samuSaos Ses-
rulebas an swavlis process. 5. Sinapatimroba, rogorc wesi, aRsrul-
deba eleqtronuli zedamxedvelobis saSualebis gamoyenebiT. ele-
qtronuli zedamxedvelobis gamouyeneblobis Sesaxeb gadawyvetile-
bas iRebs probaciis erovnuli saagento. 

„eleqtronuli zedamxedvelobis saSualebis gamoyenebis wesisa 
da meTodologiis  damtkicebis  Sesaxeb“  saqarTvelos  sasjelaR-
srulebisa  da  probaciis  ministris 2015 wlis 31 dekembris #178 
brZaneba  awesrigebs   eleqtronuli  zedamxedvelobis  saSualebis  
gamoyenebas.  aRniSnuli brZanebis Tanaxmad, eleqtronuli  zedamxed-
veloba  gulisxmobs  eleqtronuli  aparaturis saSualebiT msja-
vrdebulis  kontrols,  xolo  sasjelis  saxiT Sinapatimrobis  gam-
oyenebisas – sasamarTlos mier  dadgenil  periodSi  eleqtronuli  
aparaturis  gamoyenebiT msjavrdebulis sacxovrebel adgilze yof-
nis  uwyvet  kontrols.

eleqtronuli aparatura Sedgeba  gadamcemis  da mimRebisagan.  
gadamcems warmoadgens eleqtronuli  samajuri,  romelic  daniSnuli  
sasjelis  vadis ganmavlobaSi,  rogorc wesi, damagrebulia msjavrde-

433  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 192; Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, 
B-R., 2011. S. 128.
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bulis  qveda kidurze ise,  rom  dazianebis  gareSe  SeuZlebelia  misi 
moSoreba. mimRebi ganTavsebulia sasjelis aRsrulebis adgilas, xolo  
Sinapatimrobis SemTxvevaSi,  msjavrdebulis  sacxovrebel  adgilas,  
romelic mudmivad mierTebulia  denis  wyarosTan.  Tu,  obieqturi  
garemoebidan  gamomdinare, SeuZlebelia samajuris (gadamcemis) dam-
agreba msjavrdebulis qveda kidurze,  samajuri  (gadamcemi) magrdeba 
msjavrdebulis majaze.  mimRebis saSualebiT  msjavrdebulisaTvis  
ganisazRvreba  perimetri Sinapatimrobisas  sacxovrebeli farTis 
mixevdiT, romlis darRvevis SemTxvevaSi msjavrdebulze damagrebuli 
samajuri (gadamcemi) mimRebs gadascems signals. mimReb da gadamcem 
eleqtronul aparaturaze nebismieri formiT zemoqmedeba, agreTve  
msjavrdebulis mier gansazRvruli perimetris datoveba, Setyo-
binebis saxiT dauyovnebliv aisaxeba eleqtronuli zedamxedvelobis 
sistemaSi. eleqtronuli zedamxedvelobis sistemaSi, Setyobinebis 
saxiT, aseve aisaxeba mimRebsa da gadamcem eleqtronul aparaturaze 
Semdegi saxis zemoqmedebebi: a) 6 saaTis ganmavlobaSi gadamcemis umo-
qmedo mdgomareoba; b) gadamcemze temperaturis cvalebadoba;  g) 
gadamcemis/mimRebis dazianeba; d) mimRebis gadaadgileba; e) mimRebis 
eleqtroenergiis wyarodan gaTiSva; v) ori gadamcemis erTmaneTTan 
miaxloeba; z) sxva garemoebebi.

eleqtronuli monitoringi/zedamxedvelobis gamoyenebis mcde-
loba aSS-Si (harvardis universitetSi) pirvelad 1964 wels moxda. 
fsiqologi ralf Svitcgebeli (Ralph Schwitzgebel) cdilobda ele-
qtronuli teqnikis gamoyenebiT specialuri prevenciis gaZlierebas 
da TviTkontrolis axali meqanizmis Seqmnas.434 Svitcgebelis mcde-
loba eleqtronuli teqnikis ganuviTareblobis gamo im periodisTvis 
marcxiT damTavrda.435

eleqtronuli monitoringi aSS-s moqnilma samarTlis sistemam 
adreul etapze aiTvisa. eleqtronuli monitoringi pirvelad 1983 
wels gamoiyenes,436  rodesac jek lovma, niu-meqsikos  Statis, qalaq  
albukerkes  saqalaqo sasamarTlos mosamarTlem kompiuteruli te-
qnologiis dileri daarwmuna SeemuSavebina sistema 5 msjavrdebulze 
eleqtronuli zedamxedvelobis saSualebiT. Tavdapirvelad  sistema  
mxolod saxlSi gamoiyeneboda, vinaidan mas fiqsirebuli satelefono 
xazebi sWirdeboda. lovis mier danergili am xuTi SemTxvevis Semdeg 
Sewyda misi gamoyeneba eleqtronuli teqnikis gamoyenebaSi arsebuli 
sirTuleebis gamo.437 aSS-Si sasjelis moxdis alternatiul saSuale-
baze fiqri aucilebeli gaxda sasjelaRsrulebis dawesebulebis da 
probaciis samsaxuris gadatvirTulobis gamo.438 gasuli saukunis 80-

434  Schneider, K., 2003. S. 19.
435  iqve.
436  xerxeuliZe, i., 2014. gv. 198.
437  Schneider, K., 2003. S. 19.
438  igive, gv. 17.
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iani wlebis bolos aSS-s hyavda 880 aTasi msjavrdebuli da 2,2 mil-
ioni probacioneri.439

mogvianebiT, 1990-ian wlebSi mobilurma mowyobilobebma da inter-
net kavSirma SesaZlebeli gaxada eleqtronuli zedamxedveloba ganx-
orcielebuliyo nebismier adgilas, sadac msjavrdebuli gadaadgil-
deboda.440 aSS-Si 1987 wels daiwyo Sinapatimrobis eleqtronuli moni-
toringis gamoyeneba da 1990 wels 47 StatSi 12 000 msjavrdebulis 
mimarT iyo ukve gamoyenebuli igi, xolo 2002 wels ukve 100 aTasi 
piris mimarT.441 Sinapatimrobis gamoyeneba evropaSi pirvelad moxda 
did britaneTSi (1989-1990), SvedeTSi (1994) da holandiaSi (1995).442

eleqtronuli monitoringis cnebis qveS moiazreba kontrolis is 
eleqtronuli formebi, romelic gamoiyeneba Sinapatimrobamisjili 
msjavrdebulis an sasjelaRsrulebis sistemaSi myofi patimrebis 
(mag. videokontroli) gasakontroleblad.443

aSS-Si ganasxvaveben Sinapatimrobis sam formas:444

• Curfew (msubuqi forma) _ Tavisuflebis SezRudvis am for-
mis dros damnaSave valdebulia winaswar gansazRvruli drois mon-
akveTSi saxlSi imyofebodes. am formis gamoyenebis dros ZiriTadi 
akrZalvebi modis Ramis saaTebze. am formis gamoyeneba xdeba Tera-
piul kursze siarulis an jarimis gamoyenebasTan erTad;

• Home Detention (naklebad mZime forma) _ Sinapatimrobis pirvel 
formasTan SedarebiT es forma ufro mkacria. Sinapatimrobis am 
formis dros misjili valdebulia iyos saxlSi. gamonaklisia swavlis, 
samuSaos an Terapiul kursze siaruli. winaswar dadgenili gegmis 
mixedviT msjavrdebuls ufleba aqvs saxli datovos.

• Home Incarceration (mZime forma) _ Sinapatimrobis am formis 
dros misjils ufleba ara aqvs saxli datovos. saxli aris cixe. aseT 
msjavrdebuls ar SeuZlia arc saxlidan gasvla, arc muSaoba da arc 
stumrebis miReba.

amk-s 69-e muxlis meoTxe nawilis Canaweri aSkarad miuTiTebs, rom 
saqarTveloSi adgili eqneba Sinapatimrobis Curfew an Home Detention 
_ formis gamoyenebas, anu arasrulwlovans ufleba eqneba Sinapatim-
robis pirobebSic imuSaos da iswavlos.

eleqtronuli monitoringis gamoyenebis winapirobebi SeiZleba 
iyos:445 misi moklevadiani sasjelis saxiT gamoyeneba; igi ar unda 
iqnes gansakuTrebiT mZime danaSaulis Cadenis dros gamoyenebuli; 
msjavrdebuli, romlis mimarTac gamoyenebul iqneba eleqtronuli 
monitoringi, ar unda iyos alkoholze an narkotikze damokidebuli;  

439  iqve.
440  xerxeuliZe, i., 2014. gv. 198.
441  Weber, J.P., 2004. S. 57.
442  igive, gv. 62.
443  Haverkamp, R., 2002. S. 7.
444  Schneider, K., 2003. S. 22.
445  Lindenberg, M., 1999. S. 14.
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am dros pirma ar unda miiRos alkoholi an narkotiki; msjavrde-
buli, romlis mimarTac gamoyenebul iqneba eleqtronuli monitor-
ingi,  minimum  naxevari dRis ganmavlobaSi dasaqmebuli unda iyos 
(profesiuli skola, samsaxuri); damsaqmebeli informirebuli unda 
iyos eleqtronuli monitoringis  gamoyenebis Sesaxeb; Sinapatim-
robis  dros saxlis sxva macxovreblebic Tanaxmani unda iyvnen, rom 
msjavrdebulis mimarT ganxorcieldes eleqtronuli monitoringi, 
vinaidan saxlis sxva macxovreblebisTvis eleqtronuli monitorin-
gis aRsrulebam SesaZlebelia minimum maTi diskomforti gamoiwvios; 
msjavrdebuli, romlis mimarTac gamoyenebul iqneba eleqtronuli 
monitoringi, Tanaxma unda iyos, rom mis mimarT aseTi saxis kontro-
li ganxorcieldes.

Sinapatimrobis SemoRebas aqvs dadebiTi da uaryofiTi mxareebi. 
dadebiTia is, rom misi gamoyenebis Rirebuleba ufro iafia, vidre 
sxva sasjeli da xels uwyobs damnaSaveobis monitorings.446 garda ami-
sa, cixis situaciasTan SedarebiT msjavrdebuls aRar uwevs krimi-
naluri mentalobis adamianebTan urTierToba cixeSi da socialuri 
unar-Cvevebis daviwyeba, aRar aris izolirebuli sakuTari ojaxisa-
gan.447

eleqtronuli monitoringis qveS Sinapatimrobis ganxorcielebas 
gaaCnia problemebi. kerZod:448

• konstituciis me-16 muxliT garantirebuli pirovnebis ganvi-
Tarebis xelis SeSlis (stigmatizaciis) da ojaxur sferoSi Carevis 
sakiTxi. 

eleqtronuli monitoringis pirobebSi msjavrdebuls xelze an 
fexe ukeTia eleqtronuli mowyobiloba, es ki iZleva imis saSualebas 
(gansakuTrebiT zafxulis periodSi), rom igi identificirebul iqnes 
sxva adamianebis mier rogorc samarTaldamrRvevi, rac, Tavis mxriv, 
zrdis misi stigmatizaciis risks. msjavrdebulis stigmatizacia 
zRudavs mis konstituciis me-16 muxliT garantirebul uflebas 
pirovnebis ganviTarebis Sesaxeb. 

Tu erTmaneTs  SevadarebT msjavrdebulis mier sakuTar sxeulze 
cixeSi sasjelis moxdis an kriminaluri subkulturis wevrobis dama-
dasturebeli tatus gakeTebas da eleqtronul mowyobilobas, rom-
lebsac msjavrdebulis stigmatizacia SeuZlia, pirvel SemTxvevaSi 
saxeze gvaqvs msjavrdebulis sakuTari neba, gaikeTos tatu, meore 
SemTxvevaSi ki saxelmwifos mier xdeba msjavrdebulisaTvis iseTi  
eleqtronuli mowyobilobis gakeTeba, rac mis stigmatizacias gamoi-
wvevs.

konstituciis me-16  muxliT garantirebuli pirovnebis Tavisufa-
li ganviTarebis ufleba  gulisxmobs informaciuli TviTgamorkvevis 

446  ix.: arsoSvili, g./ miqanaZe, g./ SalikaSvili, m., 2015. gv. 153-168.
447  Wittstamm, K., 1999. S. 114, 116. 
448  arsoSvili, g./ miqanaZe, g./ SalikaSvili, m., 2015. gv. 166.
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uflebasac, rac, Tavis mxriv, gulisxmobs „individis uflebas Tavad 
gadawyvitos, gaxdes Tu ara cnobili gareSe pirTaTvis misi person-
aluri monacemebi, piradi cxovrebis Sinaarsi da misi detalebi.  mag-
aliTad, misi janmrTelobis mdgomareoba, eqimis mier dasmuli diag-
nozi, gadatanili avadmyofoba, misi finansuri mdgomareoba, warsul-
Si momxdari esa Tu is faqti da sxva; informaciuli TviTgamorkvevis 
ufleba icavs adamians saxelmwifos (an sazogadoebis) mxridan infor-
maciuli kontrolisagan~.449 saxelmwifos yvela moqmedebas, romliTac 
izRudeba adamianis Tavisufleba, unda hqondes konstituciur-samar-
Tlebrivi safuZveli.  

eleqtronuli mowyobilobis saSualebiT SesaZlebelia adgili 
hqondes msjavrdebulis „piradi cxovrebis Sinaarsisa da misi de-
talebis~ iseTi saxiT Cvenebas, rac mis stigmatizacias gamoiwvevs. 
Sesabamisad, saWiro unda iyos msjavrdebulis werilobiTi Tanxmoba 
eleqtronuli mowyobilobis sxeulze damagrebis dros. Sinapatim-
robis dros eleqtronuli monitoringis saSualebiT SesaZlebelia, 
aseve, xdebodes piradi cxovrebis uflebis, e.w. praivesis uflebaSi 
Careva. praivesis  ufleba (right to Privacy) Sedgeba sami komponentisagan: 
1. marto darCenis (an sxvagvarad _ ganmartoebiT yofnis) ufleba (the 
right to be let alone); 2. adamianis ufleba, iyos misi mxridan nebadaurTve-
li sajaroobisagan Tavisufali, gancalkevebuli; 3. adamianis ufleba, 
icxovros mis mxridan nebadaurTveli sazogadoebrivi Carevis gareSe 
iseT sakiTxebSi, romlebic aucileblobiT ar Seexeba sazogadoebas.450 

• Sinapatimrobis dros eleqtronuli monitoringis gamoyenebiT 
SesaZlebelia dairRves  ojaxis sxva wevrebis konstituciis me-20 mux-
liT garantirebuli sacxovreblis xelSeuxeblobis ufleba, romelic 
individs (ojaxis wevrebs) icavs „sacxovrebelSi sajaro xelisuflebis 
rogorc fizikuri, ise arafizikuri [el. saSualebebiT] SeRwevisgan~.451 

saxelmwifos Careva SeiZleba gamoixatebodes ara marto am sfer-
oebSi uxeSi CareviT (magaliTad, ojaxuri an sxva urTierTobebisaTvis 
dabrkolebebis SeqmniT), aramed Tundac am urTierTobebis kontrol-
iTa da maTze Tvalyuris devnebiT.452 Sinapatimrobis dros xdeba ele-
qtronuli mowyobilobis saSualebiT monitoringis ganxorcieleba, 
romelic, Tavis mxriv, msjavrdebulis ojaxis wevrebTan urTierTo-

449  saqarTvelos konstituciis komentari. meore Tavi. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 93. (goci-
riZe, e., muxli 16).
450  saqarTvelos konstituciis komentari. meore Tavi. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 96. (goci-
riZe, e., muxli 16).
451  saqarTvelos konstituciis komentari. meore Tavi. saqarTvelos moqalaqeo-
ba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 187. (kobaxiZe, ir., 
muxli 20).
452  saqarTvelos konstituciis komentari. meore Tavi. saqarTvelos moqalaqeo-
ba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 96. (gociriZe, e., 
muxli 16).
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bis garkveul kontrolad (mag. meuRlis mier msjavrdebulis manqaniT 
samsaxurSi tareba gamoiwvevs meuRlis kontrolsac) SeiZleba iqnes 
miCneuli. aseT SemTxvevaSi proporciulobis principis gamoyenebiT 
saWiroa Semowmdes ramdenad irRveva  eleqtronuli monitoringis sa-
Sualebis gamoyenebiT ojaxis sxva wevrebis piradi cxovrebis ufle-
ba.453 amgvari darRveva Tavidan iqneba acilebuli, Tu ojaxis wevrebi 
Tanxmobas ganacxadeben maTi ojaxis wevris mimarT Sinapatimrobis 
gamoyenebaze.454 garda amisa, eleqtronuli monitoringis dros xde-
ba mxolod imis garkveva, imyofeba Tu ara msjavrdebuli saxlSi da 
ar xdeba saxlis an misi oTaxebis akustikuri an video kontroli.455 
msjavrdebuli Tavisuflad gadaadgildeba saxlis SigniT da maszed 
sxvagvari kontroli (garda imisa, rom is saxlSi unda iyos) ar xor-
cieldeba.456 

• eleqtronuli monitoringis dros msjavrdebuli sxeulze at-
arebs eleqtronul mowyobilobas, romelic misi adgilsamyofelis 
Sesaxeb gadascems saxelmwifo kontrolis organoebs informacias. 
sakiTxavia, Tu msjavrdebuli, romelic sxeulze aseT eleqtronul 
mowyobilobas atarebs danaSauls Caidens, xom ar CaiTvleba Tvi-
Tinkriminaciad (nemo tenetur),457 rac daculia saqarTvelos konstitu-
ciis me-40 muxlis me-2 punqtSi da 42 muxlis me-8 punqtSi.458 eleqtro-
nuli monitoringis pirapiri mizani aris eleqtronuli mowyobilobis 
matarebeli msjavrdebulis mier danaSaulis CadenaSi xelis SeSla. 
am sakiTxis gverdiT movlenad unda CaiTvalos is, rom danaSaulis 
Cadenis SemTxvevaSi Sesabamis samsaxurebSi miva signali am konkretu-
li piris iq yofnis Sesaxeb. eleqtronuli mowyobilobis saSualebiT 
miRebuli is mtkicebuleba, romelic adasturebs, rom es konkretuli 
msjavrdebuli danaSaulis Cadenis adgilas imyofeboda TviTinkrimi-
naciad CaiTvleba da aseTi mtkicebuleba sisxlis samarTlis proces-
Si dauSvebelad unda CaiTvalos.459

Sinapatimrobis dros eleqtronuli monitoringi SesaZlebelia 
ojaxis sxva wevrebTan  konfliqtis warmoqmnis mizezi gaxdes, radgan 
eleqtronuli monitoringi msjavrdebulis cxovrebis adreul, bune-
briv situacias cvlis da misgan axali socialuri kompetenciebis 
aucileblobas moiTxovs. SinapatimrobaSi myofi pirebis ojaxis 
wevrebi pirvel rigSi problemad xedavdnen Tavisufali drois wi-
naswar dagegmilad gatarebis aucileblobas, rac ojaxur cxovrebas 

453  Schneider, K., 2003. S. 179.
454  iqve.
455  Hudy, M., 1999. S. 193.
456  iqve.
457  igive, gv. 215.
458  saqarTvelos konstituciis komentari. meore Tavi. saqarTvelos moqalaqeo-
ba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 566. (turava, m., 
muxli 42).
459  Hudy, M., 1999. S. 193; Sead.: BGHSt 34, S. 39 (45).
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spontanobas arTmevda da rasac yoveli ojaxis wevri mtkivneulad 
ganicdida.460 garda amisa, isini cdilobdnen fexis samajuris damalvas 
nacnob-megobrebisaTvis, rac aseve problemas warmoadgenda ojaxis 
wevrebisaTvis.461 ojaxis wevrebi miuTiTeben im faqtorebze, ris gamoc 
maTTvis mniSvnelovani iyo eleqtronuli monitoringis gamoyeneba: 
ojaxis wevrebis erTad yofna; bavSvis interesi;  Sinapatimrobis piro-
bebSi muSaobis gagrZeleba, ramac ojaxs finansuri problemebi aacila 
Tavidan.462 eleqtronuli monitoringi ojaxis wevrebSi iwvevs arasa-
siamovno grZnobas, rodesac isini saxlidan gadian da msjavrdebuli 
saxlSi rCeba.463  

eleqtronuli monitoringis dadebiTi mxare aris is, rom misi gam-
oyenebis dros msjavrdebuli xvdeba Tu ar unda gaakeTos, rom maszed 
kontroli mimdinareobs, da rom misi yoveli gadaadgilebis Sesaxeb 
specialuri organoebi arian informirebuli da SeTanxmebis darRve-
vis SemTxvevis faqtebs aucileblad gaigeben.464 aRniSnulma damokide-
bulebam msjavrdebuli SesaZlebelia normebis dacva aswavlos da misi 
aRzrda gamoiwvios. am mxriv sworad aris gansazRvruli amk-s mier 
Sinapatimrobis vadebi 6 Tvidan erT wlamde.

evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia CM/Rec(2014)4 
wevri qveynebis mimarT eleqtronuli monitoringis Sesaxeb, gamocemu-
li 2014 wlis 19 Tebervals moicavs miTiTebas imis Sesaxeb Tu rodis 
unda gamoiyenon eleqtronuli monitoringi. kerZod: sisxlis  samar-
Tlis  saqmis  winasasamarTlo  etapze; rogorc patimrobis Sewyve-
tis an aRsrulebis piroba; rogorc sisxlis samarTlis sasjelis 
aRsrulebis calke mdgomi saSualeba an sazogadoebrivi saSualeba; 
probaciis sxva CarevebTan erTad; rogorc patimrebis  vadamde  gaTa-
visuflebis  RonisZieba; cixidan  pirobiT  gaTavisuflebis farg-
lebSi; rogorc intensiuri miTiTebis da zedamxedvelobis saSualeba 
garkveuli tipis damnaSaveebisTvis cixidan gaTavisuflebis Semdeg; 
rogorc monitoringis saSualeba damnaSaveebis Sida gadaadgilebis 
dros da/an Ria sapatimroebis teritoriaze; rogorc gansakuTrebuli 
danaSaulis msxverplTa dacvis saSualeba konkretuli eWvmitanilebi-
sgan an damnaSaveebisgan.

2.5. saqmianobis uflebis CamorTmeva
amk-s 70-e muxlis Tanaxmad, arasrulwlovans saqmianobis uflebis 

CamorTmeva eniSneba erTi wlidan sam wlamde vadiT.
zogadad, es sasjelis saxe arasrulwlovanis mimarT sifrTxiliT 

unda iqnes gamoyenebuli. Tu arasrulwlovani dasaqmebulia, sasjelis 

460  Mayer, M., 2004. S. 296.
461  iqve.
462  iqve.
463  arsoSvili, g./ miqanaZe, g./ SalikaSvili, m., 2015. gv. 168.
464  Schneider, K., 2003. S. 212.
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am formis gamoyenebam igi finansuri da  socialuri problemebis wi-
naSe ar unda daayenos. Sroma da dasaqmeba aris kanondamrRvevis mimarT 
gasatarebeli RonisZieba da ara piriqiT, kanondamrRvevs aekrZalos 
garkveuli saqminobis Sesruleba. Sromam unda gaakeTilSobilos igi.

saqmianobis uflebis CamorTmeva SesaZlebelia dakavSirebuli 
iyos mozardis mier Cadenil danaSaulTan, magaliTad, mozardi, ro-
melic mWedelia da am saqmianobas sistematiurad iyenebs sacxovre-
beli saxlebis karis gasaRebi e.w. atmeCkebis dasamzadeblad, SesaZle-
belia aekrZalos samWedelo saqmianobis ganxorcieleba.

germanul arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi 18-21 wlamde mo-
zardebis mimarT xSirad gamoiyeneba marTvis mowmobis CamorTmeva, 
rac qarTuli sakanonmdeblo mdgomareobisaTvis SeuZlebelia, vi-
naidan amk-siT 18-21 wlamde mozardebis mimarT SesaZlebelia mxolod 
ganridebis ganxorcieleba.

2.6. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma
amk-s 71-e muxli exeba arasrulwlovnis sazogadoebisaTvis sa-

sargeblo Sromas. am muxlis mixedviT, 1. arasrulwlovans sazogadoe-
bisaTvis sasargeblo Sroma eniSneba 40-dan 300 saaTamde vadiT. yovel-
dRiurad aseTi Sromis xangrZlivoba ar unda aRematebodes 4 saaTs. 2. 
Tavisuflebis aRkveTis sazogadoebisaTvis sasargeblo SromiT Secv-
lis an mxareTa Soris saproceso SeTanxmebis arsebobis SemTxvevaSi 
sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma SeiZleba ufro meti vadiTac 
dainiSnos.  damatebiT sasjelad sazogadoebisaTvis sasargeblo Sro-
ma SeiZleba ufro naklebi vadiTac dainiSnos. 3. arasrulwlovans 
sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma ise unda daeniSnos, rom misma 
aRsrulebam xeli ar SeuSalos anazRaurebadi samuSaos Sesrulebas 
an swavlis process. 4. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis dan-
iSvnisas sasurvelia, arasrulwlovani  msjavrdebuli samuSaod iseT 
adgilze gamwesdes, sadac igi sazogadoebis wevrad CamoyalibebisaT-
vis saWiro gamocdilebasa da unarebs SeiZens. 5. arasrulwlovans 
sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma damatebiT sasjelad SeiZleba 
daeniSnos im SemTxvevaSic, rodesac igi saqarTvelos sisxlis samar-
Tlis kodeqsis Sesabamisi muxliT sasjelis saxed gaTvaliswinebuli 
ar aris. „arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis 
Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis 29-333 muxlebiT dadgenili wesiT xdeba 
arasrulwlovanisaTvis sasjelis saxiT dakisrebuli sazogadoebisaT-
vis sasargeblo Sromis aRsruleba. 

statistikuri monacemebis mixedviT, sazogadoebisaTvis sasarge-
blo Sroma ara mxolod arasrulwlovnebs, srulwlovnebsac Zalian 
iSviaTad ekisrebaT. xSiria damatebiTi sasjelis saxiT misi gamoy-
enebis maCvenebeli.

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyenebis statistikuri 
maCvenebeli, 2009 welTan SedarebiT, 2010 wels gaizarda, rac misa-
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salmebelia. am mxriv, gansakuTrebiT aqtiuria aWaris regioni, sadac 
sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyeneba udris mTel saqa-
rTveloSi am saxis sasjelis gamoyenebas. 2010 wlidan iklo ZiriTadi 
sasjelis saxiT sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyenebam da 
2014 wels yvelaze dabali maCvenebeli dafiqsirda. 

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyenebis sakiTxSi 
aucilebelia kerZo seqtoris aqtiuri Cabmuloba. kerZo seqtoris 
aqtiurad Cabma damokidebulia mis dainteresebaSi. kerZo seqtoris 
daintereseba SeiZleba iyos rogorc samoqalaqo (sazogadoebrivi aq-
tiuroba), aseve finansuri xasiaTis (im firmisaTvis gadasaxadis Sem-
cireba, romelic daasaqmebs arasrulwlovan msjavrdebuls). sazoga-
doebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyenebas da kerZo seqtoris CarT-
vas aqvs ramdenime mniSvnelovani aspeqti, ris gamoc igi ufro xSirad 
unda ganxorcieldes arasrulwlovani braldebulebis mimarT. es 
aspeqtebia:

• saxelmwifo Tavidan aicilebs cixis pirobebSi msjavrdebulis 
Senaxvis xarjebs;

• moxdeba sazogadoebis Cabma marTlmsajulebis ganxorciele-
baSi, rac xels Seuwyobs masSi pasuxismgeblobis grZnobis ama-
Rlebas;

• arasrulwlovani msjavrdebuli dasaqmdeba, rac uzrunvelyofs 
mis resocializacias;

• msjavrdebuls miecema imis SesaZlebloba, rom dasaqmebis peri-
odSi Tavis gamoCenis SemTxvevaSi darCes firmaSi da gaagrZelos 
muSaoba sasjelis moxdis Semdeg, rac Tavidan aacilebs saxelm-
wifosa da sazogadoebas ganmeorebiT danaSaulis Cadenas;

• sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyenebiT msjavrde-
bulis resocializaciis miRwevis SemTxvevaSi daizogeba mar-
Tlmsajulebis ganxorcielebisaTvis saWiro xarjebi.

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyenebis erT-erT Ziri-
Tad problemad unda CaiTvalos prokuraturis, sasamarTlosa da 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis arakoordinirebuloba. 
kerZod, problemas warmoadgens is faqti, rom xSirad prokurorma da 
mosamarTlem ar icis sad SeiZleba moixados pirma sazogadoebisaT-
vis sasargeblo Sroma. erT-erTi probaciis oficris TqmiT, „sazoga-
doebisTvis sasargeblo Sroma rom mewereba, yovelTvis aris prob-
lema sad waviyvanoT an uari ar gviTxran. mere gviwevs xvewna, rom 
es problema movagvaroT. kargi iqneba, garantirebuli adgilebi rom 
arsebobdes.~465 aRniSnuls isic arTulebs, rom xdeba probacionerebis 
etiketireba nasamarTlobis gamo da ver pouloben samuSaos, ris ga-
moc kargaven sakuTari Tavis imeds.466

465  SalikaSvili, m., 2014. gv. 101.
466  iqve.
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erT-erTi problemaa msjavrdebuli pirebis arasakmarisi samuSao 
unar-Cvevebi. 2012-2014 wlebSi saqarTveloSi Catarebulma  sasjelis 
aRsrulebis kvlevam aCvena, rom msjavrdebuli pirebis mier sazoga-
doebisaTvis sasargeblo Sromis aRsruleba  SeuZlebeli iyo profe-
siuli unar-Cvevebis arqonis gamo.467    

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis aRsrulebis erT-erTi 
problema mdgomareobs Sesasrulebeli samuSaos xasiaTSi, miT ufro 
Tu msjavrdebuli arasrulwlovania.

arasrulwlovanma sasjelis (maT Soris, sazogadoebisaTvis sa-
sargeblo Sromis) aRsrulebis procesSi maqsimalurad unda gaac-
nobieros misi danaSaulebrivi qmedebis socialuri arsi.  arasrulw-
lovnisaTvis iseTi xasiaTis samuSaos davaleba, romelic specialur 
codnasTan aris dakavSirebuli  da ramac SeiZleba mis janmrTelobas 
da sicocxles safrTxe Seuqmnas,  akrZalulia rogorc Sida (arasa-
patimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis  Sesaxeb kanonis 
446), aseve  saerTaSoriso kanonmdeblobiT  („wevri saxelmwifoebi-
sadmi sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis evropuli wesebis 
Sesaxeb~ evropis sabWos ministrTa komitetis 1992 wlis 19 oqtombris 
rekomendaciis (#92) 16, wesi 68).

rogorc aRiniSna, sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoy-
enebis praqtika saqarTveloSi arc ise bevria, Cven mier moZiebul iqna 
sisxlis samarTlis saqme, romelSic arasrulwlovans miesaja sazoga-
doebisaTvis sasargeblo Sroma. 2010 wlis 10 maiss xelvaCauris raio-
nuli sasamarTlos #1-128 ganaCeniT arasrulwlovan k.k.-s miesaja 
Tavisuflebis aRkveTa, rac Seecvala 400 saaTis odenobiT sazoga-
doebisaTvis sasargeblo SromiT. msjavrdebuls sazogadoebisaTvis 
sasargeblo Sroma unda ganexorcielebina xelvaCauris wyalkanalisa 
da sabinao komunaluri momsaxurebis wesdebiT gaTvaliswinebul sa-
muSaoebze.

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma, anu  usasyidlo, anazRau-
rebis gareSe Sroma, 400 saaTis odenobiT. ssk-is 85-e muxlis Tanax-
mad, sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis vada TxuTmet wlamde 
arasrulwlovnisaTvis ar unda aRematebodes dReSi oTx saaTs, xolo 
TxuT metidan Tvramet wlamde arasrulwlovnisaTvis _ dReSi eqvs 
saaTs. mocemul SemTxvevaSi k.k. aris 16 wlis da 11 Tvis. samwuxarod, 
ganaCenidan ar Cans dadis Tu ara k.k. skolaSi. Tu igi skolaSi ar 
dadis, maSin SesaZlebelia, rom man dReSi imuSaos 6 saaTi. 400 saaTis 
gamomuSaveba k.k.-s mouwevs 14 kviris ganmavlobaSi. Tu k.k. skolaSi 
dadis da dRis pirvel naxevars skolaSi atarebs, savaraudod, mas 
dReSi mxolod 2-3 saaTis gamomuSaveba SeeZleba. aseT SemTxvevaSi k.k. 
iZulebuli iqneba imuSaos 28 kvira, anu 7 Tve. friad miuRebelia is 
faqti, rom msjavrdebuli 400 saaTis ganmavlobaSi usasyidlod muS-
aobs. 

467  igive, gv. 102.
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arasrulwlovnisaTvis miTiTeba (magaliTad, sazogadoebisaTvis 
sasargeblo Sroma 400 saaTis odenobiT) miCneul unda iqnes rogorc 
Sesasruleblad SeuZlebeli da Sesabamisad, Tanafardobis konsti-
tuciuri principis darRvevad, Tu igi mkveTrad ewinaaRmdegeba aras-
rulwlovnis pirovnebis ganviTarebas, xels uSlis mas swavlasa da 
socialuri da sazogadoebrivi valdebulebebis SesrulebaSi.468 

problemuria aseve k.k.-s mier Sesasrulebeli samuSaos saxeoba. 
ganaCeniT ar aris dakonkretebuli, Tu ra saxis samuSaos Sesasrule-
blad iqna k.k. gamwesebuli. ganaCeni miuTiTebs k.k.-s mier iseTi samuS-
aos Sesrulebaze, romelic xelvaCauris wyalkanalisa da sabinao ko-
munaluri momsaxurebis wesdebiT aris gaTvaliswinebuli. vfiqrobT, 
xelvaCauris wyalkanalisa da sabinao komunaluri momsaxurebis wes-
debiT bevri iseTi samuSao SeiZleba iyos gaTvaliswinebuli, romelsac 
SeuZlia mozardi k.k.-s fizikuri da sulieri ganviTerebis Seferxeba 
gamoiwvios. garda amisa, amgvari zogadi Canaweri arasrulwlovani ms-
javrdebulis damsaqmebels SesaZleblobas aZlevs arasrulwlovans 
daavalos iseTi saxis samuSaos Sesruleba, rac mas ar ZaluZs. ze-
moaRniSnulis gaTvaliswinebiT, savaldebulod unda iqnes miCneuli 
ganaCenSi imis dafiqsireba, Tu ra saxis samuSaosaTvis igzavneba aras-
rulwlovani. 

amk-s 71-e muxlis pirveli da meore nawilis mixedviT, arasrulw-
lovans sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma SeiZleba daekisros 300 
saaTis odenobiT, xolo Tu mxareebs Soris dadebulia saproceso Se-
Tanxmeba SeiZleba ufro meti vadiTac.

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyeneba saproceso 
SeTanxmebis pirobebSi aSkarad arRvevs kanonis gansazRvrulobis 
sakiTxs (ix. 2.3. qveTavi). 

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis 300 an meti droiT Sefarde-
ba, rodesac mas SeuZlia dReSi oTxi saaTi imuSaos warmoudgneli 
gamowvevis winaSe ayenebs mozards. man aseT SemTxvevaSi sami Tvis gan-
mavlobaSi usasyidlod unda imuSaos. rac misi fsiqikis (danaSaulis 
Cadenam daadastura es) mqone adamianisaTvis TiTqmis SeuZlebelia. 
aseTi didi xniT usasyidlod muSaoba normaluri adamianisaTvisac 
ki warmoudgenelia. amgvarma midgomam SesaZlebelia arsrulwlovans 
muSaobisadmi uaryofiTi ganwyoba Camouyalibos469 da kriminaluri 
qmedebiT fulis Sovnis motivacia aumaRlos. germanul iuridiul 
literaturaSi arasrulwlovnisaTvis 300 saaTiT sazogadoebisaTvis 
sasargeblo Sromis SabaT-kviras dakisreba miCneulia Seusrulebel 
amocanad, romelic SesaZloa Tanazomierebis konstituciur princips 
ewinaaRmdegebodes, vinaidan mozards didi xniT erTmeva saSualeba 
daisvenos am dReebSi.470 zomierebis farglebSi mozardisaTvis Tavi-

468  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 101.
469  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 145,146.
470  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2007. S. 182. 
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sufali drois periodSi sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis mova-
leobis dakisreba aRmzrdelobiTi efeqtis matarebelia.471 aseTi sa-
muSao arasrulwlovani msjavrdebulisaTvis uaxloes momavalSi unda 
damTavrdes.472 avstiaSi arasrulwlovnisaTvis sazogadoebisaTvis sa-
sargeblo Sromis Sefardeba SesaZlebelia maqsimum 60 saaTis odeno-
biT da am sanqciis aRsruleba mTlianobaSi ar unda aRematebodes sam 
Tves.473 mozards unda daekisros iseTi saqmianobis Sesruleba, ro-
melic mis Zalas ar aRemateba da xels ar SeuSlis mis fizikur, su-
lier da pirovnul ganviTarebas.474

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis arsi pirvel rigSi unda 
iyos  is, rom aseTma Sromam arasrulwlovnze negatiurad ar unda 
imoqmedos da aRmzrdelobiTi xasiaTis matarebeli iyos. axali amk-s 
71-e muxlis me-4 nawili amas sasurvelad miiCnes da ara savaldebu-
lod. arasrulwlovanis samuSao saTanadod unda iyos aRiarebuli, 
rom arasrulwlovanma dainaxos muSaobis prioritetuloba, romli-
Tac igi SeZlebs momavalSi aradanaSaulebrivi, damoukidebeli da pa-
tiosani cxovrebis periodSi arsebobas.475 sazogadoebisaTvis sasarge-
blo Sromis valdebulebiTa da Sesabamisi profesiuli unar-Cvevebis 
ganviTarebiT arasrulwlovanma unda miiRos dadebiTi piradi gamoc-
dileba muSaobasTan dakavSirebiT.476 Sromam xeli unda Seuwyos mo-
zardSi dadebiTi Tvisebebis Camoyalibebas.477

arasrulwlovanisTvis sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis aR-
sruleba unda xdebodes swavlisa (saskolo, profesiuli, umaRlesi) 
da muSaobisgan Tavisufal dros, raTa arsrulwlovans xeli ar SeeSa-
los misi momavlisaTvis ufro prioritetuli sakiTxebis Sesrule-
baSi. aRniSnuli sakiTxi daregulirebulia amk-s 71-e muxlis mesame 
nawiliT. 

daskvnis saxiT unda aRiniSnos, rom sazogadoebisaTvis sasarge-
blo Sromis im saxiT gamoyeneba, rogoric dRes arsebobs, miuRebelia, 
vinaidan ar sruldeba sasjelis am saxis pirveladi mniSvneloba _ 
arasrulwlovanma sazogadoebis sasargeblod unda imuSaos. misaRebi 
iqneboda, Tu arasrulwlovani gamomuSavebuli TanxiT daexmareboda 
sazogadoebriv organizaciebs an sazogadoebisaTvis sasargeblo Sro-
mas am tipis dawesebulebebSi ganaxorcielebda (savadmyofoebi, bavS-
vTa saxlebi, sabavSvo baRebi da sxva).478 aRmzrdelobiTi efeqti aqvs 
Tu arasrulwlovnis sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromidan miReb-

471  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 135.
472  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 200.
473  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 136.
474  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 101.
475  Svabe, iur., 2011. gv. 216.
476  iqve.
477  dvaliZe, ir., 2013. gv. 216.
478  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2007. S. 182, 191; Ostendorf, H., 2009. S. 91.
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uli Tanxa danaSaulis msxverplTa daxmarebis fondSi gadairicxeba.479 
amiT arasrulwlovani pirdapiri gziT exmareba, ara marto saku-
Tari qmedebiT gamowveul msxverpls, aramed zogadad danaSaulis 
msxverpls. mediaciisagan es sakiTxi imiT gansxvavdeba, rom ar aris 
saWiro dazaralebulTan da damnaSavesTan saubrebi iqnes Serigebis 
sakiTxze ganxorcielebuli. garda amisa, zogierT msxverpls sulac 
ar surs damnaSavesTan Serigeba da misi mizani, mxolod danaSaulamde 
arsebul (materialur) mdgomareobaSi dabrunebaa.480 

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis Sefardebis dros gaT-
valiswinebuli unda iyos Sromis kodeqsis meoTxe muxlis debuleba, 
romelic aregulirebs arasrulwlovanTan SromiTi xelSekrulebis 
sakiTxebs. am muxlis meoTxe nawili pirdapir miuTiTebs Tu sad aris 
mozardis Sroma akrZaluli: saTamaSo biznesi, Ramis gasarTobi dawe-
sebuleba, erotikuli da pornografiuli produqcia, farmacevtuli 
da toqsikuri nivTierebebis damzadeba, gadazidvasTan da realizaci-
asTan dakavSirebuli samuSaoebis Sesruleba. garda amisa, SromiTi 
urTierToba ar unda ewinaaRmdegebodes arasrulwlovnis interesebs, 
zians ar unda ayenebdes mis zneobriv, fizikur da gonebriv ganviTa-
rebas da ar unda uzRudavdes mas savaldebulo dawyebiTi da sabazo 
ganaTlebis miRebis uflebasa da SesaZleblobas.

2.7. Tavisuflebis SezRudva
amk-s 72-e muxlis Tanaxmad, arasrulwlovnisTvis Tavisuflebis 

SezRudvis maqsimaluri vada 3 welia.
saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli dax-

marebis sakiTxTa ministris 2013 wlis 30 dekembris №373 brZanebiT 
damtkicda Tavisuflebis  SezRudvis  dawesebulebis  tipuri  deb-
uleba. mocemuli debulebis Tanaxmad, Tavisuflebis SezRudvis dawe-
sebuleba warmoadgens   saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da proba-
ciis saministros mmarTvelobis sferoSi moqmedi sajaro samarTlis 
iuridiuli piris _ arasapatimro  sasjelTa  aRsrulebisa  da proba-
ciis erovnuli saagentos probaciis teritoriul organos.

arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis Sesaxeb 
saqarTvelos kanonis meoTxe muxlis me-7 punqtis mixedviT, Tavisu-
flebis SezRudvis dawesebulebis Sinaganawessa da sareabilitacio 
programebs amtkicebs probaciis erovnuli saagentos ufrosi.

Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebis tipuri debulebis mixed-
viT, Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebis amocanebia: a) Tavisu-
flebis SezRudvis  saxiT daniSnuli/Secvlili sasjelis aRsrulebis 
uzrunvelyofa; b) sareabilitacio programebSi msjavrdebulTa 
monawileobis uzrunvelyofa; g) dawesebulebaSi marTlwesrigisa da 
kanonierebis, msjavrdebulTa, personalisa  da  dawesebulebis  teri-

479  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 146.
480  SalikaSvili, m., 2011b. gv. 133.
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toriaze myof sxva pirTa usafrTxoebis uzrunvelyofa; d)msjavrdeb-
ulTa SromiTi dasaqmebis organizeba; e) msjavrdebulTa janmrTelo-
bis dacvis uzrunvelyofa.

dRes arsebuli mdgomareobiT arsebobs Tavisuflebis SezRudvis 
dawesebuleba mxolod srulwlovani msjavrdebulebisaTvis. rogorc 
Sida (patimrobis kodeqsis 50-e muxli), aseve saerTaSoriso kanonmde-
bloba krZalavs arasrulwlovani da srulwlovani msjavrdebulebis 
erTad moTavsebas, arasrulwlovanze mavne, kriminaluri zemoqmedebi-
sagan dacvis mizniT.481 

2.8. Tavisuflebis aRkveTa
pirvel rigSi unda aRiniSnos, rom arasworia amk-s 73-e muxlis 

dasaTaureba _ vadiani Tavisuflebis aRkveTa, vinaidan arasrulw-
lovnebis mimarT ar gamoiyeneba uvado Tavisuflebis aRkveTa. vadiani 
Tavisuflebis aRkveTis gamoyenebis aucilebloba iqneboda im SemTx-
vevaSi, Tu uvado Tavisuflebis aRkveTac unda yofiliyo kodeqsSi 
gamoyenebuli. Sesabamisad, vinaidan arasrulwlovnis mimarT mxolod 
vadiani Tavisuflebis aRkveTa gamoiyeneba da ar gamoiyeneba uvado 
Tavisuflebis aRkveTa, sityva `vadians~ Sinaarsobrivi datvirTva 
aRar gaaCnia da amoRebiul unda iqnes amk-dan. amk-s 73-e muxls unda 
erqvas Tavisuflebis aRkveTa.

amk-s 73-e muxlis Tanaxmad, 1. arasrulwlovans vadiani Tavisu-
flebis aRkveTa SeiZleba daeniSnos, Tu man mZime an gansakuTrebiT 
mZime danaSauli Caidina an is Tavs aridebs arasapatimro sasjels anda 
mis mimarT warsulSi gamamtyunebeli ganaCeni iqna gamotanili. 2. 14-
dan 16 wlamde asakis arasrulwlovnisTvis daniSnuli Tavisuflebis 
aRkveTis vada 1/3-iT mcirdeba. amasTanave, saboloo sasjelis vada 
ar unda aRematebodes 10 wels. 3. 16-dan 18 wlamde asakis arasrulw-
lovnisTvis daniSnuli Tavisuflebis aRkveTis vada 1/4iT mcirdeba. 
amasTanave, saboloo sasjelis vada ar unda aRematebodes 12 wels. 4. 
am muxlis me-2 da me-3 nawilebi gamoiyeneba am kodeqsis 76-e muxliT 
gaTvaliswinebuli garemoebebis arsebobis miuxedavad.

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos mier 2014 wels gamoqveynebu-
li statistikuri monacemebis Tanaxmad, bolo wlebSi arasrulwlovan 
msjavrdebulTa mimarT gamoyenebul sasjelTa saxeebs Soris Tavisu-
flebis aRkveTis xvedriTi wili 2000 wels 15%-iT, 2001 wels 14%-iT, 
2002 wels 21,3%-iT, 2003 wels 23,5%-iT, 2004 wels 23,4%-iT, 2005 
wels 22%-iT, 2006 wels 34%-iT, 2007 wels 40,2%-iT, 2008 wels 32,7%-
iT, 2009 wels 33,9%-iT, 2010 wels 33,5%-iT, 2011 wels 28,4%-iT, 2012 
wels 27,2%-iT, 2013 wels 25,7%-iT, xolo 2014 wels 27,3%-iT ganisaz-
Rvra.482 

zemoaRniSnuli statistikis Tanaxmad, yoveli mesame braldebuli 

481  SalikaSvili, m./miqanaZe, g./xasia, m., 2014. gv. 346.
482  ix.: www.supremecourt.ge 2007, 2009 da 2014 wlis statistika. 
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arasrulwlovnis mimarT gamoiyeneba Tavisuflebis aRkveTa.
Tavisuflebis aRkveTis gamoyenebis mocemuli statistikis anal-

izi miuTiTebs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganxorcielebis 
qveyanaSi arsebul ramdenime kriteriumze:

• mkacri sisxlis samarTlis politika, rac gulisxmobs arasrul-
wlovnis mkacri sasjeliT (Tavisuflebis aRkveTiT) dasjas;

• arasapatimro sasjelebis arasakmarisad gamoyenebas;
• arasrulwlovnisaTvis gamosacdeli vada aris xangrZlivi (er-

Tidan oTxi wlis CaTvliT), ra drosac arsebobs imis albaToba, 
rom arasrulwlovanma danaSauli Caidinos;

• probacioner arasrulwlovan msjavrdebulebze arasaTanado 
kontroli, rac iwvevs gamosacdeli vadis periodSi danaSau-
lis Cadenas, ris Semdegac Tavisuflebis aRkveTis gamoyeneba 
gardauvali xdeba.

amk-s 73-e muxlis novacia aris is, rom arasrulwlovanisaTvis 
Tavisuflebis aRkveTis Sefardeba aRar SeiZleba Tu igi pirvelad 
Caidens naklebad mZime danaSauls. Tavisuflebis aRkveTis Sefarde-
ba xdeba mxolod mZime da gansakuTrebiT mZime danaSaulis Cadenis 
SemTxvevaSi, an Tu is Tavs aridebs arasapatimro sasjels an/da mis 
mimarT warsulSi gamamtyunebeli ganaCeni iyo gamotanili. aRniSnuli 
novacia friad misasalmebelia da naklebad mZime danaSaulis Camdeni 
arasrulwlovanis WeSmariti interesis gaTvaliswinebaze miuTiTebs. 
vfiqrobT, amk-s 73-e muxlis novacia mkveTrad gaaumjobesebs alter-
natiuli RonisZiebebis/sasjelebis gamoyenebis statistikur maCveneb-
els da Seamcirebs Tavisuflebis aRkveTis gamoyenebis procentul 
maCvenebels.

2.8.1. Tavisuflebis aRkveTis CaTvla pirobiT msjavrad 
amk-s 74-e muxlis mixedviT, Tu arasrulwlovanma, romelic gan-

zraxi danaSaulisaTvis msjavrdebuli ar yofila, naklebad mZime an 
mZime danaSauli Caidina, sasamarTlo uflebamosilia daadginos, rom 
daniSnuli sasjeli pirobiT msjavrad CaiTvalos.

arasrulwlovan pirTa mimarT Tavisuflebis aRkveTis gamoyeneba 
bolo ori wlis manZilze 2001 da 2002 wlebTan SedarebiT orjer gaiz-
arda. amave statistikis Tanaxmad, bolo wlebis manZilze ufro metad 
arasrulwlovanTa mimarT gamoiyeneba Tavisuflebis aRkveTa, rac ssk 
63-e da 64-e muxlebis safuZvelze arasrulwlovans ecvleba pirobiT 
msjavrad483 gamosacdeli drois daniSvniT da arasrulwlovanze kon-
troli evaleba probaciis biuros sacxovrebeli adgilis mixedviT. 
arasrulwlovanTaTvis pirobiT msjavrad gamosacdeli drois daniS-
vnis bolo wlebis statistika cxadyofs (2001 wels pirobiTi msjavri 

483  pirobiTi msjavris institutTan dakavSirebul qarTul iuridiul litera-
turaSi arsebul azrTa sxvadasxvaoba ix. naWyebia g./ dvaliZe i. (red.), 2007, gv. 
391 _ 392.
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gamoyenebul iqna arasrulwlovan msjavrdebulTa mTliani raodeno-
bis 78%-is, 2002 wels 72%-is, 2003 wels 70%-is, 2004 wels 69%-is, 2005 
wels 70%-is, 2006 wels 62%-is, 2007 wels 56%-is, 2008 wels 67,4%-isa 
da 2009 wels 53,2%-is,  2010 wels 47,1%-is, 2011 wels 60,5%-is, 2012 
wels 61,1%-is, 2013 wels 65,4%-is, xolo 2014 wels 66,4%-is mimarT), 
rom sasamarTlo intensiurad mimarTavs Tavisuflebis aRkveTis Secv-
lis amgvar formas da damatebiT sasjelad xSirad iyenebs jarimas484 
an sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromas. 

saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros pro-
baciis erovnuli biuros 2015 wlis ivnisis Tvis monacemebiT sul 
iricxeba 14426 probacioneri, saidanac 22 arasrulwlovania.485 2010 
wlis monacemebiT, probacionerTa saerTo raodenoba iyo 31223, maT 
Soris 528 arasrulwlovani, 2015 wlis monacemebi namdvilad miuTiTebs 
liberaluri kriminaluri politikis ganxorcielebaze. Tu 2010 wlis 
monacemebiT probaciis biuros erT oficers qalaq TbilisSi kon-
troli unda ganexorcielebina, daaxloebiT, 500 probacionerze, maT 
Soris arasrulwlovnebzec, saqarTvelos sxvadasxva raionSi es mona-
cemebi gacilebiT naklebi iyo da regionebis mixedviT meryeobda 100-
dan 200 probacioneramde probaciis biuros erT oficerze, 2013-14 
wlis monacemebiT, probaciis erT oficers 80 msjavrdebulTan muS-
aoba evaleboda,486 rac misasalmebelia da msjavrdebulTan muSaobis 
da misi konrtolis met saSualebas iZleva. 

swored is faqti, rom probaciis oficers fizikurad unda hqondes 
dro zedamxedveloba/monitoringi gauwios arasrulwlovani probac-
ioneris qcevas, Sexvdes mas, Sevides masTan ndobaSi487 da gaigos misi 
problemebi, raTa moaxerxos maTi gadaWra, unda CaiTvalos erT-erT 
mniSvnelovan gamowvevad, vinaidan xSir SemTxvevaSi swored pirobiTi 
msjavris (gamosacdeli vadis) periodSi, rogorc saxelmwifo, aseve 
sazogadoebrivi kontrolis naklebobis gamo arasrulwlovani sCadis 
kidev erT danaSauls, rasac Sedegad mohyveba Cadenili danaSaulisa 
da pirobiTi msjavris gamosacdeli vadis Sekreba, rac TavisTavad 
iwvevs sasjelis saerTo zomis mkveTr zrdas.

marTalia, arasrulwlovani damnaSavisaTvis gamosacdeli vadis 
daweseba misasalmebeli praqtikaa, magram vfiqrobT, aucilebelia 

484  saqarTvelos 37 saerTo sasamarTlos mier 2006-2008 wlebSi arasrulwlo-
vanTa sisxlis samarTlis saqmeze gamotanili 152 ganaCenis analizma aCvena, rom 
184 arasrulwlovani piridan 162-is mimarT sasamarTlos mier gamoyenebul iqna 
jarima, rogorc damatebiTi sasjeli, romlis safuZvelzec Semosulma fuladma 
Tanxam 426 754 lari Seadgina; aRniSnuli tendencia imis miuxedavad, rom sagr-
Znoblad Seicvala da jarimis dakisreba aseT sistemur xasiaTs aRar atarebs, 
mainc xSiria misi gamoyenebis SemTxvevebi (gansakuTrebiT saproceso SeTanxmebe-
bis dros).
485  http://www.probation.gov.ge (30 ivlisi 2015 weli)
486  SalikaSvili, m./miqanaZe, g./xasia, m., 2014. gv. 465.
487  igive, gv. 461.
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SemuSavdes specialuri RonisZiebebi, romelTa meSveobiTac moxdeba 
probacionerebisaTvis motivaciis amaRleba, garkveul aRmzrdelo-
biT programebSi monawileoba da  kontroli probacioneri arasrul-
wlovanis qcevaze. arasrulwlovnisaTvis  gamosacdeli vadis daweseba 
xSirad uaryofiT Sedegs iZleva, magaliTad, arasrulwlovanma Caid-
ina qurdoba, gaTvaliswinebuli ssk 177-e muxlis meore nawiliT. zia-
nis saerTo odenoba 200 lari. arasrulwlovans miesaja Tavisuflebis 
aRkveTa, rac ssk 63-e da 64-e muxlebis da ak-s 74-e muxlis safuZ-
velze mas ecvleba pirobiT msjavrad 3 wliT gamosacdeli drois dan-
iSvniT. igi gadaeca probaciis samsaxurs, romelmac saTanadod ver 
uzrunvelyo misi qcevis kontroli da arasrulwlovanma ganmeorebiT 
Caidina qurdoba, gaTvaliswinebuli ssk 177-e muxlis I nawiliT, zianis 
saerTo odenoba 100 lari. mosamarTles araferi darCenia, garda imi-
sa, rom arasrulwlovans miusajos 4 an 6 wliT Tavisuflebis aRkveTa 
(sami weli pirobiTi + erTidan sam wlamde meore danaSaulisaTvis). 
realurad arasrulwlovanma, romelmac ori naklebad mZime xasiaTis 
danaSauli Caidina, da romlis zianis saerTo odenoba ar aRemateba 
300 lars, unda moixados oTxidan eqvs wlamde Tavisuflebis aRkveTa. 
arasrulwlovans sasjelis moxdis Semdeg eqneba sazogadoebaSi inte-
graciis didi problema (misi megobrebi iqnebian masze warmatebulebi 
da zurgs Seaqceven cixidan axlad gamosuls, rTuli an TiTqmis Seu-
Zlebeli iqneba misTvis samsaxuris moZieba da ojaxis wevrebTan axa-
li urTierTobis dawyeba). ukve srulwlovani, savaraudod, daadgeba 
kriminaluri karieris Seqmnis gzas, gaagrZelebs danaSaulebrivi gziT 
cxovrebas da iseT adamianebTan urTierTobas, romlebic mas gauge-
ben (cixidan gamosulebi). yovelives mizezi SeiZleba iyos swored 
arasrulwlovnis mier pirvelad Cadenili danaSaulis Semdeg masze 
ganxorcielebuli arasaTanado saxelmwifo Tu sazogadoebrivi kon-
troli.

Seqmnil situaciaSi aucilebelia gaZlierdes probaciis erovnuli 
samsaxuris saqmianoba ufro meti kvalificiuri kadriT, romelTac 
specialuri momzadeba eqnebaT mozardTa fsiqologiasa da pedagogi-
kaSi da SeZleben arasrulwlovani probacionerebisaTvis aRmzrdelo-
biTi xasiaTis RonisZiebebis dagegmas da ganxorcielebas.

germaniaSi marTlmsajulebis ganxorcielebis praqtikosebs 
(mosamarTle, advokati, fsiqologi) mozardi probacioneris mier ax-
ali danaSaulis Cadenis Tavidan acileba SesaZleblad miaCniaT, Tu 
mozards: 1) hyavs probaciis kargi oficeri, romelic zrunavs misi 
konkretuli problemebis mogvarebaze, 2) aqvs axali samsaxuri, rac 
uzrunvelyofs misTvis dRis dagegmil reJims, da 3) (arakriminali) 
megobari qali, romelic mozards axali cxovrebis (danaSaulis gar-
eSe cxovrebis) dawyebis survils gauCens da daexmareba mas, maT Soris 
samsaxuris dawyebaSi.
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2.8.2. Tavisuflebis aRkveTis daniSvnis aucilebeli pirobebi
amk-s me-14 muxlis Tanaxmad, arasrulwlovnis mimarT 

gadawyvetilebis (maT Soris Tavisuflebis aRkveTis Sesaxeb ganaCenis) 
miRebisas gaiTvaliswineba misi individualuri maxasiaTeblebi: asaki, 
ganviTarebis done, cxovrebis, aRzrdisa da ganviTarebis pirobebi, 
ganaTleba, janmrTelobis mdgomareoba, ojaxuri viTareba da sxva 
garemoebebi, romlebic arasrulwlovnis xasiaTisa da qcevis Tavise-
burebebis Sefasebis da misi saWiroebebis gansazRvris SesaZleblobas 
iZleva. amave kodeqsis 75-e muxlis Tanaxmad, arasrulwlovnisTvis 
sasjelis daniSvnisas mosamarTle, pirvel rigSi, iTvaliswinebs mis 
saukeTeso interesebs da individualuri Sefasebis angariSs. 

saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 53-e muxlis mesa-
me nawilis Tanaxmad, sasjelis daniSvnis dros sasamarTlo iTval-
iswinebs damnaSavis pasuxismgeblobis Semamsubuqebel da damamZimebel 
garemoebebs, kerZod, danaSaulis motivsa da mizans, qmedebaSi gamov-
lenil marTlsawinaaRmdego nebas, movaleobaTa darRvevis xasiaTsa 
da zomas, qmedebis ganxorcielebis saxes, xerxsa da marTlsawinaaRm-
dego Sedegs, damnaSavis warsul cxovrebas, pirad da ekonomikur pi-
robebs, yofaqcevas qmedebis Semdeg, gansakuTrebiT mis miswrafebas, 
aanazRauros ziani, Seurigdes dazaralebuls.

saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 53-e muxli miuTiTebs 
sasjelis daniSvnis zogad principebze, xolo amk-s me-14 da 75-e mux-
lebi zogad principebTan erTad aucileblad miiCnevs arasrulwlov-
nis, rogorc cxovrebiseuli da aRzrdisa da ganviTarebis pirobebis, 
ise pirovnuli mdgomareobis Sefasebas.

ss kodeqsis 53-e muxlis es norma metad zogadia da gamoiyeneba 
rogorc srulwlovani, ise arasrulwlovani braldebulebis mimarT, 
amitom mxolod masze dayrdnoba sasjelis daniSvnis dros arasrul-
wlovnis WeSmariti interesis Sesabamisi ar iqneboda. Sesabamisad, 
aucilebelia sasjelis daniSvnis zogad principebTan erTad, ganxi-
lul, gaanalizebul da gaTvaliswinebul iqnes amk-s me-14 da 75-e mux-
lebiT gansazRvruli kriteriumebi, romlebic srul suraTs Seqmnida 
arasrulwlovnis pirovnebis mdgomareobis Sesaxeb. 

arasrulwlovnis mimarT sasjelis saxiT vadiani Tavisuflebis 
aRkveTis Sefardeba aris namdvili kriminaluri sasjeli, amitom igi 
unda gamoiyenebodes mxolod da mxolod aucileblobiT gamowveul 
SemTxvevaSi, rogorc erTaderTi da ukiduresi sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobis saxe. misi gamoyeneba SeiZleba rogorc „Ultima Ra-
tio~ _ ukanaskneli saSualeba _ mxolod mas Semdeg, rac sxva aRmzrd-
elobiTi xasiaTis RonisZiebebma, romelic gatarda arasrulwlovnis 
mimarT, raime dadebiTi Sedegi ar gamoiRo da arasrulwlovani kvlav 
agrZelebs danaSaulis Cadenas, 488  an Cadenili danaSaulis mZime xasa-

488  Laubenthal, K./Baier, H., 2006. S. 160; Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 
165.
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iaTidan gamomdinare SeuZlebelia sxva sasjelis gamoyeneba.489

saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 81-e muxlis mixedviT, 
arasrulwlovan damnaSaves SeiZleba daeniSnos sasjeli an aRmzrd-
elobiTi zemoqmedebis iZulebiTi RonisZieba. kanonmdebeli arasrul-
wlovani damnaSavis mimarT sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis 
or saxeze miuTiTebs: 1. sasjeli da 2. aRmzrdelobiTi zemoqmedebis 
iZulebiTi RonisZieba. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 
amoqmedebasTan erTad 2016 wlis pirveli ianvridan ss kodeqsiT gaT-
avliswinebuli aRmzrdelobiTi zemoqmedebis iZulebiTi RonisZieba 
amoRebul iqna ss kodeqsidan da axal amk-s normebSi moxda misi nawi-
lobrivi integracia.

saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 53-e da amk-s me-14 da 
75-e  muxlebis pirobebis gaanalizebisas, Tu dadginda, rom arasrul-
wlovnis e. w. `saziano gadaxrasTan~ (`saziano gadaxra~ inglisurad 
niSnavs `criminal tendencies~, xolo germanulad `Schädliche Neigungen~) 
gvaqvs saqme, SesaZlebelia misTvis Tavisuflebis aRkveTis misja.490

arasrulwlovnis `saziano gadaxra~, anu `kriminaluri gadaxrebi~ 
gamomdinareobs misi pirovnebidan, rac gamowveulia aRzrdiT da/an 
socialuri garemoTi, romelTanac kavSiri aqvs arasrulwlovans da 
rac misi ganviTarebis am etapze ara marto sazogadoebis srulufle-
bian wevrobas uSlis xels, aramed sazogadoebas afiqrebinebs, rom man 
SeiZleba Caidinos danaSauli, rac adamianTa Tanacxovrebas SeuSlis 
xels.491 

arasrulwlovnis `saziano gadaxrebSi~ igulisxmeba iseTi dana-
Saulebrivi qmedebebis Cadenis survili, romelic savaraudod mZime 
xasiaTis iqneba.492 is,  rom misma danaSaulebma SesaZlebelia mxolod 
sazogadoebriv Tanacxovrebas SeuSalos xeli, an Caidinos msubuqi 
xasiaTis danaSaulebi (Bagatelldelikten) ar aris sakmarisi da Tanazo-
mierebis konstituciur princips ar Seesabameba.493 arasrulwlovnis 
pirovnebis Sefasebam unda aCvenos, rom mas SeuZlia mZime xasiaTis 
danaSaulebiT sazogadoebriv Tanacxovrebas mniSvnelovnad SeuSalos 
xeli.494 

zogadad ivaraudeba, rom spontanurad, SemTxvevis gamoyenebiT, 
jgufis zegavleniT an konfliqtidan gamomdinare danaSaulis Cadena 

489  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 216.
490  `saziano gadaxris~ cneba me-20 saukunis dasawyisSi warmoiSva. pirvelad igi 
avstriis 1928 wlis kanonSi `arasrulwlovan damnaSaveTa RonisZiebebis~ Sesaxeb 
gamoCnda. 
491  Schaffstein, F. /Beulke, W., 2005. S. 142; Diemer, H. /Schoreit, A. /Sonnen, B-R., 2008. S. 
192; Eisenberg, U., 2010. S. 238; Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 218; Schafstein, F. 
/ Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 168.
492  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 169. 
493  iqve.
494  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 218.
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ar miuTiTebs arasrulwlovnis `saziano gadaxraze~.495 
arasrulwlovanSi `saziano gadaxrebis~ dadgena mniSvnelovania 

misi profilaqtikis miznebidan gamomdinare. is SesaZleblobas aZlevs 
mosamarTles iyos `moqnili~, TiToeuli arasrulwlovani Seafasos 
pirovnebidan gamomdinare da mxolod amis Semdeg miiRos misTvis 
sasjelis daniSvnis RonisZiebebi. 

arasrulwlovnis `saziano gadaxra~ Sedgeba sami elementisagan: 1) 
arasrulwlovnis pirovnuli nakli, romlis safuZvelzec uflebamo-
sili organo (piri) _ mosamarTle _ akeTebs masze 2) uaryofiT daskv-
nas (prognozs), rac 3) cixis pirobebSi arasrulwlovnis aRzrdas _ 
resocializacias _ moiTxovs (isaxavs miznad). ganvixiloT TiToeuli 
kriteriumi cal-calke:

1. arasrulwlovnis pirovnuli nakli
arasrulwlovnis pirovnuli nakli aris arasrulwlovnis pirovnu-

li ganviTarebis damaxinjeba, romelic ar gamoricxavs momavalSi 
mis mier danaSaulis Cadenas, rac aucilebels xdis arasrulwlov-
nis mimarT xangrZlivad pedagogiuri RonisZiebebis ganxorcielebis 
aucileblobas.496 arasrulwlovnis pirovnebaSi nakli SeiZleba 
gamowveuli iyos misi pirovnuli Cvevebidan gamomdinare, araswori 
aRzrdiT an gare samyaros negatiuri gavleniT.497 

arasrulwlovnis pirovnuli nakli saxeze unda iyos rogorc da-
naSaulis Cadenis win da Cadenis momentSi, aseve Cadenis Semdeg. aras-
rulwlovnis pirovnuli naklis dadgenisas didi mniSvneloba eniWeba 
mis e. w. `damnaSavis fsiqosocialur diagnozs~.498 es samedicino cneba 
kriminologiuri TvalsazrisiT unda iqnes danaxuli. am mxriv mniS-
vnelovani faqtorebia arasrulwlovnis pirovneba da misi socialuri 
garemo: arasrulwlovnis mier ganvlili gza ojaxSi, skolaSi, samsax-
urSi da Tavisufali drois gamoyenebis dros, agreTve misi ekonomi-
kuri mdgomareoba da cxovrebiseuli (samomavlo) perspeqtivebi.499 
garda zemoT CamoTvlili pirobebisa, gasaTvaliswinebelia isic, rom 
rasac srulwlovani adamianebi arasrulwlovnis pirovnul naklad 
Seafaseben, SeiZleba iyos normaluri movlena, rac arasrulwlovnis 
biologiuri, fsiqologiuri da socialuri gadramavali periodiT 
aris ganpirobebuli.500

praqtikaSi gamoricxulia im arasrulwlovnisaTvis pirovnuli na-
klis dadgena, romelmac pirvelad Caidina danaSauli, magram gamon-
aklisis saxiT SesaZlebelia arasrulwlovnis pirovnuli nakli dadg-

495  Laubenthal, K./Baier, H./Nestler, N., 2015. S. 329.
496  Eisenberg, U., 2010. S. 238.
497  Eisenberg, U., 2010. S. 238;  Schaffstein, F. /Beulke, W., 2005. S. 143.
498  Diemer, H. /Schoreit, A. /Sonnen, B-R., 2008. S. 195.
499  iqve.
500  iqve.
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indes Tundac pirveli danaSaulis Cadenis Semdeg, Tu igi danaSaulis 
Cadenisas aqtiurobiTa da ZaladobiT mkveTrad gamoirCeoda. 

arasrulwlovnis mier mSoblebis aRmzrdelobiTi normebis 
ugulebelyofa da Tanatolebis jgufze orientacia ar metyvelebs 
mis pirovnul naklze. jgufuri dinamika da misi zegavlena arasrul-
wlovanze axalgazrda adamianTaTvis normaluri fenomenia da igi ar 
SeiZleba danaxul iqnes, rogorc arasrulwlovnis pirovnuli nakli, 
romelic gamosworebas saWiroebs.

aseve mis `saziano (kriminalur) gadaxraze~ ar metyvelebs mis 
mier danaSaulis spontanurad _ konfliqtidan, SesaZleblobidan da 
saWiroebidan gamomdinare _ Cadena. danaSaulis spontanurad Cadena 
xdeba maSin, Tu arasrulwlovani yovelgvari winaswari mofiqrebis 
gareSe sCadis danaSauls. danaSauli miiCneva konfliqtis gamo Cad-
enilad, Tu urTierTSelaparakebis niadagze arasrulwlovani meore 
pirs miayenebs sxeulis dazianebas. SesaZleblobidan gamomdinare 
danaSaulis Cadenad miiCneva arasrulwlovnis mier raime movlenis 
gamoyeneba, magaliTad, sadgomze mdgomi avtomanqanidan, romlis mina 
Caweulia, arasrulwlovani iRebs xelCanTas. spontanurad, SesaZle-
blobidan da  konfliqtidan gamomdinare, danaSaulis Cadenas unda 
hqondes moqmedebis myisieroba, anu arasrulwlovnis ukanono qmede-
ba aris danaSaulis momentSi gadawyvetili da Cadenili. danaSaulis 
saWiroebidan gamomdinare CadenaSi igulisxmeba is ukiduresi mdgo-
mareba, romelSic arasrulwlovani imyofeboda da romlidanac, dana-
Saulis Cadenis garda, sxva saSualebiT Tavis daRweva mas SeuZleblad 
miaCnda (SimSilobisagan Tavis daRwevis mizniT, maRaziidan sasursaTo 
produqtebis moparva). 

mniSvnelovania aseve arasrulwlovnis mier Cadenili qmedeba. 
`kriminaluri gadaxra~ swored danaSaulis Cadenis dros unda gamoix-
atos, rac safuZveli iqneba imis mtkicebisa, rom mas pirovnuli gan-
viTarebis nakli aqvs, romlis gamosworebac aucilebelia cixis piro-
bebSi.501 magaliTad, arasrulwlovans Cadenili hqonda qurdoba, xolo 
Semdeg man Caidina sxeulis ganzrax dazianeba. SeuZlebelia imis Tqma, 
rom arasrulwlovans aqvs pirovnuli nakli, vinaidan warmodgenilia 
ori sruliad sapirispiro xasiaTis danaSauli. sxvagvarad iqneboda 
saqme, Tu arasrulwlovans qurdobis dros danaSaulze waaswrebdnen 
da igi sxva pirs sxeulis ganzrax dazianebas miayenebda danaSaulis 
dafarvis, moparulis SenarCunebis Tu sxva raime mizezis gamo.

yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, arasrulwlovnis 
pirovnuli nakli TvalsaCinoa, Tu arasrulwlovan damnaSaves, Tavisi 
pirovnulobidan gamomdinare, mcdari Sinagani survilebi (impulsebi) 
CvevaSi aqvs gadaqceuli (subieqturi komponenti) da arsebobs imis 
didi albaToba, rom igi kidev Caidens kanonsawinaaRmdego qmedebebs 
(obieqturi komponenti).502

501  Laubenthal, K./Baier, H., 2006, S. 274.
502  iqve, gv. 272.
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2. uaryofiTi daskvna (prognozi)
pirovnebis Sesaxeb daskvnis (prognozis) gakeTeba metad rTulia. 

miT ufro rTulia es mozardis SemTxvevaSi da Tan masSi kriminolo-
giuri saxis naklis dadgena.503 fsiqopaTiuri da nevrotuli (Neurotisch) 
xasiaTis deficitTan erTad, gasaTvaliswinebelia, mozardis garda-
texis mdgomareobisgan (xSiri uxasiaToba, xasiaTis ucabedi (umizezo) 
gauareseba an, piriqiT, survilTa mravalferovneba, zedmeti emoci-
uroba, gulmaviwyoba, fantaziuroba, windauxedaoba, gadawyvetilebis 
miRebis sirTule) gamowveuli niSnebi.504

arasrulwlovnis Sesaxeb uaryofiTi prognozis gakeTeba xdeba 
arasrulwlovnis pirovnuli naklis dadgenis safuZvelze. arasrulw-
lovani damnaSavis uaryofiTi kriminologiuri, anu `fsiqosocialuri 
diagnozi~ gulisxmobs im saSiSroebis dadgenas, rom arasrulwlovani 
Caidens sxva danaSaulebs, Tu mas ar Seefarda vadiani Tavisuflebis 
aRkveTa. adamianis Sesaxeb daskvnis (prognozis) gakeTebis mecnieru-
li Tvalsazrisi gamoricxavs zusti prognozis gakeTebas. prognozTa 
kvlevis Tanaxmad, metad Znelia im saSiSroebis winaswar gamocnoba, 
romelic arasrulwlovanma SeiZleba miayenos sazogadoebas.505 aseTi 
prognozis gakeTeba miT ufro rTulia, Tu gaviTvaliswinebT, rom 
amas (arasrulwlovnis Sefasebas) iseTi pirebi axorcieleben, romleb-
sac axlo urTierToba ar hqoniaT da ar aqvT arasrulwlovanTan da 
mxolod arasrulwlovanTan ramdenime gasaubrebis (xSir SemTxvevaSi 
ki mis xelT arsebuli sisxlis samarTlis saqmis safuZvelze, romelic 
mxolod faqtobriv garemoebebs emyareba da mokle da analizisTvis 
arasakmaris an saerTod araviTar informacias ar iZleva arasrulw-
lovnis ganvlil cxovrebasa da mis socialur garemoze) safuZvelze 
afaseben mas da gegmaven misi gamosworebis gzebs.

arasrulwlovnis Sesaxeb uaryofiTi prognozis gakeTebas didi 
mniSvneloba aqvs arasrulwlovnisTvis. arasrulwlovnis `oficialu-
rad~ kriminalad gamocxadebas, anu mis etiketirebas, SeiZleba mohyves 
arasrulwlovnis mier misTvis `miniWebuli~ damnaSavis statusis aRi-
areba da ukve cixis pirobebSi misi gamarTleba. imisaTvis rom Tavidan 
iqnes acilebuli arasrulwlovnis kriminalad etiketireba,506 saWiroa 
arasrulwlovanTa mosamarTlem arasrulwlovnis Sesaxeb uaryofiTi 
prognozis gakeTeba moaxerxos pedagogiuri TvalsazrisiT, anu im-
sjelos arasrulwlovnis mier Cadenil danaSaulze, mis pirovnebaze 
ise, rom arasrulwlovanma Tavi ara kriminalad, aramed sazogadoe-
bis nawilad igrZnos, romelmac (arasrulwlovanma) Tavis qmedebebSi 
iseTi Secdoma dauSva, risi gamosworebac jer kidev (Tundac cixis 
pirobebSi) SesaZlebelia.

503  Ostendorf, H., 2009. S. 163.
504  iqve.
505  Diemer, H. /Schoreit, A. /Sonnen, B-R., 2008. S. 197.
506  Laubenthal, K./Baier, H., 2006. S. 275.
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arasrulwlovnis Sesaxeb prognozis gakeTebis dros gansakuTreb-
uli yuradReba unda mieqces mis mier axali danaSaulis Cadenis Ses-
aZleblobas. am mxriv gaTvaliswinebul unda iqnes rogorc mozardis 
pirovneba, ise misi socialuri garemo da ojaxuri mdgomareoba.

arasrulwlovnis Sesaxeb prognozis gakeTebis dros didi yur-
adReba unda mieqces damnaSavis saqciels Cadenili qmedebis Semdeg. 
dadebiTad unda Sefasdes misi miswrafeba aunazRauros dazarale-
buls miyenebuli zarali, mouxados mas bodiSi da a. S.507 

aseve dadebiTad unda Sefasdes mozardis mtkice ojaxuri mdgo-
mareoba, misi kargi urTierToba mSoblebTan, ojaxis myari finansuri 
mdgomareoba.508

dadebiTad aris aseve Sesafasebeli, Tu arasrulwlovnis mier Ca-
denil pirvel da meore danaSauls Soris sakmaod didi dro aris ga-
suli. 

aseve dadebiTad SeiZleba Sefasdes pirobiTi msjavris dros aras-
rulwlovnis mier danaSaulis Cadena da aucilebeli ar gaxdes misT-
vis Tavisuflebis aRkveTis Sefardeba, Tu arasrulwlovani manamde 
pirnaTlad asrulebda masze dakisrebul movaleobas, seriozulad 
idga gamosworebis gzaze da Tu mis mier Cadenili danaSauli msubuqi 
xasiaTisaa509 (magaliTad, probacioneri mozardi erTi weli ukve muS-
aobs. misi muSaobiT kmayofilebi arian rogorc probaciis oficeri, 
aseve damsaqmebeli. mozards megobrebTan yofnis dros Cxubi mouvida 
sxva arasrulwlovnebis jgufTan da erT-erT maTgans miayena sxeulis 
msubuqi dazianeba).

arasrulwlovnis Sesaxeb prognozis gakeTebis dros dadebiTi mo-
mentebis arsebobis SemTxvevaSi mosamarTle valdebulia am momentebis 
gamoyenebiTa da gaTvaliswinebiT arasrulwlovans dauniSnos iseTi 
saxis alternatiuli sasjeli,510 romelic masSi (arasrulwlovanSi) 
aamaRlebs sazogadoebrivi normebis mimarT pativiscemas. aRniSnuli 
xels Seuwyobs im garemoebas, rom mozardma kavSiri (Semxebloba) ar 
iqonios cixesTan.

garda arasrulwlovanSi gamovlenili naklis safuZvelze gakeTe-
buli uaryofiTi daskvnisa, sasjelis daniSvna SeiZleba, Tu arasrul-
wlovanma Caidina gansakuTrebiT mZime danaSauli. maSin sasjeli (Ta-
visuflebis aRkveTa) gardauvalia, Cadenili qmedebidan gamomdinare. 
am SemTxvevaSi ssk 53-e da amk-s me-14 muxlebis kriteriumebs mciredi 
datvirTva eniWeba da isic mxolod sasjelis zomis gansazRvris dros. 

gTavazobT arasrulwlovnis pirovnebis Sesaxeb prognozis ga-
keTebis grafikul gamosaxulebas, sadac aRwerilia prognozis ga-
keTebisaTvis saWiro dadebiTi da uaryofiTi faqtorebi:511

507  Ostendorf, H., 2007. S. 163.
508  iqve.
509  iqve.
510  Eisenberg, U., 2010. S. 241.
511  Ostendorf, H., 2009. S.65.
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dadebiTi gansaxilveli 
faqtorebi

uaryofiTi

1. mozardis 
socializacia

stabiluri socialur-
ekonomikuri ganviTarebis 
pirobebi ojaxSi

misabaZi pirebis xSiri 
cvla bavSvobaSi; didi 
xniT bavSvTa saxlSi 
yofna

mSoblebis aRzrdis 
misaRebi meTodebi

miuRebeli (mkacri) 
aRzrdis meTodebi 
an aRzrdis 
ganuxorcielebloba

normaluri qceva skolaSi skolaSi xSiri dasja da 
skolidan garicxva

mSoblebis mxridan 
kanoniT dadgenili 
normebis darRveva

2. socialuri 
urTierTobebi

mSoblebTan kargi, 
normaluri urTierToba. 
normaluri urTierToba 
konformul TanatolebTan

socialuri izolacia 
an urTierToba 
kriminaluri 
mentalitetis 
matarebel 
(subkulturis) 
TanatolebTan

3. saswavlo da 
samuSao garemo

swavlobs 
saganmanaTleblo, 
profesiul saswavlebelSi 
an aqvs myari samuSao 
adgili

xSirad icvlis 
samuSaos, ar swavlobs
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4. sacxovrebeli 
adgili

aqvs sakuTari oTaxi, bina, 
sadac Tavs komfortulad 
grZnobs

xSirad icvlis 
sacxovrebel 
garemos, cxovrobs 
ucxo pirebTan. aqvs 
cxovrebis cudi 
pirobebi. ar gaaCnia 
mudmivi sacxovrebeli 
adgili

5. Tavisufali dro

Tavisufali drois 
aqtiuri dagegmva da 
gamoyeneba. alkoholisa 
da narkotikebis miRebis 
kontroli. fulis 
realisturi, ekonomikuri  
xarjva

Tavisufal dros 
atarebs quCaSi _ 
`birJaze~.
alkoholze da 
narkotikebze 
damokidebuleba.
ekonomikuri Semosavlis 
Seusabamod Tavisufali 
drois gatareba

6. nasamarTloba

nasamarTlobis arqona 
an iseTi danaSaulis 
Cadena, romelic didi 
mniSvnelobiT ar 
gamoirCeva prognozis 
gakeTebis dros (mag., 
gaufrTxileblobiT 
sxeulis dazianeba 
moZraobis wesebis 
darRvevis gamo)

Cadenili aqvs ramdenime 
danaSauli

dasasrul, unda aRiniSnos, rom arasrulwlovnis mimarT gamoy-
enebuli Tavisuflebis aRkveTa, unda atarebdes pozitiuri, indi-
vidualuri (specialuri) prevenciis xasiaTs. pozitiuri individual-
uri prevenciiT damnaSavis resocializacia unda moxdes iseTi saxis 
RonisZiebebiT, romelTa mizani iqneba damnaSavis pirovnul ganviTa-
rebaSi arsebuli problemebisa da socializaciis naklebobis gamos-
woreba.512

3. cixis pirobebSi arasrulwlovnis aRzrda
arasrulwlovnis `saziano gadaxrebis~ erT-erTi elementi aris 

arasrulwlovanSi naklis (kriminaluri gadaxris) dadgenis safuZ-
velze masTan grZelvadiani aRmzrdelobiTi RonisZiebebis gamoyeneba 

512  Albrecht, P.-A., 2005. S. 43.
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Tavisuflebis aRkveTis CaTvliT. arasrulwlovanSi ̀ saziano gadaxra~ 
im xarisxis unda iyos, rom sxva iseTi RonisZiebebi, rogorebicaa: ja-
rima, gafrTxileba, zianis anazRaurebis movaleobis dakisreba, qce-
vis SezRudva _ zemoqmedebas veRar axdendnen mis gamosworebaze da 
saWiro iyos ufro intensiuri, winaswardagegmili RonisZiebebi, rom-
lis mizania arasrulwlovanze aRmzrdelobiTi zemoqmedebis moxde-
na.513

fsiqologiur-pedagogiuri TvalsazrisiT, aRzrdaSi igulisxme-
ba is moqmedebani (RonisZiebani), romelTa saSualebiTac aRmzrdeli 
cdilobs aRsazrdelis gamosworebas, masSi sazogadoebaSi aRiarebu-
li normebis ganmtkicebas da im saqcielis an Sexedulebebis Secvlas, 
romlebsac sazogadoeba mcdarad miiCnevs.514 aRzrdis RonisZiebani 
unda iyos winaswardasaxuli, damnaSavis pirovnebis Sesabamisi da aR-
mzrdelis mier aRzrdis mizniT arasrulwlovanTan gamoyenebuli.515

kriminologiuri TvalTaxedviT, arasrulwlovani damnaSavis aR-
zrda, anu resocializacia aris, e. w. pirveladi an ganmeorebiTi, 
socializacia,516 vinaidan xSirad isini (arasrulwlovani damnaSaveebi) 
swored socializaciis naklebobas ganicdian, rac SesaZlebelia gan-
pirobebuli iyos socializaciisaTvis saWiro pirobebis ararsebobiT. 
iuridiul literaturaSi resocializacia gulisxmobs damnaSave piris 
sazogadoebaSi, socialur garemoSi dabrunebas danaSaulis Cadenis 
gareSe. resocializacia gagebul unda iqnes rogorc cxovrebiseuli 
socializaciis procesis nawili. sityva `resocializaciis~ kompo-
nenti  `re~ gulisxmobs, rom damnaSavis socializacia moxda sazoga-
doebrivi normebisa da Rirebulebebis gareSe an gauTvaliswineblad, 
ris gamoc misi ukan (`re~socializacia) sazogadoebaSi dabruneba aris 
aucilebeli.517

arasrulwovnisTvis amk-s 73-e muxliT gaTvaliswinebuli vadiani 
Tavisuflebis aRkveTa unda dainiSnos sasjelis misjis ukidures zo-
mad, rodesac arasrulwlovnis mimarT warsulSi gamoyenebulma ro-
gorc moklevadianma, aseve grZelvadianma aRmzrdelobiTma RonisZie-
bebma ver moaxdines arasrulwlovnis resocializacia-reabilitaci-
aze zegavlena. 

Tu arsebobs, Tundac sul mcire, albaToba, rom arasrulwlovani 
SeiZleba vadiani Tavisuflebis aRkveTis gareSec gamoswordes, es al-
ternatiuli sasjeli aucileblad unda iqnes gamoyenebuli, vinaid-
an cixem SeiZleba gamousworebeli daRi daasvas arasrulwlovans.518 
gasaTvaliswinebelia aseve, rom arasrulwlovani patimari (14 wlis), 

513  Diemer, H. /Schoreit, A. /Sonnen, B-R., 2008. S. 196.
514  Steinbach, Ch., 2003. S. 17. 
515  Butz, K., 2003. S. 13; Weber, M., 1990. S. 44.
516  Cornel, H. u.a., 2009. S. 28.
517  Cornel, H. u.a., 2009. S. 29; resocializaciaze vrclad ix: SalikaSvili, m./miqa-
naZe, g./xasia, m., 2014. gv. 74-84.
518  Laubenthal, K./Baier, H., 2006. S. 275.
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misi biologiuri, fsiqologiuri da fizikuri ganviTarebidan (mdgo-
mareobidan) gamomdinare, advilad SeiZleba moeqces masze ufrosi 
patimris (17-18 wlis) zegavlenis qveS. ufrosi asakis patimris ze-
gavlenas mxolod negatiuri Sedegi SeiZleba mohyves umcrosi patim-
ris Sexedulebebze. umcrosisaTvis ufrosi patimari misabaZ figura-
dac SeiZleba iqces, romlis kriminaluri Tavgadasavali didi aRfr-
TovanebiT iqneba aRqmuli da gaxdeba misabaZi.519

kanonmdebeli, iTvaliswinebs ra damnaSavis resocializaciis 
mizans, miaCnia, rom arasrulwlovnisaTvis sasjelis daniSvnis dros 
mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli masze asakiT ufrosi pirebis ze-
gavlena, raTa ar moxdes misTvis vadiani Tavisuflebis aRkveTis mis-
jis pirobebSi misi gakriminaleba, sxva ufros patimrebTan urTier-
Tobidan gamomdinare.

mosamarTle, romelsac gavlili aqvs specialuri kursi bavSvTa 
fsiqologiasa da pedagogikaSi, valdebulia pedagogiuri Tvaslaz-
risiT gaiTvaliswinos is garemoeba, rom sasjelis saxiT vadiani Tavi-
suflebis aRkveTis misja unda emsaxurebodes arasrulwlovnis gamos-
worebas (aRzrdas). amitom zomierad did an zomierad patara sasjels 
SeiZleba pedagogiur-aRmzrdelobiTi efeqturoba ar hqondes. ker-
Zod, mcire zomis sasjelis daniSvnisas (igulisxmeba erT wlamde 
Tavisuflebis aRkveTa) arasrulwlovani ecnoba sasjelaRsrulebis 
dawesebulebis negatiur bunebas, ecnoba sxvadasxva kriminalur ele-
ments da tovebs arasrulwlovanTa dawesebulebas ise, rom sasjelaR-
srulebis dawesebulebis administracia (naklebi drois gamo) verc ki 
axerxebs masTan raime aRmzrdelobiTi saxis RonisZiebebis gatarebas 
da ubrundeba sazogadoebas nasamarTlevi.520 arasrulwlovani msja-
vrdebulisTvis grZelvadiani sasjelis (igulisxmeba 5 weli da meti) 
uaryofiTi Tviseba, pedagogiuri TvalsazrisiT, isic aris, rom aras-
rulwlovanTa dawesebulebis mier pirveli ori-sami wlis ganmavloba-
Si gatarebuli aRmzrdelobiTi RonisZiebebis cxovrebaSi gamoyenebas 
arasrulwlovani veRar axerxebs grZelvadiani sajelis gamo da igi 
kriminaluri karierisken ufro iswrafvis, vidre resocializacia-
reabilitaciisaken. maRali zomis sasjels aRar aqvs prevenciuli xa-
saiTi da samagieros mizRvas emsgavseba. aseve iwyeba ukulturobis 
procesi, socialuri kontaqtebis dakargva da izrdeba kriminaluri 
subkulturis wevrobis an normebis aRiarebis albaToba.521

garda amisa, maRali zomis Tavisuflebis aRkveTam arasrulwlo-
van damnaSaveSi SesaZlebelia gamoiwvios frustracia,522 rac xels 
SeuSlis mis sazogadoebaSi dabrunebas, mis resocializacias.

519  SalikaSvili, m./miqanaZe, g./xasia, m., 2014. gv. 456.
520  Laubenthal, K./Baier, H./Nestler, N., 2015. S. 340.
521  Laubenthal, K./Baier, H./Nestler, N., 2015. S. 328, 340; SalikaSvili, m./miqanaZe, g./
xasia, m., 2014. gv. 470-472.
522  Ostendorf, H., 2009. S. 152; Peters, K., 1960. S. 193; Mollenhauer, W., 1961, S. 162.
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daskvnis saxiT unda aRiniSnos, rom, samwuxarod, saqarTveloSi 
ar arsebobs statistika imis Sesaxeb, Tu ramdenad moqmedebs cixis 
pirobebi pirovnebis (arasrulwlovnis) resocializacia-reabilita-
ciaze, anu sCadis Tu ara Tavisuflebis aRkveTis adgilebidan gaTa-
visuflebuli arasrulwlovani kvlav danaSauls. dasavleT evropasa 
da amerikis SeerTebul StatebSi Catarebulma kvlevebma aCvena, rom 
is mozardebi, romelTac sapatimro sasjeli SeefardaT, sxvebTan Se-
darebiT, ufro xSirad sCadian ganmeorebiT danaSauls. maT Soris, 
daaxloebiT 75-80% xelmeored sCadis danaSauls gaTavisuflebi-
dan pirveli ori wlis ganmavlobaSi da TiTqmis naxevari isev ukan 
ubrundeba sasjelaRsrulebiT dawesebulebas.523 am sakiTxTan daka-
vSirebiT samarTlianad aRniSnavs l. fafiaSvili: `kriminalurma da 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis istoriam, aseve cixeebidan 
gamosuli axalgazrdebisaTvis sasjelis xelmeored misjis maRalma 
donem aCvena dasjaze dafuZnebuli sisxlissamarTlebrivi kontro-
lis tradiciuli midgomis marcxi~.524

2.8.3. Tavisuflebis aRkveTis gamoyenebis Tavisebureba 
amk-s 73-e muxlis meore da mesame nawilebis Tanaxmad, 14-dan 16 

wlamde asakis arasrulwlovnisTvis daniSnuli Tavisuflebis aRkve-
Tis vada erTi mesamediT mcirdeba. amasTanave, saboloo sasjelis 
vada ar unda aRematebodes 10 wels. 16-dan 18 wlamde asakis arasrul-
wlovnisTvis daniSnuli Tavisuflebis aRkveTis vada erTi meoTxediT 
mcirdeba. amasTanave, saboloo sasjelis vada ar unda aRematebodes 
12 wels.

2016 wlis 1 ianvramde moqmedi ssk-s 88-e muxlisgan gansxvavebiT 
axali amk-s 73-e muxli ufro lmobieria 16-dan 18 wlamde mozardebis 
mimarT da nacvlad 15 wliT Tavisuflebis aRkveTisa iTvaliswinebs 
12 wliT Tavisuflebis aRkveTas. mocemuli muxli awesebs arasrul-
wlovnisaTvis sasjelis sxva zomas, vidre srulwlovans SeiZleba 
Seefardos. aRniSnuli aris arasrulwlovanTa sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobis erT-erTi mniSvnelovani Tavisebureba, rac friad 
misasalmebelia.525

sanam uSualod amk-s 73-e muxls ganvixilavT, sainteresoa aras-
rulwlovani msjavrdebulis mimarT sasjelis miznebis garkveva.

• resocializacia _ msjavrdebulis konstituciuri ufleba
saqarTvelos konstituciis 39-e muxli socialuri saxelmwifos 

principsac moicavs. socialuri saxelmwifos principis Tanaxmad, sax-
elmwifo valdebulia, daexmaros iseT adamianebs (msjavrdebulebs), 

523  Diemer, H. /Schoreit, A. /Sonnen, B-R., 2008. S. 196; Ostendorf, H., 2013. S. 193.
524  fafiaSvili l., 2008, gv. 153.
525  mocemul TavSi gamoyenebulia wignis avtoris (m.SalikaSvilis) statia, rome-
lic pirvelad daibeWda JurnalSi „marTlmsajulebis xma~, #1, 2014.
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romlebic garkveuli mizezebis gamo veRar monawileoben sazogadoe-
briv cxovrebaSi. socialuri saxelmwifos principidan gamomdinare, 
saxelmwifo valdebulia, msjavrdebuls Seuqmnas resocializaci-
isTvis saWiro yvela piroba.526  msjavrdebulis ufleba resocial-
izaciaze momdinareobs saxelmwifosadmi sazogadoebis dakveTidan, 
saxelmwifom yvela Rone ixmaros, gaataros saTanado RonisZiebebi, 
rom damnaSavem aRar Caidinos danaSauli. msjavrdebulis resocial-
izacia emsaxureba TviTon sazogadoebas, romelic dainteresebulia, 
rom msjavr debulma ganmeorebiT ar daazianos Tanamoqalaqeebi.527

saqarTvelos konstituciis 39-e muxlSi gansazRvruli socialuri 
saxelmwifos principi sasjelis miznebTan mimarTebiT gulisxmobs, 
rom sasjelis TiToeuli mizani, saboloo jamSi, swored msjavrde-
bulis resocializacias unda iwvevdes. arasrulwlovnis SemTxvevaSi 
xdeba ara misi resocializacia, aramed misi aRzrda. xSirad aRzrda 
da resocializacia sinonimebadac ki gamoiyeneba. resocializacia 
swored xelaxal aRzrdas gulisxmobs. arasrulwlovanTa Sesaxeb ger-
manuli sisxlis samarTlis laitmotivad aRiarebulia aRzrda,528  ro-
melic msjavrdebuli arasrulwlovnis mimarT konkretuli individu-
aluri RonisZiebebis ganxorcielebiT miiRweva, anu SeiZleba iTqvas, 
rom germaniis sisxlis samarTali msjavrdebulis aRzrdaze saubrobs, 
Tu igi arasrulwlovania (Erziehungsgedanke), xolo resocializaciaze 
_ Tu igi zrdasrulia.529

arasrulwovnebis mimarT, maTi bio-fsiqologiuri mdgomareobidan 
gamomdinare, sasjelis miznebi   gulisxmobs [maT] xelaxal social-
izacia, aRzrdas  _ sazogadoebaSi damkvidrebuli qcevis wesebisa da 
normebisadmi pativiscemas.

• amk-s 73-e muxlis analizi
amk-s 73-e muxlis meore da mesame nawilebis daTqma mniSvnelovani 

SeRavaTia arasrulwlovnisTvis sasjelis zomis gansazRvris sakiTx-
Si, Tumca mas xSir SemTxvevaSi ar gaaCnia mozardze resocializaciis 
moxdenis efeqti, ver atarebs aRmzrdelobiT xasiaTs, radgan Tavisu-
flebis aRkveTis zoma mainc Zalian maRali rCeba.

amk-s 73-e muxlis analizisas daismis kiTxva, rogor unda iqnes 
gagebuli am muxlis daTqma: amasTanave, saboloo sasjeli ar unda 
aRematebodes. problemaSi ukeT gasarkvevad moviyvanT saerTo sa-
samarTloebis mier gamotanil erT-erT ganaCens. bolnisis raionu-
li sasamarTlos mier, 2008 wlis 26 dekembris #1/164.96 ganaCeniT, 

526  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. Tbilisi, 2013. gv. 
484. (muxli 39, izoria, l.).
527  Svabe, iur., 2011. gv. 214.
528  mWedliSvili-hedrixi, q., 2011. gv. 246.
529 Sead.: Meier, B-D./Rössner, D. /Schöch, H., 2003. S. 233; Eisenberg, U., 2006. S. 216; 
mWedliSvili-hedrixi, q., 2011. gv. 246.
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1994 wels dabadebuli arasrulwlovani m. a. cnobil iqna damnaSaved 
sisxlis samarTlis kodeqsis 138-e muxlis me-5 nawilis mixedviT da 
miesaja Tavisuflebis aRkveTa 18 (Tvrameti) wlis vadiT. amasTan, gam-
oyenebul iqna ss kodeqsis 88-e muxlis mesame nawili da mas saboloo 
sasjelis saxiT da zomad ganesazRvra Tavisuflebis aRkveTa 9 (cxra) 
wlis vadiT. 

sisxlis samarTlis kodeqsis 138-e muxlis me-5 nawiliT misjili 18 
weli Semcirda amave kodeqsis 88-e muxlis mesame nawilis safuZvelze 
_ erTi mesamediT, anu 6 wliT. mosamarTlem 18 wels gamoaklo erTi 
mesamedi, 6 weli, da miiRo 12 weli. ss kodeqsis 88-e muxlis mesame 
nawilis mixedviT ki, 14-dan 16 wlamde arasrulwlovnisaTvis daniSnu-
li Tavisuflebis aRkveTis vada Semcirdeba erTi mesamediT. amasTa-
nave, saboloo sasjeli ar unda aRematebodes aT wels. moyvanil gana-
CenSi erTi mesamediT Semcirebis Semdeg mosamarTlem arasrulwlovan 
msjavrdebul m.a.-s Seufarda cxra wliT Tavisuflebis aRkveTa.

ismis kiTxva, rogor unda iqnes gagebuli kanonmdeblis mier amk-s 
73-e muxlSi dafiqsirebuli fraza: saboloo sasjeli ar unda aRemate-
bodes aT wels an saboloo sasjeli ar unda aRematebodes Tormet 
wels, anu sakiTxavia, SeuZlia Tu ara mosamarTles, mas Semdeg, rac 
sasjelis zomas moaklo erTi mesamedi an erTi meoTxedi da sasjelis 
zoma mainc darCa aT an Tormet welze meti (rogorc es mocemul 
magaliTSia) arasrulwlovans Seufardos am zomaze naklebi sasjeli, 
pirvel SemTxvevaSi 9, 8, 7 da a. S. da meore SemTxvevaSi, 11, 10 da a. 
S. weli.

am sakiTxis Sesaxeb saerTo sasamarTloebis moqmedi an aramoqmedi 
mosamarTleebi kerZo saubarSi aRniSnaven, rom kanonmdebelma aras-
rulwlovans erTi SeRavaTi (igulisxmeba sasjelis erTi mesamediT an 
erTi meoTxediT Semcireba) ukve misca da meore SeRavaTi aRar aris 
am muxliT gaTvaliswinebuli, anu mosamarTles Cven mier moyvanil 
ganaCenSi arasrulwlovan m.a.-sTvis unda miesaja ara 9 wliT Tavisu-
flebis aRkveTa, aramed 10 wliT Tavisuflebis aRkveTa.

am sakiTxze, praqtikosi mosamarTlisgan gansxvavebiT, sxva mo-
sazreba gvaqvs, romelic SemdegSi mdgomareobs: aRniSnuli midgoma 
gasakritikebelia kanonismieri gansazRvris principis safuZvliT, 
rac sasjelebTan mimarTebaSi gulisxmobs bralis principze agebul 
sisxlissamarTlis sistemas.530

zemoaRniSnuli midgomiT izRudeba mosamarTlis damoukideblo-
ba. mosamarTles ar eZleva saSualeba, arasrulwlovan msjavrdebuls 
sasjeli miusajos misi braleulobis da pirovnebis gaTvaliswinebiT. 
„vinaidan danaSaulebrivi qmedebebi erTmaneTisgan gansxvavdeba bra-
lis xarisxiTa da samarTaldarRvevis simZimiT, mosamarTles SesaZle-
bloba unda hqondes, daniSnuli sasjeli moargos am gansxvavebul 
SemTxvevebs. dauSvebelia, rom mosamarTle, kanonis mkacri da mouqne-

530  Svabe, iur., 2011. gv. 373.
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li normis safuZvelze, iZulebuli iyos, daniSnos iseTi sasjeli, 
romelic, misi SexedulebiT, ar Seesabameba damnaSavis mier Cadenil 
samarTaldarRvevas da mis braleulobas (ix: BVerfGE 54, 100 [109])~.531

kanonmdebeli ambobs, rom saboloo sasjeli ar unda aRemate-
bodes aT wels, anu ar unda iyos 10 welze meti, e. i. 10 welze na-
klebi sasjelis daniSvnas igi (kanonmdebeli) SesaZleblad miiCnevs. 
kanonmdebels rom surdes, 14-dan 16 wlamde arasrulwlovans miusa-
jos 10 wliT Tavisuflebis aRkveTa, maSin am muxls sxva formuli-
rebiT SemogvTavazebda, magaliTad, ase: 14-dan 16 wlamde arasrulw-
lovnisTvis daniSnuli Tavisuflebis aRkveTis vada Semcirdeba erTi 
mesamediT; amasTanave, Tu saboloo sasjeli aRemateba 10 wels, aras-
rulwlovans daeniSnos 10 wliT Tavisuflebis aRkveTa. 

kanonis formulireba _ saboloo sasjeli ar unda aRematebodes 
aT wels  gulisxmobs, rom mosamarTles SeuZlia, arasrulwlovans 
Seufardos 10 wlamde nebismieri zomis Tavisuflebis aRkveTa. nor-
mis amgvari ganmarteba mosamarTles SesaZleblobas aZlevs, sakuTari 
SexedulebiT da arasrulwlovnis pirovnuli da misi ojaxuri mdgo-
mareobis Seswavlis Semdeg, arasrulwlovans  misi resocializaci-
isaTvis adekvaturi sasjeli miusajos, rasac amk-s me-4 da me-14-e 
muxlebic iTvaliswineben.  

aseve aRsaniSnavia, rom arasrulwlovnisTvis dawesebuli ze-
moaRniSnuli SeRavaTi yovelgvar efeqts kargavs, Tu gaviTval-
iswinebT, rom ss kodeqsiT gaTvaliswinebuli  sanqciebi Zalian maRa-
lia da imave kodeqsis 59-e muxli, STanTqmasTan erTad, iTvaliswinebs 
sasjelis nawilobriv an mTlianad Sekrebas ganaCenTa erTobliobis 
dros. aqve unda aRiniSnos, rom ssk-s 59-e muxli zogadi xasiaTisaa da 
ar SeiZleba, Tanabrad gavrceldes rogorc srulwlovan, aseve aras-
rulwlovan msjavrdebulebze. arasrulwlovanTa mimarT liberaluri 
sisxlis samarTlis politikis ganxorcielebis farglebSi umjobesi 
iqneboda, arasrulwlovnis SemTxvevaSi ganaCenTa erTobliobis dros 
mxolod STanTqmas hqonoda adgili.

zemoaRniSnuli SeRavaTi aseve kargavs Tavis efeqts arasrulw-
lovnis mimarT, Tu gavaanalizebT amk-s 76-e muxlis farglebSi, rom-
lis mixedviT, sasamarTlos SeuZlia, daniSnos am kodeqsis Sesabam-
isi muxliT dawesebuli sasjelis zomis udables zRvarze naklebi 
sasjeli an sxva, ufro msubuqi saxis sasjeli, Tu arasrulwlovanma 
pirvelad Caidina danaSauli. mosamarTles unda hqondes imis Ses-
aZlebloba, rom, Tu saWirod miiCnevs, daniSnos kanoniT dadgenil 
sasjelis zomaze naklebi. mosamarTles, romelsac gavlili aqvs spe-
cialuri momzadeba mozardTa fsiqologiasa da pedagogikaSi, saqmis 
masalebidan gamomdinare da braldebuli mozardis pirovnuli, ojax-
uri, materialuri mdgomareobis Seswavlis Semdeg, Tu igi miva daskv-
namde, rom arasrulwlovans unda Seefardos sasjelis minimalur 

531  iqve.
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zRvarze naklebi, ufleba unda hqondes, imis miuxedavad iyo Tu ara 
mis mimarT warsulSi ganaCeni gamotanili, mozards Seufardos ad-
ekvaturi sasjeli, Tu amas mozardis aRzrda, misi resocializacia-
reabilitacia moiTxovs.

am muxlis imgvari gageba, rom mozardisTvis 10 an 12 welze na-
klebi sasjelis misja ar SeiZleba, gansaxilvelia aseve saxelmwifo 
resursebis sworad, racionalurad gamoyenebisa da ekonomikuri ana-
lizis kuTxiT. maRali zomis Tavisuflebis aRkveTis pirobebSi 21 
wlis asakis SesrulebisTanave arasrulwlovani  mozrdilTa cixeSi 
gadadis, sadac mozardis mimarT ganxorcielebuli sareabilitacio, 
aRmzrdelobiTi programebis efeqti umalve ikargeba, radgan mozar-
di urTierTobas iwyebs avtoritetul patimrebTan da adgeba krimi-
naluri karieris gzas. gamodis, rom saxelmwifo arasrulwlovanze 
cixis pirobebSi resurss tyuilad xarjavs, Tu igi 21 wlis asakis 
miRwevis Semdeg mosaxdeli sasjelis nawils mainc zrdasrul patim-
rebTan moixdis da kriminalur cxovrebas daubrundeba. maRali zo-
mis Tavisuflebis aRkveTis xSiri gamoyeneba gaumarTlebelia aseve 
ekonomikuri TvalsazrisiT. dRevandeli monacemebiT, saxelmwifos 
erTi msjavrdebulis Senaxva dReSi, daaxloebiT, 23 lari ujdeba. am 
TanxaSi samedicino momsaxureba ar Sedis. samarTlis ekonomikuri ana-
liziT naTeli xdeba, rom Tavisuflebis aRkveTa did ekonomikur xar-
jebTan aris dakavSirebuli da sasjelis maqsimalurad naklebi danax-
arjebiT aRsrulebis (ganxorcielebis) princips ewinaaRmdegeba. sxva 
mdgomareoba iqneboda im SemTxvevaSi, Tu msjavrdebulebi cixis pi-
robebSi dasaqmndebodnen  da maT mier Seqmnili produqcia garkveul 
ekonomikur sargebels moutanda rogorc Tavad msjavrdebuls, aseve 
aisaxeboda qveynis biujetze.532 

daskvnis saxiT unda aRiniSnos, rom amk-s 73-e muxlis meore da 
mesame nawilebis  daTqma _ saboloo sasjeli ar unda aRematebodes 
aT wels an 12 wels _ marTalia, amsubuqebs arasrulwlovni msjavrde-
bulis mdgomareobas, magram ewinaaRmdegeba konstituciiT gaTval-
iswinebul, bralis principze agebul sisxlis samarTlis sasjelTa 
daniSvnis midgomas da dRevandeli mkacri sasjelebisa da ganaCenTa 
nawilobriv an mTlianad SekrebiTobis pirobebSi, am normis gamoy-
enebis miuxedavad, sasjelTa zoma mainc maRali rCeba, rac gaumar-
Tlebelia, rogorc ekonomikuri, aseve kriminologiuri da, rac 
mTavaria, pedagogiuri TvalsazrisiT. gardatexis periodSi myofi 
arasrulwlovanisTvis 10 an 12 wliT Tavisuflebis aRkveTis daniS-
vna SeiZleba, misi pirovnebis ganviTarebisaTvis metad mZime Sedegebis 
momtani gamodges. adamianebs, romlebic grZelvadian sasjels ixdi-
an, Tanamoqalaqeebisadmi damokidebuleba ecvlebaT.533  isini xSirad 
Riziandebian, agresiulebi xdebian, urTierTobebSi SiSiT an gadame-

532  SalikaSvili, m., 2013. gv. 159.
533  Kawamura-Reindl, R., 2004. S. 284.



166

tebuli mgrZnobelobiT gamoirCevian, rac sazogadoebaSi maT inte-
gracias arTulebs534 da ganmeorebiTi danaSaulis da TviTdazianebis 
albaTobas zrdis.535 

amk-s 73-e muxlis meore da mesame nawilebis  daTqma, saboloo 
sasjeli ar unda aRematebodes 10 wels an 12 wels, mosamarTlis mier 
gagebul unda iqnes, rogorc SesaZlebloba, arasrulwlovan msja-
vrdebuls Cadenili danaSaulis, bralis xarisxis, danaSaulisadmi, 
swavlisadmi da muSaobisadmi damokidebulebis, ojaxuri mdgomareo-
bis gaTvaliswinebiT miusajos Tavisuflebis aRkveTa 6 Tvidan 10 an 
12 wlamde.

 
• aRmzrdelobiTi efeqti
sasjelis ZiriTadi daniSnuleba arasrulwlovnebTan mimarTebaSi 

unda iyos maTi resocializacia-reabilitacia, anu aRzrda. sakiTx-
avia, ramdenad Seesabameba 10 wliT Tavisuflebis aRkveTa aRzrdis 
mizans? germanul iuridiul literaturaSi miCneulia, rom mozardis 
mimarT 5 wliT da ufro maRali zomiT Tavisuflebis aRkveTis misja 
mis aRzrdas ar gamoiwvevs.536

Sesabamisad, amk-s 73-e muxlis meore da mesame nawilebis  daTqma 
saboloo sasjeli ar unda aRematebodes 10 wels an 12 wels Tu iqneba 
ise gagebuli, rom mosamarTles ar eqneba am sasjelis zomaze dabali 
zomis daniSvnis ufleba, ar iqneba aRmzrdelobiTi xasiaTis matarebe-
li da winaaRmdegobaSi mova arasrulwlovanTa WeSmarit interesTan, 
mis aRzrdasTan.

2.9. ufro msubuqi sasjelis daniSvna
mniSvnelovania sasjelis zomis udables zRvarze naklebi sasjelis 

daniSvnis sakiTxi. saqarTvelos ssk 55-e muxlis Tanaxmad, sasamarTlos 
SeuZlia daniSnos am kodeqsis Sesabamisi muxliT dawesebuli sasjelis 
zomis udables zRvarze naklebi sasjeli an sxva, ufro msubuqi saxis 
sasjeli, Tu mxareebs Soris dadebulia saproceso SeTanxmeba. 

amk-s 76-e muxlis Tanaxmad ki, mosamarTle uflebamosilia aras-
rulwlovans dauniSnos kanoniT gaTvaliswinebul zRvarze naklebi an 
sxva, ufro msubuqi sasjeli, Tu mis mimarT warsulSi gamamtyunebeli 
ganaCeni gamotanili ar yofila da arsebobs Semamsubuqebel garemoe-
baTa erToblioba, ris gamoc mizanSewonilia kanoniT gaTvaliswineb-
ulze ufro msubuqi sasjelis daniSvna.

amk-s 76-e muxlis Canawers arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
ganxorcielebis dros upiratesi Zala eniWeba, vinaidan amk arasrul-
wlovnebis sisxlis samarTlis ganxorcielebis specialuri kanonia. 
Sesabamisad, Tu arsebobs specialuri norma amk-s 76-e muxlis saxiT, 

534  iqve.
535  SalikaSvili, m., 2012. gv. 155.
536  Ostendorf, H., 2013. S. 185; Streng, F., 1998. S. 336. 
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is unda iqnes gamoyenebuli da ara ssk-is 55-e muxli.
amk-s 76-e muxlis Tanaxmad, imisaTvis, rom mosamarTlem SeZlos 

arasrulwlovans dauniSnos kanoniT gaTvaliswinebul zRvarze nak-
lebi an sxva, ufro msubuqi sasjeli, saWiroa, rom 1) warsulSi ar 
iyos am arasrulwlovanis mimarT gamotanili gamamtyunebeli ganaCeni 
da 2) mosamarTle mizanSewonilad miiCnevs am sasjelis daniSvnas.

amk-s amgvari midgoma misasalmebelia da marTlmsajulebaSi aras-
rulwlovanis WeSmariti interesis gaTvaliswinebis kuTxiT kidev 
erTi win gadadgmuli nabijia. Tu adre (amk-s 76-e muxlis SemoRebamde)  
mosamarTles ufleba ara hqonda daeniSna kanoniT gaTvaliswinebuli 
sasjelis zomaze ufro naklebi an ufro msubuqi sasjeli, Tu mxaree-
bs Soris saproceso SeTanxmeba ar iyo gaformebuli, axla mosamar-
Tles SeuZlia sakuTari mixedulebiT da arasrulwlovanis WeSmariti 
interesis gaTvaliswinebiT SearCios sasjelis is forma da zoma, ro-
melic mozardis resocializacia-reabilitacias uzrunveyofs. 

Tumca amk-s 76-e muxlis Canaweris formulireba `Tu mis mimarT 
warsulSi gamamtyunebeli ganaCeni gamotanili ar yofila~ SeiZleba wi-
naaRmdegobaSi modiodes saqarTvelos konstituciasTan. kerZod:

• adamianis pativisa da Rirsebis dacva pirvel rigSi gulisxmobs,  
adamianis uflebas, ar gaxdes „danaSaulTan brZolis obieqti 
misi konstituciurad daculi socialuri adgilisa da pati-
viscemis moTxovnis uflebaTa darRveviT~.537 amk-s 76-e muxlis 
Canaweri _ `Tu mis mimarT warsulSi gamamtyunebeli ganaCeni 
gamotanili ar yofila~ _ aSkarad aris konstituciis me-16 mux-
liT daculi uflebis pirovnuli Tavisuflebis SezRudva, rac 
konstituciis me-17 muxliT gaTvaliswinebuli Rirsebis Semad-
geneli nawilia.538 amk-s 76-e muxlis es Canaweri SesaZleblobas 
ar aZlevs arasrulwlovans, romelmac ukve moixada sasjeli, 
gaqarwylebuli aqvs nasamarTloba, Tavisuflad ganviTardes. 
misi wina danaSauli, imis miuxedavad, rom am danaSaulisaTvis 
moixda sasjeli, romelic gaqarwylebulia, mis momavals iseTi 
saxis problemad gasdevs, rom igi aSkarad danaSaulTan brZo-
lis obieqtad, saxelmwifosaTvis miznis miRwevis saSualebad 
ufro aris qceuli, vidre miznad.539

• amk-s 76-e muxlis Canaweri _ `Tu mis mimarT warsulSi gamam-
tyunebeli ganaCeni gamotanili ar yofila~ _ SeiZleba aseve wi-
naaRmdegobaSi modiodes konstituciis me-42-e muxlis meoTxe 
punqtiT gansaRzvrul uflebasTan erTi da igive qmedebisaTvis 
orjer msjavrdebis Taobaze (ne bis in idem). am uflebis mizania 

537  Svabe, iur., 2011. gv. 16.
538  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. Tbilisi, 2013. gv. 
112. (muxli 17, gociriZe, e.)
539  igive, gv. 108,109.
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daicvas adamiani erTi da igive qmedebisaTvis ormagad dasjisa-
gan.540 amk-s 76-e muxlis Canaweri marTalia ganmeorebiT dasjaze 
ar saubrobs, magram ne bis in idem farTo gagebiT Tu SevxedavT, 
saxeze gvaqvs Cadenili danaSaulisaTvis ukve sasjelmoxdili 
arasrulwlovanis uaryofiT mdgomareobaSi Cayeneba, arapirda-
pirad misi „dasja~.

• konstituciis 39-e muxlis Tanaxmad, socialuri saxelmwifo 
valdebulia uzrunvelyos msjavrdebulis resocializacia, 
xeli Seuwyos msjavrdebuls konstituciis me-16 muxliT garan-
tirebul pirovnebis ganviTarebis uflebis ganxorcielebaSi. 
amk-s 76-e muxlis CanaweriT _ `Tu mis mimarT warsulSi gama-
mtyunebeli ganaCeni gamotanili ar yofila~ _ xdeba arasrulw-
lovanisaTvis ara SesaZleblobis micema da resocializacia-re-
abilitacia, aramed warsulis gaxseneba, erTxel ukve moxdili, 
nasamarTloba gaqarwylebuli saqmis win wamoweva da uaryofiT 
mdgomareobaSi Cayeneba (ara xelis Sewyoba, aramed xelis SeSla), 
rac aseve ewinaaRmdegeba arasrulwlovanis WeSmariti intere-
sis princips. 

• amk-s 76-e muxlis Canaweri _ `Tu mis mimarT warsulSi gamam-
tyunebeli ganaCeni gamotanili ar yofila~ _ pirdapir ewinaaR-
mdegeba konstituciis me-14 muxliT garantirebul Tanasworo-
bis uflebas. kerZod, ssk-s 55-e muxliT gaTvaliswinebuli 
pirobebis dros srulwlovani braldebulis SemTxvevaSi saer-
Tod ar aris winapirobad mocemuli warsulSi gamamtyunebeli 
ganaCenis gamotanis sakiTxi, rasac amk-s 76-e muxli Seicavs. 
es is SemTxvevaa, rodesac „adamians an adamianTa jgufs [aras-
rulwlovan braldebulebs] saxelmwifo epyroba ufro uares-
ad, vidre msgavs viTarebaSi adamianTa sxva jgufs [srulwlovan 
braldebulebs]~.541 konstituciis me-14 muxlis Canaweri saxelm-
wifos avaldebulebs „Tanaswors Tanasworad, xolo araTanas-
wors misi Taviseburebis Sesabamisad araTanasworad da gansx-
vavebulad moeqces~. 542 am ori muxlis SedarebiT arasrulw-
lovani braldebuli ufro cud mdgomareobaSi imyofeba, vidre 
srulwlovani, rac rogorc aRiniSna rogorc konstituciis 
me-14 muxlis, aseve arasrulwlovanTa marTlmsajulebis zogad 
principebs ewinaaRmdegeba. 

• amk-s 76-e muxlis Canaweri _ ̀ Tu mis mimarT warsulSi gamamtyune-
beli ganaCeni gamotanili ar yofila~ _ msgavsia, warsulSi na-

540  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. Tbilisi, 2013. gv. 
550. (muxli 42, turava, m.)
541  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. Tbilisi, 2013. gv. 64. 
(muxli 14, gociriZe, e.)
542  kublaSvili, k., 2014. gv. 323.
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samarTlobis gamo an recidivis gamo msjavrdebulis uaryofiT 
mdgomareobaSi CayenebasTan. Tumca am konkretul SemTxvevaSi 
kanonmdebeli saubrobs ara nasamarTlobis mqone pirze, aramed 
arasrulwlovanze romlis mimarTac rodisRac, warsulSi gama-
mtyunebeli ganaCeni iqna gamotanili. am CanaweriT, kanonmdebe-
li realurad yvelanair saSualebas arTmevs mosamarTles aras-
rulwlovanis mimarT gamoiyenos msubuqi sasjeli, imis gamo, 
rom man warsulSi Caidina erTi danaSauli. kanonmdebeli Zalian 
mkacrad ganusazRvravs mosamarTles kriteriums da ar aZlevs 
imis saSualebas, rom mosamarTlem Tavad gadawyvitos sakiTxi 
braleuli pasuxismgeblobis principidan gamomdinare, anu mo-
zards Cadenil qmedebaSi sakuTari braleulobis da pirovnebis 
mixedviT SeurCios sasjeli.543

saqarTvelos pirobebSi, rodesac sasjelaRsrulebis departa-
mentis arasrulwlovanTa sareabilitacio dawesebulebaSi 14-dan 18 
wlamde pirebi ixdian sasjels da maTTvis Sefardebuli sasjeli maRa-
lia, arasrulwlovani msjavrdebuli gadahyavT Cveulebriv srulw-
lovan patimrebTan, riTac ikargeba im resocializaciis programebiT 
gamowveuli efeqti, romlebic SesaZloa ganxorcielda arasrulwlov-
anTa aRmzrdelobiT dawesebulebaSi da arasrulwlovani urTierTo-
bas iwyebs masze ufros kriminalebTan, romlebTan urTierTobiTac 
igi SeiZleba kriminaluri karieris Seqmnis gzas daadges. 

aucilebelia gadaixedos sasjelTa zomis kanoniT dadgenili 
zRva ri arasrulwlovnebTan mimarTebiT, raTa sasjelma arasrulw-
lovanTa sareabilitacio dawesebulebaSi miaRwios Tavis mizans _ re-
socializacias _ da aRar gaxdes saWiro arasrulwlovnis gadayvana im 
cixeebSi, sadac (xSir SemTxvevaSi kriminali) srulwlovani msjavrde-
bulebi ixdian sajels. 

saqarTveloSi, rogorc zemoT vnaxeT, dasavleT evropis qveynebi-
sagan gansxvavebiT, arasrulwlovanTaTvis Tavisuflebis aRkveTis Se-
fardeba sami, oTxi an xuTi wliT Zalian xSiria, maSin rodesac imave 
dasavleTis qveynebSi eqvsi Tvidan or wlamde imyofebian arasrul-
wlovnebi cixeSi, vinaidan dabali sasjeli (erTi an ori weli Tavi-
suflebis aRkveTa) pedagogiur-aRmzrdelobiTi TvalsazrisiT ufro 
efeqturia, vidre maRali zomis sasjeli. hamiltonis544 mier mopove-
buli informaciiT, saqarTveloSi 2008 wlamde gasamarTlebul aras-
rulwlovanTa 32,5%-s misjili aqvs Tavisuflebis aRkveTa  5 wlis 
vadiT. magaliTisaTvis, germaniaSi 3-5 wlamde Tavisuflebis aRkveTa 
misjili aqvs arasrulwlovanTa 3,3%-s, xolo 5 wlidan zeviT _ 0,7%-

543  Svabe, iur., 2011. gv. 373.
544  ix. eseqsis (inglisi) universitetis profesoris qerolin hamiltonis mier 
gaeros bavSvTa fondis iniciativiT 2007 wlis analizi saqarTveloSi arasrulw-
lovanTa marTlmsajulebis sistemis Sesaxeb.
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s.545 aRniSnuli faqti, pirvel rigSi, miuTiTebs saqarTveloSi zoga-
dad mkacri sisxlissamarTlebrivi politikis Sesaxeb, rac aramarto 
xels uSlis arasrulwlovani damnaSavis resocializacias, aramed 
uaryofiTad moqmedebs cixeebSi adamians uflebaTa dacvaze, vinaidan 
maRali sasjelebi cixis gadatvirTulobasac uwyobs xels.

545  Laubenthal, K./Baier, H./Nestler, N., 2015. S. 328, 324.
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Tavi mexuTe
arasrulwlovanTa saproceso Taviseburebani 

amk-s meSvide, merve da mecxre Tavi iTvaliswinebs saproceso Ta-
viseburebebs. srulwlovanisagan gansaxvavebiT arasrulwlovnisadmi 
saproceso mopyroba garkveuli Tviseburebebis matarebelia, rac 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aucilebeli pirobaa. bavSvis 
uflebaTa konvenciis me-3 muxli pirdapir miuTiTebs bavSvis WeSma-
riti interesis ukeT uzrunvelyofas marTlmsajulebis nebiesmier 
etapze, iqneba es gamoZieba, sasamarTlo Tu sasjelaRsruleba, sax-
elmwfo Tu kerZo piri.

1. arasrulwlovanTa saqmiswarmoebis saxelmwifo struqturebi

saqarTvelos mier nakisri saerTaSoriso samarTlebrivi valdeb-
ulebebis mixedviT, dacul unda iqnes arasrulwlovnis uflebebi ro-
gorc gamoZiebis etapze, ise saqmis ganxilvis periodSi da gamotanil 
iqnes kanonieri, dasabuTebuli da samarTliani ganaCeni. am moTxovne-
bidan gamomdinare, amk iTvaliswinebs arasrulwlovanTa saqmeebis 
warmoebis gansxvavebul wess, romlis erT-erTi aucilebeli piroba 
aris saqmismwarmoebel pirTa mier mozardis bunebis kargad codna da 
saqmiswarmoebis dros misi gaTvaliswineba.

amk-s me-3 muxlis me-6 nawilis mixedviT, arasrulwlovanTa mar-
Tlmsajulebis procesis mwarmoebeli piri/procesis monawile piri 
aris mosamarTle, gamomZiebeli, prokurori, policieli, advokati, 
socialuri muSaki, mediatori, probaciis oficeri, arasrulwlovan-
Ta sareabilitacio dawesebulebis personali, Sesabamisi patimrobis 
dawesebulebis personali, romelic monawileobs arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis procesSi da romelsac gavlili aqvs special-
uri momzadeba arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi, xolo am mux-
lis me-2 nawilis „b~ qvepunqtiT gaTvaliswinebuli administraci-
uli samarTaldarRvevis SemTxvevaSi _ agreTve administraciuli 
samarTaldarRvevis oqmis Sedgenaze uflebamosili piri. 

2007 wlis maisis Tvemde mxolod is mosamarTleebi ixilavdnen 
arasrulwlovnis mier Cadenili danaSaulis saqmeebs, romlebsac  
gavlili hqondaT specialuri momzadeba mozardTa pedagogikasa da 
fsiqologiaSi. 2007 wlis 23 maisis cvlilebiT prokurorebisa da 
gamomZieblebisTvisac aucilebeli gaxda specialuri momzadebis 
gavla. aRniSnuliT saqarTvelo dauaxlovda arasrulwlovanTa mar-
Tlmsajulebis saerTaSoriso standartebs. am mxriv sainteresoa 
arasrulwlovanTa mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Ses-
axeb gaerTianebuli erebis organizaciis minimaluri standartuli 
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wesebis (pekinis wesebi) daTqma, romelic Seexeba arasrulwlovanTa 
saqmis ganxilvaSi monawile pirTa `profesionalizmsa da momzadebis  
aucileblobas~ da romelic  ganmartavs,  rom  arasrulwlovanTa 
saqmeebiT dakavebul mTel kontingents esaWiroeba aucilebeli pro-
fesionaluri kompetenturobis uzrunvelyofa da SenarCunebisaTvis  
aucilebeli  profesiuli  momzadeba,  muSaobis procesSi swavlebis, 
gadamzadebis kursebisa da swavlebis sxva Sesabamisi saxeebis gamoy-
eneba. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis organoebis personali 
SerCeuli unda iyos arasrulwlovanTa sxvadasxva kategoriis gaT-
valiswinebiT, romlebsac aqvT marTlmsajulebasTan kontaqti. pe-
kinis me-12 wesis mixedviT, aucilebelia arasrulwlovanTa saqmeebSi 
monawile marTlwesrigis ganmxorcielebeli yvela Tanamdebobis piris 
(policielis) specialuri momzadeba. Tavisi funqciebis saukeTesod 
ganxorcielebis mizniT policiis TanamSromlebi, romlebic xSirad 
an gansakuTrebulad arian dakavebulebi arasrulwlovanTa saaqmee-
biT an, romlebic ZiriTadad dakavebulebi arian arasrulwlovanTa 
Soris danaSaulobis profilaqtikiT, sistematurad unda gadiodnen 
specialur instruqtaJs da momzadebas. msgavs miTiTebebs arasrul-
wlovanTa saqmeebze momuSave personalis mimarT iTvaliswinebs aseve 
arasrulwlovanTa danaSaulobis prevenciis Sesaxeb gaeros saxelmZR-
vanelo principebis (`riadis saxelmZRvanelo principebi~) 58-e muxli.

amk-s me-16 muxli akonkretebs Tu vis aqvs arasrulwlovanTa mar-
Tlmsajulebis procesis warmoebis ufleba da acxadebs, rom mxolod 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi specializebuli pirebi, garda 
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 120-e muxlis 
me-8 nawiliT, 121-e muxlis me-2 nawiliTa da 171-e muxlis me-2 nawiliT 
gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. xolo Tu arasrulwlovnis mimarT 
saproceso moqmedeba araspecializebulma pirma ganaxorciela, man 
amis Sesaxeb dauyovnebliv unda acnobos arasrulwlovanTa marTlm-
sajulebaSi specializebul pirs, romelmac unda ganagrZos proce-
si, xolo araspecializebuli piri dauyovnebliv unda CamoSordes 
arasrulwlovnis marTlmsajulebis process. garda amisa, rogorc 
ukve aRiniSna, amk-s me-3 muxlis me-6 nawiliT gaTvaliswinebul pirs, 
garda imave muxlis me-2 nawilis „b~ qvepunqtiT gaTvaliswinebuli 
administraciuli samarTaldarRvevis SemTxvevaSi administraciuli 
samarTaldarRvevis oqmis Sedgenaze uflebamosili pirisa, gavlili 
unda hqondes specialuri swavleba arasrulwlovanTan urTierTobis 
meTodikasa da masTan dakavSirebul sxva sakiTxebSi.

arasrulwlovanTan pirveli kontaqti, mis mier danaSaulis Cad-
enis SemTxvevaSi, swored policiels, prokurorsa da gamomZiebels 
uwevs. isini warmarTaven gamoZiebas, vidre saqme sasamarTloSi gansax-
ilvelad gadaigzavneba da Sesabamisad, arasrulwlovnis momavlis 
gansazRvraSi did rols TamaSoben.  samarTaldamcavi organoebis war-
momadgenlebs swored pirveli moqmedebis dros marTebT metismeti 
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sifaqize arasrulwlovanTa mimarT.546 
imisaTvis, rom arasrulwlovani damnaSavis aRzrdaze aqcenti ga-

keTdes misi samarTaldamcav organoebTan pirveli kontaqtidanve, 
kriminologebi gvTavazoben, rom arasrulwlovanTa saqmeebiT ZiriTa-
dad qalebi dasaqmdnen, vinaidan isini (qalebi) aRzrdis gansakuTrebul 
Tvisebebs floben, romelTa gamoyeneba xels Seuwyobda mozardi dam-
naSavis resocializacias (aRzrdas).547

1.1. policieli, gamomZiebeli, prokurori arasrulwlovanTa pro-
cesSi

sisxlis samarTlis politika arasrulwlovan damnaSaveTa mimarT 
mniSvnelovnad Seicvala bolo wlebis ganmavlobaSi. swored am re-
formebis Sedegad unda CaiTvalos prokurorebisa da gamomZieblebis 
gadamzadeba mozardTa pedagogikaSi da fsiqologiaSi. amk-s me-18-e da 
me-19-e muxli iTvaliswinebs specializebuli policielis, gamomZie-
blis da prokuroris instituts. sssk-is 37-e muxlis Tanaxmad, 
gamomZiebeli moqmedebs prokuroris miTiTebebis mixedviT, Sesabam-
isad prokuroris gadamzadeba unda xdebodes ufro maRali stand-
artebiT, vidre gamomZieblis.

Sinagan saqmeTa saministros warmomadgenels an gamomZiebels 
pirveli Sexeba aqvs kanonTan konfliqtSi myof mozardTan. Sinagan 
saqmeTa saministros warmomadgenelTan an gamomZiebelTan mozar-
dis pirveli kontaqtiT mas  Camouyalibdeba warmodgena saxelmwifo 
struqturebze. es kontaqti ganapirobebs SemdgomSi rogorc mis 
(mozardis) samarTaldamcav organoebTan TanamSromlobis survils, 
aseve saxelmwifo struqturebisadmi ndobis Camoyalibebis sakiTxs. 
kanonTan konfliqtSi myofi mozardis Sinagan saqmeTa saministros 
warmomadgenebTan an gamomZiebelTan pirveli urTierToba (Sexeba) 
SeiZleba gadamwyveti aRmoCndes saxelmwifo organoebTan TanamS-
romlobis TvalsazrisiT. adgili Tu eqneba mozardisadmi arasasia-
movno damokidebulebas (abuCad agdeba, dacinva, fsiqikuri Tu fizi-
kuri Zalis gamoyeneba), Semcirdeba mozardis mxridan gamoZiebis 
dros TanamSromlobis albaToba, xolo daikargeba ndoba saxelmwifo 
struqturebisadmi, rac mozardis saxelmwifo da sazogadoebisagan 
gaucxoebas da kriminaluri subkulturisadmi midrekilebas gamoi-
wvevs.

mocemuli amk ar iTvaliswinebs Sss-s organoebis mxridan aRmzrde-
lobiTi xasiaTis prevenciuli RonisZiebebis ganxorcielebis sakiTxs. 
kerZod, sasurveli iqneboda Tu policia  aRmzrdelobiTi xasiaTis 
saubrebs ganaxorcielebda meore donis prevenciis farglebSi, anu 
danaSaulze, savaraudo samarTlebriv Sedegze da a.S. gaesaubreboda 
im mozardebs, romlebic maRali riskis qveS dganan, rom danaSauli 

546 boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 44.
547  Eisenberg, U., 2010. S. 341; aseve ix. wiqariSvili k., 2002, gv. 173.
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Caidinon.548 policia sazogadoebrivi usafrTxoebisa da marTlwesri-
gis uzrunvelsayofad axorcielebs prevenciuli xasiaTis RonisZie-
bebs, romlebic gansazRvrulia policiis Sesaxeb kanoniT.549

prokuroris zedmiwevniT kargi momzadeba mozardis fsiqologia-
sa da pedagogikaSi mniSvnelovnad Seuwyobs xels mis mier diskreci-
uli uflebis sworad da samarTlianad gamoyenebas. prokurori dis-
kreciul uflebamosilebas axorcielebs swored Sinagani rwmenisa da 
codnis saSualebiT. saqarTvelos mTavari prokuroris 2014 wlis 30 
dekembris #201-m brZanebiT 2015 wlis pirveli ianvridan arasrulw-
lovani braldebulis s/s saqmeze uflebamosilebas anxorcieleben is 
prokurorebi, romlebmac gaiares damatebiTi momzadeba arasrulw-
lovanTa marTlmsajulebaSi, pedagogikaSi da fsiqologiaSi.

amk-s 38-e da sssk-s me-16 muxli gansazRvravs sisxlissamarTlebri-
vi devnis dawyebisa da Sewyvetis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisas 
prokuroris diskreciuli uflebamosilebis sakiTxs. prokuroris 
diskreciuli uflebamosileba gulisxmobs sakuTari SexedulebiT 
sisxlissamarTlebrivi devnis dawyebas an sisxlissamarTlebrivi dev-
nis dawyebaze uaris Tqmas. 

saqarTvelos iusticiis ministris 2010 wlis 8 oqtombris #181 
brZanebis Tanaxmad, prokurorma diskreciuli uflebamosileba unda 
gamoiyenos garkveuli kriteriumebis gaanalizebis safuZvelze. es 
kriteriumebia: saxelmwifos samarTlebrivi prioritetebi, danaSau-
lis buneba da simZime, sisxlissamarTlebrivi devnis prevenciuli 
gavlena, piris braleulobis xarisxi, piris danaSaulebrivi warsuli, 
piris TanamSromlobis survili, pirovnuli maxasiaTeblebi, mosalod-
neli sasjeli.

kriminologiuri TvalsazrisiT, arasrulwlovnebi gamoirCevian 
msubuqi xasiaTis danaSaulis CadeniT, TanamSromloben gamoZiebas-
Tan; isini jer kidev Camouyalibebeli pirovnebebi arian da SesaZle-
belia sasjelaRsrulebis dawesebulebis gareT (aRzrdis meTodebiT) 
maTi gamosworeba. srulwlovnebisagan gansxvavebiT isini naklebi 
kriminaluri energiis matareblebi arian da maT mimarT ar SeiZleba 
gamoiyenebodes generaluri (zogadi) prevencia,550 anu maT sisxlis-
samarTlebriv devnas ar SeiZleba hqondes zogadi prevenciuli xasi-
aTi, vinaidan arasrulwlovnis mimarT gamoyenebuli zogadi prevencia 
scildeba misi (arasrulwlovnis) individualuri aRzrdis sferos. 

marTebuli iqneboda prokuroris diskreciuli uflebamosilebis 
instituti mozardisaTvis marTlmsajulebis sistemis Tavidan ac-
ilebis erT-erT saSualebad CaTvliliyo. prokurors didi pasux-
ismgebloba ekisreba sisxlissamarTlebrivi devnis dawyebisa da 

548   Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 150; merdoki, j./ roSe, r., 
2013. gv. 175; TumaniSvili, g., 2014. gv. 117.
549  turava, p., 2014. gv. 132,133.
550  Ostendorf, H., 2009. S. 146-147.



175

Sewyvetis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisas. igi am pasuxismgeblobas 
marto axorcilebs da valdebulia mozardis pirovneba Seafasos. 
pirovnebis Sefaseba da misi qmedebis prognozi erT-erTi yvelaze 
rTuli sakiTxia kriminologiaSi.551 arasrulwlovnobis asakis din-
amikidan gamomdinare samomavlod danaSaulis gareSe cxovreba metad 
rTuli dasajerebelia,552 Tumca aq ukve yuradReba mozardis motiva-
cias, socialur garemos da qveyanaSi arsebul sareabilitacio pro-
gramebs eqceva. eWvi imis Taobaze Caidens Tu ara mozardi momavalSi 
danaSauls unda gadawydes mozardis sasargeblod. amk-s 27-e muxlis 
me-4 nawili pirdapir ar iTvaliswinebs mozardis individualuri Se-
fasebis angariSis momzadebas diskreciuli uflebamosilebis gamoy-
enebis dros. es prokurors SeuZlia sakuTari iniciativiT, ra dro-
sac gamoaqvs dadgenileba mozardis Sesaxeb individualuri Sefasebis 
angariSis momzadebis Taobaze, Tu amis saSualebas aZlevs saqmis mim-
dinareoba da vadebi (amk-s 27-e muxlis me-4 nawili).                                                        

prokuroris diskreciul uflebamosilebazea damokidebuli mo-
zardis samomavlo bedi, mis mimarT sisxlissamarTlebrivi devnis 
dawyebisa Tu Sewyvetis sakiTxi. am metad sapasuxismgeblo sakiTxis 
gadawyvetisas moazrdis mimarT naklebi iqneba Secdomebi Tu proku-
rori gamoiyenebs mozardis Sesaxeb individualuri Sefasebis anga-
riSs, gaecnoba mas da amis Semdeg miiRebs gadawyvetilebas mozardis 
mimarT sisxlissamarTlebrivi devnis dawyebisa an Sewyvetis Sesaxeb. 
gasaTvaliswinebelia, rom prokurori sisxlissamarTlebrivi devnis 
dawyebisa an Sewyvetis Sesaxeb gadawyvetilebas iRebs danaSaulis Ca-
denidan Zalian swrafad da ase swrafad mozardis Sesaxeb individu-
aluri Sefasebis angariSis momzadeba SeiZleba verc moxerxdes. Tum-
ca, mozardis WeSmariti interesis dacvis principi avaldebulebs 
prokurors miiRos (pirvel rigSi) mozardis momavlisaTvis sasikeTo 
gadawyvetileba. swored, aq unda CaerTos probaciis erovnuli bioros 
TanamSromeli, romelic SesaZleblobis farglebSi, Zalian swrafad 
SeZlebs pirvelad individualuri Sefasebis angariSis momzadebas mo-
zardis Taobaze, rac prokurors daexmareba mozardis mimarT dis-
kreciuli uflebamosilebis farglebSi sisxlissamarTlebrivi devnis 
dawyebisa da/an Sewyvetis sakiTxi gadawyvetisas. 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sakiTxebze prokurorebi da 
gamomZieblebi xSirad gadian treningebs. maT gadaecemaT Sesabamisi 
sertifikatebi da ufleba eZlevaT monawileoba miiRon arasrulw-
lovanTa saqmeebis ganxilvaSi. prokurorebisa da gamomZieblebis kargi 
gadamzadeba ganpirobebulia aseve swrafi marTlmsajulebis ganxor-
cielebisa da gamoZiebis dros mozardis saukeTeso interesis gaTval-
iswinebis principebidan gamomdinare.553 saWiroa aseve, ara mxolod im 

551  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 260,261.
552  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 166.
553  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 432.
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pirebis gadamzadeba, visac uSualo kavSiri aqvs arasrulwlovanTan, 
aramed maTic, visTanac gamomZiebeli (policieli), prokurori aTanx-
mebs Tavis gadawyvetilebas arasrulwlovanis Sesaxeb. 

garda imisa, rom gaWianurebuli procesis dros rTuldeba mtki-
cebulebebis mopoveba, es mtkivneuli xdeba procesis monawile bral-
debulisaTvis, gansakuTrebiT Tu igi arasrulwlovania.554 

praqtikuli TvalsazrisiT, problemas warmoadgens imis dad-
gena, gaiara Tu ara gamomZiebelma an prokurorma pedagogikisa da 
fsiqologiis kursebi.555  arc sssk da arc amk ar iTvaliswinebs proku-
roris, gamomZieblis valdebulebas maT mier arasrulwlovnis saq-
mis gamoZiebis/ganxilvis SemTxvevaSi pedagogikasa da fsiqologiaSi 
gavlili momzadebis damadasturebeli dokumentis (misi aslis) war-
modgenis Sesaxeb, gansxvavebiT advokatisa, romelic amk-s me-20 mux-
lis Tanaxmad, valdebulia sxva sabuTebTan erTad waradginos aseTi 
kursis gavlis Sesaxeb damadasturebeli dokumenti.  prokuroris da 
gamomZieblis SemTxvevaSi mxare moklebulia SesaZleblobas, Tavisi 
(dasacavi piris, mrwmuneblis) interesebidan gamomdinare (droulad) 
gadaamowmos daculia Tu ara kanonis moTxovna. 

sasurvelia, advokatebis msgavsad, gamomZiebelma an prokurorma 
saqmes daurTon arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi, pedagogikasa 
da fsiqologiaSi gavlili momzadebis damadasturebeli dokumenti, 
xolo mosamarTlem es dokumenti warmoadginos (da saqmes daurTos) 
mxaris moTxovnis SemTxvevaSi.

1.2. arasrulwlovanTa mosamarTle 
saqarTvelos saerTo sasamarTloebis sistema ar iTvaliswinebs 

arasrulwlovanTa saqmeebis ganmxilvel specialur sasamarTloebs. 
amis miuxedavad, kanonmdebeli mainc mosamarTleTa maRal standarts 
adgens mozardTa saqmis gansaxilvelad. amk-s me-17-e muxlis mixed-
viT, raionul (saqalaqo) sasamarTloSi kanonTan konfliqtSi myofi 
mozardis saqmes ganixilavs arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi 
specializebuli mosamarTle. Tu saqme kolegiurad ganixileba _ sa-
samarTlo kolegia, romlis sul mcire ori wevri, maT Soris, kole-
giis Tavmjdomare, arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi speciali-
zebuli mosamarTlea. saapelacio sasamarTlosa da saqarTvelos 
uzenaes sasamarTloSi kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovnis 
saqmes ganixilavs sasamarTlo palata, romlis sul mcire ori wevri, 
maT Soris, palatis Tavmjdomare, arasrulwlovanTa marTlmsajule-
baSi specializebuli mosamarTlea (me-17 muxlis meore nawili). am 
mosamarTleebma gaiares specialuri momzadeba pedagogikasa da fsiqo-
logiaSi (amk-s me-3 muxlis me-6 nawili). aRniSnuli sakiTxi jer kidev 
adre moqmedi, 1998 wels miRebuli, sssk-iT regulirdeboda. rogorc 

554  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 432; TumaniSvili, g., 2014. gv. 77.
555  boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 44.
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sazogadoeba, ise kanonmdebeli ufro adre Seudga imaze fiqrs, rom 
mosamarTles maRali kvalifikacia unda hqonoda pedagogikasa da 
fsiqologiaSi da ise gadaewyvita mozardis bedi. mosamarTlis mimarT 
amgvari damokidebuleba gamowveuli iyo misi mdgomareobiT sisxlis 
samarTlis procesSi, konkretulad ki mosamarTle, rogorc ganaCenze 
pasuxismgebeli piri, kargad unda Caswvdomoda mozardis pirovnebas 
da mxolod amis Semdeg mieRo gadawyvetileba. mosamarTleebi iusti-
ciis saswavlo skolaSi sistematurad gadian treningebs mozardTa 
pedagogikasa da fsiqologiaSi.

mosamarTle, romelic ixilavs arasrulwlovnis saqmes, valdebu-
lia gadawyvetilebisas mxedvelobaSi miiRos sasjelis mizani _ aras-
rulwlovnis aRzrda, misi resocializacia-reabilitacia.556

arasrulwlovanTa mosamarTlis profesionalizmi garda peda-
gogiuri unar-Cvevebisa damokidebulia mis dakvirvebis unarze, ga-
mocdilebaze da mdidar praqtikaze.557 mosamarTlisaTvis arasrul-
wlovanTa fiqologiisa da pedagogiuri unar-Cvevebis moTxovna re-
aluri unda iyos, vinaidan pirovnuli kontaqti garda mosamarTlisa 
arasrulwlovanTan gamomZiebels, prokurors da sasjelaRsrulebis 
TanamSromelsac aqvs da mxolod mosamarTlis mier mozardze peda-
gogiuri zemoqmedeba drois da urTierTobis naklebi intensivobis 
gaTvaliswinebiT TiTqmis SeuZlebelia.558 Sesabamisad, arasrulwlov-
anTa mosamarTlis saqmianobis upirveles amocanad miCneul unda iqnes 
konkretuli arasrulwlovanisadmi konkretuli sasjelis saxis Ser-
Cevis sakiTxi. mosamarTlis gadamzadeba da gamocdilebis dagroveba 
sWirdeba swored am sakiTxSi. konkretuli mozardis mimarT gamoiy-
enos iseTi saxis konkretuli sasjeli, romelic mis aRzrdas uzrun-
velyofs.559 imisaTvis, rom mosamarTlem (prokurorma) SeZlos pedago-
giuri unar-Cvevebis praqtikaSi gamomuSaveba pirvel rigSi aucilebe-
lia, rom mozardebi uyvardes, maTi mdgomareobis empaTia SeeZlos,560 
humanurad epyrobodes561 da kargad erkveodes iseT disciplinebSi, 
rogoricaa: bavSvis fsiqologia da fsiqiatria, kriminologia, socio-
logia da pedagogika (mozardTa hobifsiqologi iyos)562.

saqarTvelos konstituciis 86-e muxlis mixedviT, mosamarTle 
(maT Soris arasrulwlovnebis) SeiZleba iyos 30 wlis saqarTvelos 
moqalaqe, Tu mas aqvs umaRlesi iuridiuli ganaTleba da special-
obiT muSaobis sul cota 5 wlis gamocdileba. arasrulwlovnebis 
mosamarTleTa asaki, vfiqrobT, dabalia ramdenime mniSvnelovani 
garemoebis gamo: 

556  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 373.
557  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 373.
558  iqve.
559  igive, gv. 374.
560  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 214.
561  Ostendorf, H., 2009. S. 240.
562  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 374; Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, 
B-R., 2011. S. 287.
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• mosamarTlis Sinagani rwmena, romlis safuZvelzec man unda 
Seafasos arasrulwlovani da gamoitanos misi qmedebisaTvis 
adekvaturi da mozardis saukeTeso momavlisaTvis gankuTvni-
li sasjeli, damokidebulia or friad mniSvnelovan komponen-
tze: kargi ganaTleba da cxovrebiseuli gamocdileba. saqarT-
veloSi dRes arsebuli ganaTlebis mdgomareoba ar iZleva sru-
lyofilad maRali kvalifikaciis ganaTlebis miRebis SesaZle-
blobas, komentarebis, monografiebis naklebobis da praqtikis 
siRrmiseuli analizis ararsebobis gamo. gamonakliss warmoad-
genen is mosamarTleebi, romelTac SeuZliaT ucxouri liter-
aturis gacnoba. rac Seexeba Sinagani rwmenis meore komponents 
_ gamocdilebas _ 30 wlis mosamarTle, romelsac mxolod 
xuTi wlis samuSao gamocdileba unda hqondes, sakmarisad ver 
gaaanalizebs mozardis pirovnebas da Sesabamisad, ver gamoi-
tans misTvis adekvatur da misi socializaciisaTvis saWiro 
gadawyvetilebas.

• 30 wlis arasakmarisi ganaTlebis mqone mosamarTle, kanoniT 
gaTvaliswinebuli specialuri seminarebis miuxedavad fsiqo-
logiasa da pedagogikaSi, siRrmiseulad ver Caswvdeba mozar-
dis problemas, vinaidan mas jer ar miuRia sakmarisi cxovrebi-
seuli gamocdileba. umjobesi iqneboda arasrulwlovani dam-
naSaveebis saqmeebi ganexila iseT mosamarTles, romelsac ara 
marto didi samosamarTlo saqmianobis, aramed mdidari (sxva-
dasxva samsaxurSi muSaobis gamocdileba, cxovrebiseuli sxva 
aqtivobebi, ojaxis da Svilebis yola da a.S.) cxovrebiseuli 
gamocdilebac aqvs.

iuvenaluri iusticiis erT-erT principad _ sasamarTlo procesis 
maqsimaluri individualizacia _ iTvleba mozardis saqmis mosamarT-
lis mier erTpirovnulad ganxilva, rac ganapirobebs mosamarTlis 
individualur kavSirs arasrulwlovanTan.563

amk-s me-14 muxlis mixedviT, arasrulwlovnis mimarT 
gadawyvetilebis miRebisas gaiTvaliswineba misi individualuri maxa-
siaTeblebi: asaki, ganviTarebis done, cxovrebis, aRzrdisa da ganvi-
Tarebis pirobebi, ganaTleba, janmrTelobis mdgomareoba, ojaxuri 
viTareba da sxva garemoebebi, romelic arasrulwlovnis xasiaTisa da 
qcevis Taviseburebebis Sefasebis da misi saWiroebebis gansazRvris 
SesaZleblobas iZleva.

saqarTvelos sssk-s 320-e muxlis Tanaxmad, arasrulwlovnis pro-
cesSi gamokvleul unda iqnes arasrulwlovnis cxovrebis, aRzrdis, 
ganviTarebis pirobebi, ojaxuri viTareba da sxva garemoebebi, ro-
melic misi xasiaTisa da qcevis Taviseburebebis Sefasebis SesaZle-

563  boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 51.
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blobas iZleva.564

zemoaRniSnuli garemoebebi SeiZleba daiyos obieqtur da subieq-
tur garemoebebad.565 kerZod, obieqturi garemoebebia: arasrulwlov-
nis cxovrebis, aRzrdis, ganviTarebis pirobebi (ekonomikuri pirobebi, 
mSobelTa/mzrunvelTa pirovnebis Seswavla, ojaxis, arasrulwlovnis 
warsuli (mag. devniloba), urTierToba sazogadoebis wevrebTan, sxva 
ojaxuri pirobebi, sxva maszed asakiT ufrosi pirebis gavlena; subi-
eqturi garemoebebia: fsiqikuri ganviTarebis done (nebisyofa, emoci-
uroba), janmrTelobis mdgomareoba, sxva pirovnuli Taviseburebebi 
(xasiaTi, temperamenti, gonebrivi ganviTereba).566

arasrulwlovnis cxovrebis, aRzrdis, ganviTarebis pirobebis, 
ojaxuri viTarebisa da sxva garemoebebis dadgena evalebaT rogorc 
gamomZiebels, aseve prokurorsa da mosamarTles. Tumca, vfiqrobT, 
am komponentebis sasamarTlos mier gamokvleva yvelaze mniSvnelova-
nia, vinaidan mosamarTlem mozards sasjeli unda Seufardos mxolod 
misi pirovnebis zedmiwevniT kargi Seswavlis safuZvelze, rac, pirvel 
rigSi, gulisxmobs mozardis socialur garemos, ojaxuri mdgomareo-
bis, midrekilebebis, swavlasa da muSaobasTan damokidebulebis sru-
lyofilad gacnobasa da analizs.

1998 wlis sssk-s 643-e muxli konkretulad ganmartavda, Tu rom-
eli kriteriumebi igulisxmeboda arasrulwlovnis cxovrebis, aRz-
rdisa da ojaxuri pirobebis gamokvlevaSi.567 moqmedi amk-s me-14 muxli 
ufro farTod uyurebs am sakiTxs da ar akonkretebs, Tu romeli pi-
robebi unda gamoikvlion mosamarTlem (prokurorma) gadawyvetilebis 
miRebis dros. 

amk-s 27-e muxlis me-4 nawilis b) punqti iTvaliswinebs probaciis 
erovnuli saagentos TanamSromlis mier individualuri Sefasebis 
angariSis momzadebis da sasjelis daniSvnis dros gaTvaliswinebis 
savaldebuloobas. amk-s me-14 muxliT gawerili maxasiaTeblebis gaT-

564  es muxli amoRebulia da aRar moqmedebs 2016 wlis 1 ianvridan.
565  dvaliZe, ir., 2013. gv. 221.
566  igive, gv. 222-231.
567  1998 wlis  sssk 643-e muxlis Tanaxmad, arasrulwlovnis cxovrebisa da aRz-
rdis pirobebis gamokvlevisas unda gairkves: a) ojaxuri viTareba, ojaxis Semad-
genloba, materialuri uzrunvelyofa, sabinao pirobebi, ojaxis ufros wevrTa 
erTmaneTTan urTierToba, ufrosebisa da bavSvebis urTierToba, Tavisufali 
drois gamoyenebis pirobebi ojaxSi, mSoblebis damokidebuleba Svilebis aR-
zrdisadmi, mSobelTa mxridan bavSvis qcevis kontrolis formebi; b) viTareba 
skolaSi, liceumSi, sxva saswavlebelSi an warmoebaSi, sadac swavlobs an muSaobs 
arasrulwlovani, misi damokidebuleba swavlisa da Sromisadmi, sazogadoebriv 
davalebaTa Sesrulebis mimarT, urTierToba aRmzrdelebsa da damrigeblebT-
an, TanatolebTan, arasrulwlovnis mimarT adre gamoyenebuli aRmzrdelobiTi 
RonisZiebis xasiaTi da efeqtianoba; g) arasrulwlovnis urTierTobebi da qceva 
saxlisa da samuSaos gareT; sxvadasxva formaluri Tu araformaluri jgufis an 
gaerTianebis saqmianobaSi monawileoba da misi urTierToba aRniSnuli jgufis 
sxva wevrebTan.
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valiswinebiT momzadebuli individualuri Sefasebis angariSi, ra 
Tqma unda, daexmareba mosamarTles sasjelis gamotanis dros da di-
dad Seuwyobs xels mozardis reabilitacia-resocializaciaze mimar-
Tuli sasjelis konkretuli formis da zomis gamotanas. 

amk-s 27-e muxlis me-4 nawilis b) punqtiT gaTvaliswinebuli reg-
ulacia exeba asve saproceso SeTanxmebebs. vinaidan saproceso Se-
Tanxmebis dros adgili aqvs mosamarTlis mier ganaCenis gamotanas 
(gadawyvetilebis miRebas), saproceso SeTanxmebebs romlebSic aras-
rulwlovani monawileobs savaldebuloa individualuri Sefasebis 
angariSis momzadeba da gadawyvetilebis miRebis dros gaTvaliswineba.

sssk da saerTaSoriso normebiT mozards ukanono da dausab-
uTebeli ganaCenisas aqvs saapelacio da sakasacio sasamarTloSi ga-
saCivrebis ufleba. `bavSvis uflebaTa konvenciis~ me-40 muxlis me-2 
nawilis ̀ b~ punqtis V qvepunqtis Tanaxmad, arasrulwlovani msjavrde-
bulisaTvis garantirebulia sasamarTlo gadawyvetilebisa (maT Soris 
ganaCenis) da masTan dakavSirebiT miRebuli nebismieri RonisZiebis 
xelaxali ganxilvis moTxovnis ufleba, anu arasrulwlovans ufleba 
aqvs zemdgom sasamarTlo instanciaSi gaasaCivros misTvis gamotani-
li gadawyvetileba.

1.3. arasrulwlovanTa advokati
amk-s me-20 muxli iTvaliswinebs arasrulwlovnis saqmis warmoe-

bisas arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi specializebuli advoka-
tis monawileobas. advokati valdebulia kanoniT gaTvaliswinebul 
sxva sabuTebTan erTad warmoadginos arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebaSi misi specializaciis damadasturebeli, saqarTvelos advo-
katTa asociaciis mier damtkicebuli formis dokumenti. iuridiuli 
daxmarebis samsaxurSi funqcionirebs arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebaSi specializebul advokatTa mudmivmoqmedi jgufi, romelic 
kanoniT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi arasrulwlovans pirveli 
moTxovnisTanave, umokles vadaSi uzrunvelyofs iuridiuli daxmare-
biT.

amk-s me-20 muxlis pirveli nawilis Canaweri novaciaa qarTuli 
marTlmsajulebis istoriaSi. pirvelad kanonmdebelma advokatis 
Tavisufal profesiaze maRla daayena arasrulwlovanis WeSmariti 
interesi da miuTiTa arasrulwlovanTa saqmeebze mxolod special-
izirebuli advokatis monawileobis savaldebuloobis Taobaze. mag-
aliTisTvis, Tu arasrulwlovanma g. Caidens danaSauls da mis mSo-
bels unda misi megobari k. iyos misi Svilis advokati, romelsac ara 
aqvs arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi specialuri momzadeba, 
kursi gavlili da Sesabamisad, saqarTvelos advokatTa asociaciisa-
gan ver miiRebs specializaciis damadasturebel dokuments, k. ver 
daicavs Tavisi megobris Svils g.-s.
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amk-s me-20-e muxlis meore nawili pirdapir miuTiTebs iuridiuli 
daxmarebis advokatebze, romlebsac gavlili aqvT arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebaSi muSaobis kursebi da specializebul advokatebad 
iTvlebian. amk-s me-15 muxlis safuZvelze saxelmwifo uzrunvelyofs 
arasrulwlovanisTvis iuridiuli daxmarebis advokats.

1.4. mxolod arasrulwlovanTa saqmeebze momuSave mosamarTlisa da 
prokuroris aucilebloba

amk-s me-16 muxlis Canaweri arasrulwlovanTa s/s saqmeze monawile 
pirebis specializaciasTan dakavSirebiT novatoruli ar aris. am kod-
eqsis amoqmedebamdec aucilebeli iyo, rom mosamarTles, prokurors 
(marTlmsajulebis s/s procesis warmarTvel or mniSvnelovan figu-
ras) gavlili hqonoda Sesabamisi treningi mozardTa fsiqologiasa da 
pedagogikaSi. 

qveynis demografiuli da geografiuli mdgomareobis gaTval-
iswinebiT aucilebelia did qalaqebSi arsebobdnen ara specializire-
buli mosamarTleebi da prokurorebi, aramed mxolod arasrulwlov-
anTa saqmeebze momuSave profesionalebi (mosamarTleebi da proku-
rorebi). mosamarTles da prokurors, romelic muSaobs rogorc 
arasrulwlovan, ise srulwlovanTa s/s saqmeebze gauWirdeba aras-
rulwlovanis specifiurobis gageba, misi pirovnebisadmi empaTiis, 
grZnobis Camoyalibeba da misi saukeTeso interesis srulyofilad 
gaTvaliswineba. mosamarTle da prokurori, romelic magaliTad, 
erT oTaxSi srulwlovani, 24 wlis asakis, braldebulis qurdobis 
saqmes ganixilavs/awarmoebs (dakiTxva, mtkicebulebebis Segroveba 
da Sefaseba da a.S.), xolo imave dRes, ramdenime wuTis/saaTis Sem-
deg ganixilavs 17 wlis, srulwlovani braldebulis aRnagobis aras-
rulwlovanis msgavsi danaSaulis saqmes, gauZneldeba bavSvis WeSma-
riti interesis mqone gadawyvetilebis miReba. srulwlovanTa saqmi-
dan arasrulwlovanTa saqmeze gadarTva da misi WeSmariti interesis 
gaTvaliswinebiT saqmis warmoeba rTulad SeiZleba ganxorcieldes, 
miT ufro, rom statistikurad srulwlovanTa saqme ufro meti aqvs 
gansaxilveli mosamarTles da prokurors, vidre arasrulwlovanTa. 
zogierT raionSi imdenad cotaa arasrulwlovanTa mier danaSaulis 
Cadena, rom mosamarTles da prokurors axlidan uwevs kanonTan kon-
fliqtSi myof bavSvTan mimarTebiT arsebuli specifiurobis sakiTxis 
gaazreba.

rogorc aRiniSna, umjobesia arasrulwlovanTa mier Cadenili da-
naSaulis raodenobis gaTvaliswinebiT TbilisSi, rusTavSi, quTaisSi, 
baTumSi, zugdidSi da regionul centrebSi gamoiyon mosamarTleebi 
da prokurorebi, romlebic mxolod arasrulwlovanTa saqmiT iqnebi-
an dakavebulni.
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2. arasrulwlovanis mimarT aRkveTis RonisZiebebis Sefardeba
amk-s me-IX-e Tavi exeba arasrulwlovanis mimarT aRkveTi RonisZiebis 

saxeebs. amk-s me-60-e muxlis mixedviT, aRkveTis RonisZiebis saxeebia: 
meTvalyureobaSi gadacema, SeTanxmeba gausvlelobisa da saTanado 
qcevis Sesaxeb, piradi Tavdeboba, girao, patimroba. imave muxlis meo-
re nawilis mixedviT, arasrulwlovani braldebulis mimarT aRkveTis 
RonisZiebasTan erTad SeiZleba gamoyenebul iqnes sssk-s 199-e muxlis 
me-2 nawiliT gaTvaliswinebuli erTi an ramdenime aRkveTis RonisZie-
ba: valdebuleba, daniSnul dros an gamoZaxebisTanave gamocxaddes 
sasamarTloSi; garkveuli saqmianobisa Tu profesiis ganxorcielebis 
akrZalva; sasamarTloSi, policiaSi an sxva saxelmwifo organoSi 
yoveldRiurad an sxva periodulobiT gamocxadebisa da angariSgebis 
valdebuleba; sasamarTlos mier daniSnuli uwyebis zedamxedveloba; 
eleqtronuli monitoringi; valdebuleba garkveul adgilas yofnisa 
garkveul saaTebSi an uamisod; garkveuli adgilis dautoveblobis an 
masSi SeRwevis akrZalva; akrZalva garkveul pirebTan Sexvedrisa spe-
cialuri nebarTvis gareSe; pasportis an piradobis damadasturebeli 
sxva dokumentis Cabarebis valdebuleba; sasamarTlos mier gansaz-
Rvruli nebismieri sxva RonisZieba, romelic aucilebelia aRkveTis 
RonisZiebis gamoyenebis miznebis misaRwevad, maT Soris, garkveul 
adgilze Sesvlisa da dazaralebulTan miaxloebis akrZalva, Tu piris 
mimarT devna dawyebulia ojaxSi Zaladobis an ojaxuri danaSaulis 
braldebiT.

2.1. arasrulwlovnis meTvalyureobaSi gadacema
amk-s 61-e muxli gansazRvravs mozardis meTvalyureobaSi gadace-

mis sakiTxs. arasrulwlovnis mSoblis, sxva axlo naTesavis, meurvis 
an mzrunvelis an specialuri sabavSvo dawesebulebis administraciis 
meTvalyureobaSi gadacemis mizania, aRniSnul pirTagan erT-erTma 
an administraciam ikisros arasrulwlovnis gamomZiebelTan, proku-
rorTan, sasamarTloSi gamocxadebisa da saTanado qcevis werilobiTi 
valdebuleba.

meTvalyureobaSi gadacema SeiZleba mxolod arasrulwlovnisa da 
im piris TanxmobiT, romelsac is meTvalyureobaSi gadaecema. am pirs 
ufleba aqvs, nebismier dros uari Tqvas arasrulwlovnis meTvaly-
ureobaze, Tu miiCnevs, rom ver uzrunvelyofs mis saTanado qcevas.

pirs, romelic arasrulwlovans meTvalyureobs, xelwerilis Cam-
orTmevisas unda gaacnon arasrulwlovnisaTvis wayenebuli bral-
debisTvis mosalodneli sasjelis saxe da zoma da pasuxismgebloba, 
romelic mas daekisreba, Tu  arasrulwlovani, romelsac is meTvaly-
ureobs, ar Seasrulebs saTanado qcevis valdebulebas. arasrulw-
lovnis meTvalyureobis valdebulebis Seusruleblobis SemTxvevaSi 
sasamarTlos ufleba aqvs, mxaris SuamdgomlobiT  piri, romelic 
arasrulwlovans meTvalyureobda, daajarimos 100-dan 500 laramde, 
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garda im SemTxvevisa, rodesac valdebulebis Seusruleblobas obieq-
turi mizezi hqonda.

arasrulwlovnis meTvalyureobaSi gadacemis  specialuri niSnis 
mqone subieqtia arasrulwlovani.568

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos statistikuri monacemebiT, 
bolo wlebis ganmavlobaSi arasrulwlovani braldebulis meTvaly-
ureobaSi gadacemis procentuli maCvenebeli aRkveTis RonisZiebis 
gamoyenebis saerTo maCveneblis mxolod 0,1-0.4 procents Seadgenda.569 
2013 da 2014 wlebSi arasrulwlovani braldebulis meTvalyureobaSi 
gadacemis 98 SemTxveva iyo mTlianobaSi dafiqsirebuli, rac aRkveTis 
RonisZiebis gamoyenebis saerTo maCveneblis mxolod 0.4 procentia.

2.2. SeTanxmeba gausvlelobisa da saTanado qcevis Sesaxeb
amk-s 62-e muxlis  Sesabamisad, arasrulwlovnis mimarT aRkveTis 

RonisZiebis saxiT SeiZleba gamoyenebul iqnes SeTanxmeba gausvlelo-
bisa da saTanado qcevis Sesaxeb, oRond mxolod naklebad mZime an 
gaufrTxileblobiTi danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi.

samwuxarod, mkacri kriminaluri politikis kvalobaze cotaa sisx-
lis samarTlis kodeqsis kerZo nawilSi iseTi muxlebi, romelTa dar-
RvevisTvisac kanonmdebeli iTvaliswinebs xuT wlamde Tavisuflebis 
aRkveTas. garda amisa, naklebad mZime danaSaulebze ZiriTadad xdeba 
ganrideba an ganrideba da mediacia. Sesabamisad, kiTxvis niSnis qveS 
dgeba am muxlis gamoyenebis sakiTxi. amis naTeli dadasturebaa saqa-
rTvelos uzenaesi sasamarTlos statistikuri monacemebi. am monace-
mebiT SeTanxmeba gausvlelobisa da saTanado qcevis Sesaxeb praqti-
kaSi ar gamoyenebula 2005 wlis Semdeg 2012 wlamde. 2013 da 2014 wels 
ki gamoyenebul iqna igi saqmeebis 7%-ze, Tumca statistikidan ar Cans 
srulwlovnis Tu arasrulwlovnis mimarT. 

2.3. piradi Tavdeboba
amk-s me-60-e muxli aRkveTis RonisZiebis saxeebTan erTad moixse-

niebs pirad Tavdebobas, Tumca kanonmdebeli aRar akeTebs ganmarte-
bas, Tu ras gulisxmobs aRkveTis RonisZiebis es konkretuli saxe. 
piradi Tavdebobis instituts icnobs sssk, romlis 203-e muxlis 
Tanaxmad, piradi Tavdebobisas sando pirebi kisruloben werilobiT 
valdebulebas, rom isini uzrunvelyofen braldebulis saTanado 
qcevas da gamomZiebelTan, prokurorTan, sasamarTloSi gamocxadebas. 
piradi Tavdebobis arCeva dasaSvebia mxolod Tavdebis SuamavlobiT 
an TanxmobiT, agreTve braldebulis TanxmobiT. Tu Tavdebma ver uz-
runvelyo braldebulis saTanado qceva sasamarTlo Seufardebs mas 
jarimas 100-500 laramde odenobiT. 

aRkveTis RonisZiebis piradi Tavdebobis es konkretuli saxe ax-

568  boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 47.
569  saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos statistika. ix. http://www.supremecourt.ge 
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los aris mozardis meTvalyureobaSi gadacemis institutTan gansx-
vaveba aris is, rom Tu mozardis meTvalyureobaSi gadacema SeiZleba 
mSoblis, sxva axlo naTesavis, meurvis an mzrunvelis an specialuri 
sabavSvo dawesebulebis administraciisaTvis, piradi Tavdebobis Sem-
TxvevaSi mozardis qcevaze pasuxismgebelia sando [nebismieri] piri.

2.4. girao
amk-s 63-e muxli iTvaliswinebs giraos, rogorc aRkveTis 

RonisZiebis saxes. amk-s Tanaxmad, giraos Tanxis odenoba ganisaz-
Rvreba arasrulwlovani braldebulis mier Cadenili danaSaulis 
simZimis da misi qonebrivi SesaZleblobis gaTvaliswinebiT. giraos 
Tanxa SeiZleba nebismieri odenobiT ganisazRvros.

giraos, rogorc aRkveTi RonisZiebis saxis Sesaxeb kanonmdebeli 
sxva Canawers ar akeTebs. Sesabamisad, misi gamoyenebis wess adgens 
sssk-s me-200 muxli.  saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos statis-
tikuri monacemebis mixedviT, girao dapatimrebis Semdeg iTvlebo-
da yvelaze xSirad gamoyenebul aRkveTis RonisZiebad 2012 wlamde. 

yoveli mesame braldebulis mimarT iyo girao gamoyenebuli. 2013 da 
2014 wels giraos gamoyenebis maCvenebeli aRemateba patimrobis gamo-
yenebis maCvenebels,570 rac misasalmebelia.

giraos Sefardebis dros mosamarTle valdebulia gaiTvaliswinos  
arasrulwlovani braldebulis mier Cadenili danaSaulis simZimes da 
misi qonebrivi SesaZlebloba. giraos Tanxa unda iyos mSoblis Se-
mosavlis proporciuli.571 samwuxarod, amk-s 63-e muxli ar Seicavs 
giraos moTxovnis Sesrulebis gverdis avlas. sssk-s 200-e muxlis mex-
uTe nawilis Tanaxmad, Tu piri ver uzrunvelyofs giraos Tanxas, 
prokurori sasamarTlos mimarTavs ufro mkacri aRkveTi RonisZiebis 
gamoyenebis SuamdgomlobiT, am SemTxvevaSi patimrobis gamoyenebiT. 

kanonmdeblis mier ar aris dakonkretebuli giraos Tanxis raode-
noba. aRniSnuli SeiZleba Sefasdes kanonis gansazRvrulobis prin-
cipis darRvevad (ix. meoTxe Tavi, 2.3. qveTavi). imis miuxedavad, rom 
sssk-s 200-e muxli miuTiTebs, rom giraos Tanxa ar SeiZleba iyos 1000 
larze naklebi, mainc ar aris sakmarisi da aucilebelia dazustdes 
giraos Tanxis is maqsimaluri da minimaluri odenoba, romlis farg-
lebSic mosamarTle gamoiyenebs mas.

uaxlesi marTlmsajulebis praqtika icnobs moparuli mobiluri 
telefonis SeZenisTvis srulwlovani braldebulis mimarT 170 aTasi 
laris Sefardebis faqts, imis miuxedavad, rom braldebulis ojaxis 
wevrebis erToblivi Tviuri Semosavali ar aRemateboda 800 lars.572 
swored imisTvis, rom mosamarTlem aRar miiRos aseTi usamarTlo 
gadawyvetileba saWiroa sakanonmdeblo doneze moxdes Cadenili dana-

570  iqve.
571  hamiltoni, q., 2011. gv. 77.
572  xaindrava, n./ boxaSvili, b./ xidaSeli, T., 2010. gv. 87.
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Saulis simZimis mixedviT giraos Sefardebis  diferencireba.
garda amisa, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis principidan 

gamomdinare ar SeiZleba srulwlovani da arasrulwlovani braldeb-
ulebisaTvis giraos erTi da igive pirobebis daweseba. 

2.5. patimroba
amk-s 64-e muxli aregulirebs braldebulisaTvis aRkveTis 

RonisZiebad patimrobis gamoyenebis sakiTxs. am normis Tanaxmad, 
arasrulwlovans SeiZleba Seefardos patimroba, rogorc ukiduresi 
RonisZieba, Tu arsebobs Semdegi garemoebebis erToblioba: a) savarau-
dod Cadenili danaSaulisaTvis sasjelis saxiT gaTvaliswinebulia 
Tavisuflebis aRkveTa; b) patimroba erTaderTi saSualebaa, romelic 
uzrunvelyofs, rom Tavidan iqnes acilebuli arasrulwlovani bral-
debulis mimalva, mis mier marTlmsajulebis ganxorcielebisaTvis an 
mtkicebulebebis mopovebisaTvis xelis SeSla an axali danaSaulis Ca-
dena; g) mizani, romelsac arasrulwlovani braldebulis patimroba 
emsaxureba, aRemateba misi Tavisuflebis interess. 

zogadad unda aRiniSnos, rom patimroba arasrulwlovanis 
pirovnebaze uaryofiTad moqmedebs da dapatimrebiT gamowveuli Soki 
grZelvadianad azianebs mis fsiqikas.573 

• Cadenili danaSaulisaTvis gaTvaliswinebulia Tavisuflebis 
aRkveTa

aRkveTi RonisZiebis Sefardebis es kriteriumi gulisxmobs, rom 
im danaSaulisaTvis, romelic arasrulwlovanma savaraudod Caidina 
ss kodeqsi unda iTvaliswinebdes Tavisuflebis aRkveTas. sisxlis 
samarTlis kodeqsis kerZo nawilSi cotaa iseTi muxlebi, romelTa 
darRvevisTvisac kanonmdebeli ar iTvaliswinebs Tavisuflebis 
aRkveTas, xolo iseT muxlebze romlebzec Tavisuflebis aRkveTa ar 
aris gaTvaliswinebuli xdeba ganridebis an ganridebis da mediaci-
is gamoyeneba. Tu kanonmdebelma airCia Cadenil danaSaulze aRkveTi 
RonisZiebis dakavSirebis gza, maSin umjobesia ara yvela danaSaulze 
iyos patimroba gamoyenebuli romlebzec Tavisuflebis aRkveTa aris 
gaTvaliswinebuli, aramed mxolod maTze, romlebic mZime da gansa-
kuTrebiT mZime danaSaulTa kategoriaSi xvdebian.

gaumarTlebelia aseve danaSaulis simZimis gamo arasrulwlovani 
braldebulis mimalvis safuZvelis argumentirebuloba,574 Tu konkre-
tuli mtkicebulebebi ar arsebobs, rom mozardi sasjelis SiSis gamo 
daemaleba gamoZiebas (gava qveynidan). adamianis uflebaTa stras-
burgis sasamarTlom calsaxad miuTiTa, rom mxolod im argumentiT 
pirovnebisTvis patimrobis Sefardeba, rom man mZime xasiaTis danaSau-
li Caidina, romlisTvisac mas Tavisuflebis aRkveTa SeiZleba moma-

573  Schleicher, H., 2014. S. 142.
574  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 564.
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valSi Seefadros, dauSvebelia.575 am mxriv aseve sainteresoa Tbilisis 
saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis mosamarTlis giorgi 
mirotaZis 2015 wlis 25 Tebervlis №1g/178-15 ganCineba. mocemul 
ganCinebaSi mosamarTlem pirdapir miuTiTa, rom „mimalvis safrTxe 
SeiZleba gonivrulad dadgindes iseT faqtorebze miTiTebiT ro-
goricaa is, rom pirs adrec ucdia kanonieri sasjelisaTvis Tavis 
arideba, arsebobs mimalvis gegmis konkretuli niSnebi an sxva gare-
moebebi da mxolod mosalodneli sasjelis simkacreze miTiTeba ar 
warmoadgens mimalvis safrTxis gamarTlebis saSualebas.~ 

• patimroba uzrunvelyofs arasrulwlovani braldebulis mi-
malvas, mis mier marTlmsajulebis ganxorcielebisaTvis an mtkiceb-
ulebebis mopovebisaTvis xelis SeSlas an axali danaSaulis Cadenas

arasrulwlovani braldebulis mimalvis sakiTxis ganxilvisas 
aucilebelia mxedvelobaSi iqnes miRebuli mozardebis qmedebis na-
klebi kompetencia (sanacnobo, samegobro wre, romelic mas mimal-
vaSi daexmareba) da finansuri mdgomareoba, romelic aucilebelia 
mimalvisaTvis.576 garda amisa, mozards garkveuli RonisZiebebi unda 
hqondes ukve gatarebuli mimalvisaTvis (mag. fuli isesxa, pasporti 
gaakeTa, TviTmfrinavis bileTi iyida da a.S.), rac dasturdeba Sesa-
bamisi mtkicebulebebiT.577

ucxoeli mozardebisaTvis, romlebsac ara aqvT konkretuli 
sacxovrebeli adgili/oficialuri misamarTi patimrobis gamoyeneba 
ufroa SesaZlebeli, Tu gamoZiebiT damtkicda, rom mis mier qveynis 
datovebis albaToba didia.578 gansxvavebulia midgomebi iseTi mozar-
dis mimarT, romelic usaxlkaroa. usaxlkarooba ar niSnavs dapatim-
rebis safuZvels. Tu gamomZiebelma, socialurma muSakma an sxva pir-
ma icis, rom imis miuxedavad, rom mozards mudmivi sacxovrebeli 
ar gaaCnia, misi povna SesaZlebelia konkretuli qalaqis konkretul 
ubanSi, sadac is sistematurad imyofeba da misi informireba SesaZle-
belia, braldebulis mimalvis safrTxis gamoyenebiT piris patimroba-
Si ayvana gaumarTlebelia.579

arasrulwlovani braldebulis mier marTlmsajulebis ganxor-
cielebisaTvis an mtkicebulebebis mopovebisaTvis xelis SeSla ger-
manul praqtikaSi yvelaze iSviaTi,580 xolo arasrulwlovani bralde-
bulis mimalva ki yvelaze xSiri (2006 wels 93%) patimrobis safuZve-
lia.581 vinaidan mozardebi TavianTi socialuri mdgomareobiT da 
pirovnuli ganviTarebiT zians ver ayeneben marTlmsajulebas. 

axali danaSaulis Cadenis albaToba izrdeba Tu Cadenilia mZime 

575  xaindrava, n./ boxaSvili, b./ xidaSeli, T., 2010. gv. 46.
576  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 564.
577  iqve.
578  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 706.
579  igive, gv. 707.
580  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 710. 
581  Ostendorf, H., 2009. S. 426.
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da gansakuTrebiT mZime danaSauli umarTlobis maRali xarisxiT.582 
Tumca mosamarTle valdebulia TiToeuli konkretuli SemTxveva Sea-
fasos da ise miiRos gadawyvetileba axali danaSaulis Cadenis alba-
Tobis Taobaze.

• arasrulwlovanis interesis upiratesoba 
amk-s 64-e muxlis Canaweri _ mizani, romelsac arasrulwlovani 

braldebulis patimroba emsaxureba, aRemateba misi Tavisuflebis in-
teress _ SesaZlebelia ori mimarTulebiT iqnas gagebuli: 1) Tanafar-
dobis principis Sesabamisad unda dadgindes, rom  arasrulwlovani 
braldebulis patimroba mocemul momentSi ufro didi upiratesobiT 
sargeblobs Tavad braldebulisTvis vidre TavisuflebaSi misi dar-
Cena. aRniSnuli sakiTxi cota gaugebaria, radgan erTmaneTs adarebs 
adamianisaTvis mniSvnelovan or Rirebulebas: patimrobas Tavisu-
flebasTan. raRa Tqma unda, Tavisuflebis patimrobasTan Sedareba 
gaumarTlebelia. vinaidan Tavisufleba aris adamianis mniSvnelovani 
mdgomareoba, romelsac igi yovelTvis eswrafvis;583 2) patimrobam ar 
unda gamoiwvios imaze meti ziani, rasac SeeZlo misTvis Tavisufle-
baSi yofnas gamoewvia. am mxriv unda aRiniSnos, rom patimroba mo-
zardisaTvis aris iseTi Sokis momgvreli da Tavzardamcemi, rom yov-
elTvis mZime Sedeges iwvevs mozardis fsiqikaze. mozardebi mZimed 
ganicdian maTTvis sando, nacnobi socialuri garemosagan mowyve-
tas.584 dapatimreba mZime depresias iwvevs mozardebSi, rac sakmaod 
uSlis xels mis sulier ganviTarebas (iwvevs grZelvadian sulier da 
pirovnul problemebs).585 maTi sulieri mdgomareobis Sesabamisad 
maRalia suicidis da agresiis riski.586

mniSvnelovania, rom arasrulwlovani braldebuli, romelsac 
aRkveTis RonisZiebad SerCeuli aqvs patimroba, moTavsdes srulw-
lovani braldebulebisagan (msjavrdebulebisagan) da arasrulw-
lovani msjavrdebulebisagan gancalkevebiT. zemoaRniSnuli aucile-
belia arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganxorcielebis saerTa-
Soriso standartis uzrunvelsayofad. amk-s 79-e muxli pirdapir 
miuTiTebs, rom arasrulwlovani braldebuli, romlis mimarTac 
aRkveTis RonisZiebis saxiT patimroba iqna gamoyenebuli, Tavsdeba 
patimrobis dawesebulebis arasrulwlovanTa ganyofilebaSi.

rogorc gaeros bavSvTa uflebaTa konvenciis 37-e muxlis g) qve-
punqti, ise `pekinis wesebis~ C -29 SesaZlebels xdian arasrulwlovani 
da srulwlovani pirebis erTad moTavsebas, magram mxolod bavSvis 

582  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 706.
583  germaniaSi cixidan ise gaqvceva, rasac ar mohyolia vinmes an raimes dazianeba 
ar iTvleba akrZalvad. germaniis ss kodeqsi ar sjis aseTi qmedebisaTvis pati-
mars. Laubenthal, K., 2011. S. 445,446.
584  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 562.
585  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 585, 586; Diemer, H./Schatz, H, A. /
Sonnen, B-R., 2011. S. 562.
586  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 563.



188

interesebis gaTvaliswinebiT da Tu es sasargeblo iqneba misi ganvi-
TarebisaTvis.587

arasrulwlovani da srulwlovani braldebulebis gancalkevebiT 
moTavseba aucilebeli pirobaa imisaTvis, rom mozardze uaryofiTi 
gavlena ar iqonios srulwlovanma `kriminalurma avtoritetma~588 
da ar moxdes masSi kriminaluri mentalitetis Camoyalibeba da ga-
Zliereba. 

gancalkevebis principis moqmedeba ufro mniSvnelovania mamrobi-
Ti sqesis patimrebisaTvis. mdedrobiTi sqesis patimrebis gancalkev-
eba ar aris didad savaldebulo, vinaidan naklebia braldebul Tu 
msjavrdebul gogonaTa ricxvi da maTTvis calke cixis an blokis gam-
oyofa SeuZlebelia da gaumarTlebeli iqneboda ekonomikuri Tval-
sazrisiT da meore, kriminologiurma kvlevebma aCvena, rom arasrul-
wlovan patimar qalebze srulwlovani patimari qalebis zegavlena 
umravles SemTxvevaSi ar atarebs uaryofiT xasiaTs589 da dasaSvebia 
sasjelaRsrulebis dawesebulebis TanamSromlis kontrolis farg-
lebSi. 

mamrobiTi sqesis arasrulwlovani da srulwlovani patimrebis 
erTad moTavseba strasburgis adamianis uflebaTa evropulma sa-
samarTlom saqmeSi, guveCi (Okaty Guvec) TurqeTis winaaRmdeg,590 miiC-
nia adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa evropuli konven-
ciis mesame muxlis darRvevad. 

amk-s 64-e muxlis pirveli nawilis Canaweri, msgavsad gaeros bavS-
vTa uflebaTa konvenciis 37-e muxlis b) qvepunqtisa miuTiTebs, rom 
arasrulwlovani braldebulisaTvis aRkveTis RonisZiebad patim-
robis gamoyeneba SesaZlebelia mxolod `ukidures zomad~ da Tu 
sxva alternatiuli RonisZiebebis gamoyeneba SeuZlebelia mozardis 
pirovnebis, misi kriminaluri energiis gamo da ver uzrunvelyofs mis 
saTanado qcevas.

amk-s 64-e muxli arasrulwlovani braldebulis patimrobis saer-
To vadad gansazRvravs 6 Tves.

amave 64-e muxlis Tanaxmad, winasasamarTlo sxdomamde patimrobis 
saerTo vada ar unda aRematebodes misi dakavebidan 40 dRes. am vadis 
gasvlis Semdeg arasrulwlovani braldebuli unda gaTavisufldes 
patimrobidan. Tu aRniSnul vadaSi winasasamarTlo sxdoma ver Cat-
arda. garda amisa, mosamarTle valdebulia pirvelive winasasamarT-
lo sxdomaze Tavisi iniciativiT ganixilos patimrobis ZalaSi dato-
vebis aucileblobis sakiTxi, miuxedavad imisa, daayena Tu ara mxarem 
Suamdgomloba patimrobis Secvlis an gauqmebis Sesaxeb. amis Semdeg 
mosamarTle valdebulia Tavisi iniciativiT, yovel 20 dReSi erTxel 

587  boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 45,46; hamiltoni, q., 2011. gv. 80.
588  Streng, F., 2008. S. 86, 248.
589  iqve, gv. 248.
590  ix. http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/497d817c2.pdf 
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mainc ganixilos patimrobis ZalaSi datovebis aucileblobis sakiTxi. 
patimrobis gagrZelebis, Secvlis an gauqmebis sakiTxis ganxilvisas 
mtkicebis tvirTi braldebis mxares ekisreba.

patimrobaSi myofi arasrulwlovani braldebulisaTvis gonivrul 
vadaSi sasamarTlos gamarTvis sakiTxi adamianis uflebaTa sasamarT-
los mier ganxilul saqmeze mkafiod dadasturda. adamianis ufleba-
Ta sasamarTlom saqmeSi asenovi bulgareTis winaaRmdeg (Assenov v. Bul-
garia 24760/94 28.10. 1998) saxelmwifos mouwoda meti gulmodginebisaken 
arasrulwlovanis gonivrul vadaSi wardgenis uzrunvelsayofad.591

imisaTvis, rom arasrulwlovani braldebulis mimarT ar dair-
Rves saerTaSoriso (havanis wesi 18) wesebi da udanaSaulobis prezum-
fcia saxelmwifo valdebulia:592

• uzrunvelyos arasrulwlovani advokatTan regularuli Sex-
vedrebiT;

• patimrobis moxdis dros hqondes anazRaurebadi samuSao, ga-
naTlebis gagrZelebis an profesiuli ganaTlebis miRebis SesaZle-
bloba;

• isargeblos misTvis saWiro nivTebiT dasvenebis da rekreaci-
isaTvis, Tu es ar ewinaaRmdegba patimrobis moxdas.

Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis 2015 
wlis 25 Tebervlis №1g/178-15 ganCinebaSi mosamarTle mirotaZe mou-
wodebs saxelmwifo marTlmsajulebis organoebs (sasamarTlos da 
prokuraturas) pozitiuri roli iTamaSon arasrulwlovani damnaSave 
pirebis  xelaxali aRzrdis da maTi resocializaciis sakiTxSi. Sesa-
bamisad, mosamarTle mirotaZe mniSvnelovanad miiCnevs, rom  arasrul-
wlovnis mimarT aRkveTis RonisZiebis gamoyeneba da misi konkretuli 
formis SerCeva moxdes gansakuTrebuli sifrTxiliT. gamoyenebuli 
iyos arasrulwlovanis pirovnebisa da Cadenili qmedebis Tanazom-
ieri (proporciuli) aRkveTis is RonisZieba, romelic momavalSi sa-
Tanadod aRzrdisa da misi (arasrulwlovanis) sazogadoebis Rirseul 
wevrad Camoyalibebis SesaZleblobas uzrunvelyofs.

amk-s 27-e muxli konkretulad ar uTiTebs mosamarTlis mier aRkve-
Ti RonisZiebis Sefardebis dros arasrulwlovanis individualuri 
Sefasebis angariSis gacnobis da gamoyenebis aucileblobis Taobaze, 
Tumca amave muxlis me-8 nawili pirdapir saubrobs arasrulwlovanis 
individualuri Sefasebis angariSis saWiroebisamebr gaTvaliswinebis 
Taobaze. imis gaTvaliswinebiT, rom strasburgis adamianis uflebaTa 
evropulma sasamarTlom konvenciis me-5 muxlis mesame punqtis erT-
mniSvnelovan moTxovnad miiCnia patimrobis Sefardebisas braldeb-
ulis individualuri garemoebebis gaTvaliswinebis aucilebloba,593 
amk-s 27-e muxlis Canaweri arasrulwlovanis individualuri Sefasebis 

591  makbraidi, j., 2013. gv. 282.
592  hamiltoni, q., 2011. gv. 79.
593  xaindrava, n./ boxaSvili, b./ xidaSeli, T., 2010. gv. 67.
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angariSis saWiroebisamebr moTxovnis Taobaze, dabali standartis 
matareblad SeiZleba CaiTvalos da saWiro iyos mxolod mas Semdeg 
patimrobis Sefardebis gadawyvetilebis miReba, rodesac mosamarTle 
arasrulwlovanis individualuri Sefasebis angariSs gaecnoba. Sesa-
bamisad, mosamarTlem ara saWiroebisamebr, aramed yovelTvis unda 
moiTxovos arasrulwlovanis individualuri Sefasebis angariSi, Tu 
arasrulwlovanis mimarT patimrobis Sefardeba aris moTxovnili.

Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis 2015 
wlis 25 Tebervlis №1g/178-15 ganCinebaSi mosamarTle mirotaZe sau-
brobs aseve arasrulwlovanis patimrobis Taobaze gadawyvetilebis 
miRebis gaadvilebaze, braldebulis pirovnebisa da mosalodneli 
riskebis xarisxis Sesaxeb mosamarTlis met informirebulobaze, Tu 
saqmeSi iqneboda mozardis fsiqologiuri portreti.

3. arasrulwlovanTa saqmiswarmoebis  Taviseburebani 

arasrulwlovanTa saqmiswarmoeba xorcieldeba amk-s da sssk dad-
genili wesiT, im sabaziso elementebiT, romelic saqmis samarTliani 
ganxilvisTavis aris saWiro. Tumca, radgan arasrulwlovnebi, srul-
wlovnebTan SedarebiT, gansakuTrebul mopyrobas saWiroeben, amk 
arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis saqmis warmoebis Tavisebure-
bebze saubrobs. 

arasrulwlovanTa mier Cadenil danaSaulTa saqmis sisxlissamar-
Tlebrivad ganxilvis dros gansakuTrebiT mniSvnelovania Semdegi 
sakiTxebi:

• saqmis daxuruli ganxilva (amk-s 29-e muxli);
• erToblivi saqmidan arasrulwlovnis saqmis gamoyofa (amk-s 

32-e muxli);
• arasrulwlovni braldebulis savaldebulo dacva (amk-s 28-e 

muxli);
• Tarjimnis ufasod momsaxurebis da sakonsulo daxmarebis 

ufleba (amk-s 30 da 31 muxlebi);
• arasrulwlovnis dakaveba (amk-s 54-e muxli);
• arasrulwlovnis gamokiTxva da dakiTxva (amk-s 52-e, 54-e mux-

lebi);

3.1. arasrulwlovanTa saqmis daxuruli ganxilva 
amk-s 29-e muxlis Tanaxmad, kanonTan konfliqtSi myofi arasrul-

wlovnis saqme daxurul sasamarTlo sxdomaze ganixileba. 
arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis saqmeze sasamarTlo sxdo-

mis daxurulad warmarTva gamomdinareobs `pekinis wesebis~ me-8 wesiT 
gaTvaliswinebuli konfidencialobis uzrunvelyofis, aseve bavSvis 
uflebaTa konvenciis me-40 muxlis me-2 nawilis `b~ punqtis VII qve-
punqtiT dadgenil saqmis garCevis yvela stadiaze arasrulwlovani 
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braldebulis piradi cxovrebis sruli pativiscemis garantiidan. 
`arasrulwlovnis interesebidan gamomdinare, saqmis Riad ganxilvis 
principidan garkveul gamonaklisebs iTvaliswinebs (saqmis ganxilva 
presisa da sazogadoebis dauswreblad) `adamianis uflebaTa da Ziri-
Tad TavisuflebaTa dacvis evropuli konvenciis~ (romi, 4 noemberi, 
1950 weli) me-6 muxlis pirveli nawili~.594

arasrulwlovnis saqmis daxurul sxdomaze ganxilva gamowveulia 
misi sazogadoebaSi advili integraciiT, moicavs mozardis aRmzrd-
elobiTsa da socializaciisaTvis aucilebel komponentebs da mozar-
dis dacvis mniSvnelovani saSualebaa.595 isedac mZime mdgomareobaSi 
myofi mozardi saqmis sajaro ganxilviT SeiZleba iseTi dartymis qveS 
aRmoCndes,596 rom SeuZlebeli iyos misi swrafi reabilitacia, moxdes 
misi stigmatizacia,597 miT ufro, Tu saqme moraluri xasiaTis dana-
Sauls (gaupatiureba) exeba da mas danaSauli ar daumtkicdeba.

mozardis pirovnebis ganviTarebis fsiqologiur-pedagogiuri 
safuZvlebis Tanaxmad, daxuruli sasamarTlo sxdomis dros mozardi 
ufro gaxsnilia, misaRebia sasamarTloSi arsebuli atmosfero, nak-
lebad aqvs undoblobis grZnoba da SeuZlia Tavisuflad isaubros 
momxdarze,598 rac iuvenaluri sasamarTlos ZiriTadi mizania.

amk-s mixedviT, arasrulwlovani damnaSavis saqmis sasamarTlo 
ganxilva mTlianad daxurulia. sssk-s me-10 muxlis me-2 nawilis mixed-
viT, sasamarTlo gadawyvetileba cxaddeba sajarod.599 ganaCenis ga-
mocxadebis dros germaniaSi miRebulia, rom mosamarTlem ar uTxras 
arasrulwlovans ganaCenis iseTi safuZvlebis Sesaxeb, romelic mis 
aRzrdas SeuSlis xels (JGG §54). mosamarTle sakuTari mixedulebis-
amebr cdilobs mis mier miRebuli gadawyvetileba daasabuTos. gadam-
wyvetia, rom ganaCeni da ganaCenSi miTiTebuli RonisZiebebi gasagebi 
iyos rogorc mozardisa da misi kanonieri warmomadgenlisTvis, aseve 
aRmzrdelobiTi dawesebulebebisTvis.600 

samwuxaroa mxolod, rom Tu danaSauli Caidina 17 wlis mozardma 
da saqmiswarmoebis dros igi 18 wlis gaxda, mis mimarT gamoiyeneba 
sssk-iT dadgenili zogadi wesebi, rac gulisxmobs misi saqmis ganx-
ilvis sasamarTlo sxdomis sajaroobas, rac mozardis etiketirebas 
gamoiwvevs da xels SeuSlis mis resocializacias.

amk-s 29-e muxlis meore da mesame nawilis mixedviT, arasrulw-
lovnis mimarT ganxorcielebul saproceso moqmedebas eswreba misi 
kanonieri warmomadgeneli, saWiroebis SemTxvevaSi ş fsiqologi, xolo 
am kodeqsiT dadgenil SemTxvevebSi ş agreTve arasrulwlovnis advo-

594  ix. gogSeliZe r. (red.), 2008, gv. 352, 353; boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 52.
595  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 497.
596  iqve.
597  Eisenberg, U., 2010. S. 496.
598  iqve.
599  TumaniSvili, g., 2014. gv. 84.
600  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 435.
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kati, garda saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 120-e 
muxlis me-8 nawiliT, 121-e muxlis me-2 nawiliTa da 171-e muxlis 
me-2 nawiliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. kanonTan konfliqtSi 
myofi arasrulwlovnis saqmis sasamarTloSi ganxilvisas mosamarTle, 
xolo gamoZiebis stadiaze _ prokurori uflebamosilia arasrulw-
lovnis kanonier warmomadgenels aukrZalos saproceso moqmedebaze 
daswreba mxolod im SemTxvevaSi, Tu amas arasrulwlovnis saukeTeso 
interesebi moiTxovs.

sisxlis samarTlis procesSi mozardis kanonieri warmomadgenli-
sa da misi advokatis saqmianoba dacviT funqcias ukavSirdeba.601 

pirvel rigSi, unda aRiniSnos, rom mozardi braldebulis mSo-
bels da kanonier warmomadgenels ufleba aqvT, daeswron rogorc 
sasamarTlo sxdomas aseve im saproceso moqmedebas, romelSic monaw-
ileobs arasrulwlovani. arasrulwlovani braldebulis mSoblis da 
kanonieri warmomadgenlis mier am uflebis gamouyenloba xels ar 
SeuSlis saproceso moqmedebas. im SemTxvevaSi, rodesac mosamarTle 
an prokurori miiCnevs, rom arasrulwlovani braldebulis intere-
sebisaTvis aucilebelia aseve fsiqologis monawileoba, SeuZlia uz-
runvelyos es. es is SemTxvevebia, rodesac mozardis pirovnuli gan-
viTarebisTvis aucilebelia mis gverdiT iyos ara mxolod ndobiT 
aRWurvili piri (mSobeli), aramed bavSvis fsiqologiis mcodne pro-
fesionali.

mozardi braldebulis mSoblis, kanonieri warmomadgenlisa da 
fsiqologis monawileoba sisxlis samarTlis procesSi aRmzrdelo-
biTi xasiaTis mqonea da gulisxmobs, rom mozardis gverdiT ndobiT 
aRWurvili piris yofnis SemTxvevaSi Tavidan iqneba acilebuli sisx-
lis samarTlis procesiT gamowveuli uaryofiTi Sedegebi.

amk-s 29-e muxlis mesame nawilis Tanaxmad, arasrulwlovnis in-
teresebis dacvis mizniT sasamarTlos an prokurors SeuZlia aukrZa-
los arasrulwlovani braldebulis mSobels, kanonier warmomad-
genels an axlo naTesavs, aseve pedagogs sasamarTlo sxdomaze das-
wreba an saproceso moqmedebaSi monawileoba. 

sasamarTlosa da prokuroris mier braldebuli arasrulwlov-
nis mSobels, kanonier warmomadgenels da axlo naTesavs sasamarTlo 
sxdomaze daswreba an saproceso moqmedebaSi monawileobis akrZalva 
SesaZlebelia gamowveuli iyos:602

• arasrulwlovnis pirovnul aRzrdaze uaryofiTi zegavlenis 
moxdeniT (magaliTad, mSobeli cnobili kriminaluri avtorite-
tia an mSoblis eTikuri da moraluri Rirebulebebi sazoga-
doebisaTvis miuRebelia);

• safrTxes uqmnis mesame pirs (mowmes, dazaralebuls, danaSau-
lis TviTmxilvels), ramac uaryofiTi gavlena SeiZleba iqo-
nios braldebul mozardze.

601  ix. boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 52.
602  Streng, F., 2008. S. 113.
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sagulisxmoa aseve is garemoeba, rom xSirad braldebuli aras-
rulwlovnis mSoblis, kanonieri warmomadgenlis da axlo naTesavis 
sasamarTlo sxdomaze daswreba an saproceso moqmedebaSi monawileo-
ba uaryofiTad moqmedebs TviTon braldebulis sisxlis samarTlis 
saqmeze, kerZod:603

• iwvevs sisxlis samarTlis saqmis gaWianurebas, rac miuRebelia 
rogorc saerTaSoriso normebiT, aseve kriminologiuri Tval-
sazrisiT;

• mSoblebis aqtiurma monawilebam sisxlis samarTlis procesSi 
SesaZlebelia xeli SeuSalos aseve braldebuli arasrulwlov-
nis optimalur dacvas.

amk-s 29-e muxlis meore nawilis mixedviT, garkveuli saproceso 
moqmedebebi SesaZlebelia ganxorcieldes mSoblis, kanonieri war-
momadgenlis da advokatis gareSe. es saproceso moqmedebebia: saqa-
rTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 120-e muxlis me-8 
nawiliT gansazRvruli Cxreka/amoReba gadaudebeli wesiT, 121-e mux-
lis me-2 nawili _ iaraRis an mamxilebebi mtkicebulebis moSorebis 
Taobaze informaciis SemTxvevaSi piradi Cxreka  da 171-e muxlis me-2 
nawili _ Tu xdeba piris dakaveba sasamarTlos ganCinebis gareSe, ker-
Zod, Tu: a) pirs waaswres danaSaulis Cadenisas an CadenisTanave; b) 
piri dainaxes danaSaulis Cadenis adgilas da mis mimarT dauyovne-
bliv xorcieldeba sisxlissamarTlebrivi devna misi dakavebis mizniT; 
g) pirze, masTan an mis tansacmelze aRmoCnda Cadenili danaSaulis 
aSkara kvali; d) piri danaSaulis Cadenis Semdeg miimala, magram Sem-
dgom igi TviTmxilvelma amoicno; e) piri SesaZloa miimalos; v) piri 
Zebnilia.

3.2. arasrulwlovnis saqmis gamoyofa erToblivi saqmidan
amk-s 32-e muxlis Tanaxmad, Tu arasrulwlovans brali edeba im da-

naSaulis CadenaSi, romelSic aseve imxileba srulwlovani, arasrulw-
lovnis saqme SeZlebisdagvarad calke gamoiyofa da is gasamarTldeba 
srulwlovnisagan gancalkevebiT, Tu amiT arsebiTi dabrkoleba ar 
Seeqmneba saqmis garemoebebis yovelmxriv, srul da obieqtur gamokv-
levas. 

arasrulwlovani msjavrdebulis saqmis srulwlovanTa saqmisagan 
SeZlebisdagvarad calke gamoyofis mizania uzrunvelyos mozardis 
dacva srulwlovani damnaSaveebis mavne zegavlenisagan604 (magaliTad, 
danaSaulis sakuTar Tavze aRebis, sxva damnaSaveTa dafarvis an mtki-
cebulebebis ganadgurebis moTxovna da a. S.).

saqmis gamoyofis arsebiT dabrkolebad SesaZlebelia ganixile-
bodes: Tu srulwlovnis procesze mtkicebulebebi ukve iqna Segrove-
buli, saqmis gamoyofa mxolod procesis gaWianurebas Seuwyobs xels 
da gazrdis procesis xarjebs.605

603  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 511.
604  boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 44; Eisenberg, U., 2010. S. 931.
605  Eisenberg, U., 2010. S. 932.
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3.3. arasrulwlovani braldebulis gayvana sasamarTlo sxdomis 
darbazidan

amk-s 58-e muxlis Tanaxmad, sasamarTlos SeuZlia mxaris Suamd-
gomlobiT an sakuTari iniciativiT gamoitanos ganCineba arasrulw-
lovani braldebulis sasamarTlo sxdomis darbazidan gayvanis Ses-
axeb, raTa mis dauswreblad gamoikvlios mtkicebulebebi, romlebmac 
SeiZleba uaryofiTi gavlena moaxdinos masze, xolo arasrulwlovnis 
sasamarTlo sxdomis darbazSi dabrunebis Semdeg sasamarTlo saWiro 
moculobiTa da formiT acnobs mas misi aryofnisas gamokvleul mtki-
cebulebaTa Sinaarss. im periodSi, rodesac arasrulwlovani ar es-
wreba sasamarTlo sxdomas, aucilebelia misi advokatis an kanonieri 
warmoamdgenlis daswreba (amk-s 58-e muxlis meoTxe nawili).  

zogadad, arasrulwlovani braldebulis sasamarTlos sxdomaze 
daswreba da misi  monawileoba aucilebelia ara mxolod misi in-
formirebulobis, aramed momxdarisa da warmodgenili mtkicebule-
bebis Sesaxeb misi azrisa da damokidebulebis mosmenisaTvis. mozar-
dis sasamarTlo sxdomaSi aqtiuri monawilebiT mosamarTlem unda 
Seiqmnas misi pirovnebis Sesaxeb naTeli suraTi, rac mozardis aRz-
rdisaTvis adekvaturi sasjelis daniSvnis winapirobaa.606

amk-s 58-e muxlis daTqma ki gamomdinareobs mozardis fsiqologi-
idan da pedagogiuri xasiaTis mqonea, vinaidan arasrulwlovani bral-
debulis sasamarTlo sxdomis darbazidan gayvana emsaxureba mis aRz-
rdasa da interesebs. aRniSnuli xorcieldeba im mizniT, rom garkveu-
li mtkicebulebebis gamokvlevisas Tavidan iqnes acilebuli am pro-
ceduris SinaarsiT uaryofiTi gavlenis moxdena arasrulwlovanze 
(stresi, SiSi, fsiqikuri travmebi da sxva).607 es wesi ar arRvevs pro-
cesis SejibrebiTobis princips, vinaidan gansasjelis sasamarTlo 
sxdo mis darbazidan gayvanis SemTxvevaSi dacvis mxare monawileobs 
saqmis ganxilvaSi, romelsac samarTlebrivad Tu moralurad mindo-
bili aqvs bavSvis kanonieri interesebis dacva.608 

arasrulwlovnis informirebulobisa da Tavis dacvis uzrunve-
lyofisaTvis mosamarTle mozards acnobs misi aryofnisas gamokv-
leul mtkicebulebaTa Sinaarss im formiT, rom aman mis pirovnulo-
baze uaryofiTad ar imoqmedos. aRniSnuli gamomdinareobs bralde-
buli mozardis samarTliani sasamarTlos uflebidan.609 

imisaTvis, rom moxdes arasrulwlovani braldebulis sasamarT-
lo sxdomis darbazidan gayvana, saWiroa mxaris Suamdgomloba an 
mosamarTlis sakuTari iniciativa. mosamarTlis sakuTari iniciativa 
mniSvnelovania da miuTiTebs sisxlis samarTlis procesSi Sejibre-
biTobis principis meorexarisxovnobaze arasrulwlovanis WeSmariti 
interesis mimarT.

606  Streng, F., 2008. S. 111.
607  ix. gabisonia i., 2002, gv. 498.
608  ix. boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 52.
609  Streng, F., 2008. S. 113.
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3.4. arasrulwlovani braldebulis savaldebulo dacva
amk-s 28-e muxli gansazRvravs arasrulwlovani dacvis sakiTxs. 

muxlis pirveli nawilis mixedviT, kanonier warmomadgenels ufleba 
aqvs, arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT da-
moukideblad SearCios da moiwvios advokati. Tumca amk-s me-20 mux-
lis pirveli nawili miuTiTebs, rom advokati unda iyos arasrulw-
lovanTa marTlmsajulebaSi specializirebuli. 

amk-s 28-e muxlis meore nawilis Tanaxmad, Tu arasrulwlovan 
braldebuls/msjavrdebuls/gamarTlebuls advokati ar hyavs, aras-
rulwlovanTa marTlmsajulebis procesis mwarmoebeli piri dauy-
ovnebliv mimarTavs iuridiuli daxmarebis samsaxurs misTvis advoka-
tis dauyovnebliv daniSvnis moTxovniT. arasrulwlovanis savalde-
bulo dacvas iTvaliswinebs aseve sssk-s 45-e muxli.

jer kidev sabWoTa kavSiris sisxlis samarTlis kodeqsi iTval-
iswinebda damcvelis monawileobas arasrulwlovnis saqmis ganxilva-
Si. ssr sssk-is 44-e muxlis mixedviT, sasamarTloSi arasrulwlovnis 
saqmis ganxilvis dros damcvelis monawileoba savaldebulo iyo da am 
wesis darRveva aucileblad gamoiwvevs ganaCenis gauqmebas zemdgomo 
sasamarTlos mier.

arasrulwlovani braldebulis savaldebulo dacva ganpirobebu-
lia imiT, rom mas, srulwlovnisagan gansxvavebiT, ar SeuZlia Tavis 
dacva cxovrebiseuli gamoucdelobis, saxelmwifo organoebTan urT-
ierTobis arcodnis da Tavisuflebis mimarT gansakuTrebuli mgrZno-
biarobis gamo.610 samarTaldamcav organoebTan mozardis nebismieri 
saxis urTierToba, sakuTari uflebebis arasakmarisi codnis gamo, 
Tavisuflebis SezRudvis gancdad aRiqmeba da abrkolebs mozardis 
dacviT unars. garda amisa calkeul SemTxvevebSi sajaro interesi 
(mag. Tavisuflebis aRkveTis SemTxvevaSi) da efeqtiani dacvis ganxor-
cieleba aucilebels xdis savaldebulo dacvas.611

arasrulwlovani braldebulis savaldebulo dacvis ganxor-
cielebis ufleba mxolod iseT advokatebs unda hqondeT, romelTac 
mozardis aRzrdis saqmeSi gamocdileba da specialuri codna aqvT.612 

arasrulwlovnis damcveli, pirvel rigSi, valdebulia misi klien-
tis aRmzrdelobiTi interesebidan gamomdinare imoqmedos da klients 
ganumartos, rom man ar icis konkretulad ra Sedegi SeiZleba dadg-
es.613 arasrulwlovnis dapirebam da Semdeg Sedegis dadgomis SeuZle-
blobam SesaZlebelia maszed (mozardze) uaryofiTad imoqmedos. 

strasburgis adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom saqmeSi 
panovitsi (Panovits)  kviprosis winaaRmdeg614 adamianis uflebaTa da 

610  igive, gv. 72.
611  TumaniSvili, g., 2014. gv. 148.
612  Streng, F., 2008. S. 72.
613  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 237, 238.
614  ix. www.advocatenorde.nl/.../OD_15_jan_EHRM_Panovits_Cyprus.doc 
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ZiriTad TavisuflebaTa evropuli konvenciis meeqvse muxliT gaTval-
iswinebuli dacvis uflebis darRvevad CaTvala is garemoeba, rom arc 
arasrulwlovani eWvminatili da arc misi mama ar iyvnen informire-
buli saTanadod TavianTi uflebebis Sesaxeb _ esargeblaT advokatiT 
da momzadebuliyvnen Sesabamisi dacvisaTvis.

bavSvTa uflebaTa konvenciis me-40 muxlis meore nawilis `b~ II 
qvepunqtis mixedviT, yovel bavSvs, romelmac, Tvlian, rom daarRvia 
sisxlis samarTlis kanonmdebloba an brali edeba mis darRvevaSi, 
unda hqondes, sul cota, aucilebeli daxmarebis miRebis da Tavisi 
dacvis momzadebisa da ganxorcielebisaTvis saWiro garantia.

`pekinis wesebis~ me-7 wesis mixedviT ki `sasamarTlo ganxilvis 
msvlelobisas arasrulwlovans ufleba aqvs warmodgenil iqnes ad-
vokatiT an mimarTos ufaso samarTlebriv daxmarebas, Tu aseTi dax-
marebis gaweva gaTvaliswinebulia am qveynis kanonmdeblobiT~.

3.5. Tarjimnis ufasod momsaxurebisa da sakonsulo daxmarebis 
ufleba 

amk-s 30-e muxli  aucilebels xdis saqmis warmoebis yvela etapze 
garda sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 120-e muxlis me-8 
nawiliT, 121-e muxlis me-2 nawiliTa da 171-e muxlis me-2 nawiliT 
gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa arasrulwlovans, romelmac ar icis 
samarTalwarmoebis ena ufasod isargeblos Tarjimnis momsaxurebiT. 

arasrulwlovans aseve ufleba aqvs, sasamarTlo sxdomamde an sap-
roceso moqmedebamde Sexvdes Tarjimans, raTa dadgindes, esmiT Tu 
ara maT erTmaneTis.

amk-s 30-e muxlis mesame nawili arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis procesis monawile SezRuduli SesaZleblobis mqone aras-
rulwlovans SesaZleblobas aZlevs ufasod isargeblobs agreTve 
yvela im momsaxurebiT, romlebic mas saqmis gasacnobad da samarTal-
warmoebaSi monawileobisaTvis esaWiroeba.

gaugebaria, ratom aris SezRuduli SesaZleblobis mqone marTlm-
sajulebis procesis monawile (braldebuli, mowme, dazaralebuli) 
arasrulwlovani gamoyofili da gaTanabrebuli saxelmwifo enis ar 
mcodne mozards. SesaZlebelia aRniSnuli formiT SezRuduli Sesa-
Zleblobis mqone mozardis gamoyofa ufro stigmatizirebadi iyos. 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebs sWirdebaT ara Sebraleba an 
TanagrZnoba, aramed gverdSi dgoma. am CanaweriT saxelmwifo erTi da 
igive viTarebaSi myof SezRuduli SesaZleblobis mqone arasrulw-
lovans da sxva arasrulwlovnebs sxvadasxvagvarad epyroba, rac Ses-
aZlebelia diskriminaciad iqnes Sefasebuli. gansxvavebuli mopyroba 
CaiTvleba diskriminaciad, Tu viTareba msgavsi, analogiuria.615

615  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. Tbilisi, 2013. gv. 65. 
(muxli 14, gociriZe, e.)
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amk-s 31-e muxlis Canaweri im kanonTan konfliqtSi myof arasrul-
wlovans, romelic ucxo qveynis moqalaqea, uflebas aZlevs marTlm-
sajulebis procesis nebismier stadiaze isargeblos Tavisi qveynis 
diplomatiuri warmomadgenlobis an sakonsulo dawesebulebis war-
momadgenlis daxmarebiT.

ucxo qveynis moqalaqe mozardis dapatimrebis Sesaxeb umokles 
vadaSi da nebismier SemTxvevaSi arasrulwlovnis dakiTxvamde unda 
ecnobos saqarTvelos sagareo saqmeTa saministros, romelic Tavis 
mxriv arasrulwlovnis dakavebis an dapatimrebis Taobaze atyobinebs 
Sesabamisi qveynis diplomatiur warmomadgenlobas an sakonsulo 
dawesebulebas.

3.6. arasrulwlovnis dakaveba 
amk-s 54-e muxlis mixedviT, arasrulwlovnis dakavebis Semdeg 

SeZlebisdagvarad male, magram araugvianes 48 saaTisa, prokurori 
gamoZiebis adgilis mixedviT magistrat mosamarTles warudgens Sua-
mdgomlobas aRkveTis RonisZiebis gamoyenebis Sesaxeb. arasrulwlov-
nis dakavebis dros gaTvaliswinebuli unda iyos pirovnuli maxasiaTe-
blebi, raTa mas dakavebiT ar miadges ziani. am mxriv gaTvaliswinebu-
li unda iyos ara mxolod mozardis pirovnuli ganviTarebis istoria 
da ojaxuri garemo, aramed misi damokidebuleba ojaxis wevrebTan da 
Rirebulebebisadmi orientacia.616

saerTaSoriso wesebis mixedviT mozardi gonivruli vadis ganma-
vlobaSi unda iqnes wardgenili sasamarTlos winaSe. gonivruli vada 
imaze mokle unda iyos, vidre es aris zrdasrul adamianebTan mimarTe-
baSi.617 sssk-is 174-e muxlis mexuTe nawili srulwlovnebisaTvis iT-
valiswinebs dakavebis 72 saaTs, gansxvavebiT arasrulwlovnebisa.

magistranti mosamarTlis mniSvnelovani funqciaa arasrulw-
lovanis konstituciiT garantirebuli uflebebis SezRudva aRkveTi 
RonisZiebis sakiTxis gadawyvetis farglebSi.618

saqmeSi ipeki da sxvebi TurqeTis winaaRmdeg (Ipek and Others v Turkey) 
teroristul aqtTan dakavSirebuli gamoZiebisas daakaves arasrulw-
lovnebi, romlebic dakavebidan or dReSi dakiTxes. ~maT ar SesTavaz-
es advokatis daxmareba, radgan danaSauli saxelmwifo usafrTxoebis 
sasamarTloTa gansjadobis qveS xvdeboda.  dakavebidan sami dRisa 
da cxra saaTis Semdeg arasrulwlovnebi mosamarTles warudgines. 
sasamarTlom xazgasmiT aRniSna, rom xelisuflebis organoebi, me-5 
muxlis mixedviT, SeuzRudavi uflebamosilebiT ar sargebloben, 
rom eWvmitanilebi dakiTxvisTvis daakavon erovnuli sasamarTloebis 
mxridan efeqtiani kontrolis gareSe. eWvmitanilTa asakma, dagvianeb-
ulma dakiTxvam da iuridiuli daxmarebis ararsebobam gaamyara daskv-

616  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 280.
617  hamiltoni, q., 2011. gv. 83. 
618  TumaniSvili, g., 2014. gv. 96.



198

na, rom ganmcxadebeli mosamarTles «dauyovnebliv» ar wardgenia rac 
me-5 muxlis darRvevad iqna cnobili~.619

amk-s 49-e muxli arasrulwlovnis damkavebel pirs, gamomZiebels, 
prokurors avaldebulebs arasrulwlovnis samarTaldamcav organoSi 
miyvanisTanave mis kanonier warmomadgenels acnobos arasrulwlovnis 
dakavebis da misi adgilsamyofelis Sesaxeb da ganumartos arasrulw-
lovnis dakavebis mizezebi. xolo, Tu arasrulwlovnis kanonier war-
momadgenelTan dakavSireba ver xerxdeba, policiis dawesebulebis an 
sxva samarTaldamcavi organos Sesabamisi TanamSromeli amis Sesaxeb 
dauyovnebliv atyobinebs meurveobisa da mzrunvelobis organos.

amk-s 50-e muxlis pirveli nawilis safuZvelze SesaZlebelia aras-
rulwlovanis procesSi misi kanonieri warmomadgenlis monawileo-
baze uari, Tu: a) procesSi kanonieri warmomadgenlis monawileoba 
arasrulwlovnis samarTaldamcav organoSi miyvanidan 1 saaTis gan-
mavlobaSi SeuZlebelia;620 b) arasrulwlovani ar cxovrobs kanonier 
warmomadgenelTan an/da uars acxadebs masTan dakavSirebaze an pro-
cesSi mis monawileobaze; g) kanonieri warmomadgeneli arasrulwlov-
nis saukeTeso interesebis sawinaaRmdegod moqmedebs; d) arasrulw-
lovani kanonieri warmomadgenlis mier Cadenili danaSaulis msxver-
plia an TviTmxilvelia; e) kanonieri warmomadgeneli imave danaSaulis 
CadenaSia braldebuli; v) kanonieri warmomadgeneli xelmiuwvdome-
lia.

aseT SemTxvevaSi meurveobisa da mzrunvelobis organo gamomZie-
blis, prokuroris, mosamarTlis mimarTvis safuZvelze saproceso 
warmomadgenlad asaxelebs Tavisi TanamSromlis kandidaturas.

saproceso warmomadgeneli (meurveobisa da mzrunvelobis or-
ganos TanamSromeli) uflebamosilia: a) procesis mwarmoebeli or-
ganos Tanamdebobis pirTan gamoTqvas mosazreba arasrulwlovnis 
saWiroebebis Sesaxeb; b) urTierToba hqondes arasrulwlovnis axlo 
naTesavTan, advokatTan da megobarTan; g) arasrulwlovans acnobos 
janmrTelobis dacvis, fsiqologiuri an socialuri momsaxurebisa da 
misi miRebis xelmisawvdomi saSualebebis Sesaxeb; d) arasrulwlovans 
miawodos informacia misi saproceso statusis, mis mier Cvenebis mice-
mis mniSvnelobis, xangrZlivobisa da formis, agreTve dakiTxvis Cat-
arebis wesis Sesaxeb; e) arasrulwlovans acnobos sasamarTlo mosmenis 
dro da adgili, agreTve sxva Sesabamisi moqmedebebis Catarebis da 
dacvis xelmisawvdomi RonisZiebebis Sesaxeb; v) arasrulwlovans mia-
wodos informacia mis mimarT gamotanili saproceso gadawyvetilebis 
gasaCivrebis wesis Sesaxeb; z) arasrulwlovnis dasaxmareblad ganax-
orcielos sxva moqmedebebi (amk-s 54-e muxlis meoTxe nawili).

1998 wlidan 2009 wlamde moqmedi  sss kodeqsisagan gansxavevbiT, 

619  merdoki, j./ roSe, r., 2013. gv. 75.
620  amk-s 50-e muxlis pirveli nawilis Seusabamoba arasrulwlovnis WeSmarit 
interesTan ix.: meore Tavi, pirveli qveTavi.
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romelic arasrulwlovani braldebulis pirvelive dakiTxvidan 
savaldebulod miiCnevda mozardis kanonieri warmomadgenlisa da 
pedagogis daswrebas (muxli 644), moqmedi sisxlis samarTlis sap-
roceso kodeqsis regulireba cota bundovania. kanonmdebeli axal 
sss kodeqsSi erTpirovnulad aRar miuTiTebs, rom arasrulwlovani 
braldebulis mSoblis, kanonieri warmomadgenlis an pedagogis das-
wreba savaldebuloa da amas ganixilavs, rogorc mxolod maT ufle-
bas (moqmedi sssk 317-e muxlis meore nawili), msgavsad amk-s 50-e mux-
lis pirveli nawilisa. 

arsebuli praqtikis mixedviT, bavSvis miyvanidan dakiTxvis daw-
yebamde, drois mcire monakveTis gamo mSoblebi da pedagogebi ver 
axerxebdnen misvlas da dakiTxvaze daswrebas,621 savaraudoT es praq-
tika isev gagrZeldeba. arasrulwlovani braldebulis dakiTxvis 
dros misi mSoblis (kanonieri warmomadgenlis) an sakuTari pedagogis 
daswreba ganpirobebulia mozardis fsiqologiuri mdgomareobiT da 
gulisxmobs mozardis pirovnebis dacvas stresisa da sxva fsiqikuri 
aSlilobisagan, rac SesaZlebelia mozards ganuviTardes misTvis 
ucxo, arasasiamovno garemoSi yofnis dros. garda amisa, arasrul-
wlovani braldebulis mSoblis, kanonieri warmomadgenlis an peda-
gogis informacia mozardis ojaxuri situaciis, pirovnuli ganvi-
Tarebis, misi fsiqikuri mdgomareobisa da socializaciis Sesaxeb,622 
miwodebuli sagamoZiebo organoebisaTvis misi maTTan pirvelive kon-
taqtisas, SesaZlebels gaxdis mozardis mimarT gamoyenebuli iyos 
misi pirovnebis adekvaturi aRkveTis RonisZieba.

arasrulwlovani braldebulis dakiTxvisas gasaTvaliswinebelia 
da sifrTxiliT unda SeirCes dakiTxvis adgili, dro, garemo, SekiTx-
vebi da sxva, raTa ar moxdes mozardisaTvis fsiqikuri travmis miy-
eneba.623

3.7. arasrulwlovnis gamokiTxva da dakiTxva 
amk-s 52-e muxli eZRvneba arsrulwlovanis gamokiTxvas da dakiTx-

vas. arasrulwlovnis gamokiTxvisas da dakiTxvisas moqmedebs saqa-
rTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsiT dadgenili wesi, 
magram ar gaiTvaliswineba imave kodeqsis 332-e muxlis debulebebi.

pirvel rigSi, saWiroa imis garkveva, Tu ra aris gamokiTxva da 
dakiTxva.

sssk-s 113-e muxlis mixedviT, nebismieri piri, romelic SesaZle-
belia flobdes saqmisaTvis mniSvnelovan informacias, nebayoflobiT 
SeiZleba gamokiTxul iqnes mxareTa mier. dauSvebelia gamosakiTxi 
piri aiZulon, warmoadginos mtkicebuleba an gasces informacia. 

rodesac saubaria arasrulwlovanis gamokiTxvaze igulisxmeba 

621  fafiaSvili, l., 2008, gv. 162.
622  Eisenberg, U., 2010. S. 433; boxaSvili, i./ beniZe, m., 2009, gv. 42.
623  boxaSvili, i./ beniZe, m., 2009, gv. 50.
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arasrulwlovani mowis an dazaralebulis mier mxareebisaTvis in-
formaciis micema winasasamarTlo sxdomamde, xolo rodesac saubaria 
arasrulwlovanis dakiTxvaze _ arasrulwlovani braldebulis mier 
informaciis micema sasamarTlo sxdomaze.

arasrulwlovani SeiZleba daikiTxos, Tu mas SeuZlia sityvierad 
an sxva formiT gadmosces saqmisaTvis mniSvnelobis mqone informacia.

arasrulwlovnis dakiTxva misi kanonieri warmomadgenlisa da ad-
vokatis TandaswrebiT tardeba. saWiroebisamebr, uzrunvelyofilia 
fsiqologis monawileobac. 

14 wlamde asakis piris dakiTxva SeiZleba Catardes mxolod misi 
kanonieri warmomadgenlis TanxmobiTa da TandaswrebiT. kanonier 
warmomadgenels ufleba aqvs, gamoTqvas Tavisi mosazreba da sa-
samarTlos nebarTviT daazustos 14 wlamde asakis pirisaTvis das-
muli SekiTxva. 14 wlamde asakis mowmes ganumartaven mis movaleobas, 
Tqvas mxolod simarTle, magram ar afrTxileben Cvenebis micemaze 
uaris TqmisaTvis, cru Cvenebis da arsebiTad urTierTsawinaaRmdego 
Cvenebebis micemisaTvis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis da-
kisrebis Taobaze.

arasrulwlovnis dakiTxvisas SesvenebisaTvis Sesaferisi inter-
valis dasadgenad mosamarTle iTvaliswinebs arasrulwlovnis asaks, 
ganviTarebis dones da sxva garemoebebs. Tu arasrulwlovani seqsua-
luri eqspluataciisa da seqsualuri Zaladobis mowme an msxverplia, 
dakiTxvaTa raodenoba SeZlebisdagvarad SezRuduli unda iyos da 
sisxlis samarTlis procesis miznebis miRwevis aucileblobiT unda 
iyos ganpirobebuli.   

arasrulwlovani ar SeiZleba daikiTxos 22:00 saaTidan 08:00 saa-
Tamde.

arasrulwlovani uzrunvelyofili unda iyos Sesaferisi sakve-
biTa da sasmeli wyliT aranakleb yovel 4 saaTSi erTxel, 08:00 saaTi-
dan 22:00 saaTamde, agreTve sapirfareSoTi SeuzRudavad sargeblobis 
uflebiT.

arasrulwlovanis dakiTxvis dros, pirvel rigSi, daculi unda 
iqnes konstituciiT garantirebuli yvela ufleba. 

is rom arasrulwlovanis dakiTxva ar SeiZleba 22:00 saaTidan 08:00 
saaTamde ar unda warmoadgendes gadamwyvet faqtors. gadamwyvetia 
ara mxolod is, rom arasrulwlovani Ramis saaTebSi ar daikiTxos, 
aramed isic, rom Sefasdes arasrulwlovanis fsiqikuri mdgomareoba 
im konkretuli situaciisas. Tu arasrulwlovans drois da adgilm-
debareobis orientacia aqvs dakarguli, an alkoholuri an narkoti-
kuli nivTierebis zemoqmedebis qveS aris umjobesia misi (gamokiTxva) 
dakiTxva Sewydes.624

nebismieri saproceso moqmedeba, romelsac sagamoZiebo organo 

624  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 433.
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Caatarebs unda iyos procesis daCqarebisken mimarTuli.625

arasrulwlovanis dakiTxvamde aucilebelia, rom mas gaacnon du-
milis da TviTinkriminaciisagan dacvis ufleba. am uflebebis arsi 
moicavs braldebulisaTvis samarTaldamcavi organoebis arasaTanado 
iZulebisagan dacvis garantiebs da daculia adamianis uflebaTa ev-
ropuli konvenciis me-6 muxliT.626 Sesabamisad, dauSvebelia bralde-
bulis iZuleba aqtiurad iTanamSromlos gamoZiebasTan.627 arasrulw-
lovanisaTvis gasageb enaze am uflebebis ganmarteba mniSvnelovania, 
radganac mozards zrdasrulisagan gansxvavebiT ar SeuZlia winaaRm-
degobis gaweva, sakuTari uflebebis codna da dacva.628 

3.8. arasrulwlovnis saqmis sasamarTloSi ganxilva
amk-s 55-e muxlis mixedviT, danaSaulis erTi SemTxvevis gamo wina-

sasamarTlo sxdomis dawyebamde arasrulwlovani braldebulad Sei-
Zleba cnobili iyos araumetes 6 Tvisa, Tu am vadis gasvlamde misTvis 
danaSaulis sxva SemTxvevis gamo axali braldeba ar wauyenebiaT.

arasrulwlovnis saqmeze saapelacio sasamarTlos sxdoma imarTe-
ba saCivris dasaSvebad cnobidan 2 kviris vadaSi. saapelacio sasamarT-
los ganaCeni gamoaqvs zepiri mosmeniT, saapelacio saCivris dasaS-
vebad cnobidan erTi Tvis vadaSi. arasrulwlovnis saqmeze sakasacio 
sasamarTlos sxdoma imarTeba saCivris dasaSvebad cnobidan 2 kviris 
vadaSi. sakasacio sasamarTlos sakasacio saCivarze Semajamebeli 
gadawyvetileba gamoaqvs sakasacio sasamarTloSi saCivris dasaSvebad 
cnobidan 3 Tvis vadaSi.

amk-s 55-e muxlidan sainteresoa pirveli nawilis Canaweri. am 
CanaweriT SesaZlebelia erT danaSaulze arasrulwlovani bralde-
buli piri iyos mxolod eqvsi Tve. aRniSnuli Canaweri gansxvavebulia 
srulwlovani braldebululis mdgomareobidan.

Tu saapelacio sasamarTloSi savaldebuloa ganaCenis zepiri mos-
meniT gamotana, amgvari valdebuleba ar aqvs sakasacio sasamarTlos.

amk-s 56-e muxli pirdapir  miuTiTebs  arasrulwlovnis sasamarT-
lo ganxilvaSi monawileobis sakiTxs. 

arasrulwlovnis saqmis ganxilvaSi monawileobis xelSewyobis 
mizniT sasamarTlo: a) uzrunvelyofs, rom saqmis sasamarTloSi ganx-
ilva arasrulwlovnis aRqmisa da gagebis unarebis Sesabamisad mimdi-
nareobdes; b) sxdomebs Soris gonivruli intervaliT acxadebs Ses-
venebas arasrulwlovnis asakis, janmrTelobis, ganviTarebis da sxva 
garemoebebis gaTvaliswinebiT.

amave muxlis meore nawiliT dauSvebelia arasrulwlovnis saqmis 
sasamarTloSi ganxilva mis dauswreblad, garda im SemTxvevisa, rode-

625  igive, 432.
626  merdoki, j./ roSe, r., 2013. gv. 98.
627  TumaniSvili, g., 2014. gv. 126.
628  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 433.
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sac is Tavs aridebs sasamarTloSi gamocxadebas da sxdomis gadadeba 
saqmis gonivrul vadaSi ganxilvas SeuZlebels gaxdis.

arasrulwlovnis sasamarTlo ganxilvaSi monawileobis sakiTxs 
Zalian didi yuradReba eTmoba saerTaSoriso samarTlis doneze (pe-
kinis wesebis me-14 wesi). bavSvis uflebaTa komitetis №10 zogadi 
komentaris mixedviT, arasrulwlovans, romelsac bralad edeba dana-
Saulis Cadena, unda SeeZlos sasamarTlo procesSi efeqtiani monaw-
ileobis miReba, ~risTvisac mas unda esmodes braldebis arsi, Sesa-
Zlo Sedegebi da sanqciebi, rac saSualebas miscems, uxelmZRvanelos 
sakuTar advokats, daupirispirdes mowmeebs, aRweros movlenebi da 
miiRos saTanado gadawyvetilebebi mtkicebulebebze, Cvenebasa da da-
sakisrebel zomebze~.629 mosamarTlis an procesis sxva monawileebis 
mier bavSvis sityvebi seriozulad unda iqnes miRebuli.630 bavSvis asa-
kis da mowifulobis gaTvaliswinebiT mosamarTle Tavisufalia Tavad 
gadawyvitos, rogor gaiTvaliswinebs mas igi.631

sasamarTlo valdebulia saqmis ganxilvis dros Seqmnas arasrul-
wlovnis keTilganwyobili garemo, rac gulisxmobs mag. mosamarTlem 
ar Caicvan oficialuri mantia da amis nacvlad Cveulebriv samosSi 
gamoewyon, procesis monawileebis ganlagebas bavSvis doneze, nacvlad 
amaRlebul skamze an podiumze ganlagebisa, bavSvisaTvis saSualebis 
micemas, ijdes mSoblis an sxva saTanado ufrosis gverdiT da a.S.632 

4. arasrulwlovani mowme/dazaralebuli

amk-s 52-e muxlis me-8 nawilis Tanaxmad, saproceso moqmedebas, 
romelSic arasrulwlovani dazaralebuli monawileobs, misi kanon-
ieri warmomadgeneli da advokati eswrebian. saWiroebisamebr, uzrun-
velyofilia fsiqologis monawileobac.

saproceso moqmedebas, romelSic arasrulwlovani mowme monaw-
ileobs, misi kanonieri warmomadgeneli eswreba. arasrulwlovan 
mowmes ufleba aqvs, saproceso moqmedebis Catarebisas hyavdes advo-
kati. Tu arasrulwlovani mowme gadaxdisuunaroa, mas ufleba aqvs, 
isargeblos ufaso iuridiuli daxmarebis uflebiT. saWiroebisamebr,  
uzrunvelyofilia fsiqologis monawileobac (amk-s 53-e muxlis me-9 
nawili).

arasrulwlovani dazaralebulis mdgomareoba ufro ukeTesia, 
vidre arasrulwlovani mowmis. saproceso moqmedeba, romelSic aras-
rulwlovani dazaralebuli monawileobs arasrulwlovani mowmisagan 
gansxvavebiT savaldebulos xdis advokatis daswrebas. garda ami-
sa,  arasrulwlovani dazaralebuli advokatis ufaso momsaxurebiT 

629  hamiltoni, q., 2011. gv. 93.
630  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 128.
631  iqve.
632  hamiltoni, q., 2011. gv. 94
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sargeblobs, Tumca arasrulwlovan mowmes ufaso advokatis ufleba 
warmoeSoba, Tu igi gadaxdisuunaroa (amk-s me-15-e muxli).

saqmis sasamarTloSi ganxilvisas mosamarTle, xolo gamoZiebis 
stadiaze _ prokurori uflebamosilia arasrulwlovani mowmis/aras-
rulwlovani dazaralebulis kanonier warmomadgenels ganCinebiT/
dadgenilebiT aukrZalos saproceso moqmedebaze daswreba mxolod im 
SemTxvevaSi, Tu amas arasrulwlovnis saukeTeso interesebi moiTxovs 
(amk-s 53-e muxlis me-10 nawili).

ojaxur danaSaulTan dakavSirebiT dauSvebelia arasrulwlovani 
mowmisa da arasrulwlovani dazaralebulis dakiTxva, agreTve dam-
cavi an Semakavebeli orderis gamocemisas ojaxSi Zaladobis aras-
rulwlovani msxverplis gamokiTxva (misgan axsna-ganmartebis miReba) 
moZalade mSoblis/mSoblebis TandaswrebiT (amk-s 53-e muxlis me-11 
nawili).

sssk-is 56-e muxli iTvaliswinebs prokuroris dadgenilebiT aras-
rulwlovani dazaralebulisaTvis dazaralebulis statusis miniWe-
bas. ris Semdegac igi sargeblobs mowmis  yvela uflebiT da mova-
leobiT. Tumca arasrulwlovan dazaralebuls ss procesSi mowmeze 
privilegirebuli mdgomareoba unda ekavos.633

imis gamo, rom arasrulwlovani mowme-dazaralebulis ss pro-
cesSi monawileoba (Cvenebis micema) masze ganmeorebiTi viqtimizaciis 
momtani SeiZleba iyos, kanonmdebeli moiTxovs saWiroebisamebr aseTi 
piris fsiqologis TandaswrebiT dakiTxvas. baRdaTis raionuli sa-
samarTlos mier 2009-2010 wlebSi ganxilul iqna sisxlis samarTlis 
saqme saqarTvelos ssk-is 138-e muxlis darRvevis faqtze (2010 wlis 2 
Tebervlis ganaCeni #1-5), ra drosac  seqsualuri Zaladobis msxver-
plma, arasrulwlovanma gogonam sasamarTloSi saqmis ganxilvis dros 
ver SeZlo Cvenebis micema.  mas Semdeg, rac sasamarTlo sxdomaze 
mowveul iqna fsiqologi, romelmac gogonasTan garkveuli fsiqolo-
giuri samuSaos Catarebis Semdeg SeaZlebina seqsualuri Zaladobis 
msxverpls Cvenebis micema, ganaxlda sasamarTlo procesi.

seqsualuri da Zaladobrivi xasiaTis danaSaulis msxverplTa did 
nawils danaSaulis Cadenis Semdeg posttravmuli problemebi (stresi) 
aReniSnebaT,634 rac SesaZlebelia gamwvavdes momxdaris gaxsenebis an 
damnaSavesTan Sexvedris dros. amitom aris maTi mowmed dakiTxvis 
dros fsiqologis daswreba da kanonieri warmomadgenlis gverdSi 
yofna aucilebeli. 

aseve misasalmebelia, amk-s 54 muxlis mesame nawilis Canaweri, ro-
melic Tu arasrulwlovani seqsualuri eqspluataciisa da seqsual-
uri Zaladobis mowmea an msxverplia, SesaZlebls xdis, misi dakiTxva 
ganxorcieldes audio- an videoCaweriT, romelic sasamarTlo sxdo-
maze iqneba mosmenili (demonstrirebuli).

633  TumaniSvili, g., 2014. gv. 167.
634  Schneider, H.J., 1999. S. 127.
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kvlevebis Tanaxmad, arasrulwlovani mowme-dazaralebulis da-
kiTxvis dros braldebulTan dapirispireba SesaZloa arasrulw-
lovnisTvis mZime fsiqikuri problemebis momtani gamodges.635 Se-
sabamisad, ara mxolod seqsualuri eqspluataciisa da seqsualuri 
Zaladobis mowmis an msxverpli arasrulwlovnis mimarT unda iyos 
audio- an videoCaweris gamoyeneba SesaZlebeli, aramed Zaladobrivi 
xasiaTis danaSaulebis drosac. mosamarTlem da prokurorma, romel-
mac gaira specialuri momzadeba fsiqologiasa da pedagogikaSi in-
dividualurad unda SeZlos imis Sefaseba, ramdenad SeiZleba iyos 
arasrulwlovani mowme-dazaralebulis dakiTxva da braldebulTan 
dapirispireba misTvis (arasrulwlovnisTvis) fsiqikuri problemebis 
momtani. garda amisa, SesaZlebelia braldebulTan arasrulwlovnis 
dapirispirebis dros gamoyenebuli iqnes pirdapiri audiovizualuri 
CarTva, distanciuri dapirispireba, riTac arasrulwlovani mowme-
dazaralebuli ufro daculad igrZnobs Tavs da minimumamde iqneba 
dayvanili arasrulwlovan mowme-dazaralebulze dakiTxvis uaryofi-
Ti fsiqikuri Sedegebi.636

5. saproceso normebi arasrulwlovnis 
resocializacia-reabilitaciis WrilSi

arasrulwovani damnaSavis saproceso Taviseburebebi ganapirobe-
ben mis resocializacia-rebilitacias. resocializacia kriminolo-
giaSi ganimarteba, rogorc gamosworeba, aRzrda, socializacia, re-
abilitacia, mkurnaloba, (socialuri) integracia.637 

arasrulwlovani damnaSavis mimarT samarTaldamcavi organoe-
bis faqizi damokidebuleba, misi pirovnebis Seswavla da Sesabamisi 
sasjelis dakisreba mozardis resocializaciis aucilebeli pirobaa. 

sisxlis samarTlis normis gamoyenebis sazogadoebrivi dakveTa 
mozardis gamosworebisken aris mimarTuli, anu sazogadoebis sur-
vilia, ara mozardis iseTi izolacia, romelic ar moitans damnaSavis 
resocializacias da cixis datovebis SemTxvevaSi igi isev SeuSlis 
xels sazogadoebriv Tanacxovrebas, aramed mis mimarT iseTi RonisZie-
bebis gatareba, romelic masTan (mozardTan) erTad usafrTxos gax-
dis Tanacxovrebas.

swored mozardis resocializaciis grZelvadiani perspeqtiva 
unda iyos saxelmwifo organoebis saqmianobis ganmsazRvreli kri-
teriumi. am mxriv aucilebelia, pirvel rigSi, saproceso normebis 
ganxorcielebis iseTi praqtikuli sistemis damkvidreba, romelic 
uzrunvelyofs mozardis marTlmsajulebis sistemaSi mxolod uki-
dures SemTxvevebSi monawileobas. Sesabamisad, SesaZlebelia diskre-

635  TumaniSvili, g., 2009. gv. 68.
636  TumaniSvili, g., 2009. gv. 82; SalikaSvili, m., 2011b. gv. 36.
637  Cornel, H. u.a., 2009. S. 35.
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ciis ufleba mieces ara marto prokuraturas da sasamarTlos, ar-
amed policias, raTa moxdes marTlmsajulebis ganxorcielebis nebi-
smier safexurze arasrulwlovnis saxelmwifo (Zalovani) kontrolis 
sistemidan gamoyvana da sazogadoebriv an socialuri kontrolis 
sistemaSi CarTva.

policiisTvis diskreciis uflebis micema gulisxmobs, rom pol-
icieli Tavad gadawyvets msubuqi xasiaTis danaSaulebze Caayenos Tu 
ara saqmis kursSi gamomZiebeli. amis winapirobad unda CaiTavlos 
Sss-s policiis akademiis mier samagistro da sabakalavro samarTlis 
programebis SemoReba, ramac xeli unda Seuwyos samomavlod poli-
ciis rigebSi mxolod iseTi kadris ayvanas, romelsac samarTalmcod-
neobis sruli kursi aqvs gavlili.

damnaSave arasrulwlovanTa pirveli problema xSirad aris maTi 
socializaciis nakleboba. sisxlis samarTlis saproceso kodeqsiT 
gaTvaliswinebuli nebismieri Tavisebureba imiT aris kargi da misi 
mizani is aris, rom arasrulwlovans (srulwlovnebisagan gansxvave-
biT) moepyros lmobierad da Camouyalibos Tavisi ukanono qmedebis 
mimarT pasuxismgeblobis grZnoba. mozardi damnaSave, romelic so-
cializacias ar aris naziarebi, verc imas mixvdeba da gaacnobierebs, 
Tu ratom iyo misi qmedeba dasjadi da verc sazogadoebis mimarT pa-
suxismgeblobis grZnoba Camouyalibdeba. damnaSavis resocializacia 
misTvis ganaTlebisa da socializaciis programebis SeTavazebas 
moicavs. mozardis resocializacia xelaxali socializaciis gareSe 
SeuZlebelia. 

saxelmwifos mxridan, ucxoeli donorebis daxmarebiT, bevri sa-
sikeTo programa xorcieldeba arasrulwovanTa marTlmsajulebis 
kuTxiT. erTi problema, romelic SeiZleba aRiniSnos, aris is, rom 
es programebi ar xorcieldeba winaswari kriminologiuri kvlevebis 
Sedegad miRebuli monacemebis gaanalizebis safuZvelze, rac eWvqveS 
ayenebs maTi grZelvadiani perspeqtiviT moqmedebis SesaZleblobas. 
samwuxaroa aseve, rom qveyanam ver SeZlo erTiani statistikuri ba-
zis Seqmna, sadac dawvrilebiT iqneboda monacemebi arasrulwlovanTa 
mier Cadenili danaSaulis, aRkveTi RonisZiebis Sefardebis, misi sa-
Sualo xangrZliobis, sasjelis gamoyenebis da sxva mniSvnelovani mo-
nacemebis Sesaxeb. aseTi srulyofili monacemebis arqona xels uSlis 
kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis dacvas638 da Cadenili danaSau-
lis Sesabamisi prevenciuli RonisZiebebis ganxorcielebas.

mecnierul kvlevaze dafuZnebuli nebismieri xasiaTis programa 
Tu proeqti winapirobaa problemis swrafad da xarisxianad mogva-
rebisa.

imisaTvis, rom arasrulwlovani damnaSavisaTvis gaTvalswineb-
ulma sisxlis samarTlis saproceso Taviseburebebma mozardis reso-
cializacia-reabilitacia gamoiwvios, saWiroa:

638  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 357.
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• winaswari patimrobis sanacvlod, iseTi alternatiuli saSuale-
bebis danergva, romlebic moicavs aRzrdas, zedamxedvelobas;639

• arasrulwlovnis danaSaulis prevenciisaTvis sxvadasxva sagan-
manaTleblo xasiaTis programis amoqmedeba;640

• samarTaldamcavi organoebis muSakTa mxridan iseTi mopyroba, 
romelic ar gamoiwvevs arasrulwlovani damnaSavis stigma-
tizacias _ etiketirebas.641 stigmatizacia iwvevs mZime sulier 
problemebs, rac axali danaSaulebis Cadenas uwyobs xels;642

• arasrulwlovan damnaSaveTa saqmis ganxilvis yvela etapze 
marTlmsajulebis ganmaxorcielebeli organoebis (policia, 
prokuratura, sasamarTlo) diskreciis ufleba, Sewyvitos 
saqme da arasrulwlovans aaridos marTlmsajulebis sistemaSi 
moxvedra, yofna;

• arasrulwlovan damnaSaveTa sisxlis samarTlis saqmeSi monawile 
yvela piris sistematuri gadamzadeba mozardTa pedagogikasa 
da fsiqologiaSi, rac aseve gulisxmobs treningebs kriminolo-
giaSi, fsiqologiaSi, sociologiaSi da fsiqiatriaSi;

• naklebad mZime da mZime xasiaTis danaSaulebze braleulobis 
simZimis gaTvaliswinebiT ganridebis da ganridebisa da media-
ciis institutis an alternatiuli RonisZiebebis xSiri gamoy-
eneba. aRniSnuli xels Seuwyobs mozardis socializacias da 
aRmzrdelobiT process.643

639  fafiaSvili l., 2008, gv. 164.
640  boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 61.
641  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 145.
642  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 340.
643  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 145.
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Tavi meeqvse
TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebi

msoflios sxvadasxva qveyanaSi sisxlis samarTlis pasuxismge-
blobis dawyebis asaki gansxvavebulia. aRniSnulidan gamomdinare, Ta-
visuflebis aRkveTis dawesebulebaSi SesaZlebelia sxvadasxva asakis 
arasrulwlovani moTavsdes. Tu sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
blobis asaki Zalian dabali zRvrisTvis aris dadgenili, an, Tu saer-
Tod ar arsebobs qveda zRvari, maSin pasuxismgeblobis cneba kargavs 
Tavis mniSvnelobas.

zogierT qveyanaSi danergilia praqtika, romlis mixedviTac, Ta-
visuflebis aRkveTis dawesebulebebSi Seqmnilia specialuri piro-
bebi im mizniT, rom 21 wlamde moxdes msjavrdebulTa gancalkeveba 
zrdasruli patimrebisagan. ufro metic, aris qveynebi (magaliTad, 
iaponia), sadac es asaki 24 wlamdea gagrZelebuli.644

saqarTvelos arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis me-3 
muxlis mesame nawilis mixedviT, sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
blobis asaks 14 wlidan gansazRvravs. patimrobis kodeqsis 68-e mux-
lis Tanaxmad, arasrulwlovnad iwodeba 18 wlamde asakis msjavrde-
buli.

patimrobis kodeqsi, saerTaSoriso standartebis Sesabamisad, 
awesebs arasrulwlovan braldebulTa/msjavrdebulTa izolirebu-
lad ganTavsebas srulwlovani msjavrdebulebisagan. samoqalaqo da 
politikur uflebaTa saerTaSoriso paqtis me-10 muxlis Tanaxmad, 
arasrulwlovani braldebulebi gancalkevebiT unda iyvnen srul-
wlovnebisgan da dauyovnebliv unda wardgnen sasamarTlos winaSe 
gadawyvetilebis miRebis mizniT.

arasrulwlovani da srulwlovani braldebulebis/msjavrdeb-
ulebis erTad ganTavseba SeiZleba mniSvnelovani safrTxis Semcve-
li iyos. rac ufro meti kriminaluri warsulis mqone srulwlovan 
braldebulTan/msjavrdebulTan erTad moxdeba arasrulwlovanis 
ganTavseba, miT ufro meti negatiuri gavlena SeiZleba iqonios man 
am ukanasknelze. praqtikaSi gavrcelebulia srulwlovani patimrebis 
mxridan arasrulwlovan patimrebze seqsualuri Zaladobisa da maTi 
wamebis faqtebi.

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 90-e muxlis meo-
Txe nawili uSvebs SesaZleblobas, gamonaklis SemTxvevaSi, arasrul-
wlovani msjavrdebuli 21 wlis Sesrulebamde datovos arasrulw-
lovanTa sareabilitacio dawesebulebaSi. aRniSnuli norma ZalaSi 
Sedis 2016 wlis ianvridan. am dromde moqmedebs patimrobis kodeqsiT 
gansazRvruli msgavsi SesaZlebloba, im gansxvavebiT, rom arasrulw-

644  miqanaZe, g., 2009. gv. 6.
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lovani msjavrdebulis dawesebulebaSi datoveba SesaZlebelia manam, 
sanam mas 20 weli Seusruldeba.645 ukrainis kanonmdeblobis Tanaxmad 
(sasjelaRsrulebis kodeqsi, muxli 148),646 arasrulwlovani msjavrde-
bulis Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi datoveba SesaZlebelia 
manam, sanam msjavrdebuls Seusruldeba 22 weli.

estoneTis sasjelaRsrulebis kodeqsi arasrulwlovani msja-
vrdebulis nacvlad amkvidrebs axalgazrda msjavrdebulis ter-
mins. axalgazrda msjavrdebulad iwodeba piri, romelsac sasjelis 
aRsrulebis momentisaTvis ar Sesrulebia 21 weli (muxli 77). maTi 
ganTavseba xdeba specialurad gaTvaliswinebul daxuruli an Ria 
(axalgazrduli Tavisuflebis aRkveTis dawesebuleba) tipis daweseb-
ulebaSi an daxuruli tipis dawesebulebis izolirebul ganyofile-
baSi (axalgazrdebis ganyofileba). kanonmdeblobis Tanaxmad, axal-
gazrdul Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi an axalgazrdebis 
ganyofilebaSi erTmaneTisgan izolirebulad arian ganTavsebuli: a) 
pirebi, romelTac ar SesrulebiaT 15 weli; b) 15-dan 16 wlamde asakis 
pirebi; g) 16-dan 18 wlamde asakis pirebi; d) 18-dan 21 wlamde asakis 
pirebi (muxli 81).647

kanonmdebloba, romelic aregulirebs arasrulwlovanTa sakiT-
xebs, orientirebuli unda iyos axalgazrdebis keTildReobaze da 
miznad isaxavdes maT reabilitacias da ara dasjas. Tavisuflebis aRkve-
Tis mdgomareoba TiToeul arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil 
pirze sxvadasxvagvarad moqmedebs, rac damokidebulia maT zogad md-
gomareobaze, sulier janmrTelobaze, siZneleebis gamklavebis unarsa 
da sxva mniSvnelovan faqtorebze. zogadad, TiToeuli Tavisufle-
baaRkveTili piri, da gansakuTrebiT arasrulwlovnebi, maTi asakidan 
da specifikurobidan gamomdinare, ganicdian damoukideblobisa da 
socialuri mxardaWeris deficits, agreTve, maTTvis damaxasiaTebe-
lia daRlilobis SegrZneba imis gamo, rom moklebuli arian mizan-
mimarTul saqmianobas. aRniSnulma SegrZnebebma SeiZleba gamoiwvios 
izolaciis, degradaciisa da uuflebobis gancda, ramac Sesalebelia 
gaamwvavos arsebuli fsiqologiuri da qceviTi problemebi da xeli 
Seuwyos axali sirTuleebis provocirebasa da warmoqmnas, maT Soris 
depresiasa da sakuTari Tavis mimarT pativiscemis daqveiTebas an su-
lac dakargvas. TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebs, romlebic 
zemoaRniSnuli gancdebis qveS imyofebian, SesaZloa ganuviTardeT Za-
ladobisa da ganrisxebis reaqciebi, kerZod:

• damoukideblobisa da kontrolis ukmarisoba: im momentidan, 
rodesac TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebi gadaabi-
jeben Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis zRurbls, isi-

645  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 69, nawili 3. 
646  «Уголовно-исполнительные кодексы», Донецкий Мемориал, Донецк, 2004 г., ст. 379.
647 iqve, ст. 399.
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ni erTgvarad kargaven individualobas da ricxvebamde dai-
yvanebian. maTgan moiTxoven daemorCilon im wesebs, romlebic 
marTaven maTi cxovrebis yvela aspeqts: maT miuTiTeben sad 
unda daiZinon, sad miiRon sakvebi, rodis ivarjiSon da a. S. 
isini faqtobrivad kargaven gadawyvetilebis miRebis uflebas, 
rac mniSvnelovan gavlenas axdens maT cxovrebaze. uflebebisa 
da individualobis aseTma `dakargvam~ SeiZleba mniSvnelovani 
zegavlena iqonios TavisuflebaaRkveTili piris Rirsebasa da 
sulier mdgomareobaze. amitom, gasakviri ar aris, rodesac 
TavisuflebaaRkveTili pirebisaTvis xSirad damaxasiaTebelia 
depresia da uimedobis ganwyoba.

• socialuri mxardaWeris deficiti: TavisuflebaaRkveTili 
arasrulwlovnebi mowyvetili arian ojaxebs, megobrebsa da 
axlobel adamianebs, romelTac SeswevT maTi socialuri da 
emociuri mxardaWeris uzrunvelyofis unari. Sesabamisad, Ta-
visuflebaaRkveTili pirebi SeiZleba Tavs ara mxolod izoli-
rebulad, aramed martodac grZnobdnen.

• mizanmimarTuli saqmianobis deficiti: aRniSnuls adgili aqvs 
im SemTxvevaSi, rodesac Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
farglebSi ar aris organizebuli sxvadasxva programa, gana-
Tlebis miRebisa da muSaobis SesaZleblobebi. aseT dros, 
`iZulebiTma mowyenam~ SesaZloa gamoiwvios mowyena, rac, Tavis 
mxriv, SesaZloa gamoixatos problemur qcevasa da ZaladobaSi.

1. arasrulwlovani braldebulis/msjavrdebulis patimrobaSi/
Tavisuflebis aRkveTaSi yofnis sakanonmdeblo regulireba

2010 wlis oqtombridan ZalaSi Sevida saqarTvelos patimrobis 
kodeqsi, romlis farglebSic farTod iqna mimoxiluli da gansaz-
Rvruli fuZemdebluri principebi, dakavSirebuli arasrulwlovani 
braldebulebis patimrobisa da arasrulwlovani msjavrdebulebis 
mier sasjelis moxdis pirobebTan.

kodeqsiT ganisazRvrulia eqvsi tipis Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebuleba,648 romelTagan erT-erTi arasrulwlovanTa sareabil-
itacio dawesebulebaa.649 aRniSnuli dawesebulebis funqcionireba 
uzrunvelyofs arasrulwlovan msjavrdebulTa izolirebas srulw-
lovani msjavrdebulebisagan.

saqarTvelos patimrobis kodeqsis Sesabamisad, arasrulwlov-
anTa sareabilitacio dawesebuleba aris gansakuTrebulad dacu-

648 Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebis xuTi danarCeni tipia: 1) dabali 
riskis dawesebuleba; 2) naxevrad Ria tipis dawesebuleba; 3) daxuruli tipis 
dawesebuleba; 4) gansakuTrebuli riskis dawesebuleba; da 5) qalTa specialuri 
dawesebuleba.
649  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 10, nawili 1.
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li, specialuri damcavi zRudeebiT garSemortymuli dawesebuleba, 
romelSic uzrunvelyofilia msjavrdebulTa mudmivi meTvalyureo-
ba.650 sainteresoa, rom 2014 wlamde arasrulwlovanTa sareabilita-
cio dawesebuleba, romelic arasrulwlovanTa specialuri daweseb-
ulebis saxeliT iyo moxseniebuli patimrobis kodeqsSi, gaTanabre-
buli iyo naxevrad Ria tipis dawesebulebasTan; xolo es ukanaskneli 
SeiaraRebuli dacvis uzrunveyofas saWiroebs. Setanili cvlile-
bebis safuZvelze, arasrulwlovanTa sareabilitacio dawesebulebas 
SeiaraRebuli dacvis uzrunvelyofa moexsna.

msjavrdebulebi ganTavsebuli arian saerTo sacxovrebelSi, 
romelzedac maTi interesebidan gamomdinare da dawesebulebis deb-
ulebis moTxovnaTa dacvis mizniT, mudmivad xorcieldeba vizualuri 
an eleqtronuli meTvalyureoba. dawesebulebaSi msjavrdebulebs 
SeuZliaT damoukideblad gadaadgildnen dawesebulebis teritori-
aze (amk-s 83-e muxli).

patimrobis kodeqsis Tanaxmad, Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebaSi, rogorc wesi, erTmaneTisgan gancalkevebiT aTavseben eqv-
si kategoriis msjavrdebulebs,651 maTgan erT-erT kategorias aras-
rulwlovani msjavrdebulebi miekuTvnebian. am normiT saqarTvelos 
kanonmdeblobam uzrunvelyo patimrobis saerTaSoriso principebis 
dacva, daadgina ra, rom im SemTxvevaSic ki, Tu erTi da imave dawe-
sebulebaSi moxdeba sxvadasxva kategoriis msjavrdebulTa ganTavse-
ba, uzrunvelyofili iqneba maTi erTmaneTisgan izolireba. Tumca, 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsma dauSva SesaZlebloba 
sareabilitacio, saganmanaTleblo, sportul da sxva RonisZiebebSi 
sxvadasxva sqesis arasrulwlovanTa erTad monawileobaze (amk-s 81-e 
muxlis meoTxe nawili).

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi ufro Sors wavida 
da gansazRvra, rom arasrulwlovanTa sareabilitacio dawesebuleba-
Si arasrulwlovanTaTvis usafrTxo garemos uzrunvelsayofad, isini 
unda ganTavsdnen asakobrivi jgufis, Cadenili danaSaulis simZimis, 
fizikuri da gonebrivi ganviTarebis, agreTve, arasrulwlovanTa 
saukeTeso interesebidan gamomdinare sxva maxasiaTeblebis mixedviT. 

saqarTvelos patimrobis kodeqsi braldebulebsa da msjavrdeb-

650  iqve, muxli 122, nawili 1.
651  Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi gancalkevebiT aTavseben, rogorc 
wesi, kidev xuTi kategoriis patimrebs: 1) qalebs; 2) pirvelad msjavrdebule-
bs; 3) saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 1431 (adamianiT vaWroba (tre-
fikingi)) an/da 1432 (arasrulwlovniT vaWroba (trefikingi)) muxliT/muxlebiT 
gaTvaliswinebul danaSaulze/danaSaulebze dazaralebulad cnobil pirebs; 4) 
pirebs, romelTa sicocxlesa da janmrTelobas SeiZleba safrTxe Seeqmnas war-
suli samsaxurebrivi saqmianobidan gamomdinare; 5) gansakuTrebiT saSiS pirebs, 
romelTa pirovnuli Tvisebebi, kriminaluri avtoriteti, danaSaulis Cadenis 
motivi, damdgari marTlsawinaaRmdego Sedegi an Tavisuflebis aRkveTis dawese-
bulebaSi gamovlenili qceva mniSvnelovan safrTxes uqmnis Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebisa da maT garSemomyofTa usafrTxoebas.
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ulebze sacxovrebeli farTis normis sxvadasxva standarts gansaz-
Rvravs. aRsaniSnavia, rom arasrulwlovan msjavrdebulTaTvis, iseve 
rogorc sxva arasrulwlovnebisTvis, gaTvaliswinebulia sacxovre-
beli farTi aranakleb 4 kvadratuli metrisa.652 rac Seexeba arasrul-
wlovan braldebulebs, kodeqsis Tanaxmad, maTze vrceldeba bral-
debulTaTvis dadgenili sacxovrebeli farTis zogadi standarti, 
aranakleb 3 kvadratuli metri erT braldebulze.653 arasrulwlovan-
Ta marTlmsajulebis kodeqsSi xazgasmiTaa aRniSnuli, rom arasrulw-
lovan braldebuls/msjavrdebuls unda hqondes sxva braldebulTan/
msjavrdebulTan SedarebiT gaumjobesebuli pirobebi (amk muxli 83, 
punqti 1). kanonmdebloba ar akonkretebs `gaumjobesebuli pirobebi~ 
met farTs da/an ukeTes materialur-teqnikur infrastruqturas Tu 
romel sxva komponents gulisxmobs; Tumca, cxadia, rom arasrulw-
lovani braldebulis/ msjavrdebulis pirobebi ar unda iyos msgavsi 
imisa, rac aqvT srulwlovnebs, igi unda iyos ukeTesi.

srulwlovanebas miRweuli msjavrdebuli, romelic misi 
pirovnebisa da qcevis gaTvaliswinebiT ar SeiZleba pirobiT vadamde 
iqnes gaTavisuflebuli an arasrulwlovanTa specialur dawesebule-
baSi iqnes datovebuli, sasjelis Semdgomi moxdisaTvis unda gaigza-
vnos naxevrad Ria tipis Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi an 
dabali riskis Tavisuflebis aRkevTis dawesebulebaSi (amk 90 muxli 
meore nawili).

arasrulwlovani msjavrdebulis uflebamosilebebi detalurad 
mocemulia qvemoT ganxilul qveTavebSi. Tumca, damatebiT gamosayo-
fia arasrulwlovani braldebulis/msjavrdebulis samedicino mom-
saxurebiT uzrunvelyofa, romelic unda iyos qveyanaSi damkvidre-
buli samedicino momsaxurebis adekvaturi.654 garda imisa, arasrul-
wlovani braldebulisTvis/ msjavrdebulisTvis xelmisawvdomi unda 
iyos patimrobis an Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi nebadar-
Tuli samkurnalo saSualebebi, mas unda hqondes dawesebulebis mier 
SeZenilze meti Rirebulebis an analogiuri Tvisebebis mqone sam-
kurnalo saSualebebis sakuTari saxsrebiT SeZenis ufleba. damate-
biT, saWiroebis SemTxvevaSi, Tu arsebobs dasabuTebuli moTxovna da 
penitenciuri departamentis Tavmjdomaris nebarTva, mas aqvs piradi 
eqimis sakuTari saxsrebiT mowvevis ufleba.655 arasrulwlovani bral-
debuli/msjavrdebuli uzrunvelyofili unda iyos regularuli sa-
medicino SemowmebiT, saWiro mkurnalobiT, prevenciuli samedicino 
momsaxurebiTa da specialuri samedicino inventariT (amk 82-e muxli).

patimrobisa Tu Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi arasrul-
wlovani braldebulis/msjavrdebulis miRebisas samedicino perso-

652  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 15, nawili 2. 
653  iqve, muxli 15, nawili 3.
654  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 119.
655  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 24, nawili 1.
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nalis umTavresi funqciaa misi janmrTelobis mdgomareobis Semow-
meba, cnobis Sedgena da pirad saqmeSi Senaxva.656 im SemTxvevaSi, Tu 
samedicino Semowmebisas gamovlinda arasrulwlovanis mimarT ganx-
orcielebuli Zaladobis niSnebi, Semowmebis Camtarebeli piri valde-
bulia amis Sesaxeb dauyovnebliv acnobos arasrulwlovanis kanonier 
warmomadgenels da im dawesebulebis xelmZRvanels, sadac moTavse-
bulia arasrulwlovani braldebuli/msjavrdebuli (amk 82-e muxli).

kanonmdebloba patimrobisa da Tavisuflebis aRkveTis TiToeul 
dawesebulebaSi (maT Soris, im dawesebulebebSi, sadac arasrulw-
lovnebi arian ganTavsebuli) iTxovs saeqimo-samedicino punqtis Seqm-
nas.657 Tu arasrulwlovani braldebulis an msjavrdebulis mkurnalo-
ba SeuZlebelia dawesebulebis farglebSi Seqmnil saeqimo-samedicino 
punqtSi, igi SeiZleba gadayvanil iqnes departamentis daqvemdebare-
baSi arsebul braldebulTa/msjavrdebulTa samkurnalo dawesebule-
baSi an saerTo profilis saavadmyofoSi.658

moqmedi kanonmdebloba araerTgvarovnad aregulirebs arasrul-
wlovan braldebulebTan/msjavrdebulebTan mimarTebiT disciplin-
uri saxdelis gamoyenebas. kerZod, samartoo sakanSi moTavseba, ro-
gorc disciplinuri saxdeli, ar gamoiyeneba arasrulwlovanTa sare-
abilitacio dawesebulebaSi moTavsebuli msjavrdebulis mimarT (amk 
92-e muxli). arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsSi bralde-
buli arasrulwlovnis mimarT analogiuri daTqmis ararseboba iwvevs 
patimrobis kodeqsis 82-e muxlSi moqmedi normis braldebul aras-
rulwlovanze gavrcelebas, rac iZleva 14 dRemde vadiT samartoo 
sakanSi braldbeulis moTavsebis SesaZleblobas.

saqarTvelos patimrobis kodeqsi iTvaliswinebs msajvrdebulTa 
disciplinur patimrobas msjavrdebulis mier disciplinuri saxdel-
is moqmedebis vadaSi ganmeorebiT Cadenili disciplinuri darRvevi-
saTvis. Tumca, iqve miuTiTebs, rom administraciuli patimroba ar 
SeefardebaT orsul qalebsa da arasrulwlovan msjavrdebulebs.659

2. urTierToba gare samyarosTan

arasrulwlovnis urTierToba gare samyarosTan uzrunvelyofil 
unda iqnes yvela saSualebiT, rac samarTliani da humanuri mopy-
robis arsebiT nawils Seadgens da mniSvnelovania arasrulwlovnis 
sazogadoebisaken mosabruneblad.

TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa kontaqti gare sa-
myarosTan unda ganixilebodes rogorc maTi ufleba da ara rogorc 
privilegia. amitom aseTi kontaqtebi ar SeiZleba gamoyenebul iqnes 

656  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 124, nawili 2.
657  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 121, nawili 1. 
658  iqve, muxli 121, nawili 2.
659  saqarTvelos patimrobis kodeqsis muxli 90, nawili 3; amk-s muxli 92, nawili 4.
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rogorc waxalisebis an dasjis forma.
patimrebTan mopyrobis gaeros minimaluri standartuli wesebi 

(37-e da 92-e wesebi) saojaxo kontaqtebs exeba. maTi debulebebi Ta-
visuflebaaRkveTil pirebTan mimarTebiT exmaureba adamianis ufle-
baTa sayovelTao deklaraciis me-12 muxls, sadac aRniSnulia, rom 
`aravis mimarT ar SeiZleba TviTneburi Careva mis piradsa da ojaxur 
cxovrebaSi, agreTve ar SeiZleba misi sacxovrebeli binis, korespon-
denciis saidumloebis an misi pativisa da Rirsebis TviTneburi xe-
lyofa. yovel adamians aqvs kanonis mier aseTi Carevisa da xelyofisa-
gan dacvis ufleba~. SesaZloa, es debuleba ufro mniSvnelovania Ta-
visuflebis aRkveTis dawesebulebis SigniT, vidre mis gareT. xSirad 
xangrZlivi periodis ganmavlobaSi Tavisuflebis aRkveTis manZilze 
TavisuflebaaRkveTili pirisTvis gare samyarosTan kavSiris erTad-
erTi saSualeba mxolod naTesavebTan urTierTobaa. aseve cnobilia, 
rom ojaxTan da megobrebTan daSoreba Tavisuflebis aRkveTis erT-
erTi yvelaze mtkivneuli momentia.660

dakavebisTanave an Tavisuflebis aRkveTis erTi adgilidan meo-
reSi yoveli gadayvanisas TavisuflebaaRkveTil pirs ufleba aqvs 
TxovniT mimarTos kompetentur organos, raTa man Seatyobinos misi 
ojaxis wevrebs da mis mier arCeul sxva pirs sakuTari adgilmde-
bareobis an Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis Secvlis Sesaxeb.661

adgilmdebareobis Secvlis Taobaze informaciis miwodeba aris 
ara mxolod TavisuflebaaRkveTil pirTa, aramed maTi arasrulw-
lovani Svilebis (romelic SeiZleba ixdides sasjels) uflebac. bavS-
vTa uflebebis konvenciis 9.4 muxli konvenciis monawile saxelmwi-
foebs (maT Soris saqarTvelosac) avaldebulebs, rom bavSvebs an, Tu 
es saWiroa, ojaxis sxva wevrebs miawodon `aucilebeli informacia 
ojaxidan wasuli wevris adgilsamyoflis Sesaxeb~. 

im SemTxvevaSi, Tu dakavebuli an dapatimrebuli piri arasrul-
wlovania, an ar aqvs unari aRiqvas Tavisi uflebebi, kompetenturma 
organom sakuTari iniciativiT unda uzrunvelyos zemoaRniSnuli in-
formaciis miwodeba. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces aras-
rulwlovanTa mSoblebis an meurveebis informirebas.662

ojaxTan da megobrebTan kavSiris SenarCuneba mniSvnelovania, rac, 
upirveles yovlisa, vlindeba maSin, rodesac patimari sacxovrebel 
adgilTan axlosaa ganTavsebuli. Tu patimrebi saxlidan Zalian Sors 
ganTavsdebian, maTi monaxuleba (iseve rogorc saxlSi droebiTi gaS-
veba) ufro did Zalisxmevasa da xarjebTan iqneba dakavSirebuli. am 
mosazrebas ganmartavs principebis krebulis me-20 principi, romlis 

660  cixis personalis gadamzadebis saxelmZRvanelo, saqarTvelos sasjelaRs-
rulebis departamenti/iusticiis saministro, Tbilisi, 2005 w., gv. 115.
661  principTa erToblioba nebismieri formiT dakavebul an dapatimrebul pir-
Ta dasacavad, miRebuli gaeros generaluri asambleis 1988 wlis 9 dekembris 
43/173 rezoluciiT. principi 16(1).
662  iqve, principi 16(3).
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mixedviTac, dakavebuli an dapatimrebuli piris TxovniT, Tu es Sesa-
Zlebelia, dakavebis an dapatimrebis adgili unda iyos mis sacxovreb-
el adgilTan, rac SeiZleba, axlos.663

sacxovrebel adgilTan axlos gadayvanis SesaZlebloba unda ganix-
ilon yovel TavisuflebaaRkveTil pirTan erTad misi Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebaSi moTavsebis Semdeg mokle vadaSi. bevr qveya-
naSi qali patimrebis am principiT ganTavseba siZneles warmoadgens, 
radgan qalTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebis simciris gamo, 
dawesebuleba SeiZleba ar arsebobdes TavisuflebaaRkveTili qal-
isTvis sasurvel adgilas. analogiuri sirTuleebia saqarTveloSi 
msjavr debuli arasrulwlovnebisa da qalTa ganTavsebasTan daka-
vSirebiT, radgan TiToeuli Tavisuflebis aRkveTis mxolod erTi 
dawesebuleba funqcionirebs. 

arasrulwlovan msjavrdebuls ufleba unda hqondes ikontaqtos 
ojaxis wevrebTan, megobrebsa da sxva pirebTan, aseve datovos Ta-
visuflebis aRkveTis dawesebuleba ojaxisa da axloblebis mosanax-
uleblad, miiRos  dawesebulebis datovebis specialuri nebarTva 
saganmanaTleblo Tu profesiuli saqmianobis gansaxorcieleblad. 
sasjelis moxdis periodSi arasrulwlovnis mier Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebis gareT gatarebuli dro (xanmokle Svebuleba, 
saswavlebelSi an samuSaoze dawesebulebis gareT yofna) mas sasjelis 
moxdis saerTo vadaSi unda CaeTvalos.

gare samyarosTan (gansakuTrebiT ki ojaxis wevrebTan) regularu-
li kontaqti arasrulwlovani msjavrdebulis reabilitaciis erT-
erT umTavres da umniSvnelovanes formas warmoadgens. Sesabamisad, 
arasrulwlovan msjavrdebulsa da misi ojaxis wevrebs Soris kavSiris 
uzrunvelyofa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis administra-
ciis prioritets unda warmoadgendes. SesaZleblobis farglebSi da 
kanoniT dadgenil SemTxvevebSi arasrulwlovan msjavrdebuls unda 
mieces xanmokle vadiT Sin wasvlisa da ojaxis wevrTa monaxulebis 
ufleba. rogorc wesi, es vada yovel jerze ramdenime dRes Sead-
gens. saqarTveloSi aRniSnuli vada ar SeiZleba aRematebodes 5 dRes, 
romelSic Sedis daniSnulebis adgilamde mgzavrobis droc (amk 88 
muxli). Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis gareT xanmokle gasv-
lis dro Sedis sasjelis saerTo vadaSi. Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebis gareT xanmokle gasvlis SemTxvevaSi arasrulwlovani msja-
vrdebuli pirvelive dRes unda gamocxaddes probaciis biuroSi, sa-
dac aRniSnavs Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis gareT xanmokle 
gasvlis dawyebis dros. Tu obieqturi mizeziT arasrulwlovani msja-
vrdebuli gansazRvrul vadaSi ver axerxebs Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi dabrunebas, probaciis biuro uflebamosilia gau-
grZelos mas vada ara umetes 2 dRisa.664 rac Seexeba arasrulwlovan 

663  iqve, principi 20.
664  saqarTvelos patimrobis kodeqsi muxli 27, nawili 11. 
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braldebuls, mas ufleba ar aqvs isargeblos dawesebulebis gareT 
xanmokle gasvliT. arasrulwlovan braldebuls SeiZleba ufleba 
mieces gansakuTrebul, pirad garemoebebTan dakavSirebiT droebiT 
datovos dawesebulebis teritoria, Tu miRebulia sarwmuno cnoba 
braldebulis/msjavrdebulis axlo naTesavis gardacvalebis an si-
cocxlisaTvis saSiSi avadmyofobis Taobaze an sxva gansakuTrebul 
garemoebasTan dakavSirebiT an msjavrdebulis socialuri aqtivobis 
gansaxorcieleblad, agreTve, Tu aucilebelia braldebulis monaw-
ileoba sagamoZiebo an sxva saproceso moqmedebaSi.665 braldebulis 
mier dawesebulebis droebiT datovebis nebarTvas gascems gamomZie-
beli an prokurori, romelic werilobiT egzavneba dawesebulebasa da 
sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros penitenciur  depar-
taments.666

sxvadasxva qveynis praqtika gansxvavebulia Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebis gareT xanmokle gasvlis uflebiT sargeblobis 
periodulobis mxriv. evropis zogierT qveyanaSi Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebis gareT arasrulwlovani msjavrdebulis xanmokle 
gasvla yovelTviurad xdeba, saqarTveloSi am uflebiT sargebloba 
ki SesaZlebelia weliwadSi samjer (amk 88-e muxli). amave 88-e mux-
lis meore nawilis Tanaxmad, aRniSnuli uflebiT sargebloba SeuZlia 
mxolod im arasrulwlovan msjavrdebuls, romelmac faqtobrivad 
moixada:

a) naklebad mZime danaSaulisaTvis mosaxdeli sasjelis _ Tavisu-
flebis aRkveTis vadis aranakleb erTi mesamedi;

b) mZime danaSaulisaTvis mosaxdeli sasjelis _ Tavisuflebis 
aRkveTis vadis aranakleb naxevari;

g) gansakuTrebiT mZime danaSaulisaTvis mosaxdeli sasjelis _ 
Tavisuflebis aRkveTis vadis aranakleb ori mesamedi.

mizanSewonilia Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis adminis-
traciam xeli Seuwyos ojaxis wevrebs xSirad mividnen arasrulw-
lovanTa mosanaxuleblad (kanoniT dadgenili yovelTviuri paemnebis 
farglebSi) da iqonion kontaqti werilebisa da telefonis saSuale-
biT. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 87 muxli aras-
rulwlovan msjavrdebuls 1 Tvis ganmavlobaSi sakuTari xarjiT 5 
(sakuTari xarjiT _ ulimito), xolo braldebuls _ 3 satelefono 
saubriT sargeblobis uflebas aZlevs667, TiToeuli ara umetes 15 

665  saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis 
sakiTxTa ministris 2010 wlis 16 noemberis №160 brZaneba `patimrobis/Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebis droebiT datovebis, Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebis gareT xanmokle gasvlis, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
gareT xanmokle gasvlis uzrunvelyofis RonisZiebis gamoyenebisa da Tavi-
suflebis aRkveTis dawesebulebis gareT xanmokle gasvlis aRsrulebis wesis 
gansazRvris Taobaze~, muxli 3, nawili 1.
666  iqve, №160 brZaneba, muxli 3, nawili 4.
667  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 79, nawili 1, qvepunqti g). 
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wuTis xangrZlivobisa. arasrulwlovani braldebulisgan gansxvave-
biT, msjavrdebuls TveSi 4 videopaemniT, xolo waxalisebis for-
miT, TveSi 2 damatebiTi videopaemniT sargeblobis ufleba aqvs (amk 
87 muxli). amave muxlis safuZvelze arasrulwlovani msjavrdebuli 
aseve xangrZlivi paemnis uflebiTac sargeblobs; kerZod, weliwadSi 
SesaZlebelia hqondes 4 aseTi paemani da waxalisebis formiT, weli-
wadSi damatebiT 6 xangrZlivi paemani miiRos. TiToeuli xangrZlivi 
paemani SeiZleba gagrZeldes araumetes 23 saaTis droiT.668 

kerZod, patimrobis kodeqsis 77-e da 123-e muxlebi adgens 1 Tvis 
ganmavlobaSi braldebulis mier xanmokle paemniT sargeblobis maqsi-
malur da ara minimalur odenobas, agreTve gansazRvravs aRniSnu-
li paemnis ganxorcielebis nebarTvis gamcem (SezRudvis damwesebel) 
subieqtebs da adgens normis am formiT moqmedebis konkretul vadas. 
ufro detalurad ki, braldebuls (maT Soris arasrulwlovan bral-
debuls) 2016 wlis 1 ianvramde prokuroris an gamomZieblis nebarT-
vis safuZvelze 1 Tvis ganmavlobaSi SeuZlia isargeblos ara umetes 4 
xanmokle paemnis uflebiT. am vadis dadgomis Semdeg, es ufleba Sei-
Zleba SeizRudos gamomZieblis an prokuroris dadgenilebis safuZ-
velze.

patimrobis kodeqsma, mis winamorbed patimrobis Sesaxeb kanonTan 
SedarebiT, gazarda im pirTa wre, romlebTanac braldebuls/msja-
vrdebuls (maT Soris arasrulwlovan braldebuls/msjavrdebuls) 
xanmokle paemnis farglebSi Sexvedris ufleba aqvs. es norma ganmt-
kicebul iqna arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsiTac, sadac 
damatebiT ganisazRvra msjavrdebulis nebismier pirTan xanmokle da 
xangrZlivi paemnis ganxorcielebis SesaZlebloba kanonieri warmo-
madgenlisa da penitenciuri departamentis direqtoris nebarTviT 
(amk 87 muxli). pirTa wre, romelTanac patimrobis kodeqsi uSvebs 
xanmokle paemnis ganxorcielebas, moicavs axlo naTesavebs (Svili, 
meuRle, piri, romelTanac saerTo Svili hyavs, mSobeli (mSvilebeli), 
dedinacvali, maminacvali, meuRlis mSobeli, geri, naSvilebi da mis 
STamomavali, SviliSvili, da, Zma, diswuli, Zmiswuli da maTi Svilebi, 
bebia, papa, bebiis ded-mama, papis ded-mama (rogorc dedis, ise mamis 
mxridan), biZa (dedis Zma, mamis Zma), deida, mamida, biZaSvili, deidaS-
vili, mamidaSvili, agreTve im pirs, romelTanac cxovrobda da eweoda 
saerTo meurneobas patimrobis/Tavisuflebis aRkveTis dawesebule-
baSi moxvedramde bolo 1 wlis ganmavlobaSi).669 

arasrulwlovan msjavrdebuls pirveli xanmokle paemnis ufleba 
mizanSewonilia mieces misi Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi 
miyvanisTanave, damoukideblad imisa, hqonda Tu ara mas xanmokle an 
xangrZlivi paemani sxva dawesebulebaSi yofnisas. Semdegi Sexvedre-
bi msjavrdebuls, rogorc wesi, miecema garkveuli periodis Semdeg 

668  saqarTvelos patimrobis kodeqsi muxli 172, punqti 5.
669  saqarTvelos patimrobis kodeqsi muxli 17, nawili 2. 
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(Tanabrad gadanawilebis principi), romelic ganisazRvreba Tvis dRe-
Ta odenobis (xanmokle paemnis SemTxvevaSi) da wlis TveTa odenobis 
(xangrZlivi paemnis SemTxvevaSi) paemnebis im odenobaze gayofiT, rac 
kanonmdeblobiT aqvs gansazRvruli msjavrdebuls TveSi/weliwadSi.

paemani xorcieldeba arasrulwlovani braldebulis/msjavrdebu-
lis Tanxmobis SemTxvevaSi. arasrulwlovanTa sareabilitacio dawe-
sebulebis administracias paemnis Taobaze werilobiT unda ecnobos 
paemnamde 5 dRiT adre. gancxadebas Tan unda erTodes ganmcxadeblis 
arasrulwlovan braldebulTan/msjavrdebulTan axlo naTesaobis 
damadasturebeli dokumenti (dabadebis mowmoba, qorwinebis mowmoba, 
cnoba gacemuli adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos mier). Tavi-
suflebis aRkveTis dawesebulebis administracia paemnis moTxovnaze 
gancxadebis miRebidan ara ugvianes 5 dRisa uzrunvelyofs paemnis 
organizebas, garda im SemTxvevisa, rodesac arsebobs uaris Tqmis mo-
tivirebuli safuZveli, ris Taobazec ganmcxadebeli informirebul 
unda iqnes imave dRes.670

arasrulwlovan braldebuls/msjavrdebuls, romelic ucxo qvey-
nis moqalaqea, ufleba aqvs SeuzRudavad Sexvdes Tavisi qveynis sakon-
sulos warmomadgenels an im qveynis diplomatiuri dawesebulebebisa 
da sakonsuloebis warmomadgenlebs, romlebic iTavseben misi qveynis 
moqalaqeTa interesebis dacvas an, romlebmac sakuTar Tavze aiRes 
maTi interesebis dacva, agreTve, saxelmwifoTaSoris organoebTan, 
romlebic am pirTa interesebs icaven.671

paemnebsa da dawesebulebis xanmokle datovebas Soris sain-
tereso kompromisis magaliTia germania, sadac is cnobilia termin 
`bezuxsaus gangis~ (Svebuleba vizitis nacvlad) saxeliT. zogierT Ta-
visuflebaaRkveTil pirs saSualeba eZleva Sexvdes mnaxvels Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebis kedlebs gareT im drois ganmavloba-
Si, ra droiTac paemani unda gagrZelebuliyo. aseT gadawyvetilebas 
is upiratesoba aqvs, rom TavisuflebaaRkveTili piri da misi mnax-
veli TviTon arCeven Sexvedris adgils da pirobebs, xolo Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebis personals aRar uxdeba am probleme-
bze zrunva.672

ukrainis sasjelaRsrulebis kodeqsis 144-e muxlis Tanaxmad, 
kargi qcevis, Sromisa da swavlis mimarT keTilsindisieri damokide-
bulebis, TviTSemoqmedebiTi organizaciebis muSaobaSi da aRmzrd-
elobiT RonisZiebebSi aqtiuri monawileobis gamo arasrulwlovani 
msjavrdebulebi SeiZleba waxalisdnen. kerZod, waxalisebis formad 
SeiZleba gamoyenebul iqnes erT-erTi qvemoT CamoTvlili RonisZieba:

a) Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis TanamSromlebis Tanxle-

670  iqve, muxli 17, nawili 6.
671  iqve, muxli 17, nawili 13.
672 cixis personalis gadamzadebis saxelmZRvanelo, saqarTvelos sasjelaRs-
rulebis departamenti/iusticiis saministro, Tbilisi, 2005, gv. 118.
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biT kulturul da sportul RonisZiebebze daswreba dawesebulebis 
farglebs gareT;

b) mSoblebis an sxva axlo naTesavebis TanxlebiT aRmzrdelobiTi 
dawesebulebis gareT gasvlis uflebis micema.

amasTan, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis gareT gasvlis xan-
grZlivobas, romelic ar unda aRematebodes 8 saaTs, gansazRvravs-
dawesebulebis direqtori. akrZalulia Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebis farglebs gareT im kulturul da sportul RonisZiebebze 
daswreba, romelic saRamos 8 saaTis Semdeg ewyoba.673

xSiria SemTxvevebi, rodesac Tavisuflebis aRkveTis gamo aras-
rulwlovani msjavrdebulebi kargaven kavSirs sakuTar ojaxebTan. 
arasrulwlovnis mier axali sisxlissamarTlebrivi danaSaulis Ca-
denis prevenciisa da misi sazogadoebaSi integraciis xelSewyobis 
mizniT, dawesebulebis administracia valdebuli unda iyos daadgi-
nos dawesebulebidan gasvlis Semdeg romel arasrulwlovans aRar 
aqvs kontaqti sakuTar ojaxTan da Sesabamis saxelmwifo Tu arasam-
Tavrobo organizaciebTan kavSiris damyarebisa da TanamSromlobis 
safuZvelze daexmaros Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebidan gaTa-
visuflebul arasrulwlovans am kavSiris aRdgenaSi.

3. resocializacia-reabilitacia

msjavrdebulis resocializacias saqarTvelos patimrobis kodeq-
sis 116 muxli ganmartavs, rogorc msjavrdebulSi sazogadoebis, sxva 
adamianebis, zneobis normebisa da adamianTa Tanacxovrebis damkvi-
drebuli wesebisadmi pativiscemisa da pasuxismgeblobis grZnobis Cam-
oyalibebas, xolo resocializaciis ZiriTad saSualebebad asaxelebs: 
a) sasjelis moxdas dadgenili wesis Sesabamisad; b) sareabilitacio 
programebis ganxorcielebas; g) aRmzrdelobiT muSaobas arasrulw-
lovnebTan; d) msjavrdebulTa dasaqmebas; e) zogadi da profesiuli 
ganaTlebis miRebas; v) sazogadoebasTan urTierTobas.

arasrulwlovanTa sareabilitacio dawesebulebaSi myofi aras-
rulwlovnisaTvis garantirebuli unda iyos Sinaarsobrivi qmedebe-
biTa da programebiT sargebloba, romlis mizanic iqneba misi pasux-
ismgeblobis grZnobis gazrda da im damokidebulebebisa da SesaZle-
blobebis gaumjobeseba, rac mas daexmareba sazogadoebis srulfaso-
van wevrad CamoyalibebaSi.

TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebs maT statusTan dakav-
SirebiT aranairi safuZvliT ar SeiZleba uari eTqvaT samoqalaqo, 
politikur, ekonomikur, socialur da kulturul uflebebze, rom-
lebic erovnuli kanonmdeblobisa an/da saerTaSoriso xelSekrule-
bebis safuZvelze maT ganuyofel nawils warmoadgens.

673 «Уголовно-исполнительные кодексы», Донецкий Мемориал, Донецк, 2004 г., ст. 378.
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arasrulwlovanTa reabilitaciisa da saganmanaTleblo progr-
amebis gazrdis mizniT mizanSewonilia arasrulwlovanTa Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebis administraciis TanamSromloba im 
dawesebulebebTan, romlebic zogadad arasrulwlovanTa sakiTxebze, 
maT ganaTlebasa da ganviTarebaze muSaoben (magaliTad, ganaTlebisa 
da mecnierebis saministro, sportis saministro, bavSvis uflebebze 
momuSave da axalgazrduli arasamTavrobo organizaciebi da sxv.). am 
mizniT arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi iTvaliswinebs 
sxvadasxva saministrosTan rigi erToblivi brZanebebis gamocemas; ase 
magaliTad, arasrulwlovan braldebuls/msjavrdebuls saSualeba 
unda hqondes miiRos sruli zogadi ganaTleba saqarTvelos sasje-
laRsrulebisa da probaciis ministrisa da saqarTvelos ganaTlebisa 
da mecnierebis ministris erToblivi brZanebiT dadgenili wesis Sesa-
bamisad (amk 84-e muxli).

gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs TanamSromlobas sxvadasxva 
arasamTavrobo organizaciasTan, romelTac mniSvnelovani daxmarebis 
gaweva SeuZliaT sareabilitacio programebis danergva-ganxorciele-
baSi, sportuli RonisZiebebisa Tu araformaluri saswavlo procesis 
organizebaSi, rogoricaa, magaliTad, kompiuteris klasi, arT-Tera-
pia (xatva, Zerwva da sxv.), skolis programisgan damatebiTi ucxo enis 
Semswavleli wre da sxv.

arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi 
aucilebelia mudmiv Statze muSaobdes an xelSekrulebiT iyos ay-
vanili fsiqologi, romlis saqmianobac xels Suwyobs arasrulwlov-
anTa reabilitacias.

resocializaciis farglebSi arasrulwlovanTa Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebis erT-erT umTavres mizans arasrulwlovan-
Ta ganaTleba unda warmoadgendes. saskolo asakis yvela arasrulw-
lovan braldebuls/msjavrdebuli uzrunvelyofili unda iyos misi 
moTxovnebisa da SesaZleblobebis Sesabamisi ganaTlebis miRebiT, 
rac xels Seuwyobs mis sazogadoebaSi `umtkivneulod~ dabrunebasa 
da ganmeorebiTi danaSaulis Cadenis acilebas. aseTi ganaTleba unda 
uzrunvelyon kvalificiurma maswavleblebma qveynis saganmanaTle-
blo sistemaSi integrirebuli programebis saSualebiT imgvarad, rom 
gaTavisuflebis Semdgom arasrulwlovanma daubrkoleblad SeZlos 
swavlis gagrZeleba.

arasrulwlovanTa ganaTlebis uzrunvelyofis mizniT aucilebe-
lia arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi fun-
qcionirebdes skola, an arasrulwlovnebs hqondeT Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebis datovebis saSualeba sajaro skolaSi swav-
lis mizniT. skola swavlebis saerTo erovnuli programis farglebSi 
uwyvet saswavlo process unda axorcielebdes. arasrulwlovanTa 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi moqmedi skola unda eqvemde-
barebodes ganaTlebisa da mecnierebis saministros da masSi dasaqme-
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buli unda iyvnen ganaTlebisa da mecnierebis saministros mmarTv-
elobaSi myofi sertificirebuli maswavleblebi. skolas, sxva sajaro 
skolebis msgavsad, rigiTi nomeri unda hqondes. skolis dasrulebis 
Semdeg ganaTlebis damadasturebeli sertifikatis (atestatis) ga-
dacema unda xdebodes ganaTlebisa da mecnierebis saministros war-
momadgenlebis da ara Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis admin-
istraciis mier. sertifikatSi (atestatSi) ar unda iyos miTiTebuli, 
rom skola, romelic arasrulwlovanma daamTavra, funqcionirebda 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi. sxva sityvebiT rom vTqvaT, 
arasrulwlovani braldebulis/msjavrdebulis mier braldebulad 
yofnis/sasjelis moxdis periodSi miRebuli ganaTlebis damadas-
turebel dokumentSi (diplomi, sertifikati, atestati da sxva) ar 
mieTiTeba informacia, romliTac SesaZlebelia arasrulwlovnis, ro-
gorc nasamarTlevis an yofili msjavrdebulis, identificireba.674

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi did mniSvnelobas 
aniWebs sruli zogadi da profesiuli ganaTlebis miRebis uzrunve-
lyofas patimrobis/arasrulwlovanTa sareabilitacio dawesebule-
bebSi. Sesabamisi dawesebulebis administracia valdebulia Seqmnas 
yvela piroba, rom braldebulma/msjavrdebulma miiRos zogadi da 
profesiuli ganaTleba.675

arasrulwlovani braldebulis/msjavrdebulisTvis dawyebiTi ga-
naTlebisa da sabazo ganaTlebis micema savaldebuloa.676 im SemTx-
vevaSi Tu arasrulwlovans ara aqvs Semecneba, swavlasTan mimarTebiT 
awydeba sirTuleebs, asakisda miuxedavad ar uswavlia sajaro skola-
Si an asakTan SefardebiT arasakmarisi swavlis istoria gaaCnia, unda 
funqcionirebdes specialuri programebi da aseT arasrulwlovnebT-
an swavleba individualuri gegmiT unda mimdinareobdes. saintere-
soa, rom kanonmdebloba amgvar individualur midgomas mxolod msja-
vrdebulTan mimarTebiT uSvebs da arafers ambobs braldebul aras-
rulwlovanze.677

arasrulwlovanTa sareabilitacio dawesebulebis administraciam 
gansakuTrebuli yuradReba unda miaqcios ucxoeli an gansxvavebuli 
kulturuli an eTnikuri warmomavlobis arasrulwlovnebisaTvis ga-
naTlebis xelmisawvdomobas. arasrulwlovans, romelmac ar icis sax-
elmwifo ena, unda Seeqmnas pirobebi mis Sesaswavlad.

umetes SemTxvevaSi Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi 
warmatebulad ganxorcielebuli saganmanaTleblo da treningis pro-
gramebi oTxi ZiriTadi TaviseburebiT gamoirCeva:

• stimulze damyarebuli struqtura: TavisuflebaaRkveTili 
pirebi iReben privilegiebs da waxalisebebs, rogoricaa Tavisu-

674  amk muxli 84, nawili 6.
675  amk muxli 84, nawili 3.
676  amk muxli 84, nawili 2.
677  amk muxli 84, nawili 7.
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flebis aRkveTis vadis Semcireba, vadaze adre gaTavisufleba 
da Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi dasaqmebis upirate-
si ufleba, raTa SesaZlebloba hqondeT daasrulon saswavlo 
kursebi da miaRwion sasurvel miznebs.

• moswavleebze orientirebuli struqtura: programebi adas-
tureben, rom TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebi arian 
sxvadasxva kulturuli garemodan gamosuli mozrdilebi, rom-
lebsac codnis gansxvavebuli done da unar-Cvevebi aqvT. am 
programebis warmateba damokidebulia TavisuflebaaRkveTilTa 
nebisyofaze.

• sazogadoebaze orientirebuli struqtura: sazogadoebidan 
gamosul moxaliseebs da organizaciebs, maT Soris religiur 
organizaciebs, SeuZliaT gadamwyveti roli iTamaSon sazoga-
doebasTan TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis mudmivi 
kavSiris uzrunvelyofis gziT.

• yovelmxrivi (saerTo xasiaTis) programebi: programebi adas-
tureben, rom Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebidan gaTavi-
suflebuli patimrebi xSirad saWiroeben damakavSirebel ̀ xids~ 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis farglebSi cxovrebasa 
da dawesebulebidan gaTavisuflebis Semdeg cxovrebas Soris. 
am programebis mixedviT, gaTavisuflebul patimrebs aqvT 
gardamaval programebSi CarTvis arCevani (an zogjer CarTva 
moeTxovebaT), rac aZlierebs Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebaSi miRebul unar-Cvevebs.678

yovel Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi (maT Soris aras-
rulwlovanTa sareabilitacio dawesebulebaSic) unda funqcionireb-
des biblioTeka, romelic aRWurvili iqneba rogorc saganmanaTle-
blo, aseve, arasrulwlovanTa SemTxvevaSi, Sesaferisi gasarTobi 
wignebiTa da JurnalebiT.

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi (muxli 84, punqti 
4) xazgasmiT aRniSnavs, rom msjavrdebulebisTvis unda Seiqmnas pi-
robebi profesiuli ganaTlebis uzrunvelyofisa da profesiuli 
donis amaRlebis mizniT. profesiuli swavleba msjavrdebulTaTvis 
nebayoflobiTi unda iyos. arasrulwlovan msjavrdebulTa profesi-
uli swavlebis danergvisa da ganxorcielebis dros upiratesoba unda 
mieniWos im profesiebs, romelTa organizebaca da Seswavlac dawese-
bulebis pirobebSia SesaZlebeli da romlebzec arsebobs moTxovna 
dasaqmebis bazarze. es ukanaskneli xels Seuwyobs profesiuli kvali-
fikaciis miRebisa da sasjelis moxdis Semdeg, gaTavisuflebisas, sa-
muSaos moZiebasa da dasaqmebas.

arasrulwlovan msjavrdebuls unda hqondes profesiuli 
treningebiT sargeblobis ufleba iseT garemoSi, romelic moamza-

678  cixis personalis gadamzadebis saxelmZRvanelo, saqarTvelos sasjelaRs-
rulebis departamenti / iusticiissaministro, Tbilisi, 2005, gv. 108.
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debs mas samomavlo dasaqmebisaTvis. Tavisuflebis aRkveTis dawese-
bulebaSi samuSaos meTodebi da organizeba maqsimalurad unda uax-
lovdebodes da asaxavdes sazogadoebaSi gansaxorcielebel analo-
giur samuSaos imgvarad, rom moamzados arasrulwlovani sazogadoe-
baSi dabrunebisa da cxovrebis pirobebisTvis.

yovel arasrulwlovan braldebuls / msjavrdebuls, romelic 
muSaobs, unda hqondes ganxorcielebuli saqmianobis adekvaturi 
anazRaureba (amk 85-e muxli). imave 85-e muxlis me-5 nawilis Tanaxmad, 
dauSvebelia arasrulwlovani msjavrdebulis sameurneo samuSaoebze 
dasaqmeba.

arasrulwlovani braldebulis / msjavrdebulis muSaoba dasaS-
vebia swavlisagan Tavisufal dros. amasTanave, swavlisa da muSaobis 
dro ar unda aRematebodes dReSi 8 saaTs (amk 85-e muxlis meore 
nawili).

yovel arasrulwlovan msjavrdebuls, ganurCevlad misi re-
ligiuri mrwamsisa, ufleba unda hqondes daikmayofilos Tavisi 
moTxovnilebebi religiasa da sulier cxovrebasTan dakavSirebiT, 
kerZod, im msaxurebaze an Sexvedrebze daswrebis gziT, romelic 
uzrunvelyofili iqneba patimrobis / arasrulwlovanTa sareabili-
tacio dawesebulebaSi, agreTve, uflebiT, iqonios religiuri xasi-
aTis wignebi da sagnebi, raTa misdios sakuTar aRmsareblobas. re-
ligia gansakuTrebul rols TamaSobs Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebis garemoSi rigi mniSvnelovani miznis ganxorcielebaSi. es 
miznebi moicavs: 1) TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnis kiTxve-
bze cxovrebis Sesaxeb pasuxis gacemas; 2) aucilebeli wesebis gac-
nobas, romelTa dacva savaldebuloa da romlebic aadvilebs Tavisu-
flebaaRkveTil pirTa resocializacias; da 3) sazogadoebasTan kon-
taqtis damyarebas erTgvarad moazrovne patimrebis erTad TavmoyriT 
salocavad, religiur Temebze sasaubrod, msjelobisaTvis. amgvari 
erTad yofna TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovans garkveul wres-
Tan erTianobis SegrZnebas aniWebs da mis kulturaze dadebiTad mo-
qmedebs.679

uaxlesma kvlevebma gviCvena, rom religiuri xasiaTis rCeva-
darigeba amcirebs patimrobis / Tavisuflebis aRkveTis dawesebul-
bebSi Zaladobas da mas TiTqmis ara aqvs recidivi. xSirad religiuri 
aqtiuroba, mrCevlebis da damrigeblebis gamoyenebiT, SeiZleba iyos 
damatebiTi SesaZlebloba, raTa daakavSiros Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi arsebuli atmosfero gare sazogadoebas da gaaum-
jobesos reintegraciisadmi mimarTuli Zalisxmeva.680

arasrulwlovani msjavrdebulis resocializaciisa da sazoga-
doebaSi dabrunebisaTvis momzadebis mizniT 2012 wlidan dainerga in-
dividualuri gegma, romelic TiToeuli arasrulwlovani msjavrde-

679  cixis personalis gadamzadebis saxelmZRvanelo, saqarTvelos sasjelaRs-
rulebis departamenti / iusticiis saministro, Tbilisi, 2005, gv. 112-113.
680 iqve.
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bulisaTvis individualurad Sedgenil aqtivobaTa erTobliobas war-
moadgens. igi riskebis Sefasebasac exeba, rac iZleva arasrulwlovani 
msjavrdebulis resocializaciisTvis mzaobisa da ganmeorebiTi dana-
Saulis Cadenis SesaZlo albaTobis Sefasebis SesaZleblobas.

individualuri gegma iTvaliswinebs konkretuli aqtivobebis 
CamonaTvals, mis gansaxorcieleblad gansazRvruli droisa da aras-
rulwlovanTa sareabilitacio dawesebulebis pasuxismgebeli Tanam-
Sromlebis miTiTebiT.681 individualur gegmaSi gaTvaliswinebuli 
unda iyos aqtivobebi, romlebic ukavSirdeba arasrulwlovan msja-
vrdebulTan socialuri muSakis, fsiqologis, eqimisa da maswavleb-
lis rogorc individualur, aseve jgufur muSaobas.682 kerZod, aRniS-
nuli aqtivobebi SesaZlebelia moicavdes Sexvedrebs fsiqologTan, 
monawileobas fsiqosocialuri Terapiis kursebsa da sxvadasxva sa-
ganmanaTleblo da sportul aqtivobaSi.

individualur gegmas TiToeul arasrulwlovan msjavrdebulTan 
mimarTebiT adgens arasrulwlovanTa sareabilitacio dawesebuleba-
Si moqmedi koordinatori da multidisciplinuri sabWo,683 romelic 
Sedgeba dawesebulebis socialuri muSakis, fsiqologis, eqimisa da 
maswavleblisgan.684 multidisciplinuri sabWos fuqncias warmoadgens 
arasrulwlovani msjavrdebulis biofsiqosocialuri portretis Se-
qmna, gamovlenili saWiroebebis gaTvaliswinebiT arasrulwlovani ms-
javrdebulisaTvis individualuri samoqmedo gegmis SemuSaveba da mis 
ganxorcielebaze monitoringi.685 TiToeuli arasrulwlovani msja-
vrdebulis individualuri gegma dasamtkiceblad waredgineba dawe-
sebulebis direqtors.686 

moldaveTSi damkvidrebulia praqtika, romlis mixedviTac, Ta-
visuflebis aRkveTis dawesebulebaSi ganTavsebuli arasrulwlovani 
msjavrdebuli, romelic gamosworebis gzas adgas, gaTavisuflebamde 
3 TviT adre, gaTavisuflebisaTvis momzadebis mizniT, SeiZleba ga-
dayvanili iyos saerTo reJimidan resocializaciis pirobebSi. aseT 
SemTxvevaSi, isini cxovroben Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
gareT, socialuri reabilitaciis centrSi yovelgvari dacvis gareSe, 
magram zedamxedvelobis qveS. maT ufleba aqvT isargeblon TveSi dam-
atebiTi 1 xangrZlivi paemniT da ganusazRvreli raodenobis xanmokle 
paemniT (muxli 109).687

681  saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis sa-
kiTxTa ministris brZaneba #19 sasjelis moxdis individualuri dagegmvis ins-
truqciis Taobaze, 02.02.2012, muxli 1, nawili 2.
682  iqve, muxli 1, nawili 3.
683  iqve, muxli 1, nawili 10.
684  iqve, muxli 3, nawili 1.
685  iqve, muxli 3, nawili 3.
686  iqve, muxli 1, nawili 10.
687  «Уголовно-исполнительные кодексы», Донецкий Мемориал, Донецк, 2004 г., ст. 211-212.
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4. pirobiT vadamde gaTavisufleba

pirobiT vadamde gaTavisuflebis ufleba warmoadgens yoveli 
TavisuflebaaRkveTili piris uflebas, romlis arsebobis gareSec, 
faqtobrivad, SeuZlebelia patimarTa resocializaciaze saubari. pi-
robiT vadamde gaTavisuflebis mizani unda iyos msjavrdebulis dax-
mareba, raTa man Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi gatarebuli 
drois Semdeg SeZlos sazogadoebaSi kanonmorCili cxovreba gaTavi-
suflebis Semdgomi pirobebis SeqmniTa da zedamxedvelobiT, ramac 
xeli unda Seuwyos miznis miRwevas da wvlili Seitanos sazogadoe-
brivi usafrTxoebis uzrunvelyofasa da danaSaulis SemcirebaSi.688

vadamde gaTavisuflebis maregulirebeli samarTali da politika 
umniSvnelovanesia Tavisuflebis aRkveTis dakisrebisa da aRsrulebi-
saTvis, rameTu isini cxadyofen im realobas, romliTac dgindeba Tu 
ramdenad xorcieldeba konstituciuri wyobilebis qveyanaSi das-
jis Zalauflebis SezRudva ufro zogadi principebiT, romlebic 
sasjelis mizans emsaxureba.689

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebis gadatvirTuloba, rac 
dResdReobiT bevr qveyanaSi problemas warmoadgens, aiZulebs xe-
lisuflebas imsjelos sasjelis gansazRvris politikaze, raTa Sez-
Rudos an Seamciros patimrobis maCveneblebi. amgvari iniciativebi 
dafuZnebulia `wina karis~ an `ukana karis~ strategiaze, rac gulisx-
mobs msjavrdebulTa raodenobis Semcirebas gamowveuls alternati-
uli sasjelebis gamoyenebis zrdiT (`wina karis~ strategia) da, aseve, 
pirobiT vadamde gaTavisuflebulTa raodenobis gazrdas (`ukana 
karis~ strategia).690

2006 wlidan 2013 wlamde saqarTveloSi ̀ wina karis~ strategia ufro 
aqtiurad gamoiyeneboda, vidre pirobiT vadamde gaTavisufleba,691 
Tumca, es imdenad ar iyo gamoxatuli alternatiuli sasjelebis gam-
oyenebis zrdiT, ramdenadac _ pirobiTi msjavris SefardebiT.

pirobiT vadamde gaTavisuflebis sistemis sworad warmarTvisa da 
efeqturi sistemebis Camoyalibebis xelSewyobis mizniT evropis sab-
Wos ministrTa komitetma specialuri rekomendaciac miiRo da rig sxva 
rekomendaciebSic gansakuTrebuli yuradReba gaamaxvila am sakiTxze. 
am mxriv aRsaniSnavia evropis sabWos ministrTa komitetis (2003)22 
rekomendacia, romliTac ganisazRvra rogorc pirobiT vadamde gaTa-

688  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia (2003)22 pirobiT vadamde 
gaTavisuflebis Sesaxeb. preambula.
689  D. Van Zyl Smit/Sonja Snacken, 2011, pg. 316.
690  F. Dünkel, 2010. pg. 43.
691  cixis saerTaSoriso reformis samxreT kavkasiis ofisis mier 2012 wlis 9 
Tebervals mowodebuli statistikis Tanaxmad, 2011 wlis 31 dekembris mdgoma-
reobiT 24 114 braldebuli da msjavrdebuli iyo ganTavsebuli patimrobisa da 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi, xolo probaciis erovnuli saagentos 
zedamxedvelobis qveS imyofeboda 38681 msjavrdebuli
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visuflebis statistikuri aRricxvianobis warmoebis aucilebloba, 
aseve _ gafarToebul konteqstSi kvleviTi saqmianobis warmoeba, rac 
pirobiT vadamde gaTavisuflebis arsebuli sistemis Sesabamisobasa 
da mis Semdgom ganviTarebaze meti codnisa da informaciis miRebis 
saSualebas qmnis.

evropaSi pirobiT vadamde gaTavisuflebis ori fundamenturi 
saxe arsebobs: diskreciuli da savaldebulo, anu avtomaturi gaTa-
visuflebis sistema. orive es sistema aRiarebulia evropis sabWos 
ministrTa komitetis (2003)22 rekomendaciiT.

diskreciuli gaTavisuflebis sistema gulisxmobs pirobiT vad-
amde gaTavisuflebis mopovebisTvis mosaxdeli sasjelis minimaluri 
vadis gansazRvras kanoniT.692 diskreciuli gaTavisuflebis sistema, 
rac efuZneba individualur Sefasebas, gamoiyeneba iseT qveynebSi, 
rogoricaa: avstria, xorvatia, estoneTi, ungreTi, poloneTi, ru-
seTis federacia, slovenia, espaneTi da CexeTis respublika.693 saqa-
rTveloc, arsebuli kanonmdeblobisa da praqtikis TvalsazrisiT, 
swored evropuli qveynebis am jgufs miekuTvneba.

evropis sabWo upirobod emxroba pirobiT vadamde gaTavisu-
flebis sistemis danergvas wevr saxelmwifoebSi, rac sisxlis samarT-
lis politikis Semadgeneli nawili unda iyos. am mxriv sayuradReboa 
ministrTa komitetis rekomendacia (99)22 cixis gadatvirTulobisa da 
`cixis mosaxleobis~ zrdis Taobaze, romlis preambulac miuTiTebs, 
rom patimrobisa da Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebis gadat-
virTuloba da „cixis mosaxleobis~ zrda warmoadgens mniSvnelovan 
problemas dawesebulebis administraciisa da sisxlis samarTlis 
sistemisaTvis rogorc adamianis uflebebis, ise sasjelaRsrulebis 
institutebis efeqturi marTvis TvalsazrisiT. amasTanave, rekomen-
dacia miuTiTebs, rom „Tavisuflebis aRkveTa unda ganixilebodes 
rogorc ukidures SemTxvevaSi gamosayenebeli sanqcia an zoma da, Se-
sabamisad, unda gamoiyenebodes mxolod im SemTxvevebSi, roca dana-
Saulis simZime sxva sanqciebisa da zomebis gamoyenebas aSkarad ara-
adekvaturad gamoaCens~.694

vadamde gaTavisuflebis samarTlebrivi meqanizmebi evropis sx-
vadasxva qveyanaSi gansxvavebulia. miuxedavad imisa, rom pirobiT vad-
amde gaTavisuflebis aqtiurad gamoyenebisadmi damokidebuleba dRiT-
idRe pozitivisken icvleba, saxelmwifos meTauris uflebamosileba _ 
Seiwyalos msjavrdebulebi _kvlavac kontinentis bevr saxelmwifoSi 
rCeba msjavrdebulTa vadamde gaTavisuflebis yvelaze efeqtur sa-
Sualebad. masiuri Sewyalebis procesi kvlavac realobas warmoadgens 

692  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia Rec(2003)22 wevri saxelm-
wifoebisadmi pirobiT vadamde gaTavisuflebis Sesaxeb. punqti 16.
693  N. Padfield/D Van Zyl Smit/F. Dünkel, 2010, pg. 420.
694  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia Rec(99)22 wevri saxel-
mwifoebisadmi cixis gadatvirTulobisa da `cixis mosaxleobis~ zrdis Taobaze. 
punqti 1.
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da gansakuTrebiT xSirad gamoiyeneba rogorc didi politikuri cvl-
ilebebis periodSi (magaliTad, rogorsac adgili hqonda komunizmis 
Semdgom periodSi aRmosavleT evropaSi), aseve _ rogorc Cveulebrivi 
meqanizmi msjavrdebulTaTvis sasjelis Sesamsubuqeblad an sulac 
gansaTavisufleblad (magaliTad, safrangeTSi).695

xsenebuli tendenciis TvalsazrisiT saqarTveloc ar warmoad-
gens gamonakliss. 2012 wlamde saqarTveloSi vadamde gaTavisufle-
bul msjavrdebulTa wliuri statistikis mixedviT mowinave pozi-
cia prezidentis mier SewyalebiT gaTavisuflebul msjavrdebulebs 
ekava, mxolod Semdeg modioda pirobiT vadamde gaTavisuflebulTa 
raodenoba da bolo adgilze iyo amnistiiT gaTavisuflebulTa ra-
odenoba. magaliTad, 2006-2011 wlebSi SewyalebiT gaTavisuflda 6303 
msjavrdebuli (maT Soris, 5942 mamakaci, 282 qali da 79 arasrul-
wlovani), pirobiT vadamde gaTavisuflda 2896 msjavrdebuli (maT 
Soris, 2699 mamakaci, 166 qali da 31 arasrulwlovani), xolo 2007-
2009 wlebSi ganxorcielebuli amnistiiT gaTavisuflda 701 msja-
vrdebuli (maT Soris, 635 mamakaci, 60 qali da 6 arasrulwlovani).696 
gansxvavebuli suraTi dafiqsirda 2012 wlis 1 ianvridan 2013 wlis 
30 ivnisamde periodSi (18 Tve). kerZod, prezidentis Sewyalebas dae-
qvemdebara 652 msjavrdebuli (maT Soris, 617 mamakaci, 30 qali da 5 
arasrulwlovani),697 pirobiT vadamde gaTavisuflda 1852 msjavrde-
buli (maT Soris, 1655 mamakaci, 177 qali da 20 arasrulwlovani) da 
amnistiis kanoni Seexo 17706 msjavrdebuls (maT Soris, 16818 mamak-
acs, 822 qals da 66 arasrulwlovans).698

evropis sabWos (99)22 rekomendaciaSi asaxuli midgoma gamyarebu-
lia ministrTa komitetis rekomendaciiT (2003)22, romelic pirobiT 
vadamde gaTavisuflebas aRiarebs ganmeorebiTi samarTaldarRvevis 
acilebisa da patimris sazogadoebaSi integraciis erT-erT yvelaze 
efeqtur da konstruqciul saSualebad.699 

saqarTvelos arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 95 
muxli sxvadasxva simZimis danaSaulze sasjelis saTanado minimalur 
mosaxdel vadas awesebs. kerZod, naklebad mZime danaSaulis SemTx-
vevaSi arasrulwlovan msjavrdebuls moxdili unda hqondes sasjelis 
erTi mesamedi; mZime danaSaulis SemTxvevaSi _ sasjelis naxevari; gan-

695  R. Levy, Pardon and Amnesties as Policy Instruments in Contemporary France (2007) 36, 
Crime and Justice, pg. 551-590.
696  saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis 
sakiTxTa saministros oficialuri werili #2249/01/01, 21.02.2012.
697  Response of the Georgian Government to the Report of the European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on its visit to 
Georgia from 19 to 23 November 2012, CPT/Inf (2013) 19, Attachment #9, at [http://www.cpt.coe.
int/documents/geo/2013-19-inf-eng.pdf].
698  iqve, Attachment #7.
699  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia Rec(2003)22 wevri saxelm-
wifoebisadmi pirobiT vadamde gaTavisuflebis Sesaxeb. preambula.
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sakuTrebiT mZime danaSaulis SemTxvevaSi _ sasjelis ori mesamedi.
arasrulwlovani msjavrdebulis pirobiT vadamde gaTavisuflebis 

TariRamde araugvianes 3 Tvisa, penitenciuri departamenti acnobebs 
probaciis erovnul saagentos misi SesaZlo gaTavisuflebis Sesaxeb. 
Sesabamisad, probaciis erovnuli saagento erTveba arasrulwlovanis 
ojaxuri mdgomareobisa da sacxovrebeli pirobebis dasadgenad, ris 
Sesaxeb informaciac penitenciur departaments egazavneba (amk 95-e 
muxlis mesame nawili).

evropis qveynebSi sxvadasxva organo ixilavs da iRebs gadawyvetile-
bas pirobiT vadamde gaTavisuflebaze. yvelgan ar aris germani-
is msgavsi sistema, sadac damoukidebeli sasamarTlo iRebs amgvar 
gadawyvetilebas. magaliTad, belgiaSi Tavisuflebis aRkveTis dawese-
bulebis administraciis kompetencias ganekuTvneba pirobiT vadamde 
gaTavisuflebis gadawyvetilebis miReba yvela im saqmeSi, romelSic 
msjavrdebuls sam wlamde Tavisuflebis aRkveTa aqvs misjili; yve-
la sxva SemTxvevaSi gadawyvetilebas iRebs sasjelis aRmasrulebe-
li sasamarTlo, romelic sami wevrisgan _ mosamarTlisgan, social-
uri integraciis eqspertisa da penitenciur sakiTxebSi eqspertisgan 
Sedgeba. yvelasgan gamorCeul sistemas gvTavazobs holandia, sadac 
gadawyvetilebis miRebaze pasuxismgebelia sazogadoebrivi prokuro-
ri.700

saqarTvelom bolo aTwleulis ganmavlobaSi pirobiT vadamde 
gaTavisuflebis oTxi sistema gamoscada. 2006 wlamde moqmedebda 
sistema, romlis mixedviT Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis di-
reqtori msjavrdebulis saqmes teritoriuli sasamarTlos winaSe 
waradgenda pirobiT vadamde gaTavisuflebis sakiTxis ganxilvisa da 
gadawyvetilebis misaRebad. 2006 wlidan es funqcia dawesebulebis 
direqtorebs CamoerTva da gadaeca sasjelaRsrulebis departamentSi 
Seqmnil komisias, romelic erTgvari „filtris~ funqcias asrulebda, 
ganixilavda ra yvela msjavrdebulis saqmes, romelmac pirobiT vad-
amde gaTavisuflebisaTvis saWiro minimaluri sasjelis vada moixada 
da iRebda gadawyvetilebas romeli saqme waredgina sasamarTloSi sab-
oloo ganxilvisa da gadawyvetilebis misaRebad. am SemTxvevaSic sab-
oloo sityva sasamarTlos rCeboda.

2009 wlis seqtemberSi pirobiT vadamde gaTavisuflebis es mod-
elic gauqmda da igi Caanacvla saqarTvelos sasjelaRsrulebis, 
probaciisa da iuridiuli daxmarebis sakiTxTa saministros mudmiv-
moqmedma komisiam. am SemTxvevaSi sakiTxis ganxilvis kompetenciam de-
partamentidan saministros doneze gadainacvla im gansxvavebiT, rom 
sakiTxs ganixilavda da saboloo gadawyvetilebas miiRebda mudmivmo-
qmedi komisia da ara _ sasamarTlo.

2010 wlis 1 oqtombridan ZalaSi Sevida saqarTvelos patimrobis 
axali kodeqsi, romelmac radikalurad Secvala qveyanaSi moqmedi pi-

700  N. Padfield/ D Van Zyl Smit/ F. Dünkel, 2010, pg. 425.
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robiT vadamde gaTavisuflebis sistema da, garkveulwilad, igi in-
glissa da SotlandiaSi moqmedi sistemis identurad Camoayaliba. 
kerZod, Seiqmna adgilobrivi sabWoebi, romelTac daevalaT msja-
vrdebulTa saqmeebis ganxilva da gadawyvetilebis miReba. aRniSnuli 
sistemis SemoRebiT sasamarTlos CamoerTva pirobiT vadamde gaTavi-
suflebis saqmeebze ganxilvisa da gadawyvetilebis miRebis kompeten-
cia. marTalia, mxares darCa ufleba administraciuli wesiT erTjera-
dad gaasaCivros adgilobrivi sabWos gadawyvetileba sasamarTloSi, 
magram im SemTxvevaSic, Tu sasamarTlo daadgens, rom miRebuli 
gadawyvetilebisas ar iyo gaTvaliswinebuli yvela garemoeba, rasac 
SeeZlo arsebiTi zegavlena moexdina saboloo verdiqtze, igi ufle-
bamosilia, mxolod adgilobriv sabWos daubrunos saqme xelaxali 
ganxilvisa da gadawyvetilebis misaRebad.701

adgilobrivi sabWoebis institutis SemoRebiT ar momxdara samin-
istros mudmivmoqmedi komisiis gauqmeba. marTalia, kanonmdeblobam 
ar gansazRvra mudmivmoqmedi komisiis makoordinirebeli roli adgi-
lobriv sabWoebTan mimarTebiT, magram adgilobriv sabWoebs dauwesa 
sam TveSi erTxel gaweuli saqmianobis Sesaxeb mudmivmoqmedi komisi-
isaTvis angariSis wardgena da maT saqmianobaze saerTo zedamxedv-
eloba. 

mudmivmoqmedi komisiis gauqmeba da pirobiT vadamde gaTavisu-
flebis funqciis mxolod adgilobrivi sabWoebisaTvis erTpirovnu-
lad delegireba SesaZlebeli gaxda 2015 wlis maisSi, saqarTvelos 
patimrobis kodeqsSi Setanili cvlilebebisa da damatebebis safuZ-
velze.

dReisaTvis moqmedebs Semdegi adgilobrivi sabWoebi: 1. aRmosav-
leT saqarTvelos pirveli adgilobrivi sabWo; 2. aRmosavleT saqarT-
velos meore adgilobrivi sabWo; 3. dasavleT saqarTvelos adgilo-
brivi sabWo; 4. arasrulwlovanTa saqmeebis ganmxilveli adgilobrivi 
sabWo; da 5. qal msjavrdebulTa saqmeebis ganmxilveli adgilobrivi 
sabWo.702 aRsaniSnavia, rom arasrulwlovanTa saqmeebis ganmxilveli 
adgilobrivi sabWos erT wevrs mainc, moqmedi kanonmdeblobiT, unda 
hqondes arasrulwlovnebTan muSaobis saTanado gamocdileba an/da 
specialuri momzadeba pedagogikasa da fsiqologiaSi.703

701  „saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros adgilobrivi 
sabWoebis raodenobis, teritoriuli gansjadobisa da adgilobrivi sabWos ti-
puri debulebis damtkicebis Sesaxeb” saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da pro-
baciis ministris 2015 wlis 19 oqtombris brZaneba #138.
702   „saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros adgilobrivi 
sabWoebis raodenobis, teritoriuli gansjadobisa da adgilobrivi sabWos ti-
puri debulebis damtkicebis Sesaxeb” saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da pro-
baciis ministris 2015 wlis 19 oqtombris brZaneba #138.
703  iqve, muxli 3, nawili 8.
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gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs im garemoebas, gadawyvetilebis 
mimRebi organo avtomaturad ixilavs pirobiT vadamde gaTavisu-
flebis saqmeebs da gamoaqvs gadawyvetileba, Tu es xdeba maSin, rode-
sac mas mouxmoben aRniSnuli funqciis gansaxorcieleblad. saqarT-
veloSi 2013 wlis 1 ianvramde moqmedi kanonmdebloba ar modioda 
SesabamisobaSi aRniSnul standartTan, radgan adgilobrivi sabWos 
winaSe pirobiT vadamde gaTavisuflebis Taobaze saqmis gansaxilve-
lad wardgena, ZiriTadad, Tavad msjavrdebulis, misi damcvelis/
kanonieri warmomadgenlis an axlo naTesavis tvirTs warmoadgenda. 
saqarTvelos parlamentis mier 2012 wlis ivnisSi saqarTvelos patim-
robis kodeqsSi Setanili cvlilebebis safuZvelze, 2013 wlidan es 
mankieri praqtika gauqmda da dawesebulebis administracias daevala 
saqmis momzadeba da Sesabamisi organosTvis gansaxilvelad droulad 
gadagzavna.704

yvela qveyanaSi msjavrdebuls ecnobeba ganxilvis Sedegebi.705 am 
mxriv saqarTveloc ar warmoadgens gamonakliss da unda iTqvas, rom 
axali sistemis danergviT SesaZlebeli gaxda msjavrdebulis zepir 
mosmenaze monawileoba. amasTan, msjavrdebuli uflebamosilia ze-
pir mosmenaze iyolios damcveli/kanonieri warmomadgeneli; agreTve, 
monawileobis miReba SeuZlia im dawesebulebis warmomadgenelsac, 
romelSic msjavrdebuli ixdida an ixdis sasjels.706

periodi, rodesac axali ganacxadi ar SeiZleba iyos wardgenili, 
gansazRvrulia evropis yvela qveyanaSi, gamonakliss warmoadgens Sve-
deTi. amgvari periodis maqsimumia erTi weli, rac dadgenilia bel-
giaSi, portugaliaSi, rumineTSi, SotlandiaSi, slovakeTsa da CexeTis 
respublikaSi, maSin rodesac evropis umravles qveyanaSi es periodi, 
rogorc wesi, erTi, ori, sami an eqvsi Tvea.707 saqarTveloSi pirobiT 
vadamde gaTavisuflebis sakiTxis xelaxali ganxilva SesaZlebelia 
yovel eqvs TveSi erTxel.708 gamonakliss warmoadgens arasrulwlovan 
msjavrdebulTa saqmeebi, romelTa xelaxali ganxilva savaldebuloa 
yovel sam TveSi erTxel (amk 96 muxli).

704  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 42, nawili 1. 
705  Padfield, N. / Van Zyl Smit, D ./ Dünkel, F., 2010, pg.426.
706   „saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros adgilobrivi 
sabWoebis raodenobis, teritoriuli gansjadobisa da adgilobrivi sabWos ti-
puri debulebis damtkicebis Sesaxeb” saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da pro-
baciis ministris 2015 wlis 19 oqtombris brZaneba #138.
707  Padfield, N. / Van Zyl Smit, D ./ Dünkel, F., 2010, pg. 426-427.
708   „saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros adgilobrivi 
sabWoebis raodenobis, teritoriuli gansjadobisa da adgilobrivi sabWos ti-
puri debulebis damtkicebis Sesaxeb” saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da pro-
baciis ministris 2015 wlis 19 oqtombris brZaneba #138. 
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5. arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi
Zalis gamoyeneba

gaeros mier dadgenili standartebis709 Sesabamisad, arasrulw-
lovan braldebulTa da msjavrdebulTa mimarT SezRudvis saSuale-
bebisa da Zalis gamoyeneba mxolod im gamonaklis SemTxvevebSia nebad-
arTuli, rodesac amowurulia kontrolis yvela sxva meTodi da maT 
ver gaamarTles, amasTan, Tu maTi gamoyeneba naTladaa nebadarTuli 
da dakonkretebuli Sesabamisi kanoniTa da maregulirebeli wesebiT. 
SezRudvis saSualebebis gamoyenebam ar unda gamoiwvios arasrulw-
lovani msjavrdebulis damcireba da Seuracxyofa. igi gamoyenebul 
unda iqnes maqsimalurad SezRudulad da rac SeiZleba mcire va-
diT. Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis direqtoris brZanebiT, 
amgvari SezRudvis saSualebebis gamoyenebas SesaZloa mimarTon aras-
rulwlovnis mier TviTdazianebis, sxvaTa dazianebis an qonebis ga-
nadgurebis prevenciis mizniT.

aRniSnuli standartebis Sesabamisad, arasrulwlovanTa Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebis personalis mier iaraRis tareba da 
gamoyeneba akrZalulia nebismier Tavisuflebis aRkveTis dawesebule-
baSi, sadac ganTavsebuli arian arasrulwlovnebi.

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 34-e muxlis mixed-
viT, patimrobis an Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebidan aras-
rulwlovanis gaqcevis dros dauSvebelia cecxlsasroli iaraRis 
gamoyeneba. agreTve, akrZalulia arasrulwlovanis winaaRmdeg ce-
cxlsasroli iaraRis gamoyeneba, garda im SemTxvevisa, rodesac igi 
SeiaraReblia da pirdapir, uSualod da imwuTier safrTxes uqmnis 
mesame piris sicocxles an janmrTelobas da sxva saSualebebiT am 
safrTxis Tavidan acileba SeuZlebelia.

moldaveTis sasjelaRsrulebis kodeqsi pirdapir gansazRvravs 
qali da arasrulwlovani patimrebis mimarT iaraRis gamoyenebis 
dauSveblobas, garda im SemTxvevebisa, rodesac maTi mxridan xdeba 
jgufuri, maT Soris, SeiaraRebuli Tavdasxma, SeiaraRebuli winaaR-
mdegobis gaweva, rac safrTxes uqmnis garSemomyofTa sicocxlesa da 
janmrTelobas (muxli 101).710

saqarTvelos kanonmdebloba gansakuTrebul yuradRebas uTmobs 
arasrulwlovanis winaaRmdeg Zalisa da specialuri saSualebebis 
gamoyenebas. kerZod, akrZalulia Zalisa da specialuri saSualebis 
gamoyeneba arasrulwlovanis aRkveTis RonisZiebis an sasjelis aR-
srulebisas, garda im SemTxvevisa, rodesac mis dasakaveblad, TviTda-
zianebis an/da sxvebisTvis zianis miyenebis Tavidan asacileblad 
yvela sxva saSualeba gamoyenebulia, magram uSedegod, da kanoniT 

709 gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil arasrul-
wlovanTa dasacavad (ufro detalurad ixileT winamdebare wignis me-6 Tavi).
710  «Уголовно-исполнительные кодексы», Донецкий Мемориал, Донецк, 2004 г., ст. 209.
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gansazRvruli legitimuri mizani sxva, naklebi zianis gamomwvevi sa-
SualebiT ver miiRweva (amk 34 muxlis pirveli nawili). Zalisa da spe-
cialuri saSualebis saxiT dasaSvebia mxolod fizikuri Zalis, xer-
borkilisa da Seborkvis sxva saSualebebis gamoyeneba, xolo jgufuri 
daumorCileblobis an/da masobrivi areulobis aRsakveTad, Tavdasx-
mis mosagerieblad da SeiaraRebuli piris dasakaveblad SeiZleba gam-
oyenebul iqnes agreTve rezinis xelketi, SesaboWi bade, cremlsad-
eni gazi an/da wyalsatyorcni (amk 34 muxlis meore nawili). am mxriv 
specialuri saSualebebis SedarebiT mcire saxeoba gamoiyeneba aras-
rulwlovan braldbeul / msjavrdebulTan, vidre srulwlovnebTan 
mimarTebiT (damawynarebeli perangi, damawynarebeli skami, damawyn-
arebeli sawoli, wiwakis gazi, araletaluri iaraRi, akustikuri saSu-
aleba, fsiqologiuri zemoqmedebis SuqbgeriTi mowyobiloba, sasam-
saxuro ZaRli).711

6. arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis
personali

arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis per-
sonali unda iyos Sesabamisi kvalifikaciis mqone da moicavdes iseT 
specialistTa sakmaris raodenobas, rogorebic arian: maswavleblebi, 
profesiuli instruqtorebi, iuristebi, socialuri muSakebi, fsiqia-
trebi da fsiqologebi. aRniSnuli kategoriis specialistebi mudmivi 
StatiT unda iyvnen daqiravebuli.

arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis adminis-
traciam unda gamoiyenos yvela damcavi, saganmanaTleblo, moraluri, 
sulieri da sxva saSualebebi da daxmarebis formebi, romlebic saTan-
do da xelmisawvdomia sazogadoebaSi individualuri moTxovnebisa da 
msjavrdebuli arasrulwlovnebis problemebis Sesabamisad.

arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis perso-
nalis waxaliseba mniSvnelovania maT mier movaleobebisa da nakisri 
valdebulebebis profesionalurad, samarTlianad da efeqturad Ses-
rulebis mizniT. personalma sakuTari uflebamosilebebis ganxor-
cielebisas unda imoqmedos ise, rom daimsaxuros da moipovos aras-
rulwlovan msjavrdebulTa pativiscema da ndoba.

mizanSewonilia arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebis administraciam SemoiRos organizaciisa da menejmentis 
iseTi forma, romelic Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi gaaad-
vilebs komunikacias TanamSromelTa sxvadasxva kategorias Soris. 
aRniSnulis mizania arasrulwlovan msajvrdebulTa mier sasjelis 
moxdisa da gaTavisuflebisaTvis mzadebis ganmaxorcielebel struq-
turul erTeulTa warmomadgenlebis TanamSromlobisa da aqtivobaTa 

711  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 571, nawili 1.
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koordinaciis gaumjobeseba, ramac unda uzrunvelyos arasrulwlo-
van msjavrdebulebTan personalis pirdapiri kontaqti iseT pirobeb-
Si, romelic xels Seuwyobs dakisrebuli uflebamosilebebis ufro 
efeqturad ganxorcielebas.

arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis person-
als unda Cautardes iseTi treningi, romelic mas miscems SesaZle-
blobas efeqturad ganaxorcielos dakisrebuli pasuxismgeblobebi. 
kerZod, treningebi arasrulwlovnis fsiqologiaze, adamianis ufle-
baTa da bavSvis uflebaTa saerTaSoriso standartebze, agreTve, im 
saerTaSoriso dokumentebze, romlebic gansazRvraven arasrulw-
lovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi yofnis pirobebsa da 
standartebs. arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebule-
baSi muSaobis ufleba unda mieceT mxolod specialuri momzadebisa 
da saTanado kvalifikaciis mqone pirebs. personals unda SeeZlos 
gaumklavdes im fizikur da emociur moTxovnebs, romlebic aucile-
blad Sexvdeba arasrulwlovan msjavrdebulebTan muSaobisas.

kontingentis sirTulisa da specifikurobidan gamomdinare, 
TanamSromlebis umravlesobas zrdasrul patimrebTan muSaoba ur-
Cevnia. arsebobs mcdari Sexeduleba, romlis mixedviTac, arasrulw-
lovan msjavrdebulebTan muSaoba gacilebiT iolia, vidre zrdasrul 
msjavrdebulebTan da amitomac damwyebi TanamSromlebisaTvis, rom-
lebic naklebad gamocdili da kvalificiuri arian, mizanSewonilia 
arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi muSaobis 
dawyeba. arasrulwlovan msjavrdebulebTan muSaobas gansakuTrebu-
li codna da unar-Cvevebi sWirdeba. personals, romelic arasrul-
wlovan msjavrdebulebTan muSaobs, didi pasuxismgebloba akisria, 
radgan arasrulwlovnebi meryevi xasiaTiTa da CamouyalibeblobiT 
xasiaTdebian da saWiroeben iseTi adamianebis mxardaWeras, romlebic 
maT daexmarebian dadebiTi Tvisebebis gamomuSavebaSi.712

gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebuleba, rac unda kargad iyos organizebuli da orientirebuli 
TavisuflebaaRkveTili piris resocializaciasa da reintegraciaze, 
garkveulwilad uaryofiTad moqmedebs arasrulwlovan Tavisufle-
baaRkveTil pirebze. dawesebulebis personals (maT Soris, samedici-
no personalsac) TavisuflebaaRkveTil msjavrdebulTa zogadi su-
lieri mdgomareobis gasaumjobeseblad SeuZlia Semdegi strategiis 
gamoyeneba:

• TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebze dakvirveba: dak-
virvebis meSveobiT Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
TanamSromlebma SesaZloa miiRon mniSvnelovani informacia Ta-
visuflebaaRkveTilTa ganwyobasa da urTierTobebze. magali-
Tad, depresiaSi myof pirebs xSirad aqvT problemebi sakvebis 
miRebasTan, ZilTan da koncentrirebasTan dakavSirebiT. isini 

712  Coyle, A., 2009, pg. 140.
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umeteswilad gancalkevebas amjobineben da socialur saqmi-
anobaSi monawileobis miRebaze uars acxadeben. personals dak-
virvebis meSveobiT arasrulwlovnis msgavsi qcevis dafiqsire-
ba SeuZlia. 

• TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa saCivrebisa da SeS-
foTebis mizezis mosmena: aRniSnuli TavisuflebaaRkveTil pirs 
uCens imis SegrZnebas, rom isini ar arian sruliad izolirebu-
li da uufleboni. sxvisi mosmena gansakuTrebul unar-Cvevebs 
moiTxovs da dawesebulebis personals moeTxoveba iqonios ms-
gavsi unar-Cvevebi da saWiroebis SemTxvevaSi, mousminos aras-
rulwlovnebs. mniSvnelovania TavisuflebaaRkveTilma aras-
rulwlovnebma dainaxon, rom personalis warmomadgenlebi 
dainteresebuli arian da usmenen maT mosazrebebs.

• urTierToba TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebTan: dawe-
sebulebis personalma, romelic grZnobs, rom Tavisufle-
baaRkveTili arasrulwlovani depresiaSia an cud xasiaTzea, 
SeZlebisdagvarad unda waaxalisos igi kanonmdeblobis farg-
lebSi Sesabamisi daxmarebis aRmoCenis gziT. personalma Sesa-
Zloa uzrunvelyos TavisuflebaaRkveTili pirebi informaci-
iT daxmarebis gawevis samsaxurebis Taobaze. imis CvenebiT, rom 
arsebobs mzadyofna daxmarebis gasawevad, dawesebulebis per-
sonalma SeiZleba miaRwios TavisuflebaaRkveTili arasrulw-
lovnis aRelvebis Semcirebas.

• urTierToba sxva TanamSromlebTan: dawesebulebis TanamSrom-
lebma erTmaneTs unda gauziaron TavianTi dakvirvebis Sede-
gebi. informaciis gacvla yvelas miscems saSualebas, ukeT 
gaerkves arsebul mdgomareobasa da problemur situaciebSi. 
im SemTxveveaSi, Tu personali SeSfoTebulia konkretuli Ta-
visuflebaaRkveTili piris TviTmkvlelobis an sakuTari Tavi-
saTvis zianis miyenebis gamo, mizanSewonilia, am mimarTulebiT 
konkretuli, adekvaturi RonisZiebebis gatareba da amis Tao-
baze informaciis gaziareba kolegebisaTvis.

• yvela TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTan pativiscemiT 
mopyroba: TavisuflebaaRkveTil pirebTan pativiscemiT mopy-
robam, rogorc wesi, unda gaaumjobesos arasrulwlovnis mier 
Rirsebis SegrZneba da zogadad, misi fsiqologiuri mdgomareo-
ba. TavisuflebaaRkveTili pirebi, romelTac pativiscemiT epy-
robian, Tavs naklebad izolirebulad grZnoben da TavianTi 
uflebebis realizacias axdenen.

• TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacva: dawesebulebis 
personali gansakuTrebuli yuradRebiTa da sifrTxiliT unda 
akvirdebodes arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil pirebs, 
raTa gamoavlinos Zaladobis iseTi kvali, rogoricaa mou-
lodneli iarebi, miaqcios yuradReba individebs, romlebic 
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gamoiyurebian gariyulad an depresiul mdgomareobaSi arian. 
im SemTxvevaSi, Tu miRebul iqna sarwmuno informacia aras-
rulwlovan patimarTa Soris momxdari incidentis Taobaze, an 
Tu personali Tavad aRmoaCens msgavs situacias, midgoma unda 
iyos frTxili. personalma unda mousminos calkeul pirebs. 
maT unda daarwmunon dazaralebuli arasrulwlovani, rom misi 
problema gulisyuriT iqneba mosmenili da aRqmuli, Zalado-
bis ganmaxorcielebels ki moeTxoveba saTanado pasuxi moqmedi 
kanonmdeblobis farglebSi. imisaTvis, rom dawesebulebis per-
sonals, Tavisi funqciis srulfasovnad ganxorcielebisaTvis, 
hqondes dazaralebuli TavisuflebaaRkveTili arasrulwlov-
nis metad darwmunebis unari, saWiroa arsebobdes msgavs situ-
aciebTan dakavSirebuli angariSgebisa da mxardaWeris sru-
lyofili procedurebi.

• pasuxismgebeli personalis arsebobis meTodi: TiToeuli Ta-
visuflebaaRkveTili arasrulwlovani mimagrebuli unda iyos 
dawesebulebis konkretul TanamSromelze, romelmac Tavisi 
mcdelobis, mecadineobisa da funqciebis srulfasovnad da 
zustad ganxorcielebiT unda moipovos TavisuflebaaRkveTi-
lis ndoba. aRniSnuli TanamSromlis reagirebas arasrulwlov-
anTa uflebebis Selaxvis dros gadamwyveti mniSvneloba aqvs 
ndobis ganmtkicebisa da uflebebis realizaciisaTvis. konkre-
tuli incidentebis warmoSobisas TavisuflebaaRkveTili aras-
rulwlovnebi darwmunebuli unda iyvnen, rom personali se-
riozulad aRiqvams maT naTqvams da yovelmxriv gamoikvlevs 
TiToeul SemTxvevas.

• urTierTmosmenis/damegobrebis meTodi: es meTodi saSuale-
bas aZlevs TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebs, daexma-
ron TavianT Tavsa da erTmaneTs. TavisuflebaaRkveTil pirTa 
damegobrebam SeiZleba Seavsos arsebuli deficiti da uzrun-
velyos TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebi aucilebeli 
socialuri urTierTobebiTa da kavSirebiT.

• TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebisaTvis garkveuli da-
moukideblobis miniWeba: garkveuli damoukideblobis miniWeba 
xels uwyobs TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebs, aRidgi-
non Rirsebis SegrZnebis ufleba. magaliTad, saswavlo progr-
amebSi monawileoba exmareba arasrulwlovnebs codnis miRebasa 
da konkretuli unarebis gamomuSavebaSi, rac maTSi damoukide-
blobis SegrZnebas aviTarebs.

• ojaxTan kontaqtis SesanarCuneblad TavisuflebaaRkveTil ara-
srulwlovanTa waxaliseba: ojaxsa da megobrebTan kontaqtis 
SenarCunebam SeiZleba gaaumjobesos TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa fsiqikuri janmrTeloba, gauadvilos maT 
sazogadoebaSi dabruneba da integracia gaTavisuflebis Sem-
deg.
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• cxovrebisaTvis aucilebeli unar-Cvevebis Camoyalibeba: iseTi 
unar-Cvevebis ganviTarebas, rogoricaa sibrazis moTokva, mas-
Tan gamklaveba, SeuZlia aumaRlos TavisuflebaaRkveTil aras-
rulwlovans Rirsebis SegrZneba da gaaumjobesos misi fsiqi-
kuri mdgomareoba.
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Tavi meSvide
arasapatimro sasjelebis aRsruleba, probacia da 
sasjelis moxdis Semdeg zrunva arasrulwlovan 

msjavrdebulebTan mimarTebiT

Tavisuflebis aRkveTis gamoyeneba arasrulwlovnebTan mimarTe-
biT gansakuTrebul da ukidures zomas unda warmoadgendes, ris Ses-
axebac gaerosa da evropis sabWos formatSi miRebuli araerTi do-
kumenti xazgasmiT aRniSnavs. sanqciebisa da zomebis Sefardeba da 
aRsruleba unda emsaxurebodes arasrulwlovani samarTaldamrRve-
vis interess, Cadenili danaSaulis simZimis, misi asakis, fizikuri da 
fsiqikuri janmrTelobis, ganviTarebis, SesaZleblobisa da piradi 
garemoebebis gaTvaliswinebiT.713

sasjelebTan dakavSirebuli sakiTxebi unda ganisazRvros imis 
gaTvaliswinebiT, rom, inter alia, Semcirdes patimrobis gamoyene-
ba, gavrceldes sazogadoebrivi sanqciebisa da zomebis da sxva iseTi 
zomebis gamoyeneba, rogoricaa, magaliTad, mediacia an msxverplisaT-
vis kompensaciis gadaxda.714 evropis umetes qveyanaSi arasapatimro 
sasjelebis aRsrulebasa da probaciaze pasuxismgebel organos pro-
baciis samsaxurebi warmoadgenen.

evropis sabWoSi gawevrianebis Semdeg saqarTveloSi probaciis 
samsaxuris formireba daiwyo, romelic jer Sss-s, iusticiis saminis-
tros, xolo Semdgom _ sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros 
SemadgenlobaSi damkvidrda. saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da 
probaciis saministros mmarTvelobis sferoSi moqmedi sajaro samar-
Tlis iuridiuli piri _ arasapatimro sasjelTa aRsrulebisa da pro-
baciis erovnuli saagento arasrulwlovan msjavrdebulTa mimarT 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 77 muxliT dadgenili 
Taviseburebebis gaTvaliswinebiT aRasrulebs arasapatimro sasjel-
Ta da probaciis saxis samarTlebriv aqtebs.

1. arasapatimro sasjelTa saxis samarTlebrivi aqtebis 
aRsruleba 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi icnobs probaciis 
erovnul saagentos mier arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTe-
biT aRsasrulebel arasapatimro sasjelis Semdeg saxeebs: Sinapatim-

713  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia Rec(2008)11 wevri saxelm-
wifoebisadmi sanqciebs an zomebs daqvemdebarebuli arasrulwlovani samarTal-
damrRvevebis evropuli wesebis Sesaxeb. wesi 5.
714  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia R(99)22 cixis gadatvir-
Tulobisa da cixis mosaxleobis zrdis Taobaze. wesi 20.
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roba; saqmianobis uflebis CamorTmeva; sazogadoebisaTvis sasarge-
blo Sroma; Tavisuflebis SezRudva (amk muxli 66). maTgan, Tavisu-
flebis SezRudva SeiZleba dainiSnos mxolod ZiriTad sasjelad, 
xolo Sinapatimroba, saqmianobis uflebis CamorTmeva da sazoga-
doebisaTvis sasargeblo Sroma _ rogorc ZiriTad, aseve damatebiT 
sasjelad. amasTanave, ZiriTad sasjelTan SesaZlebelia mxolod erTi 
damatebiTi sasjelis daniSvna (amk muxli 67).

arasrulwlovnebTan mimarTebiT arasapatimro sasjelebis aR-
srulebis individualur ganxilvamde, mniSvnelovani yuradReba 
unda gamaxvildes im zogad normebze, rac saerTo WrilSi exeba am 
sasjelebis aRsrulebas.

arasrulwlovnisTvis sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis dan-
iSvnisas misi moxdis dawyebamde, am da sxva arasapatimro sasjelebis 
moxdis procesSi srulwlovanebis miRwevis SemTxvevaSi msjavrdeb-
uli agrZelebs ganaCeniT arasrulwlovnisTvis daniSnuli sasjelis 
moxdas. aseT SemTxvevaSi gamoiyeneba arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis kodeqsiT dadgenili Sesabamisi debulebebi (amk muxli 77, 
meore nawili).

arasrulwlovnis mier arasapatimro sasjelis SesrulebisTvis 
Tavis aridebis SemTxvevaSi mosamarTle probaciis erovnuli saa-
gentos wardginebisa da Sesabamisi masalebis ganxilvis safuZvelze, 
wardginebis Setanidan 2 kviris vadaSi iRebs gadawyvetilebas arasa-
patimro sasjelis ucvlelad datovebis an Secvlis Sesaxeb. mosamar-
Tle wardginebas probaciis oficrisa da arasrulwlovnis kanonieri 
warmomadgenlis monawileobiT ganixilavs da ufleba aqvs, mxaris ini-
ciativiT moiwvios da dakiTxos mowmeebi (amk muxli 77, me-5 nawili).

Tu arasapatimro sasjelis aRsrulebis periodSi arasrulwlovan-
ma naklebad mZime an gaufrTxileblobiTi mZime danaSauli Caidina, 
sasamarTlo wyvets arasapatimro sasjelis ZalaSi datovebis sakiTxs, 
xolo arasrulwlovnis mier ganzraxi mZime an gansakuTrebiT mZime 
danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi mosamarTles gamoaqvs gadawyvetileba 
sasjelad Tavisuflebis aRkveTis daniSvnis Sesaxeb (amk muxli 77, me-7 
nawili).

1.1. Sinapatimrobis aRsruleba
Sinapatimroba, rogorc wesi, aRsruldeba eleqtronuli zedamxed-

velobis saSualebis gamoyenebiT. im SemTxvevaSi, Tu Sinapatimrobas-
Tan dakavSirebiT ar xdeba eleqtronuli zedamxedvelobis gamoyeneba, 
aRniSnulze gadawyvetileba miiReba probaciis erovnuli saagentos 
mier (amk muxli 69).

msjavrdebulis braleuli qmedebiT eleqtronuli zedamxedvelo-
bis saSualebis dazianebis SemTxvevaSi zianis anazRaurebis valdeb-
uleba mis kanonier warmomadgenels ekisreba.715 iq, sadac Sinapatim-

715  saqarTvelos kanoni arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da proba-
ciis Sesaxeb, muxli 448, nawili 7.
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robis eleqtronuli zedamxedvelobis saSualebis gamoyenebiT kon-
troli teqnikurad SeuZlebelia, kontroli xorcieldeba msjavrde-
bulis sacxovrebel adgilze probaciis oficris gaufrTxilebeli 
vizitiT, TveSi aranakleb eqvsjer, ris Taobazedac dgeba Sesabamisi 
oqmi.716 kanoniT gaTvaliswinebuli sapatio pirobebis arsebobis SemTx-
vevaSi, probaciis erovnuli saagentos ufrosTan SeTanxmebiT, msja-
vrdebulis an misi kanonieri warmomadgenlis dasabuTebuli TxovniT, 
probaciis biuros ufrosis werilobiTi nebarTviT msjavrdebuls 
SesaZlebelia mieces sacxovreblidan droebiT gasvlis ufleba.717

axal aTaswleulSi sainformacio teqnologiam adamianis cxovre-
baSi bevri aspeqti gardaqmna. am fonze axali kompiuteruli da sako-
munikacio teqnikis sisxlis samarTlis sistemaSi TandaTan Semosvlam 
uzrunvelyo dacvis, kontrolisa  da monitoringis axal formatSi 
gadayvana. eleqtronuli monitoringis sxvadasxva formis gamoyeneba 
samarTaldamcav organoebs daexmara msjavrdebulebze zedamxedv-
elobis gaumjobesebaSi.     

eleqtronuli monitoringi, ZiriTadad aris monacemTa avtomatu-
ri damuSaveba, romelic damnaSaves xdis „teleprezentuls~. igi Seqm-
nilia imisTvis, rom adgili, moZraoba da qcevis aspeqtebi wyvetili 
an uwyveti monitoringis safuZvlad aqcios. magaliTisTvis, evroka-
vSiris saxelmwifoebis umetesoba dRes sisxlis samarTlis sferoSi 
iyenebs eleqtronuli monitoringis erT an met formas. 

arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebiT Sinapatimrobis aR-
sasruleblad 2015 wlis 8 oqtombers kompania „3M electronic monitoring~-
Tan gaformebuli xelSekrulebis mixedviT, probaciis erovnul saa-
gentoSi Tanamedrove teqnologiebiT aRiWurva eleqtronuli moni-
toringis centri, dainstalirda specialuri serveri, sadac ganTavs-
da monacemTa baza. amavdroulad, saagentos gadaeca eleqtronuli 
monitoringisTvis saWiro aparatura.718

kanonmdeblobam Sinapatimrobis aRsrulebasTan dakavSirebiT 
gaiTvaliswina mniSvnelovani garemoeba, romelic icavs arasrul-
wlovans anazRaurebadi samuSaos Sesrulebasa an swavlis procesis 
Sinapatimrobis aRsrulebis xelis SeSlisgan (amk muxli 69).

1.2. saqmianobis uflebis CamorTmevis aRsruleba
msjavrdebulisTvis saqmianobis uflebis CamorTmevis aRsrule-

ba regulirdeba saqarTvelos kanoniT arasapatimro sasjelTa aR-
srulebis wesisa da probaciis Sesaxeb.

saqmianobis uflebis CamorTmevis Sesaxeb sasamarTlos ganaCenis 
asli aRsasruleblad gadaecema probaciis biuros msjavrdebulis 

716  iqve, muxli 448, nawili 8.
717  iqve, muxli 448, nawili 9.
718  s.s.i.p. „probaciis erovnuli saagentos~ oficialuri veb-gverdis informa-
cia, 08.10.2015, [http://www.probation.gov.ge].
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sacxovrebeli an samuSao adgilis mixedviT.719 probaciis oficers 
msjavrdebuli ahyavs aRricxvaze, ganumartavs mas sasjelis moxdis 
wesebs da pirobebs, periodulad akontrolebs msjavrdebulisaTvis 
dakisrebuli movaleobebis Sesrulebas.720

Tu probaciis oficeri daadgens, rom msjavrdebuls eweva iseT 
saqmianobas, romelic akrZaluli aqvs ganaCeniT, igi damsaqmebel 
Tanamdebobis pirs ugzavnis moTxovnas, aukrZalos mas ganaCenSi 
miTiTebuli saqmianoba.721 Tu damsaqmebeli Tanamdebobis piri pro-
baciis oficris moTxovnis miRebidan 5 samuSao dRis ganmavlobaSi 
ar Seucvlis msjavrdebuls saqmianobis sferos, Sesabamisi masalebi 
gadaegzavneba prokuraturis organos.722

damsaqmeblis administracia, sadac msjavrdebuli muSaobs saqmi-
anobis uflebis CamorTmevis ganaCeniT, valdebulia: ganaCenis aslisa 
da probaciis biurodan msjavrdebulisTvis saqmianobis akrZalvis 
Sesaxeb Setyobinebis miRebidan araugvianes 7 samuSao dRisa acnobos 
probaciis biuros miRebuli zomebis Taobaze; probaciis biuros 
moTxovnisTanave warudginos dokumentebi, romlebic dakavSirebulia 
sasjelis aRsrulebasTan; msjavrdebulTan SromiTi xelSekrulebis 
Secvlis an Sewyvetis Taobaze 5 samuSao dRis vadaSi acnobos proba-
ciis biuros.723

garkveuli saqmianobis uflebis CamorTmevis Sesaxeb ganaCenis 
moTxovnis Sesruleba savaldebuloa im organosTvis, romelic ufle-
bamosilia gaauqmos gadawyvetileba garkveuli saqmianobis uflebis 
miniWebis Taobaze. amgvari uflebamosilebis mqone organo valdebu-
lia ganaCenis aslisa da probaciis biuros moTxovnis miRebidan ara 
ugvianes 5 samuSao dRisa gaauqmos gadawyvetileba, romelic msja-
vrdebuls aniWebda garkveuli saqmianobis uflebas, CamoarTvas mas 
Sesabamisi dokumentebi da aRniSnulis Sesaxeb acnobos probaciis bi-
uros.724

1.3. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis aRsruleba
sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis saxes da yoveldRiur xan-

grZlivobas gansazRvravs probaciis biuro.725 arasrulwlovan msja-
vrdebuls ganesazRvreba im tipis samuSao, rac ZaluZs mas asakis, 
fizikuri da gonebrivi SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT. 

arasrulwlovanis mier sazogadoebrivi samuSaos Sesrulebis an 
masTan gaTanabrebuli saqmianobis pirobebi unda Seesabamebodes qvey-

719  saqarTvelos kanoni arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da proba-
ciis Sesaxeb, muxli 25, nawili 1, 19.06.2007.
720  iqve, muxli 25, nawili 2.
721  iqve, muxli 25, nawili 3.
722  iqve, muxli 25, nawili 5.
723  iqve, muxli 26, nawili 2.
724  iqve, muxli 27.
725  iqve, muxli 29, nawili 1.
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nis kanonmdeblobiT dadgenil jandacvisa da usafrTxoebis stand-
artebs.726 arasrulwlovnebi dazRveuli an sxvagvarad daculi unda 
iyvnen avariiT, sxeulis dazianebiTa gamowveuli Sedegebisa da sazoga-
doebrivi sanqciebisa da zomebis ganxorcielebidan gamomdinare samo-
qalaqo pasuxismgeblobisgan.727 am standartebis gamoxmaurebas war-
moadgens arasrulwlovani msjavrdebulebis mier sazogadoebisaTvis 
sasargeblo Sromis aRsrulebis procesis maregulirebeli normati-
uli bazis arseboba saqarTveloSi; kerZod, saubaria saqarTvelos 
sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis sakiTxTa 
ministris 2011 wlis 17 ivnisis #107 brZanebiT sazogadoebisaTvis 
sasargeblo SromamisjilisTvis kvebis xarjebis daniSvnis wesisa da 
pirobebis gansazRvrisa da imave ministris 2012 wlis #31 brZanebiT 
saTanado saxis dazRveviT uzrunvelyofis wesisa da pirobebis dad-
genis Taobaze.

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis aRsasruleblad probaciis 
biurosa da damsaqmebels Soris ideba xelSekruleba, sadac  miTiTe-
bulia msjavrdebulis mier Sesasrulebeli sazogadoebisaTvis sa-
sargeblo Sromis saxe, vada, yoveldRiuri samuSaos xangrZlivoba da 
a.S.728 msjardebulisTvis dakisrebuli sazogadoebisaTvis sasargeblo 
Sromis aRsrulebis xasiaTi, Sinaarsi da meTodebi ar unda arRvevdes 
samarTaldamrRvevis an misi ojaxis wevrebis piradi cxovrebis ufle-
bas, ar unda Seuracxyofdes maT Rirsebas da ar unda iwvevdes maT 
Sewuxebas. miRebul unda iqnes zomebi samarTaldamrRvevis Seura-
cxyofis, aramarTebuli cnobismoyvareobis an sajaroobisgan dasaca-
vad.729

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis aRsrulebis erT-erTi 
problema mdgomareobs Sesasrulebeli samuSaos xasiaTSi, miT ufro 
Tu msjavrdebuli arasrulwlovania. arasrulwlovanisTvis iseTi xa-
siaTis samuSaos davaleba, romelic specialur codnasTan aris dakav-
Sirebuli  da ramac SeiZleba mis janmrTelobas da sicocxles safrTxe 
Seuqmnas,  akrZalulia rogorc erovnuli (arasapatimro sasjelTa 
aRsrulebis wesisa da probaciis Sesaxeb saqarTvelos kanonis muxli 
10 da muxli 446), aseve saerTaSoriso kanonmdeblobiT (evropis sab-
Wos ministrTa komitetis rekomendaciis R(92)16 wevri saxelmwifoebi-
sadmi sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis evropuli wesebis 
Sesaxeb, wesi 68).

726  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia Rec(2008)11 wevri saxelm-
wifoebisadmi sanqciebs an zomebs daqvemdebarebuli arasrulwlovani samarTal-
damrRvevebis evropuli wesebis Sesaxeb. wesi 36.1.
727  iqve, wesi 36.2.
728  saqarTvelos kanoni arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da proba-
ciis Sesaxeb, muxli 29, nawili 2, 19.06.2007.
729  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia R(92)16 wevri saxelmwi-
foebisadmi sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis evropuli wesebis Ses-
axeb.
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sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis daniSvnisas sasurvelia 
arasrulwlovani msjavrdebuli samuSaod iseT adgilze gamwesdes, 
sadac igi sazogadoebis wevrad CamoyalibebisTvis saWiro gamocdile-
basa da unarebs SeiZens (amk 71 muxli). amasTanave, gasaTvaliswinebe-
lia, rom arasrulwlovans sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma ise 
daeniSnos, rom misma aRsrulebam xeli ar SeuSalos anazRaurebadi sa-
muSaos Sesrulebas an swavlis process (amk 71 muxlis mesame nawils).

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis saxiT msjavrdebulze sa-
muSaoze gamoucxadeblobisas vrceldeba kanonmdeblobiT dadgenili 
sapatio pirobebi: 730 

• msjavrdebulis janmrTelobis iseTi mdgomareoba, romelic 
SeuZlebels xdis dadgenili reJimis Sesrulebas, rasac adas-
turebs eqimis mier gacemuli Sesabamisi cnoba;  

• msjavrdebulis axlo naTesavis (mSobeli, mSvilebeli, Svili, 
Svilobili, papa, bebia, SviliSvili, da, Zma, meuRle (maT Soris, 
ganqorwinebuli) an masTan mudmivad mcxovrebi piris gardacva-
leba; 

• msjavrdebulis samsaxurebriv an profesiul, anda sportul, 
kulturul an saganmanaTleblo-samecniero saqmianobasTan da-
kavSirebuli mivlineba, rasac adasturebs Sesabamisi dokumenti; 

• msjavrdebulis mier dadgenili reJimis darRveva misgan da-
moukidebeli mizezebis gamo, dauZleveli Zalis (forsmaJoris) 
arsebobisas, kerZod, stiqiuri ubedurebis, avariis, xanZris, 
masobrivi areulobis, samxedro moqmedebis, karantinis an sa-
gangebo mdgomareobis gamocxadebis SemTxvevaSi, rasac adas-
turebs Sesabamisi saxelmwifo dawesebulebis mier gacemuli 
dokumenti; 

• msjavrdebulisaTvis administraciuli patimrobis Sefardeba, 
agreTve msjavrdebulis monawileoba saqarTvelos sisxlis 
samarTlis kanonmdeblobiT dadgenil saproceso moqmedebeb-
Si, aseve, samarTaldamcavi organoebis „operatiul-samZebro 
saqmianobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT gaTvaliswinebul 
saqmianobaSi, rasac adasturebs Sesabamisi dokumenti.

saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 44-e muxlis mesame 
nawilis Tanaxmad, sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma ar daeniSneba 
pirveli da meore jgufis invalidebs; orsul qals;  qals, romelsac 
hyavs Svid wlamde Svili; sapensio asakis pirs;  agreTve, gawveul samx-
edro mosamsaxures. Sesabamisad, Tu arasrulwlovani pirveli an meo-
re jgufis invalidia an orsuladaa, an hyavs Svid wlamde Svili mis 
mimarT sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis sasjelis saxiT daniS-
vna dauSvebelia.

730  saqarTvelos kanoni arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis 
Sesaxeb, muxli 121, nawili 1, 19.06.2007.
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1.4. Tavisuflebis SezRudvis aRsruleba
Tavisuflebis SezRudvasTan dakavSirebiT arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis kodeqsis 72 muxli mxolod arasrulwlovanisT-
vis maqsimalur vadaze, 3 welze miuTiTebs, rac imis maniSnebelia, 
rom TavisuflebaSezRuduli arasrulwlovani msjavrdebulis mier 
sasjelis aRsruleba saqarTvelos sixlis samarTlis kodeqsis, arasa-
patimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis Sesaxeb saqarT-
velos kanoniTa da sasjelaRsrulebisa da probaciis ministris Se-
sabamisi brZanebebiT regulirdeba, Tumca gasaTvaliswinebelia amk-s 
merve muxlis daTqma.

kanonmdebloba sami saxis Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebas 
adgens, romelTa Soris erTi arasrulwlovan msjavrdebulTa Tavi-
suflebis SezRudvis dawesebulebaa.731 unda aRiniSnos, rom 2015 wlis 
noembris mdgomareobiT msgavsi dawesebuleba saqarTveloSi ar fun-
qcionirebs, miuxedavad imisa, rom tipiuri debulebis damtkicebis 
Sesaxeb brZanebis me-2 muxliT qal da arasrulwlovan msjavrdebulTa 
Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebebi 2015 wlis 1 ianvramde unda 
Seqmniliyo. 

Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebas Semdegi amocanebi akis-
ria: 

• Tavisuflebis SezRudvis  saxiT daniSnuli/Secvlili sasjelis 
aRsrulebis uzrunvelyofa; 

• sareabilitacio programebSi msjavrdebulTa monawileobis 
uzrunvelyofa; 

• dawesebulebaSi marTlwesrigisa da kanonierebis, msjavrdeb-
ulTa, personalisa  da  dawesebulebis  teritoriaze myof sxva 
pirTa usafrTxoebis uzrunvelyofa; 

• msjavrdebulTa SromiTi dasaqmebis organizeba; 
• msjavrdebulTa janmrTelobis dacvis uzrunvelyofa.732

Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebis tipiuri debuleba gansaz-
Rvravs dawesebulebaSi misaReb mxolod srulwlovan msjavrdebulTa 
zRvrul odenobas (100 msjavrdebuli),733 xolo arasrulwlovnebTan 
dakavSirebiT norma arafers ambobs. Tu gaviTvaliswinebT evropaSi 
arsebul praqtikas, arasrulwlovanTa mier danaSaulis Cadenis pro-
centul maCveneblebsa da zogadad saqarTvelos kanonmdeblobis ten-
dencias arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi, logikuria 
vivaraudoT, rom arasrulwlovanTa Tavisuflebis SezRudvis dawese-
bulebaSi msjavrdebulTa zRvruli odenoba srulwlovan msjavrdeb-

731  saqarTvelos kanoni arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da proba-
ciis Sesaxeb, muxli 71, nawili 5, 19.06.2007.
732  saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis 
sakiTxTa ministris brZaneba #373 Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebis tipi-
uri debulebis damtkicebis Sesaxeb, muxli 3, punqti 2, 30.12.2013.
733  iqve, muxli 11.
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ulTa zRvrul odenobaze naklebi unda iyos.
dawesebulebis uflebamosili piris nebarTviT msjavrdebuli, 

rogorc wesi, dawesebulebidan gadis saqarTvelos kanonmdeblobiT 
dadgenil arasamuSao (SabaTi-kvira) da uqme dReebSi, Tu ar arsebobs 
dawesebulebidan droebiT gasvlis damabrkolebeli garemoeba.734 gan-
sakuTrebul SemTxvevebSi, usafrTxoebis miznebidan gamomdinare, 
dawesebulebis ufrosis mier, msjavrdebuls, SesaZlebelia saqarT-
velos kanonmdeblobiT  dadgenil arasamuSao da uqme dReebSi, aekrZa-
los dawesebulebis datoveba.735 msjavrdebuli dawesebulebaSi mo-
Tavsebidan pirveli Tvis ganmavlobaSi saqarTvelos kanonmdeblobiT 
dadgenil arasamuSao da uqme dReebSic imyofeba dawesebulebaSi.736

garesamyarosTan urTierTobis mizniT Tavisuflebis SezRudvis 
dawesebulebis tipuri debulebis Tanaxmad,  msjavrdebuls ufleba 
aqvs: 

• ganaxorcielos satelefono saubari sakuTari  xarjiT dReSi 
araumetes 10 wuTisa;737 

• dakisrebuli movaleobebis Sesrulebisgan Tavisufal dros, 
TveSi erTxel, dawesebulebis ufrosTan winaswari SeTanxme-
biT, isargeblos xanmokle paemniT mSobelTan, mSvilebelTan, 
SvilTan, naSvilebTan, meuRlesTan, dasTan da ZmasTan;738

• gaecnos presasa da masobrivi informaciis sxva saSualebebs;739

• sakuTari xarjiT SeuzRudavi raodenobiT gagzavnos da miiRos 
piradi xasiaTis werilebi.740 

kontaqti garesamyarosTan (paemnis ufleba misi erT-erTi gamoxat-
ulebaa) iTvleba msjavrdebulis resocializacia-reabilitaciis 
aucilebel winapirobad da igi maqsimalurad unda iqnes msjavrdebu-
lis mier gamoyenebuli. ojaxis wevrebsa da agreTve, megobrebs unda 
mieceT saSualeba moinaxulon msjavrdebulebi.741

dawesebulebaSi moqmedebs probaciis erovnuli saagentos ufro-
sis mier dadgenili saganmanaTleblo da sareabilitacio programe-
bi.742 msjavrdebulis riskis, saWiroebebisa da SesaZleblobebis Se-
fasebis safuZvelze, aRsrulebis oficris mier Sedgenili sasjelis 
aRsrulebis individualuri (progresuli) gegmis mixedviT, msja-
vrdebuls Sesabamis saganmanaTleblo da sareabilitacio programebs 

734  iqve, muxli 48, nawili 1.
735  iqve, muxli 48, nawili 9.
736  iqve, muxli 48, nawili 2.
737  iqve, muxli 23.
738  iqve, muxli 24.
739  iqve, muxli 25.
740  iqve, muxli 26.
741  koili, e., 2007, gv. 105.
742  saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis 
sakiTxTa ministris brZaneba #373 Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebis tipi-
uri debulebis damtkicebis Sesaxeb, 30.12.2013, muxli 42, nawili 1.
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SeurCevs reabilitaciis samsaxuris oficeri,743 romelSi monawileo-
bac msjavrdebulisTvis savaldebuloa.744

Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebis sareabilitacio pro-
grama moicavs: 

• damokidebulebebis mqone pirTa reabilitaciis kurss; 
• fsiqo-socialuri reabilitaciis kurss; 
• pirovnebis ganviTarebis xelSewyobis kurss.745 
• Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebis saganmanaTleblo pro-

grama moicavs: 
• dawyebiTi donis ganaTlebis kurss; 
• saSualo donis ganaTlebis kurss; 
• kompiuteris Semswavlel kurss; 
• profesiuli da sxva aucilebeli unar-Cvevebis Semswavlel 

kurss; 
• saxelmwifo enis Semswavlel kurss; 
• samoqalaqo ganaTlebis kurss.746 
damatebiT, msjavrdebulebs SeuZliaT umaRlesi ganaTlebis miRe-

ba, raSic maT daxmarebas sareabilitacio da saganmanaTleblo progr-
amebis samsaxuri uwevs.747

Tavisuflebis SezRudvis pirobebSi saganmanaTleblo-sareabili-
tacio programebis ganxorcielebasTan erTad mniSvnelovania msja-
vrdebulTa profesiuli unar-Cvevebis ganviTareba. kanonmdebloba 
qmnis samarTlebriv safuZvels msjavrdebulTa dasaqmebisTvis Ta-
visuflebis SezRudvis dawesebulebis teritoriaze. am mxriv niSan-
doblivia, rom msjavrdebuls eZleva samuSaos arCevanis ufleba, rac 
SesabamisobaSi unda iyos mis fizikur da gonebriv SesaZleblobebTan; 
aseve, es profesia unda pasuxobdes samomxmareblo bazarze arsebul 
moTxovnas, rac msjavrdebuls konkurentunarians gaxdis gaTavisu-
flebis Semdgom dasaqmebaSi. msjavrdebuli SromiTi saqmianobisas uz-
runvelyofili unda iyos saqarTvelos Sromis kodeqsiT dadgenili 
usafrTxo Sromis pirobebiT da ar unda ilaxebodes misi pativi da 
Rirseba. ufro metic, Sesasrulebeli samuSaos specifikidan gamom-
dinare, SromiTi saqmianobis ganxorcielebisas msjavrdebuli dam-
saqmeblis mier uzrunvelyofilia ubeduri SemTxvevisa da sawarmoo 
tramvisagan dazRveviT. kanonmdebloba garkveul SezRudvas awesebs 
kerZo biznesis monawileobaze TavisuflebaSezRuduli msjavrde-
bulis dasaqmebasTan mimarTebiT, rodesac adgens, rom msjavrdebu-
lis dasaqmebas axorcielebs probaciis erovnuli saagentos mier da-
fuZnebuli samewarmeo an arasamewarmeo iuridiuli piri. msjavrde-

743  iqve, muxli 42, nawili 2.
744  iqve, muxli 42, nawili 3.
745  iqve, muxli 42, nawili 5.
746  iqve, muxli 42, nawili 6.
747  iqve, muxli 42, nawili 10.
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buls SromiTi saqmianoba anazRaurebadia. miRebuli anazRaureba mas 
specialur pirad angariSze ericxeba.748

Tu TavisuflebaSezRuduli msjavrdebuli Caidens disciplinur 
gadacdomas an arasapatio mizeziT daarRvevs an Tavs aaridebs Tavi-
suflebis SezRudvis dawesebulebis tipur debulebiT an dRis gan-
rigiT dadgenili wess, mis mimarT gamoyenebuli iqneba disciplinuri 
pasuxismgeblobis Semdegi zomebi: 

• gafrTxileba; 
• dawesebulebis teritoriis datovebis akrZalva araumetes 30 

dRiT; 
• internetiTa da televizoriT sargeblobis uflebis CamorT-

meva araumetes 10 dRiT; 
• telefoniT sargeblobis uflebis CamorTmeva araumetes 10 

dRiT;  
• amanaTis miRebis uflebis CamorTmeva araumetes 3 TviT; 
• morigi kuTvnili xanmokle paemniT sargeblobis uflebis Cam-

orTmeva.749 
msjavrdebulisTvis disciplinuri pasuxismgeblobis dakisreba 

xorcieldeba aRsrulebis oficris Sesabamisi oqmis safuZvelze, dawe-
sebulebis ufrosis gadawyvetilebiT.750 oqmis erTi asli gasacnobad 
gadaecema msjavrdebuls.751 disciplinuri darRvevis Sesaxeb oqms ga-
nixilavs da gadawyvetilebas iRebs dawesebulebis ufrosi Sedgeni-
dan 3 samuSao dRis vadaSi.752 msjavrdebuls ufleba aqvs aRniSnuli 
gadawyvetileba gasaCivrdes sasamarTloSi administraciuli wesiT.753

2. probaciis saxis samarTlebrivi aqtebis aRsruleba 

2.1. pirobiTi msjavris aRsruleba
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis Tanaxmad,754 gamosacde-

li vadis periodSi, pirobiT msjavrdebulis yofaqcevaze kontrolsa 
da zedamxedvelobas axorcielebs  probaciis erovnuli saagentos 
teritoriuli organoebi _ probaciis biuroebi, romlebic sasamarT-
los mier gamocemul samarTlebriv aqts aRasruleben pirobiT ms-
javrdebulis sacxovrebeli adgilis mixedviT.755  gamosacdeli vadis 
ganmavlobaSi probaciis biuro Tvalyurs adevnebs piris mier misT-

748  iqve, muxli 20.
749  iqve, muxli 49, nawili 2.
750  iqve, muxli 49, nawili 5.
751  iqve, muxli 49, nawili 8.
752  iqve, muxli 49, nawili 9.
753  iqve, muxli 49, nawili 10.
754   saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi, muxli 66, nawili 1, 22.07.1999.
755  arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis Sesaxeb saqarT-
velos kanoni, muxli 5, nawili 1,  19.06.2007.
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vis dakisrebuli movaleobis Sesrulebas,756 xolo SesrulebisTvis 
Tavis aridebis SemTxvevaSi mosamarTle probaciis erovnuli saa-
gentos wardginebisa da Sesabamisi masalebis ganxilvis safuZvelze, 
wardginebis Setanidan 2 kviris vadaSi iRebs gadawyvetilebas piro-
biTi msjavris ucvlelad datovebis an Secvlis Sesaxeb. mosamarTle 
wardginebas probaciis oficrisa da arasrulwlovnis kanonieri war-
momadgenlis monawileobiT ganixilavs da ufleba aqvs, mxaris inicia-
tiviT moiwvios da dakiTxos mowmeebi (amk 77-e muxlis mexuTe nawili). 
amave muxlis meSvide nawilis mixedviT, Tu arasapatimro sasjelis an/
da pirobiTi msjavris moxdis periodSi arasrulwlovanma naklebad 
mZime an gaufrTxileblobiTi mZime danaSauli Caidina, sasamarTlo 
wyvets arasapatimro sasjelis an/da pirobiTi msjavris ZalaSi da-
tovebis sakiTxs, xolo arasrulwlovnis mier ganzraxi mZime an gansa-
kuTrebiT mZime danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi mosamarTles gamoaqvs 
gadawyvetileba sasjelad Tavisuflebis aRkveTis daniSvnis Sesaxeb.

2.2. pirobiT vadamde gaTavisuflebis aRsruleba
pirobiT vadamde gaTavisuflebis efeqturad aRsruleba ukav-

Sirdeba probaciis samsaxurebsa da Tavisuflebis aRkveTis dawese-
bulebebs Soris msjavrdebulis gaTavisuflebisTvis momzadebisas 
efeqtur TanamSromlobas, msjavrdebulis riskebis Sefasebasa da 
sasjelis individualur dagegmva-aRsrulebas. Sesabamisad, pirobiT 
vadamde gaTavisuflebis aRsruleba am sami faqtoris WrilSi unda 
iqnes ganxiluli.

evropis sabWo gansakuTrebul yuradRebas uTmobs Sesabamisi sam-
saxurebis TanamSromlobas, rom gaTavisuflebis Semdeg moxdes msja-
vrdebulis sazogadoebaSi umtkivneulo integrireba. Tavisuflebis 
aRkveTis pirvelive dReebidan mWidro TanamSromloba unda damyard-
es dawesebulebis xelmZRvanelobasa da im samsaxurebsa da organoebs 
Soris, romlebic meTvalyureoben patimrobidan gaTavisuflebul 
arasrulwlovnebs da exmarebian maT sazogadoebaSi xelaxal damkvi-
drebaSi iseTi gzebiT, rogoricaa magaliTad:

• ojaxSi dabrunebaSi daxmareba an maTTvis mimRebi ojaxis povna, 
iseve rogorc socialuri urTierTobis sxva formebis damyarebaSi 
daxmarebis gaweva;

• sacxovreblis moZieba;
• swavlis gagrZelebis xelSewyoba;
• dasaqmeba;
• socialuri da jandacvis organoebSi gagzavna;
• fuladi daxmarebis gaweva.757

756  saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi, 22.07.1999, muxli 66, nawili 1.
757  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia Rec(2008)11 wevri saxelm-
wifoebisadmi sanqciebs an zomebs daqvemdebarebuli arasrulwlovani samarTal-
damrRvevebis evropuli wesebis Sesaxeb, wesi 102.1.
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aseTi samsaxurebisa da organoebis warmomadgenlebi unda daiSve-
bodnen arsarulwlovanTa dawesebulebebSi gaTavisuflebisaTvis maT 
momzadebaSi dasaxmareblad.758

arasrulwlovanTa sareabilitacio centridan msjavrdebulis 
gaTavisuflebisaTvis momzadebis procesi xorcieldeba daweseb-
ulebis administraciis, arasapatimro sasjelTa aRsrulebisa da pro-
baciis biuros da probaciis erovnuli saagentos sareabilitacio 
programebis sammarTvelos urTierTTanamSromlobis farglebSi.759 
sareabilitacio centris administracia valdebulia msjavrdebulis 
mier sasjelis moxdisgan pirobiT vadamde gaTavisuflebisaTvis an/da 
daniSnuli sasjelis mouxdeli nawilis ufro msubuqi saxis sasjeliT 
SecvlisTvis kanoniT dadgenili vadis faqtobrivad moxdamde 3 TviT 
adre werilobiT mimarTos saagentos sareabilitacio programebis 
sammarTvelos, dawesebulebis gareT am msjavrdebulis ojaxisa da 
socialuri garemos riskebisa da saWiroebebis Sefasebis Taobaze.760 
dawesebulebis administracia arasrulwlovani msjavrdebulis mSob-
lis an kanonieri warmomadgenelis werilobiTi TanxmobiT mimarTavs 
saagentos ojaxisa da socialuri garemos Sefasebis Taobaze.761

sareabilitacio centridan saagentos sareabilitacio progr-
amebis sammarTveloSi mimarTvis Sesvlis Semdeg, sareabilitacio pro-
gramebis sammarTvelos ufrosi momarTvas gadascems socialur muSaks, 
romelic valdebulia msjavrdebulis ojaxsa da socialur garemoSi 
arsebuli risk-faqtorebis Sefasebisa da saWiroebebis gansazRvris 
mizniT, msjavrdebulis ojaxSi ganaxorcielos minimum 1 viziti.762 Se-
fasebis dasrulebis Semdeg msjavrdebulis ojaxisa da socialuri 
garemos Sefasebisa da saWiroebebis gansazRvris dokumenti igzavneba 
arasrulwlovanTa sareabilitacio centris administraciaSi.763

msjavrdebulis ojaxis Sefasebis procesSi saagentos socialuri 
muSaki ZiriTad aqcents akeTebs Semdeg sakiTxebze:

• ojaxis socialuri garemos mzaoba msjavrdebulis dabrunebis 
mimarT;

• ojaxis wevrTa damokidebuleba msjavrdebulis mier Cadenili 
danaSaulis mimarT;

• gaTavisuflebis Semdeg msjavrdebulis TavSesafris arseboba;

758  iqve, wesi 102.2.
759  saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis ministris 03.07.2015 brZane-
ba #68 msjavrdebulis gaTavisuflebisaTvis momzadebis procesSi saqarTvelos 
sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros saxelmwifo saqveuwyebo daweseb-
uleba _ sasjelaRsrulebis departamentsa da ssip _ arasapatimro sasjelTa aR-
srulebisa da probaciis erovnul saagentos Soris koordinirebuli saqmianobis 
wesis damtkicebis Sesaxeb, muxli 1.
760  iqve, muxli 2, nawili 1.
761  iqve, muxli 2, nawili 2.
762  iqve, muxli 3, nawili 1.
763  iqve, muxli 3, nawili 4.
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• msjavrdebulze damokidebuli pirebis saWiroebebi; 
• gaTavisuflebis Semdeg msjavrdebulis da/an misi ojaxis 

wevrebis savaraudo Semosavlis wyaro;
• sareabilitacio momsaxurebebis resursebi da maTi xelmisawv-

domoba gaTavisuflebis Semdeg.764

am informacias arasrulwlovanTa sareabilitacio centris admin-
istracia gadaitans msjavrdebulis daxasiaTebis formaSi, romelic 
waredgineba saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis saminis-
tros arasrulwlovanTa saqmeTa ganmxilvel adgilobriv sabWos msja-
vrdebulis pirobiT vadamde gaTavisuflebisa da daniSnuli sasjelis 
mouxdeli nawilis ufro msubuqi saxis sasjelis SecvlasTan dakav-
SirebiT.765

adamianuri qcevis zusti gansazRvra dRemde arsebuli meTodebiT 
SeuZlebelia. danaSaulebrivi qmedebis momavalSi Cadenis albaTobis 
Sefaseba mniSvnelovania sazogadoebrivi wesrigis dasamyareblad. da-
naSauli ara mxolod sisxlis samarTlebrivi kategoriaa, aramed is-
toriul, socialur da individualur procesebSi warmoqmnili mov-
lenaa, romelsac kriminologiuri kvleva sWirdeba. kriminologiuri 
kvlevis mizania danaSaulis Cadenis riskis Sefaseba.  riskis Sefasebis 
aucilebloba ganapiroba gansakuTrebiT mZime kategoriis damnaSavee-
bis gamoCenam sazogadoebaSi. sazogadoebrivi usafrTxoebis dacvis 
aucilebloba ganapirobebda mZime kategoriis samarTaldamrRvev-
Ta identificirebisa da maT mier ganmeorebiTi danaSaulis Cadenis 
riskebis marTvis saWiroebas.766

kriminaluri prognozis oTxi meTodi arsebobs:767 
• intuiciuri meTodi _ intuiciuri meTodis safuZvelze mosamar-

Tle, sakuTari cxovrebiseuli da profesiuli gamocdilebis 
gaTvaliswinebiT da jansaRi adamianuri Segnebis mixedviT, 
subieqturad afasebs damnaSavis mier danaSaulis xelaxla Ca-
denis SesaZleblobas. mosamarTle sakuTar intuicias, Sinagan 
rwmenas, cxovrebiseul gamocdilebasa  da  damnaSaveTa  Sesaxeb 
zogad Sexedulebas eyrdnoba; 

• klinikuri kriminaluri prognozi _ klinikur kriminalur 
prognozs fsiqiatriis da fsiqologiis eqsperti qmnis, ro-
melic efuZneba damnaSavis pirovnulobis kvlevas fsiqodiag-
nostikuri testis, dakvirvebis, misi karierisa da socialuri 
cxovrebis (ojaxuri pirobebis, profesiis, Tavisufali drois) 
analizis saSualebiT; 

• statistikuri kriminaluri prognozi _ statistikuri krimi-
naluri prognozi damnaSaveTa kriminologiuri prognozisTvis 
statistikur  instrumentebs  iyenebs;  

764  iqve, muxli 3, nawili 7.
765  iqve, muxli 2, nawili 4.
766  saZagliSvili, S., 2014, gv. 135.
767  SalikaSvili, m. / CixlaZe, d., 2013. gv. 23.
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• mTliani kriminaluri prognozi _ mTliani kriminaluri prog-
nozi klinikuri da statistikuri prognozebis kombinaciaa. 
igi damoukidebeli meTodia, romlis saSualebiTac SesaZle-
belia iseTi sakiTxebis gaTvaliswineba, romlebic wina meTo-
debiT cal-calke ver xerxdeba. individualuri kriminologi-
uri prognozisTvis, pirovnulobis testisa da axlo social-
uri wris Sesaxeb monacemebis garda, sxva ramec mniSvnelovania. 
Semfasebels, romelic erTian meTodebs iyenebs, socialuri 
da ekonomikuri pirobebis/cvlilebebis (mag. sazogadoebis so-
cialuri dezorganizaciis  xarisxis)  gaTvaliswineba SeuZlia.

arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis Sesaxeb 
saqarTvelos kanonis me-7 muxlis Tanaxmad, probaciis erovnuli saa-
gento Tavis miznebs axorcielebs msjavrdebulis riskisa da saWiroe-
bis Sefasebis safuZvelze, sasjelis aRsrulebis individualuri 
dagegmviT, msjavrdebulis aucilebeli zedamxedvelobiTa da kon-
troliT, misi resocializaciisa da reabilitaciisaTvis xelis Sewyo-
biTa da daxmarebiT.

sasjelis individualuri dagegmva saSualebas iZleva, sazogadoe-
bis sruluflebian wevrad dabrunebis uzrunvelsayofad, winaswar 
daigegmos msjavrdebulTan muSaoba sasjelis moxdis mTeli periodis 
ganmavlobaSi.768 

`arasrulwlovani msjavrdebulis riskis Sefasebisa da sasjelis 
aRsrulebis individualuri gegmis Sedgenis principebis, wesisa da 
formis damtkicebis Sesaxeb~ saqarTvelos sasjelarsrulebisa da 
probaciis ministris 03.07.2015  #67 brZanebis Tanaxmad, mas Semdeg 
rac arasrulwlovanis pirobiT vadamde gaTavisuflebis Sesaxeb iqne-
ba miRebuli gadawyvetileba, iwyeba riskebis Sefasebis procesi. pro-
baciis biuroSi arasrulwlovani msjavrdebulis riskis Sefasebas da 
sasjelis aRsrulebis individualuri gegmis Sedgenas axorcielebs 
multidisciplinuri gundi, romelic, rogorc wesi, Sedgeba konkre-
tul arasrulwlovan msjavrdebulTan momuSave probaciis oficris, 
socialuri muSakisa da fsiqologisgan.769

arasrulwlovani msjavrdebulis riskis Sefasebis saerTo vada 
ganisazRvreba 32 samuSao dRiT, rac SesaZloa gaxangrZlivdes dam-
atebiT araumetes 7 samuSao dRiT. riskebis Sefasebisas, rasac so-
cialuri muSaki axdens, yuradReba maxvildeba arasrulwlovan msja-
vrdebulTan dakavSirebul iseT sakiTxebze, rogoricaa:

• zogadi demografiuli informacia;
• informacia kanonsawinaaRmdego qmedebebis Sesaxeb;
• arasrulwlovnis fizikuri ganviTareba da janmrTelobis md-

gomareoba;

768  arsoSvili, g., 2009, gv. 130.
769  saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis ministris 03.07.2015  #67 
brZanebis muxli 2, nawili 2.
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• arasrulwlovnis emociuri, kognituri ganviTareba da qceviTi 
Taviseburebani.

amave brZanebiT Sefasebis safuZvelze dgindeba msjavrdebulis 
riskis done, rac SeiZleba iyos dabali, saSualo da maRali. riskis 
dabali an saSualo donis gamokveTisas socialuri muSaki axorcielebs 
arasrulwlovan msjavrdebulTan araumetes 3 Sexvedras, romelTagan 
1 moicavs msjavrdebulis ojaxSi vizits. Sefasebis dasrulebis Sede-
gad socialuri muSaki adgens arasrulwlovani msjavrdebulis mier 
ganmeorebiTi danaSaulis Cadenis albaTobis xarisxs, rac SeiZleba 
iyos dabali, saSualo an maRali xarisxis.

ganmeorebiTi danaSaulis Cadenis albaTobis dabali da saSua-
lo xarisxis dadgenisas, socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, 
xolo ganmeorebiTi danaSaulis Cadenis albaTobis maRali xarisxis 
dadgenis SemTxvevaSi dauyovnebliv mimarTavs probaciis biuros/pro-
baciis oficerTa jgufis ufross arasrulwlovani msjavrdebulis 
fsiqologTan Sexvedris Taobaze. es ukanaskneli 7 samuSao dRis vada-
Si araumetes orjer xvdeba msjavrdebuls.

Tu Sefasebis procesSi fsiqologi ar yofila CarTuli, Sefasebis 
dasrulebidan 5 samuSao dRis vadaSi ikribeba multidisciplinuri 
gundi probaciis oficrisa da socialuri muSakis SemadgenlobiT, 
xolo Sefasebis procesSi fsiqologis monawileobis SemTxvevaSi, 
multidisciplinuri gundis SemadgenlobaSi aseve Sedis fsiqologi. 
multidiciplinuri gundis Sekrebidan 5 samuSao dRis vadaSi dgeba 
sasjelis aRsrulebis individualuri gegma, romelic ecnoba aras-
rulwlovan msjavrdebuls probaciis biuroSi misi momdevno ga-
mocxadebis dRes.

sasjelis aRsrulebis individualuri gegma Tanxmdeba arasrul-
wlovan msjavrdebulTan da mis kanonier warmomadgenelTan, rac 
dasturdeba gegmaze arasrulwlovani msjavrdebulis da kanonieri 
warmomadgenlis xelmoweriT. Tu arasrulwlovani msjavrdebuli an 
kanonieri warmomadgeneli uars acxadebs gegmis xelmoweraze, doku-
mentSi keTdeba Sesabamisi Canaweri; Tumca, gegmis xelmoweraze uari 
ar aferxebs gegmis aRsrulebas.770

individualuri gegmis monitoringi xorcieldeba gegmis das-
rulebis etapze, arasrulwlovani msjavrdebulisaTvis gegmiT 
gawerili RonisZiebebis Sedegebis Sefasebis mizniT.771 Sesrulebis 
monitoringis Sedegebis Sefasebis mizniT, gegmis Sesrulebis vadis 
amowurvidan 5 samuSao dRis vadaSi, ikribeba multidisciplinuri 
gundi. Tu mjavrdebulis mimarT dadgenili saprobacio vada Seadgens 
18 Tves an naklebs, gegmis dasrulebis Semdgom msjavrdebulis mdgo-
mareobis zedamxedveloba xorcieldeba yovel 3 TveSi erTxel, xolo 

770  saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis ministris 03.07.2015  #67 
brZanebis muxli 6, nawili 3.
771  iqve, muxli 8, nawili 1.



251

Tu saprobacio vada 18 Tveze metia, zedamxedveloba xorcieldeba 
yovel 6 TveSi erTxel. am periodSi socialuri muSaki arasrulw-
lovani msjavrdebulis ojaxSi axorcielebs aranakleb erT vizits. 
gegmis Sesrulebis monitoringis an gegmis dasrulebis Semdgom aras-
rulwlovani msjavrdebulis mdgomareobis zedamxedvelobis ganxor-
cielebisas, Tu arasrulwlovani msjavrdebulis cxovrebaSi gamoi-
kveTa iseTi saxis cvlileba, rac arsebiTad cvlis mis mdgomareobas, 
probaciis oficerTan SeTanxmebiT, multidisciplinuri gundis mier 
dauyovnebliv xorcieldeba gegmaSi cvlilebis Setana an axali gegmis 
Sedgena.772

arasrulwlovnis mier „arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa 
da probaciis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT dadgenili reJimis dar-
Rvevis SemTxvevaSi, arasapatimro sasjelTa aRsrulebisa da proba-
ciis biuros uflebamosili piri adgens gafrTxilebis Sesaxeb oqms, 
romelic msjavrdebuls uSualod gadaecema an fostiT egzavneba 
(fostiT gagzavnisas keTdeba saTanado Canaweri) (amk 77-e muxlis mesa-
me nawili). arasrulwlovani Tavisufldeba „arasapatimro sasjelTa 
aRsrulebis wesisa da probaciis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT dad-
genili safasuris gadaxdis valdebulebisagan (amk 77-e muxlis meoTxe 
nawili).

pirobiT vadamde gaTavisuflebuli piris mimarT kanoniT dad-
genili reJimi moicavs probaciis oficris mier dadgenil dros da 
adgilas kviraSi erTxel gamocxadebis valdebulebas, aseve SesaZloa 
moicavdes saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli sxva mova-
leobebis Sesrulebas. am ukanaskenli daTqmis Sesabamisad, probaciis 
oficeri uflebamosilia pirobiT vadamde gaTavisuflebul pirs, ms-
javrdebulis riskisa da saWiroebis Sefasebis safuZvelze, daakisros 
sasjelaRsrulebisa da probaciis ministris mier dadgenili Sesabami-
si savaldebulo sareabilitacio kursis gavlis valdebuleba; an nar-
kotikuli danaSaulisaTvis pirobiT vadamde gaTavisuflebul pirs 
periodulad an gonivruli eWvis arsebobis SemTxvevaSi mosTxovos Se-
sabamisi narkologiuri Semowmebis 5 samuSao dRis ganmavlobaSi gavla 
da saTanado daskvnis warmodgena. Tu msjavrdebuls narkologiuri 
Semowmebis gavlis Sedegad daudginda narkotikuli nivTierebis mox-
mareba, garda msjavrdebulis mier am nivTierebis samkurnalo mizniT 
moxmarebisa, probaciis biuro valdebulia es faqti acnobos saqarT-
velos Sinagan saqmeTa saministros.773

Tu msjavrdebuli probaciis oficris mier dadgenil drosa da 
adgilas gamocxadda alkoholuri simTvralis mdgomareobaSi, ar 
emorCileba probaciis oficris kanonier moTxovnas an arakoreqtu-
lad iqceva, probaciis oficeri uflebamosilia, probaciis biuros 

772  iqve, muxli 8, nawili 8.
773  arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis Sesaxeb saqarT-
velos kanoni, 19.06.2007, muxli 12, nawili 1-12.
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ufrosTan SeTanxmebiT, msjavrdebuli gadaiyvanos gansakuTrebul 
reJimze, rac gulisxmobs probaciis oficris mier dadgenil drosa 
da adgilas msjavrdebulis ara umetes 3 Tvis ganmavlobaSi kviraSi 
ara umetes samjer gamocxadebis valdebulebas.774

arasrulwlovnis mier dakisrebuli movaleobis SesrulebisTvis 
Tavis aridebis SemTxvevaSi mosamarTle probaciis erovnuli saa-
gentos wardginebisa da Sesabamisi masalebis ganxilvis safuZvelze, 
wardginebis Setanidan 2 kviris vadaSi iRebs gadawyvetilebas dakisre-
buli movaleobis ucvlelad datovebis an Secvlis Sesaxeb. mosamar-
Tle wardginebas probaciis oficrisa da arasrulwlovnis kanonieri 
warmomadgenlis monawileobiT ganixilavs da ufleba aqvs, mxaris 
iniciativiT moiwvios da dakiTxos mowmeebi (amk 77-e muxlis mexuTe 
nawili).

Tu msjavrdebulis gamocxadebis dro emTxveva saqarTvelos Sro-
mis kodeqsiT dadgenil uqme dRes, igi Tavisufldeba am dRes ga-
mocxadebis valdebulebisagan.775

probaciis erovnuli saagentos ufrosTan werilobiTi SeTanxme-
biT msjavrdebuls SesaZlebelia Seumsubuqdes dadgenili reJimi, rac 
gulisxmobs probaciis biuroSi or kviraSi erTxel gamocxadebis val-
debulebas, xolo kanonmdeblobiT dadgenili wesiT _ TveSi erTxel 
gamocxadebis valdebulebas (muxli 141, „arasapatimro sasjelTa aR-
srulebis wesisa da probaciis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoni). im Sem-
TxvevaSi, Tu arasrulwlovani msjavrdebuli SezRuduli SesaZle-
blobis mqone piria (piri myari fizikuri, fsiqikuri, inteleqtual-
uri an sensoruli darRvevebiT, romelTa sxvadasxva dabrkolebasTan 
urTierTqmedebam SesaZloa xeli SeuSalos sazogadoebriv cxovrebaSi 
am piris srul da efeqtian monawileobas sxvebTan Tanabar pirobeb-
Si), probaciis erovnuli saagentos ufrosTan werilobiTi SeTanxme-
biT, msjavrdebuls SesaZlebelia Seumsubuqdes dadgenili reJimi 3 
TveSi erTxel probaciis biuroSi gamocxadebis valdebulebiT, xolo 
Tu SezRuduli SesaZleblobis mqone msjavrdebuls damoukide-
blad gadaadgileba ar SeuZlia, probaciis oficeri msjavrdebulze 
zedamxedvelobas ganaxorcielebs mis sacxovrebel adgilas aranak-
leb 3 TveSi erTxel gamocxadebiT.776

3. sasjelis aRsrulebis Semdgomi Tanadgoma

sasjelis aRsrulebis Semdgomi zrunva, anu rogorc es evropis 
sabWos ministrTa komitetis (2010)1 rekomendaciaSi gaTavisuflebis 
Semdgom Tanadgomad aris moxseniebuli, niSnavs msjavrdebulTa rein-
tegraciis process nebayoflobiT sawyisebze da sabolood gaTavisu-

774  iqve, muxli 12, nawili 13.
775  iqve, muxli 12, nawili 2.
776  iqve, muxli 12, nawili 41.
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flebis Semdgom sazogadoebaSi dabrunebas konstruqciuli, dagegmi-
li da kontrolirebadi saxiT.777

evropis im qveynebis umravlesobaSi, sadac yofil msjavrdebulTa 
mimarT sasjelis aRsrulebis Semdomi mxardaWeris programebi xor-
cieldeba, am funqcias probaciis samsaxurebi aRasruleben. saqarT-
velom am mxriv damatebiTi struqturuli erTeuli Seqmna, saqarT-
velos iusticiis saministros mmarTvelobis sferoSi moqmedi sajaro 
samarTlis iuridiuli piri _ danaSaulis prevenciis centri, romlis 
erT-erT funqciad xsenebuli uflebamosilebis ganxorcieleba gan-
isazRvra.

sapatimro sasjelis aranakleb ori mesamedis moxdis Semdeg, ma-
gram gaTavisuflebamde araugvianes 3 Tvisa, Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebam unda Seatyobinos arasrulwlovan msjavrdebuls, mis 
kanonier warmomadgenels da danaSaulis prevenciis centrs aras-
rulwlovani msjavrdebulis gaTavisuflebis moaxloebuli TariRi. 
damatebiT, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebam arasrulwlovani 
unda uzrunvelyos gaTavisuflebisTvis mosamzadebeli specialuri 
programiT. arasrulwlovani msjavrdebulis Tanxmobis SemTxvevaSi 
dawesebulebis administracia amzadebs sapatimro sasjelis moxdis 
periodSi misi socialuri CarTulobis saqmes danaSaulis prevenciis 
centrisaTvis gadasacemad, rac gamiznulia arasrulwlovnis reso-
cializaciis procesis xelSesawyobad. arasrulwlovani msjavrde-
buli misTvis gasagebi formiT informirebuli unda iyos, Tu ra 
gziT SeuZlia mas gaTavisuflebis Semdeg Sesabamisi daxmarebisa da 
mxardaWeris miReba (amk 98-e muxli).

danaSaulis prevenciis centrs mniSvnelovani funqcia akisria 
arasrulwlovani msjavrdebulisTvis sasjelis aRsrulebis Semdgo-
mi mxardaWeris uzrunvelyofis kuTxiT. kerZod, centris warmomad-
genlebi jer kidev Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi xvdebian 
arasrulwlovan msjavrdebuls, manam, sanam is gaTavisufldeba. am 
Sexvedris mizania gaacnon msjavrdebuls gaTavisuflebis Semdeg misi 
resocializacia-reabilitaciis gegmis pirobebi da saWiroeba. imav-
droulad, isini ecnobian arasrulwlovnis socialuri CarTulobis 
saqmes patimrobis an Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi. es mniS-
vnelovania, rom SeZlebisdagvarad uzrunvelyofili iyos patimrobi-
sa da Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi dawyebuli programebis 
dasruleba da srulyofa.778 

arasrulwlovani msjavrdebulis resocializacia-reabilitaci-
is gegma mzaddeba mis gaTavisuflebamde sul mcire 2 TviT adre, 
garda im SemTxvevisa, rodesac am vadis dacva SeuZlebelia pirobiT 
vadamde gaTavisuflebis an amnistiis/Sewyalebis aqtis gamocemis 

777  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia Rec(2010)1 wevri saxelm-
wifoebisadmi evropis sabWos probaciis wesebis Sesaxeb, nawili I.
778  amk, muxli 98, nawili 2.
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anda sasamarTlo gadawyvetilebis gamotanis gamo. arasrulwlovani 
msjavrdebulis resocializacia-reabilitaciis gegmis mosamzade-
blad misi gaTavisuflebidan 3 Tvemde vadis ganmavlobaSi probaciis 
erovnuli saagento TanamSromlobs danaSaulis prevenciis centrTan 
da im teritoriul/administraciul erTeulSi arsebul adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebTan, sadac arasrulwlovnis sacxovre-
beli adgili mdebareobs an sadac is apirebs dabrunebas.779

danaSaulis prevenciis centri koordinacias uwevs arasrulw-
lovani msjavrdebulis resocializacia-reabilitaciis gegmis Ses-
rulebas pirobiTi msjavrisa da sasjelis moxdidan sul mcire 6 
Tvis ganmavlobaSi. is agreTve uzrunvelyofs pirobiTi msjavrisa da 
sasjelis moxdis Semdeg arasrulwlovnis sazogadoebaSi reintegra-
ciisaTvis mis praqtikul da fsiqosocialur mxardaWeras.780

779  iqve, muxli 98, nawili 8.
780  iqve, muxli 99.
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Tavi merve
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis

saerTaSoriso regulireba

arasrulwlovani patimrebi patimarTa gansakuTrebuli katego-
riaa, romelTa mimarTac mopyrobis konkretuli formebi sxvadasxva 
saerTaSoriso dokumentis mier ganixileba calke konteqstSi da xas-
iaTdeba garkveuli TaviseburebebiT.

arasrulwlovan patimarTa marTlmsajulebis saerTaSoriso reg-
ulirebas rogorc gaeros, aseve evropis sabWos farglebSi araerTi 
mniSvnelovani dokumenti mieZRvna. mocemul TavSi mimoixileba iseTi 
umniSvnelovanesi saerTaSoriso dokumentebi arasrulwlovanTa mar-
Tlmsajulebis regulirebis kuTxiT, rogorebicaa: gaeros bavSvis 
uflebaTa konvencia, patimrebTan mopyrobis gaeros minimaluri stan-
dartuli wesebi, gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrul-
wlovanTa mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Sesaxeb (pekinis 
wesebi), gaeros saxelmZRvanelo principebi arasrulwlovanTa mier 
Cadenil danaSaulTan dakavSirebiT (riadis saxelmZRvanelo princi-
pebi), gaeros wesebi TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvis 
Sesaxeb (havanis wesebi), evropuli cixis wesebi, evropuli wesebi aras-
rulwlovan patimrebTan mimarTebiT sanqciebisa da zomebis gamoy-
enebis Taobaze da wamebisa da sxva sastiki, araadamianuri an Rirsebis 
Semlaxveli mopyrobisa da dasjis sawinaaRmdego evropuli komitetis 
standartebi.

1. zogadi mimoxilva

sxvadasxva qveyana gansxvavebuli mniSvnelobiT iyenebs terminebs 
`arasrulwlovani~ da `bavSvi~. amasTan, xSirad samarTlebrivi siste-
mebi bavSvisa da arasrulwlovnis cnebebis bundovan ganmartebebs Sei-
caven. winamdebare saxelmZRvaneloSi gamoyenebulia ganmarteba, ro-
melic mocemulia gaeros bavSvis uflebaTa konvenciis pirvel muxl-
Si: `bavSvad iTvleba 18 wlamde asakis yoveli adamiani, Tuki romelime 
qveynis kanonmdeblobis mixedviT bavSvi ufro adre ar aRwevs srulw-
lovanebas~. msgavsi azria mocemuli TavisuflebaaRkveTil arasrul-
wlovanTa dasacavad gaeros wesebis me-11 wesSi, romlis Tanaxmadac 
`arasrulwlovani aris 18 wlamde asakis adamiani. ...~

amosavali principi is aris, rom SesaZleblobis farglebSi, maqsi-
malurad iqnes Tavidan acilebuli arasrulwlovnis dapatimreba. 
amasTan, rac ufro pataraa asakiT arasrulwlovani, miT ufro meti 
safuZveli arsebobs imisaTvis, rom ar aRukveTon mas Tavisufleba. 
arasrulwlovnebs gardatexis asaki aqvT, isini swavloben, viTardebi-
an, raTa zrdasrul adamianebad iqcnen. Tuki arasruwlovani, romelic 
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daarRvevs kanons, ramodenime wels Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebaSi gaatarebs, mas SeiZleba Camouyalibdes kriminaluri mental-
iteti. im SemTxvevaSi, Tu gardauvalia arasrulwlovnis dapatimreba, 
uzrunvelyofili unda iyos masTan gansakuTrebuli mopyroba.781

saerTaSoriso standartebi erTxmad deklarireben princips, rom-
lis mixedviTac, arasrulwlovnis moTavseba Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi unda iyos ukiduresi zoma da gamoiyenebodes, rac 
SeiZleba, iSviaTad.

gaeros meeqvse kongresma `danaSaulis Tavidan acilebisa da 
samarTaldamrRvevTa mopyrobis Sesaxeb~ me-4 rezoluciaSi, romelic 
Seexeboda arasrulwlovanTa marTlmsajulebis standartebs, ganacxa-
da, rom winaswari dakaveba unda gamoiyenebodes, rogorc ukanaskne-
li saSualeba da arasrulwlovnebi unda ganTavsdnen iseT Seno-
baSi, romelSic isini ar daeqvemdebarebian srulwlovani samarTal-
damrRvevebis mxridan uaryofiT gavlenas.782

2. gaeros bavSvis uflebaTa konvencia

gaeros bavSvis uflebaTa konvencia 1989 wlis 20 noembers iqna 
miRebuli da ZalaSi Sevida 1990 wlis 2 seqtembers. aRniSnuli saer-
TaSoriso dokumenti gansazRvravs yvela im standarts, romelTa miR-
wevac monawile saxelmwifoebma unda uzrunvelyon bavSvebis jansaR 
garemoSi aRzrdisa da ganviTarebis mizniT.

konvencia adgens bavSvis asaks da pirvelive muxlSi miuTiTebs, 
rom bavSvad miiCneva nebismieri adamiani, romelsac ar Sesrulebia 
18 weli, Tu romelime wevri saxelmwifos kanonmdeblobis mixedviT, 
bavSvi ufro adre ar aRwevs srulwlovanebas.

gaeros bavSvis uflebaTa konvencia, sxva mniSvnelovan sakiTxebT-
an erTad, bavSvTan dakavSirebiT marTlmsajulebis ganxorcielebasa 
da aRsrulebasac exeba. kerZod, konvencia dauSveblad miiCnevs bavS-
visaTvis Tavisuflebis ukanonod da TviTneburad aRkveTas, radgan 
dakaveba, dapatimreba an Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi mo-
Tavseba unda xdebodes mxolod kanonis Tanaxmad da ganixilebodes 
rogorc ukiduresi zoma maqsimalurad mcire droiT.

konvencia gansazRvravs principebs, rac fuZemdeblurs xdis kan-
onis moqmedebas droSi, sivrcesa da pirTa wris mimarT. am mxriv, kon-
vencia adgens, rom arcerTi bavSvi ar unda iTvlebodes sisxlis samar-
Tlis kanonmdeblobis damrRvevad, mas bralad ar unda edebodes misi 
darRveva da is ar unda iqnes aRiarebuli damnaSaved im qmedebisaTvis, 

781  `adamianis uflebebi da sasjelaRsrulebis dawesebulebebi _ saxelmZRvane-
lo adamianis uflebebis sakiTxebSi sasjelaRsrulebis dawesebulebebis TanamS-
romelTaTvis~, gaeros adamianis uflebaTa umaRlesi komisris ofisis gamocema, 
Tbilisi, 2007, gv. 180.
782  miqanaZe, g., 2008, gv. 10.
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romelic Cadenis dros ar iyo akrZaluli erovnuli kanonmdeblobiT 
an saerTaSoriso samarTliT.

konvencia pirdapir miuTiTebs udanaSaulobis prezumfciis prin-
cipze bavSvis  mimarT, romelmac, savaraudod, daarRvia sisxlis samar-
Tlis kanonmdebloba, an bralad edeba misi darRveva da acxadebs, rom 
igi unda iTvlebodes udanaSaulod, vidre misi braleuloba ar damt-
kicdeba kanonis Sesabamisad (kompetenturi, damoukidebeli an miuker-
Zoebeli organos an sasamarTlos mier samarTliani ganxilvis Sedegad 
dauyovnebliv gadawyvetilebis miRebis gziT). amasTanave, bavSvs dauy-
ovnebliv da uSualod unda miewodos informacia wayenebuli bral-
debis Sesaxeb, mas unda SeeZlos samarTlebrivi an sxva aucilebeli 
daxmarebis miReba dacvis momzadebisa da ganxorcielebisaTvis.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi bavSvis moTavsebis SemTx-
vevaSi konvencia adgens, rom mas unda moepyran humanurad da Rirsebis 
pativiscemiT ise, rom gaTvaliswinebuli iyos misi asakisTvis dam-
axasiaTebeli moTxovnilebebi. am mizniT konvencia asaxelebs ramden-
ime umniSvnelovanes princips, romelTa realizaciac saxelmwifoe-
bis valdebulebas warmoadgens. ufro konkretulad, es principebi 
Seexeba TavisuflebaaRkveTili bavSvis ufrosebisgan gancalkevebiT 
ganTavsebas, Tu ar miiCneva, rom bavSvis yvelaze WeSmariti intere-
sebisaTvis es ar aris saWiro, agreTve bavSvis uflebas, urTierTo-
ba hqondes Tavis ojaxTan mimoweris an Sexvedrebis formiT, gansa-
kuTrebul garemoebaTa gamoklebiT.

konvencia xazs usvams TavisuflebaaRkveTili bavSvisaTvis 
gadaudebeli samarTlebrivi da sxva Sesabamisi daxmarebis gawevas, 
agreTve sasamarTlos an sxva kompetenturi organos winaSe Tavisu-
flebis aRkveTis kanonierebis gasaCivrebis uflebas, rac dauyovnebliv 
unda iqnes ganxiluli da gamotanil iqnes Sesabamisi gadawyvetileba.

gaeros sistemaSi funqcionirebs bavSvis uflebaTa komiteti, 
romelsac wevri saxelmwifoebi, bavSvis uflebaTa konvenciis 44-e 
muxlis Tanaxmad, warudgenen periodul angariSs konvenciis ganxor-
cielebasTan dakavSirebiT. wardgenili angariSis safuZvelze komite-
ti SeimuSavebs Sesabamis rekomendaciebs konkretul saxelmwifoebTan 
mimarTebiT. dRemde saqarTvelom oTxi perioduli angariSi waradgi-
na, romelTagan bolo (romelic 2007-2013 wlebis mdgomareobas asax-
avs) komitets jer ar ganuxilavs.

saqarTvelos mier gaeros bavSvis uflebaTa komitetisaTvis ward-
genili mesame perioduli angariSi komitetma ganixila 2008 wels. 
aRniSnuli ganxilvis Sedegad bavSvis uflebaTa komitetma garkveuli 
SeSfoTeba gamoTqva Semdeg sakiTxebTan dakavSirebiT:

a) 2006 wels gauqmda arasrulwlovanTa saqmeebis komisia da aras-
rulwlovanTa inspeqcia. es iyo erTaderTi profesionaluri uwyeba, 
romelic arasrulwlovnebTan dakavSirebiT prevenciis RonisZiebebs 
atarebda.
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b) sisxlis samarTlis sistemis farglebSi sul ufro meti bavSvi 
xvdeba da maT SeefardebaT sapatimro RonisZiebebi da sasjelebi.

g) arasrulwlovanTa saqmeebze momuSave sasamarTloebis ararse-
boba.

d) ararseboba qmediTi meqanizmebisa, romlebic uzrunvelyofda 
patimrobaSi moTavsebas ukiduresi zomis saxiT da, rac SeiZleba, 
mokle xniT (rogoric aris, magaliTad: ganaCenis gamotanamde momza-
debuli moxsenebebi, riskebisa da saWiroebebis Sefaseba, ganaCenTa 
individualuri dagegmva, pirobiTi gaTavisuflebis sakiTxebze mo-
muSave sabWo) da xSir SemTxvevaSi, danaSaulis simZimesTan mimarTebiT 
araadekvaturad xangrZliv sasjels.

e) iseTi saTemo programebis ararseboba, romlebic samarTlebrivi 
devnisa da patimrobis alternativebs gvTavazobs, anu alternatiuli 
sasjelis gamoyenebis SesaZleblobis Semcireba.

v) winaswari patimrobis gadaWarbebuli xangrZlivoba da am peri-
odis ganmavlobaSi mnaxvelebis SezRudulad daSveba.

z) dakavebis pirobebi.
T) arasrulwlovan msjavrdebulTaTvis fizikuri da fsiqolo-

giuri reabilitaciisa da socialuri reintegraciis saSualebaTa 
ararseboba.783

gaeros bavSvis uflebaTa komitetma saqarTvelos warudgina reko-
mendacia uzrunvelyos arasrulwlovanTa gasamarTlebis sistemis 
sruli Sesabamisoba bavSvis uflebaTa konvenciasTan, aseve arasrul-
wlovanTa marTlmsajulebis warmoebis sferoSi gaeros sxva stand-
artebTan, maT Soris arasrulwlovanTa marTlmsajulebis warmoebis 
gaeros standartul minimalur wesebTan (pekinis wesebi), arasrulw-
lovanTa danaSaulis prevenciis gaeros saxelmZRvanelo principebTan 
(riadis saxelmZRvanelo principebi), TavisuflebaaRkveTil arasrul-
wlovanTa dacvis gaeros wesebTan (havanis wesebi) da venis saxelmZR-
vanelo principebTan sisxlis samarTlis sistemaSi moxvedril bavS-
vebTan dakavSirebiT, agreTve gaeros bavSvTa komitetis #10 zogad 
komentarTan (2007) arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi 
moxvedril bavSvTa uflebebis Sesaxeb.

gaeros bavSvis uflebaTa komitetma saqarTvelosTan mimarTebiT 
Camoayaliba arasrulwlovanTa marTlmsajulebasTan dakavSirebuli 
konkretuli rekomendaciebi, kerZod:

a) miiRos aucilebeli zomebi, raTa uzrunvelyos arasrulwlovan-
Ta saqmeebze momuSave sasamarTloebis SemoReba da arasrulwlovanTa 
saqmeebze momuSave mosamarTleebis daniSvna qveynis yvela regionSi.

b) uzrunvelyos, rom arasrulwlovanTa marTlmsajulebis siste-

783  gaerTianebuli erebis saxelSekrulebo organoTa daskvniTi SeniSvnebi saqa-
rTvelos meore da mesame periodul angariSebze,  gaerTianebuli erebis orga-
nizaciis adamianis uflebaTa umaRlesi komisris ofisis gamocema, Tbilisi, 2008, 
gv. 81-82.
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mis yovelma TanamSromelma gaiaros treningi Sesabamis saerTaSoriso 
standartebSi.

g) Tavisuflebis aRkveTa ganixilos rogorc ukiduresi zoma, 
rac SeiZleba, mokle vadiT; daicvas TavisuflebaaRkveTil bavSvTa 
uflebebi da gaakontrolos maTi patimrobis pirobebi; uzrunvelyos, 
rom arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi yofnisas bavSvebs 
mudmivad hqondeT kontaqti TavianT ojaxebTan.

d) daamkvidros arasrulwlovanTa danaSaulis problemis mimarT 
erTiani da prevenciuli midgoma (magaliTad, ganmapirobebeli so-
cialuri faqtorebis mogvareba), rasac konvencia iTvaliswinebs, raTa 
adreul etapze gauwios daxmareba riskis jgufSi Semaval bavSvebs 
patimrobis alternatiuli zomebis gamoyenebiT, rogoric aris pro-
bacia, konsultaciebi, sazogadoebrivad sasargeblo Sroma.

e) SemoiRos bavSvebisaTvis iuridiuli da sxva saxis daxmareba ad-
reul etapze da uzrunvelyos patimrobisas ZiriTadi momsaxurebis 
(swavlisa da jandacvis) miwodeba.784

bavSvis uflebaTa komitetma 2007 wels gamocemul #10 zogad ko-
mentarebSi xazgasmiT aRniSna Semdegi principebisa da wesebis dacvis 
aucilebloba Tavisuflebis aRkveTis yvela SemTxvevisas: 

• bavSvebis fizikuri da sacxovrebeli garemo instituciaSi 
unda emsaxurebodes reabilitaciis miznebs. Sesabamisi yur-
adReba unda mieqces piradi cxovrebis, sensoruli stimulaci-
is, TanatolebTan urTierTobis, sportul da gamajansaRebel 
varjiSebSi monawileobis, agreTve xelovnebas da Tavisufal 
dros sxvadasxva aqtivobis saWiroebas. saskolo asakis yvela 
bavSvs ufleba aqvs miiRos is ganaTleba, romelic Seesabameba 
mis saWiroebasa da SesaZleblobebs, romlis mizania, moamzados 
igi sazogadoebaSi dabrunebisTvis. garda amisa, yvela bavSvma, 
unda gaiaros profesiuli momzadebis treningi, romelic, sa-
varudod, xels Seuwyobs mas samomavlo dasaqmebaSi. 

• yvela bavSvi instituciaSi miRebisas unda Seamowmos eqimma. 
bavSvs ufleba aqvs miiRos adekvaturi samedicino daxmareba 
da mzrunveloba instituciaSi yofnis ganmavlobaSi, romelic 
uzrunvelyofil unda iqnes saTemo samedicino dawesebulebis 
an servisebis mier, Tu es SesaZlebelia. 

• Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis TanamSromlebma xeli 
unda Seuwyon bavSvis xSir kontaqts farTo sazogadoebasTan. 
aq igulisxmeba urTierToba ojaxTan, megobrebsa da maRali 
reputaciis mqone organizaciebis warmomadgenlebTan. bavSvs 
unda mieces SesaZlebloba saxlSi moinaxulos ojaxi. 

• SezRudvisa da Zalis gamoyeneba dasaSvebia mxolod im SemTx-
vevaSi, Tu bavSvi fizikuri dazianebis safrTxes uqmnis Tavis 
Tavs an sxvebs da Tu amgvar situaciaze kontrolis yvela sxva 

784 iqve, gv. 82-83.
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meqanizmis gamoyeneba uSedegod dasrulda. 
• ama Tu im disciplinuri zomis gamoyeneba ar unda ewinaaRmde-

gebodes bavSvis Rirsebis grZnobis SenarCunebas da instituci-
uri zrunvis ZiriTad amocanebs. mkacrad unda aikrZalos kon-
venciis 37-e muxliT gansazRvruli iseTi disciplinuri zomebi, 
rogorebicaa: fizikuri dasja, bnel sakanSi moTavseba, daxu-
rul da SemosazRvrul sivrceSi marto moTavseba. aseve unda 
aikrZalos dasjis yvela is forma, romelmac SeiZleba safrTxe 
Seuqmnas bavSvis gonebriv janmrTelobas da keTildReobas. 

• bavSvs ufleba aqvs saCivriT, cenzuris gareSe, mimarTos cen-
tralur administracias, samarTlebriv an sxva Sesabamis da-
moukidebel organos da dauyovneblad miiRos pasuxi. bavSvebs 
unda hqondeT informacia imis Sesaxeb, rom maT SeuZliaT am 
meqaniznebis gamoyeneba. 

• damoukidebel da kvalificiur inspeqtorebs regularuli 
Semowmebis ufleba unda hqondeT, amasTan, winaswari gafrTx-
ilebis gareSe sakuTari iniciativiTac. Semowmebis dros gansa-
kuTrebuli yuradReba unda mieqces bavSvebTan konfidencial-
ur saubars.785

3. patimrebTan mopyrobis gaeros minimaluri
standartuli wesebi

patimrebTan mopyrobis gaeros minimaluri standartuli wesebi 
erT-erTi pirveli dokumentia, romelic gaerom am sferoSi miiRo 
(1955w.).786 sayovelTaod aRiarebulia, rom misi gavlena msoflio do-
nisaa. marTalia, kidev arseboben saxelmwifoebi, romlebSic am wesebis 
Sesruleba ufro metad miswrafebaa, vidre faqti, magram miuxedavad 
amisa, minimaluri standartuli wesebi kvlav mniSvnelovan zegavle-
nas axdens Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebis humanur da samar-
Tlian administrirebaze.787

patimrebTan mopyrobis gaeros minimaluri wesebi standartulia 
da masTan dakavSirebuli rekomendaciebi, ramdenadac mizanSewonil-
ia, gamoiyeneba Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi ganTavsebuli 
arasrulwlovani samarTaldamrRvevebis, maT Soris winaswar patim-
robaSi myof pirTa, mimarTac.

785 General Comment NO. 10 (2007) Children’s rights in juvenile justice, COMMITTEE 
ON THE RIGHTS OF THE CHILD Forty-fourth session Geneva, 15 January-2 February 
2007, page 23-24, AT [http://www2.ohchr.org].
786  miRebulia gaeros generaluri asambleis pirvel kongresze danaSaulis Tav-
idan acilebisa da samarTaldamrRvevTa mopyrobis Sesaxeb, romelic Catarda Je-
nevaSi 1955 wels da romelic damtkicda ekonomikuri da socialuri sabWos 1957 
wlis 31 ivlisis 663 C (XXIV) da 1977 wlis 13 maisis 2076 (LXII) rezoluciebiT.
787  miqanaZe, g., 2010. gv. 7.
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patimrebTan mopyrobis gaeros minimaluri standartuli wesebi 
ganamtkicebs Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi moTavsebuli 
patimrebis, maT Soris arasrulwlovani patimrebis, dacvis meqa-
nizmebs da gansazRvravs im ZiriTad principebs, romelTa meSveobiTac 
TavisuflebaaRkveTil pirTaTvis unda moxdes jansaRi garemosa da 
cxovrebis normaluri pirobebis Seqmna dawesebulebis farglebSi.

patimrebTan mopyrobis gaeros minimaluri standartuli wesebis 
me-5 wesi miuTiTebs, rom, marTalia, minimaluri standartuli wesebi 
ar ganixilavs bavSvTa da arasrulwlovanTa dawesebulebis marTvis 
problemas, magram is SeiZleba gamoyenebul iqnes msgavs dawesebule-
bebSic.788

wesebSi xazgasmulia, rom Tavisuflebis aRkveTis saboloo mizani 
sazogadoebis usafrTxoebis dacvaa (wesi 58). Tumca es imas ar niS-
navs, rom sazogadoebis gaTavisufleba damnaSaveebisgan SesaZlebelia 
mxolod Tavisuflebis aRkveTiT. mravalricxovanma gamokvlevebma 
daadastura, rom Tavisuflebis aRkveTa arc ise did gavlenas axdens 
sazogadoebaSi danaSaulis Semcirebaze. amdenad, wesebSi samarTli-
anad aris aRniSnuli, rom damnaSavis Tavisuflebis SezRudvis dawe-
sebulebaSi moTavseba aris ukiduresi zoma, romelsac unda mivmar-
ToT mxolod da mxolod maSin, rodesac sazogadoebis usafrTxoebas 
seriozuli saSiSroeba emuqreba. am SemTxvevaSic ki, Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebis administracia da personali valdebuli ari-
an yvelaferi iRonon imisaTvis, rom uzrunvelyon sazogadoebrivi 
usafrTxoeba momavalSi, mas Semdeg, rac patimari moixdis sasjels da 
gaTavisufldeba dawesebulebidan.789

patimrebTan mopyrobis minimalur standartul wesebSi Camoyali-
bebuli principebis gamoyeneba unda moxdes imgvarad, rom pasuxobdes 
arasrulwlovanTa gansxvavebul moTxovnebs, rac damaxasiaTebelia 
maTi asakis, sqesisa da pirovnebisaTvis.

rodesac mimdinareobda minimaluri standartuli wesebis Sedge-
na, termini `mopyroba~ gulisxmobda saqmianobas, romelic patimris 
gamosworebas isaxavs miznad; am mizeziT, igi ZiriTadad gamoiyeneboda 
im pirTa mimarT, romelTac misjili hqondaT Tavisuflebis aRkveTa 
sisxlis samarTlis danaSaulis braldebis safuZvelze. bolo dros 
patimrebTan mopyrobis koncefcia gadaisinja. amgvari gadafasebis 
safuZvels TviT minimaluri standartuli wesebi iZleva: winaswar 
SeniSvnebSi ganmartebulia, rom minimaluri standartuli wesebi 
`moicavs moqmedebis im areals, romelSic adamianis azri mudmivad win 
miiswrafvis~ (wesi 3).

dro gadis da is mosazreba, rom gamosasworebel dawesebulebebs 

788  `patimrobis saerTaSoriso standartebi _ praqtikuli saxelmZRvanelo 
patimrobis saerTaSoriso wesebis efeqturi gamoyenebisaTvis~, `yofili polit-
patimrebi _ adamianis uflebebisaTvis~ gamocema, Tbilisi, 2000, gv. 201.
789 iqve, gv. 28-29.
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SeswevT damnaSaveTa gamosworebis unari, Seicvala Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebebSi TavisuflebaaRkveTil pirTa mimarT ze-
moqmedebis SesaZleblobis Sesaxeb ufro realisturi warmodgeniT. 
axla yuradReba gamaxvilda TavisuflebaaRkveTil pirTa (maTi sta-
tusis miuxedavad) daxmarebaze, maTi piradi potencialis ganviTare-
basa da sazogadoebaSi umtkivneulo dabrunebis uzrunvelyofaze. es 
msjeloba emyareba ideas imis Sesaxeb, rom dRevandeli patimari xval 
ukve Tavisufali moqalaqe iqneba. rogorc sazogadoebis, ise Tavisu-
flebaaRkveTili piris survilia, dawesebulebaSi humanuri mopyrobis 
meSveobiT xeli Seuwyon patimars, daubrundes normalur cxovrebas.

minimaluri standartuli wesebi iqmneboda maSin, rodesac Ta-
visuflebaaRkveTil pirTa gamosworeba da Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi maTi saimedod izolireba ganixileboda, rogorc 
diametrulad sapirispiro movlenebi. minimaluri standartuli we-
sebi iSviaTad mimarTavs TavisuflebaaRkveTil pirTa dawesebulebaSi 
yofnasTan dakavSirebul usafrTxoebis sakiTxebs, Tumca es udavod 
warmoadgens Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis mTavar funqcias. 
minimalur standartul wesebSi saimedo dacva ganixileba rogorc Ta-
visuflebaaRkveTil pirTa gamosworebis SesaZleblobis SemzRudavi 
faqtori. im dros, rodesac iqmneboda minimaluri standartuli wese-
bi, patimrobis dinamikuri reJimis koncefcia ar iyo aRiarebuli. amis 
nacvlad, arsebobda dawesebulebis xelmZRvanelobisa da personalis 
mxridan TavisuflebaaRkveTil pirebze zrunvisa da dawesebulebaSi 
maTi saimedo izolirebis uzrunvelyofis calmxrivi valdebuleba. 
maTi movaleoba iyo rogorc TavisuflebaaRkveTil pirTa gamoswore-
ba, ise maTi Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi yofnis saimedo 
reJimis uzrunvelyofa. dResdReobiT, mZime da xangrZlivi gamoc-
dilebis safuZvelze, SeiZleba dabejiTebiT iTqvas, rom Tavisufle-
baaRkveTil pirTa gamosworeba ar aris mxolod dawesebulebis per-
sonalis saqme. gamosworeba ar SeiZleba iyos warmatebuli, Tu masSi 
ar monawileobs TviTon TavisuflebaaRkveTili piri. am dasabuTebas 
asaxavs terminebi: `daxmareba~ da `TviTdaxmareba~.

sayovelTaod cnobilia, rom Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebis warmatebiT funqcionireba mxolod TavisuflebaaRkveTil 
pirTa xelSewyobiT aris SesaZlebeli. gareSe usafrTxoeba (rodesac 
aRkveTilia Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebidan gaqceva) da Sida 
usafrTxoeba (rodesac Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi dacu-
lia wesrigi) yvelaze advilad maSin miiRweva, rodesac Tavisufle-
baaRkveTil pirebsa da dawesebulebis personals Soris myardeba kar-
gi urTierToba. swored amaSi mdgomareobs saimedo dinamiuri reJimis 
arsi: dawesebulebaSi TavisuflebaaRkveTil pirTa yofnis pirobebi 
damokidebulia maT mimarT humanur mopyrobaze da karg urTierT-
damokidebulebaze.

TavisuflebaaRkveTil pirTaTvis pirvelxarisxovani mniSvneloba 
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aqvs maTTvis gankuTvnil programebs. resursebis simcire ver gaamar-
Tlebs programebis ararsebobas.

recidivis riskis Semcireba SesaZlebelia, Tu davexmarebiT Ta-
visuflebaaRkveTil pirs, Camoyalibdes pasuxismgeblobis grZnobis 
mqone zrdasrul pirovnebad. amisaTvis aucilebelia Tavisufle-
baaRkveTil pirebTan humanuri mopyroba, rac gulisxmobs maTi ufle-
bebis pativiscemas, maT winaSe wamoWrili alternativisa da misi mo-
salodneli Sedegebis ganmartebas, agreTve maT daxmarebas TviTsru-
lyofis procesSi.

minimalur standartul wesebSi mocemulia TavisuflebaaRkveTil 
pirebTan mopyrobis Sinaarsi, romelic emyareba minimaluri standar-
tuli wesebis meore nawilis SesavalSi aRweril zogierT saxelmZR-
vanelo princips (wesebi 56-dan 64-mde). es principebi moicavs Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebis usafrTxoebis, TavisuflebaaRkveTil 
pirTa klasifikaciisa da gaTavisuflebis Semdeg maTTan mopyrobis 
sakiTxebs. principebi gulisxmobs:

• patimrobisTvis damaxasiaTebeli gansacdelis minimumamde day-
vanas;

• Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi cxovrebis normalize-
bas;

• patimarTa waxalisebas gaTavisuflebis Semdeg kanonmorCili da 
materialurad damoukidebeli cxovrebisaTvis;

• individualuri saWiroebebis Sesabamisi daxmarebis uzrunve-
lyofas;

• sazogadoebaSi TandaTanobiTi dabrunebis procesis Semsubuqe-
bas;

• yuradRebis gamaxvilebas imaze, rom TavisuflebaaRkveTili 
pirebi sazogadoebis Semadgenel nawils warmoadgenen.

garda amisa, programebi emyareba minimaluri standartuli wesebis 
Sesaval nawilSi Camoyalibebul ZiriTad principebs, maT Soris dis-
kriminaciis ararsebobis princips. es imas niSnavs, rom uTanasworobis 
likvidaciisaTvis aucilebelia aRniSnuli specialuri programebis 
gamoyeneba.

am principebis ganxorcielebaSi ZiriTad rols Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebebi asruleben. saxelmwifo unda axorcielebdes 
ganaTlebis programebs da xels uwyobdes mosaxleobasa da sazoga-
doebriv organizaciebs am principebis realizaciaSi.

qvemoT moyvanil saxelmZRvanelo principebSi asaxulia is su-
liskveTeba, romliTac unda mimdinareobdes Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebebis xelmZRvaneloba da xorcieldebodes is miznebi, 
romlebsac emsaxurebian es dawesebulebebi.

Tavisuflebis aRkveTa da sxva zomebi, romlebic gare samyarosa-
gan izolirebul pirobebSi aqcevs samarTaldamrRvevs, gansacdelSi 
agdebs mas, Tundac imitom, rom arTmevs TviTgamorkvevis uflebas. 
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amitom Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebam ar unda gaamwvavos 
aRniSnuli mdgomareobidan gamomdinare gansacdeli, garda im SemTx-
vevebisa, rodesac segregacia gamarTlebulia, an Tu amas disciplinis 
dacvis aucilebloba moiTxovs.790

Tavisuflebis aRkveTis mizani da gamarTleba, saboloo jamSi, md-
gomareobs sazogadoebis dacvisa da sazogadoebisaTvis saSiSi dana-
Saulobebis aRkveTis aucileblobaSi. am miznis miRweva SesaZlebelia 
mxolod im SemTxvevaSi, Tu Tavisuflebis aRkveTis vadis moxdisa da 
sazogadoebaSi normalur cxovrebasTan dabrunebis Semdeg msjavrde-
buli momzadebuli iqneba kanonmorCili da damoukidebeli cxovrebi-
saTvis.791 amisaTvis dawesebulebam unda gaiTvaliswinos TiToeuli 
TavisuflebaaRkveTili piris moTxovnilebebi da gamoiyenos mis xelT 
arsebuli gamosasworebeli, aRmzrdelobiTi, moraluri, sulieri da 
sxva damxmare saSualebebi.792

minimalur standartul wesebSi aRweril TavisuflebaaRkveTil 
pirTaTvis daxmarebis aRmoCenis farTo speqtrSi mTavari adgili 
eTmoba gamosasworebeli saSualebebis eTikur aspeqtebs. dResdReo-
biT kargad aris gaazrebuli is faqti, rom realuri cvlilebebi da 
pirovnebis TviTganviTareba ufro metad SesaZlebelia arCevanis ar-
sebobis SemTxvevaSi. Tumca mxedvelobidan ar unda gamogvrCes isic, 
rom gamosworebisaken miswrafebam SeiZleba migviyvanos iZulebamde, 
gansakuTrebiT Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi, romlebic 
Tavisi arsiT iZulebiTia.793

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi arsebuli reJimi miznad 
unda isaxavdes dawesebulebasa da Tavisufal cxovrebas Soris arse-
buli gansxvavebis minimumamde dayvanas. es gansxvaveba Trgunavs Ta-
visuflebaaRkveTil pirSi pasuxismgeblobis grZnobasa da adamianuri 
Rirsebis SegrZnebas. sasurvelia, rom sasjelis vadis dasrulebamde 
miRebul iqnes zomebi TavisuflebaaRkveTili piris TandaTanobiTi 
dabrunebisaTvis sazogadoebaSi. am miznis miRweva SesaZlebelia gaTa-
visuflebis pirs myofi TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebisaT-
vis gansakuTrebuli reJimis SemoRebiT TviT dawesebulebaSi an rome-
lime sxva dawesebulebaSi an misi TavdebiT gaTavisuflebiT. ukanask-
nel SemTxvevaSi TavisuflebaaRkveTili piri rCeba zedamxedvelobis 
qveS im pirobiT, rom es zedamxedveloba ar ekisreba policias da, 
garda amisa, Tan axlavs efeqturi socialuri daxmareba.794

TavisuflebaaRkveTil pirebTan mopyrobisas xazi unda gaesvas 
ara sazogadoebidan maT gariyvas, aramed im garemoebas, rom isini 
kvlavac sazogadoebis wevrebad rCebian. amdenad, saWiroa daweseb-

790  wesi 57.
791  wesi 58.
792  wesi 59.
793 ̀ patimrobis saerTaSoriso standartebi _ praqtikuli saxelmZRvanelo patim-
robis saerTaSoriso wesebis efeqturi gamoyenebisaTvis~, Tbilisi 2000. gv. 134.
794  wesi 60.
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ulebis personalTan TanamSromlobisaTvis mozidul iqnes sxvadasxva 
sazogadoebrivi organizacia sazogadoebaSi TavisuflebaaRkveTili 
piris dabrunebis mizniT. yvela dawesebulebaSi unda iyos socialuri 
muSaki, romelic izrunebs TavisuflebaaRkveTil pirsa da mis ojaxs 
Soris sasurveli urTierTobis damyarebaze da romelsac eqneba un-
ari, sazogadoebrivi organizaciebis daxmarebiT sargebloba mouta-
nos TavisuflebaaRkveTil pirs.

ukanasknel wlebSi gansakuTrebiT damkvidrda azri imis Sesaxeb, 
rom Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi cxovrebis pirobebi 
maqsimalurad unda miuaxlovdes Tavisufal adamianTa cxovrebis pi-
robebs. patimrobasTan dakavSirebuli SezRudvebis gamkacreba ara mx-
olod gaumarTlebelia, aramed amcirebs gaTavisuflebis Semdeg Ta-
visuflebaaRkveTili piris normalur cxovrebaSi dabrunebis Sansebs. 
aqedan gamomdinare, sazogadoebisaTvis izrdeba riski, radgan yofili 
patimari ubrundeba danaSaulebriv cxovrebas, romelic, misi azriT, 
gadarCenis erTaderTi gzaa.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebuleba Tavisi arsiT ar warmoad-
gens normaluri cxovrebis adgils. amgvar dawesebulebaSi komfor-
tuli pirobebis Seqmnis mcdeloba verasodes aanazRaurebs sazoga-
doebaSi normaluri cxovrebis danakargs, Tumca mas SeuZlia Seam-
subuqos patimrobiT gamowveuli martoobis grZnoba. Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebaSi normaluri cxovrebis erT-erTi Semadgene-
li nawilia TavisuflebaaRkveTili pirebis gare samyarosTan kavSiris 
SenarCuneba, agreTve sakuTari tansacmlis Cacmisa Tu TavianTi saT-
avsoebis dalagebis an saWmlis momzadebis uflebis micema maTTvis. 
amgvari saqmianobis SesaZleblobis uzrunvelyofa ramdenime mizans 
emsaxureba. Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebasa da mis farglebs 
gareT cxovrebis pirobebs Soris gansxvavebis Semcireba aZlierebs Ta-
visuflebaaRkveTili pirebis damoukideblobisa da pasuxismgeblobis 
grZnobas, aZlevs maT saSualebas, SeinarCunon ZiriTadi praqtikuli 
Cvevebi da amcirebs maT damokidebulebas Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebis administraciaze.

Tumca Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis administraciam amiT 
ar unda gaamarTlos Tavisi umoqmedoba, maSin rodesac Tavisufle-
baaRkveTil pirebs ar SeswevT sakuTar Tavze zrunvis unari. magali-
Tad, Tu TavisuflebaaRkveTil pirs ar gaaCnia Sesaferisi tansacme-
li, dawesebulebis administracia valdebulia TviTon uzrunvelyos 
igi samosiT, TavisuflebaaRkveTili piri ki pasuxismgebelia sakuTari 
tansacmeli sufTad Seinaxos administraciis mier gamoyofili saSu-
alebebiT.

minimaluri standartuli wesebi aRiarebs, rom gare samyarosTan 
kavSiri Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi cxovrebis erT-erTi 
mniSvnelovani nawilia da warmoadgens sazogadoebaSi Tavisufle-
baaRkveTili piris dabrunebisaTvis gaTvaliswinebuli programebis 
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safuZvels. amgvari programebis dawyeba Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebaSi sasjelis moxdis vadis bolo periodSi ukve dagvianebu-
lia. aseTi kavSiris SesaZlebloba TavisuflebaaRkveTil pirs unda 
hqondes Tavisuflebis aRkveTis dasawyisidanve.

gaeros minimaluri wesebiT gansazRvruli principebis cxovrebaSi 
danergva moiTxovs TavisuflebaaRkveTil pirebTan individualur 
midgomas da aqedan gamomdinare, maTi jgufebad klasificirebis mo-
qnili sistemis arsebobas. amdenad, sasurvelia, rom amgvari jgufebi 
ganTavsdnen cal-calke dawesebulebebSi TiToeul jgufTan saTanado 
muSaobis sawarmoeblad.

aucilebeli ar aris Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi us-
afrTxoebis erTnairi zomebis miReba yvela jgufisaTvis. ufro met-
ic, sasurvelia am zomebis simkacris gradacia jgufebis mixedviT. 
TavisuflebaaRkveTili pirebis gamosworebis yvelaze sasurveli pi-
robebi arsebobs Ria tipis dawesebulebebSi, sadac gaqcevis Tavidan 
asacileblad gansakuTrebuli aqcenti keTdeba ara fizikur saSuale-
bebze, aramed TviTdisciplinaze.

sasurvelia, dawesebulebaSi ganTavsdes imdeni Tavisufle-
baaRkveTili piri, rom SesaZlebeli iyos maTTan individualuri mid-
goma. zogierT qveyanaSi iTvleba, rom amgvari dawesebulebebis kontin-
gentis raodenoba ar unda aRematebodes 500 TavisuflebaaRkveTil 
pirs. Ria tipis dawesebulebebSi unda ganTavsdes, rac SeiZleba, cota 
adamiani. meore mxriv, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis farTo-
bi sakmarisad didi unda iyos imisaTvis, rom iq uzrunvelyofil iqnes 
saTanado infrastruqturis mowyoba da momsaxurebis uzrunvelyofa.

minimaluri standartuli wesebi exeba reJimis moTxovnebsa da Ta-
visuflebaaRkveTil pirTa gamosworebis amocanas Soris arsebul kav-
Sirs, maTi gadanawilebis ideas, romelic iTvaliswinebs kontingentis 
zedmiwevniT yuradRebian Sefasebas.

moqnil klasifikaciaze damyarebuli individualuri midgoma sx-
vadasxva programis ganxorcielebas gulisxmobs. es programebi gaT-
vlilia TavisuflebaaRkveTil pirTa sxvadasxva jgufze. rac ufro 
mravalferovania programebi, miT ufro meti gamocdileba moeTxoveba 
TavisuflebaaRkveTil pirebTan momuSave personals. amas didi mniS-
vneloba aqvs dawesebulebis tipisa da TavisuflebaaRkveTil pirTa 
jgufebis mixedviT dawesebulebis personalis diferencirebuli Ser-
Cevisa da momzadebisaTvis.

minimaluri stadartuli wesebi gvTavazobs TavisuflebaaRkveTil 
pirTa sxvadasxva kategoriis gancalkevebas sxvadasxva dawesebule-
baSi an maT qvedanayofebSi, rogorc TavisuflebaaRkveTil pirebze 
zemoqmedebis, maTi Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi yofnis 
reJimisa da usafrTxoebis uzrunvelyofasTan dabalansebuli midgo-
mis saSualebas. TavisuflebaaRkveTil pirTa sxvadasxva jgufisaTvis 
gansxvavebuli reJimebis koncefcia damkvidrebulia cxovrebaSi.
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tradiciulad, Tavisuflebis aRkveTis sxvadasxva reJimi niSnavs 
dawesebulebebis kategoriebis mixedviT dayofas. praqtikulad Ses-
aZlebelia, rom erTi dawesebulebis SigniT arsebobdes sxvadasxva 
reJimis qvedanayofebi. Tavisuflebis aRkveTis reJimi _ es ar aris 
ubralod usafrTxoeba dawesebulebis gare sazRvrebis farglebSi, 
igi moicavs TavisuflebaaRkveTil pirTa gadaadgilebis Tavisu-
flebis donesac.

im SemTxvevaSic ki, Tu ekonomikuri mizezebiT SeuZlebelia 
calkeuli Ria tipis dawesebulebebis Seqmna, praqtikulad SeuZle-
beli unda iyos daxuruli dawesebulebis farglebSi meti Tavisu-
flebis pirobebis arseboba, TavisuflebaaRkveTil pirTa garkveuli 
jgufebisTvis ufro Tavisufali gadaadgilebis uflebis miniWeba.

dawesebulebebSi iseTi calkeuli qvedanayofebis arseboba, rom-
lebic gaTvaliswinebulia gansxvavebuli midgomisaTvis Tavisufle-
baaRkveTil pirebTan maT gamosasworeblad, SeiZleba ufro ekonomi-
kuri safuZveli iyos individualuri midgomis ganxorcielebisaTvis. 
mcire zomis qvedanayofebis arseboba iZleva imis saSualebas, rom per-
sonalma individualurad imuSaos TiToeul TavisuflebaaRkveTil 
pirTan, gansakuTrebiT, Tu qvedanayofis Stati SerCeulia gunduri 
principiT da momzadebulia TavisuflebaaRkveTil pirTa garkveul 
jgufTan samuSaod.

minimaluri standartuli wesebi asaxavs winaaRmdegobas ekonomi-
kur moTxovnebsa da individualur midgomas Soris. didi daweseb-
ulebis farglebSi praqtikulad SesaZlebelia ZviradRirebul dan-
adgarebze danaxarjebis minimumamde Semcireba da maTi maqsimaluri 
gamoyeneba. Tumca gamocdileba gviCvenebs, rom naklebi komfortis 
miuxedavad, TavisuflebaaRkveTili pirebi ufro mcire zomis dawe-
sebulebas aniWeben upiratesobas, radgan iq ufro damoukidebel 
pirovnebebad grZnoben Tavs.

minimaluri standartuli wesebi, arc ise detalurad, magram mainc 
ganixilavs yofaqcevisa da danaSaulis profilaqtikis programebs. 
iseTi programebi, rogorebicaa TviTkontrolis swavleba da `aras~ 
Tqmis unaris gamomuSaveba, TavisuflebaaRkveTil pirs daexmareba 
gaacnobieros da Secvalos yofaqceva, Tavisi wvlili Seitanos re-
abilitaciis procesSi. specialuri programebi saWiroa ufro rTuli 
amocanebis gadasaWrelad, magaliTad iseTis, rogoricaa seqsualuri 
danaSauli; aq aucilebelia kompleqsuri midgoma, romelic iTval-
iswinebs sxvadasxva sferos specialistebis monawileobas.

bevr sistemaSi, iseve rogorc TviT sazogadoebaSi, narkotikebis, 
alkoholisa da Tambaqos mimarT damokidebuleba qmnis yofaqcevasa 
da janmrTelobasTan dakavSirebul problemebs. Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebebis administraciis winaSe dgas amocana, romelic 
iTvaliswinebs ara mxolod narkotikuli saSualebis dawesebuleba-
Si miwodebisaTvis dagegmili gzis gadaketvas, aramed narkotikebis 
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mimarT dadebiTi damokidebulebis winaaRmdeg brZolasac.
detoqsikaciis mizniT da mavne zemoqmedebis Sesamcireblad 

aucilebelia SemuSavdes humanuri da grZelvadiani programebi, rom-
lebic moicaven profilaqtikis samedicino da socialur aspeqteb-
sac. sqesobrivi, kulturuli da asakobrivi maxasiaTeblebis gaT-
valiswinebiT, janmrTelobis dacvis sferoSi ganaTleba da riskis 
Tavidan acileba yvela TavisuflebaaRkveTili pirisaTvis gankuT-
vnili programebis nawili unda iyos. TavisuflebaaRkveTili pirebi 
warmoadgenen potenciuri riskis jgufs, narkotikebis moxmarebisa 
da sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebebis (rogoricaa Sidsi) Tval-
sazrisiT. TavisuflebaaRkveTil pirTa umravlesobas dawesebulebis 
farglebs gareT an umniSvnelo higienuri ganaTleba aqvs miRebuli an 
saerTod araferi icis am sferoSi. Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebebi unda axorcielebdnen programebs, romlebic miznad isaxavs 
rogorc TavisuflebaaRkveTil pirTaTvis, ise mTeli sazogadoebi-
saTvis janmrTelobis SenarCunebas.

profilaqtikuri programebi umeteswilad emyareba informirebasa 
da waxalisebas; gamocdileba gviCvenebs, rom am programebis efeqturi 
Sesrulebis aucilebeli pirobaa maTSi TavisuflebaaRkveTil pirTa 
nebayoflobiTi monawileoba.

personalis momzadeba konsultaciebisa da SefasebisTvis dagvex-
mareba TavisuflebaaRkveTil pirTa qcevis ufro kvalificiur Se-
fasebaSi. es SeiZleba gaigivdes sxvadasxva specialobis warmomadgen-
lebisagan specialuri jgufebis SeqmnasTan. calkeul dawesebule-
bebSi, sadac ar aris specialistebis miwvevis saSualeba, SeiZleba 
Seiqmnas alternatiuli centralizebuli organo, romelic Seafasebs 
TavisuflebaaRkveTil pirTa qcevas da miiRebs gadawyvetilebebs ga-
naCenis gamotanis Semdeg sasjelis moxdis konkretuli adgilebis Ses-
axeb.

TavisuflebaaRkveTil pirTa Sesaxeb informaciis mudmivi ga-
naxlebis moTxovna naTlad asaxavs im faqts, rom droTa ganmavloba-
Si maTi moTxovnilebebi icvleba. am process Tan sdevs Tavisufle-
baaRkveTili piris individualur ganviTarebaSi momxdar cvlilebebze 
mudmivi reagirebis aucilebloba. im SemTxvevaSic ki, rodesac sawyis 
Sefasebas axorcielebs  centralizebuli Semfasebeli jgufi, patim-
robisa da gamosworebis procesis efeqturi dagegmva damokidebulia 
adgilobriv personalze, romelsac sakmarisi gamocdileba da codna 
aqvs imisaTvis, rom gaaumjobesos da daxvewos TavisuflebaaRkveTil 
pirTa gamosworebisTvis mimarTuli gegmebi. es gaTvaliswinebul unda 
iqnes adgilobrivi personalis momzadebisas.

dagegmva uwyveti procesia, romelic iwyeba TavisuflebaaRkveTil 
pirTa dawesebulebaSi SesvlisTanave. meTodebis gamomuSavebis Tval-
sazrisiT, mniSvnelovania calkeuli piris mier sasjelis vadis mox-
dis dagegmva im momentidan, rodesac igi ganaCenis gamotanis Semdeg 
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pirvelad xvdeba Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi.
yoveli patimris miRebis Semdeg, misi xasiaTis Seswavlis safuZ-

velze, umokles vadaSi unda SemuSavdes masTan muSaobis programa, 
misi individualuri moTxovnilebebidan, SesaZleblobebidan da 
midrekilebebidan gamomdinare. 

dagegmvis procesi moicavs TiToeuli TavisuflebaaRkveTil-
is, rogorc pirovnebis, Seswavlas. minimaluri standartuli wesebi 
TavisuflebaaRkveTil pirs moiazrebs rogorc am procesis pasiur 
monawiles, magram gamocdileba gviCvenebs, rom sasjelis moxdis 
dagegmva gacilebiT ufro efeqturia, Tu TavisuflebaaRkveTili 
piri aqtiurad aris CarTuli dagegmvis procesSi.

minimaluri standartuli wesebi xazs usvams im garemoebas, rom 
klasifikaciis sistemebi: 

a) icavs TavisuflebaaRkveTil pirTa uflebebs; 
b) icavs TavisuflebaaRkveTil pirTa jgufebs; 
g) gansazRvravs aucilebeli usafrTxoebisa da kontrolis dones; 
d) individualuri moTxovnis Sesabamisad, uzrunvelyofs saqmi-

anobis sxvadasxva saxes.
klasifikaciis miznebia:
a) TavisuflebaaRkveTili piris gancalkeveba imaTgan, vinc Tavisi 

danaSaulebrivi warsuliT an cudi TvisebebiT uaryofiT gavlenas 
moaxdens masze;

b) TavisuflebaaRkveTil pirTa kategoriebad dayofa, rac gaaad-
vilebs maTTan muSaobas sazogadoebaSi maTi dabrunebisaTvis momza-
debis mizniT.

SesaZleblobis farglebSi, TavisuflebaaRkveTil pirTa sxvadasx-
va kategoriasTan muSaoba unda mimdinareobdes gancalkevebiT _ sx-
vadasxva dawesebulebaSi, an erTi dawesebulebis sxvadasxva ganyo-
filebaSi.

wesebi gamoyofs sxvadasxva mizezs imisa, Tu ratom aris aucile-
beli klasifikacia da gancalkevebiT moTavseba. es mizezebi SeiZleba 
dadebiTic iyos da uaryofiTic. uaryofiTi mizezebi dakavSirebulia 
kontaminaciisa da riskis Semcirebis tradiciul TeoriebTan. dadeb-
iTi mizezebi emyareba individualur moTxovnilebebs reabilitaciisa 
da TviTsrulyofis TvalsazrisiT.

arsebobs garkveuli winaaRmdegoba dadebiT da uaryofiT mize-
zebs Soris. klasifikaciis gamoyeneba niSnavs am potenciuri winaaRm-
degobis gawonasworebas. riskis Tavidan acilebis mizniT, klasifika-
cia praqtikaSi warmoadgens prioritetul zomas dawesebulebisaTvis. 
am tendenciis ukuqmedeba gvevlineba personalis momzadebis mTavar 
amocanad: igi xazs unda usvamdes TavisuflebaaRkveTil pirTa, ro-
gorc adamianTa, mimarT mopyrobas. TavisuflebaaRkveTil pirebTan 
urTierTobis gamocdileba warmoadgens saimedo dacvisa da kontro-
lis mniSvnelovan meTodebs. marTlac, pirovnuli urTierTobebis 
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damyarebis unari xSirad Tavidan agvacilebs usafrTxoebisa da kon-
trolis tradiciuli teqnikis gamoyenebis saWiroebas, garda im gan-
sakuTrebuli SemTxvevebisa, rodesac isini gamoiyeneba, rogorc uki-
duresi saSualebani.

minimaluri standartuli wesebi miuTiTebs klasifikaciasa da 
gancalkevebiT moTavsebas Soris arsebul urTierTkavSirze, rom-
lis mizania TavisuflebaaRkveTil pirTa kategoriebs Soris arseb-
uli mniSvnelovani gansxvavebebis xazgasma da TiToeul Tavisufle-
baaRkveTil pirTan individualuri midgomisaTvis am gansxvavebebis 
praqtikuli gamoyenebis SesaZleblobis gazrda.

praqtikaSi klasifikacia yovelTvis ar emTxveva gancalkevebiT 
ganTavsebas; gancalkevebiT ganTavseba TavisuflebaaRkveTil pirebT-
an muSaobis ZviradRirebuli meTodia. TavisuflebaaRkveTil pirTa 
garkveuli kategoriebis gancalkevebiT moTavsebis principi SeiZleba 
male dairRves (gansakuTrebiT gadatvirTulobis problemis winaSe 
mdgar Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi) da maT Soris gansx-
vaveba waiSalos.

klasifikaciis sistemebi xSirad xdeba usafrTxoebisa da kon-
trolis mosazrebebiT ganxorcielebuli SezRudvebis mizezi. kla-
sifikaciis gareSe, dacva ZiriTadad mimarTuli iqneba im Tavisufle-
baaRkveTil pirebze, romlebsac SeuZliaT gaqcevis mowyoba, xolo 
kontrolis RonisZiebebi ganxorcieldeba mxolod im Tavisufle-
baaRkveTil pirTa mimarT, romlebsac SeuZliaT uwesrigobis pro-
vocireba. aman SeiZleba migviyvanos SezRudvebis SemoRebamde im 
calkeuli TavisuflebaaRkveTili pirebisaTvis, romelTa mimarTac 
amis ganxorcieleba araviTar aucileblobas ar warmoadgens. uxeSi 
klasifikaciisas zogierTi TavisuflebaaRkveTili piri SeiZleba zed-
metad SezRuduli aRmoCndes, magram, yovel SemTxvevaSi, maTi umete-
soba ar moxvdeba gansakuTrebiT mkacri reJimis pirobebSi da maT ar 
SeexebaT is SezRudvebi, romlebic gamarTlebulia mxolod umcires 
nawilTan mimarTebiT.

uxeSi klasifikaciis naklovanebebis zedapirulad aRqma saWiro ar 
aris. TavisuflebaaRkveTil pirebs, romlebic klasificirebuli ari-
an rogorc ̀ saxifaTo~, namdvilad gauWirdebaT am iarliyiT cxovreba, 
gansakuTrebiT im pirobebSi, rodesac maTTvis sasjelis mosaxdelad 
gamoiyeneba gansakuTrebulad daculi blokebi an usafrTxoebis ga-
Zlierebuli reJimis Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebi. gadaxed-
va da gadafaseba mniSvnelovani funqciaa adamianTa klasifikaciis 
nebismieri sistemisaTvis, romelic cdilobs usafrTxoebis sistemi-
sa da reabilitaciis procesis gawonasworebas. igi unda xorcield-
ebodes gonivruli TanmimdevrobiT, TiToeul TavisuflebaaRkveTil 
pirTan individualuri midgomis gaTvaliswinebiT.
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4. gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa 
mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Sesaxeb (pekinis wesebi)

gaeros standartuli minimaluri wesebi arasrulwlovanTa mimarT 
marTlmsajulebis ganxorcielebis Taobaze miRebul iqna gaeros gen-
eraluri asambleis mier 1985 wlis 29 noembers.

gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa mimarT 
marTlmsajulebis ganxorcielebis Taobaze ar gansazRvravs arc sisx-
lis samarTlis pasuxismgeblobisa da arc srulwlovanebis dadgo-
mis asaks. amasTan, wesebi migvaniSnebs, rom yvelaferi unda gakeT-
des, raTa arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micemis 
principebi gavrceldes axalgazrda srulwlovnebzec.

gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa mimarT 
marTlmsajulebis ganxorcielebis Taobaze, aseve gaeros wesebi Tavi-
suflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvis Sesaxeb naTelyofen, rom 
dapatimrebuli arasrulwlovnebis mimarT damsjeli saSualebebis 
gamoyeneba, SeZlebisdagvarad, minimumamde unda Semcirdes. Tu ax-
algazrdisTvis Tavisuflebis aRkveTa gardauvalia, gamosasworebel 
dawesebulebaSi arsebuli negatiuri aspeqtebic, SeZlebisdagvarad, 
minimumamde  unda Semcirdes. arasrulwlovnebs maqsimalurad unda 
Seuwyon xeli, raTa gamosasworebeli dawesebulebis datovebis Semdeg 
warmatebiT SeZlon cxovrebis gagrZeleba. maT unda mieceT SesaZle-
bloba Seavson xarvezebi saSualo da profesiul ganaTlebaSi.

progresuli kriminologia mxars uWers patimrebTan arainstitu-
cionalur mopyrobas, institucionalurTan SedarebiT. daxuruli 
tipis dawesebulebaSi ganTavsebisas warmatebebi an ver miiRweva, an 
maTi raodenoba Zalian umniSvneloa, gansakuTrebiT arainstitucio-
naluri midgomisas. institucionalizebul dawesebulebaSi moTavse-
bul pirze arapirdapiri uaryofiTi gavlenis Tavidan acileba faqto-
brivad SeuZlebelia. es gansakuTrebiT exeba arasrulwlovnebs, rom-
lebic uaryofiTi gavlenis mimarT mowyvladebi arian. ufro metic, 
ara marto Tavisuflebis SezRudva, aramed Cveuli socialuri gare-
mosgan gancalkeveba arasrulwlovanTaTvis bevrad ufro mwvavea, vi-
dre srulwlovanTaTvis, vinaidan isini ganviTarebis adreul etapze 
imyofebian. pekinis wesebis me-19 wesis mizania arasrulwlovnebTan 
dakavSirebiT institucionalizaciis SezRudva ori mimarTulebiT: 
raodenobrivad (`ukiduresi zoma~) da droSi (`minimalurad aucile-
beli dro~). me-19 wesi asaxavs gaeros meeqvse kongresis me-4 rezo-
luciis erT-erT ZiriTad saxelmZRvanelo princips _ ar SeiZleba  
arasrulwlovani samarTaldamrRvevis dapatimreba, garda im SemTx-
vevebisa, rodesac ar arsebobs sxva Sesabamisi RonisZieba. amitomac 
wesi akonkretebs, rom, Tu arasrulwlovani dapatimrebulia, Tavi-
sufleba unda SeizRudos, SeZlebisdagvarad, naklebad specialur 
Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi, sadac mxedvelobaSia miRebuli 
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samarTaldamrRvevis, samarTaldarRvevisa da dawesebulebis gansx-
vavebani. faqtobrivad, upiratesoba unda mieniWos `Ria tipis~ dawese-
bulebebs `daxuruli tipis~ dawesebulebebTan SedarebiT. ufro met-
ic, TiToeuli maTgani gamosasworebeli an saganmanaTleblo xasiaTis 
unda iyos da ara cixis tipis.795

5. gaeros saxelmZRvanelo principebi arasrulwlovanTa mier 
Cadenil danaSaulTan dakavSirebiT
(riadis saxelmZRvanelo principebi) 

arasrulwlovanTa danaSaulis aRkveTa sazogadoebaSi danaSaulis 
aRkveTis mniSvnelovani nawilia. kanonier, socialurad sasargeblo 
saqmianobaSi CabmiT da sazogadoebis mimarT humanuri damokidebule-
biT axalgazrdebs SeuZliaT ganiviTaron aradanaSaulebrivi midgome-
bi. arasrulwlovanTa danaSaulis aRkveTa mTeli sazogadoebisgan 
moiTxovs mcdelobas, raTa uzrunvelyofil iqnes mozardTa harmo-
niuli ganviTareba, bavSvobidanve maTi pirovnebebad Camoyalibebis 
xelSewyobiT.

aRniSnuli suliskveTeba daedo safuZvlad 1990 wlis 14 dekembers 
gaeros generaluri asambleis mier miRebul saxelmZRvanelo princi-
pebs (riadis principebs) arasrulwlovanTa mier Cadenil danaSaulTan 
dakavSirebiT.

riadis principebma gaeros wevr saxelmwifoebs danaSaulis pro-
gresulad prevenciis politikisa da Sesabamisi sistemebis SemuSavebi-
sken mouwoda da magaliTisTvis Semdegi qmediTi RonisZiebebis 
gatareba SesTavaza:

a) saganmanaTleblo SesaZleblobebis uzrunvelyofa, ramac unda 
daakmayofilos axalgazrdebis gansxvavebuli saWiroebani da gamoy-
enebul iqnes axalgazrdebis piradi ganviTarebis mxardasaWerad, gan-
sakuTrebiT aqcenti unda gakeTdes im axalgazrdebze, romlebic ris-
kis kategorias ganekuTvnebian, an emuqrebaT socialuri safrTxe da 
esaWiroebaT specialuri zrunva an dacva;

b) specialuri doqtrinisa  da midgomebis SemuSaveba danaSaulis 
aRsakveTad, rac unda ganxorcieldes sakanonmdeblo regulirebisa 
da aRsrulebis kuTxiT da romlis mizansac unda warmoadgendes da-
naSaulis Cadenis motivaciis, saWiroebebis, SesaZleblobebis an piro-
bebis Sesusteba;

g) imis gaTvaliswineba, rom axalgazrdebis qmedeba an saqcieli, 
romelic ar Seesabameba socialur normasa da Rirebulebas, xSirad 
axalgazrdebis ganviTarebisa da zrdis procesis nawilia da umravle-

795  `adamianis uflebebi da sasjelaRsrulebis dawesebulebebi _ marTlmsa-
julebis ganxorcielebasTan dakavSirebiT adamianis uflebaTa saerTaSoriso 
samarTlebrivi aqtebis krebuli~, Tbilisi, 2007, gv. 271-272.
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sobas igi TavisTavad uqreba srulwlovanebis miRwevisas;
d) cnobierebis amaRleba axalgazrdebisaTvis iseTi damRis daCne-

vasTan dakavSirebiT, rogoricaa `kanonis damrRvevi~, `damnaSave~ da 
`potenciuri damnaSave~, rac xSir SemTxvevaSi xels uwyobs axalgaz-
rdebis mier arasasurveli saqcielis ganmeorebas.

riadis saxelmZRvanelo principebi calke Tavs uTmobs kanonmde-
blobasa da arasrulwlovnebTan dakavSirebuli marTlmsajulebis 
ganxorcielebas. aRniSnuli Tavi exeba iseT fuZemdeblur sakiTxebs, 
rogorebicaa kanonebis miReba da ganxorcieleba yvela axalgazrdis 
uflebebis dasacavad da keTildReobis uzrunvelsayofad, agreTve, 
maT mimarT Cagvris, Zaladobis, eqspluataciisa da danaSaulebrivi 
saqmianobis dauSvebloba da akrZalva. gamokveTili adgili uWiravs 
ombudsmenis an msgavsi damoukidebeli organos Seqmnis aucileblobas 
axalgazrdebis uflebebis dacvis ganmtkicebis mizniT. saxelmZRvane-
lo principebi miuTiTeben, rom orive sqesis samarTaldamcavi per-
sonali ise unda iyos gawvrTnili, rom adekvaturad daakmayofilos 
axalagazrdebisaTvis damaxasiaTebeli yvela moTxovnileba; isini kar-
gad unda icnobdnen programebs, romlebic gamoiyeneba danaSaulis 
Camden axalgazrdebTan mimarTebiT.

6. gaeros wesebi TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvis 
Sesaxeb (havanis wesebi) 

generaluri asambleis mier 1990 wlis 14 dekembris 45/113 rezo-
luciiT miRebuli gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi Tavisu-
flebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvis Sesaxeb Seiqmna minimaluri 
standartis dasadgenad TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis 
dacvisTvis, romelic srul harmoniaSi unda iyos adamianis ufle-
bebsa da ZiriTad TavisuflebebTan dakavebis nebismieri formis sava-
lalo Sedegis ganeitralebisa da sazogadoebaSi arasrulwlovanTa 
integraciis daCqarebisTvis. amasTanave, winamdebare wesebis Seqmna 
miznad isaxavda ufro mosaxerxebeli standartebis dadgenas da aras-
rulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis marTvaSi monawile profe-
sionalTa saxelmZRvanelo principebiT uzrunvelyofas.

gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dasacavad moicavs yvela moTxovnas, ganmtkiceb-
ulT patimrebTan mopyrobis minimalur standartul wesebsa da sxva 
aqtebSi, romlebic srulwlovnebs exeba. Tumca TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dacvis wesebi ufro metad yuradRebas amaxvilebs 
adamianis uflebaTa dacvis mxriv mopyrobis, ganaTlebisa da reabili-
taciis sakiTxebze, iseve rogorc stigmatizaciisagan dacvaze.

rogorc zogadi mimoxilvis nawilSi aRvniSneT, havanis wesebi 
arasrulwlovnad aRiarebs 18 wlamde asakis nebismier adamians da 
iqve miuTiTebs, rom asakobrivi zRvari, romlis qvemoTac dauSvebe-
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lia bavSvisTvis Tavisuflebis aRkveTa, dgindeba kanoniT (igulisx-
meba TiToeuli qveynis erovnuli kanonmdeblobiT).

sxva saerTaSoriso dokumentebis msgavsad, havanis wesebic xaz-
gasmiT aRniSnavs, rom arasrulwlovnis Tavisuflebis aRkveTa unda 
iyos ukanaskneli RonisZieba da gamoyenebul unda iqnes maqsimalurad 
mcire droiT mxolod gamonaklis SemTxvevebSi. sanqciis vada unda 
gansazRvros sasamarTlom, arasrulwlovnis vadamde gaTavisuflebis 
SesaZleblobis gaTvaliswinebiT.

kanonis darRvevaSi eWvmitanil da msjavrdebul arasrulw-
lovnebTan mopyroba unda gansxvavdebodes imave mdgomareobaSi myof 
zrdasrulebTan mopyrobisagan. amas aqvs Semdegi safuZvlebi:

a) miiCneva, rom bavSvi naklebad agebs pasuxs Tavis qmedebaze, misi 
pasuxismgebloba izrdeba asakis matebasTan erTad;

b) zrdasrulebTan SedarebiT, bavSvebi, romlebic danaSauls Cadi-
an, ufro advilad eqvemdebarebian gamosworebas da swavloben qcevis 
sxvagvar wesebs;

g) bavSvebi da axalgazrdebi, romlebic moTavsebuli arian winas-
wari patimrobis saknebsa da cixeebSi, daucveli arian Zaladobisa da 
cudad mopyrobisgan da naklebad SeuZliaT Tavis dacva.

havanis wesebi efuZneba Tanasworobis princips, rac gulisxmobs 
maT gamoyenebas miukerZoeblad, miuxedavad TavisuflebaaRkveTili 
arasrulwlovnis rasisa, kanis ferisa, sqesisa, asakisa, enisa, reli-
giisa, erovnebisa, politikuri an sxva Sexedulebisa, kulturuli 
Sexedulebisa Tu adaT-wesebisa, sakuTrebisa, dabadebisa Tu ojax-
uri statusisa, eTnikuri Tu socialuri warmomavlobisa da unarSez-
Rudulobisa.

gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dasacavad calke Tavs uTmobs patimrobaSi an wi-
naswar patimrobaSi myof arasrulwlovnebs da aRniSnavs, rom daka-
vebis nacvlad sasamarTlo maqsimalurad unda ecados Seufardos maT 
aRkveTis alternatiuli RonsZieba. im SemTxvevaSi, Tu sasamarTlom 
aRkveTis saxiT arasrulwlovans ganusazRvra patimroba, sasamarTlom 
da sagamoZiebo organoebma prioritetulad, maqsimalurad swrafad 
unda ganixilon msgavsi saqmeebi, raTa minimumamde daiyvanon aras-
rulwlovnis patimrobis dawesebulebaSi yofnis periodi. amasTanave 
daculi unda iyos standarti, romlis mixedviTac, akrZalulia winas-
war patimrobaSi myofi arasrulwlovnebis msjavrdebulebTan erTad 
ganTavseba.

havanis wesebi gansazRvravs sam ZiriTad wess, romlebic sxva stan-
dartul wesebTan erTad unda gamoiyenebodes patimrobaSi an winaswar 
patimrobaSi myof arasrulwlovanTa mimarT, kerZod:

a) damcvelis yolisa da ufaso iuridiuli daxmarebiT sargeblobis 
ufleba, rodesac aseTi ufaso daxmareba xelmisawvdomia; aseve unda 
hqondeT damcvelTan mudmivad kontaqtis SesaZlebloba;
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b) SeZlebisdagvarad uzrunvelyofili unda iyvnen SesaZleblobiT 
imuSaon Sesabamisi anazRaurebis miRebiT da gaagrZelon swavlis miRe-
ba an treningebi, magram amas moTxovnis forma ar unda hqondes. sam-
saxuri, ganaTlebis miReba an treningi ar SeiZleba gaxdes patimrobis 
gagrZelebis mizezi;

g) unda miiRon zomebi Tavisufali droisa da gamajansaRebeli 
saqmianobis kuTxiT, rac unda Seesabamebodes marTlmsajulebis ganx-
orcielebis miznebs.

havanis wesebi xazgasmiT aRniSnavs, rom informacia Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebaSi arasrulwlovnis miRebis, moTavsebis, gaday-
vanisa da gaTavisuflebis Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnoboT mis 
mSoblebs, meurveebs da axlo naTesavebs.

arasrulwlovnis miRebidan, rac SeiZleba, male unda moxdes aras-
rulwlovanTa piradi mdgomareobisa da garemoebebis Sesaxeb Sesabam-
isi informaciis damuSaveba, rac saSualebas miscems administracias 
gansazRvros ra riskis matarebelia arasrulwlovani.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi miRebisas, yvela aras-
rulwlovans unda gadaeces dawesebulebis Sinaganawesis asli da maTi 
uflebebisa da movaleobebis Sesaxeb werilobiTi ganmarteba maTTvis 
gasageb enaze, rac, saWiroebis SemTxvevaSi, administraciis mier Tar-
jimnis daxmarebis uzrunvelyofasac iTvaliswinebs.

yvela arasrulwlovans unda ganemartos Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebis Sida organizaciuli wesebi, maTTan urTierTobis 
miznebi da meTodebi, disciplinuri moTxovnebi da procedurebi, in-
formaciis mopovebisa da saCivrebis Sedgenis sxva nebadarTuli meTo-
debi da iseTi sakiTxebi, romelTa codnac saWiroa, raTa arasrulw-
lovanma SeZlos Tavisuflebis aRkveTis periodSi Tavisi uflebebisa 
da valdebulebebis srulyofilad gacnobiereba.

arasrulwlovnis Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi miRebis 
momentidan, rac SeiZleba, swrafad, TiToeuli arasrulwlovani 
unda gamoikiTxos da unda Sedges misi individualuri socialuri da 
fsiqologiuri suraTi, sadac aisaxeba saWiro mopyrobisa da midgomis 
meTodebi da arasrulwlovnis moTxovnilebebi da saWiroebebi. aRniS-
nuli dokumenti samedicino personalis mier momzadebul arasrul-
wlovnis janmrTelobis cnobasTan erTad unda gadaigzavnos dawese-
bulebis direqtorTan, raTa man gansazRvros arasrulwlovnisTvis 
dawesebulebaSi saTanado adgili da mopyrobis konkretuli forma, 
done da programa, romlebic mis mimarT unda ganxorcieldes. 

im SemTxvevaSi, Tu arasrulwlovnisaTvis sareabilitacio 
mkurnalobaa saWiro da misi Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi 
yofnis vada amis SesaZleblobas iZleva, dawesebulebis samedicino 
personalma werilobiT unda moamzados mkurnalobis individualuri 
gegma, romelSic ganisazRvreba mkurnalobis mizani da misi miRwevis 
dro, saSualebebi da etapebi.
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havanis wesebi dauSveblad miiCnevs arasrulwlovnebis ganTavse-
bas imave Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi, sadac imyofebian 
zrdasruli msjavrdebulebi, garda im gamonaklisi SemTxvevisa, Tu 
isini arian erTi ojaxis wevrebi. saTanado zedamxedvelobis piro-
bebSi, havanis wesebi meore gamonaklissac uSvebs, romlis mixedviTac, 
SesaZlebelia arasrulwlovani moTavsdes gansakuTrebuli yuradRe-
biT SerCeul zrdasrul adamianebTan erTad specialuri programis 
farglebSi, rac sasargeblo efeqtis momtani iqneba konkretuli aras-
rulwlovnisaTvis.

gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dasacavad gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebs 
arasrulwlovanTaTvis Ria tipis Tavisuflebis aRkveTis dawesebule-
bebis Seqmnas. Ria tipis Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebas havanis 
wesebi uwodebs iseT dawesebulebas, romelSic ar arsebobs, an minimu-
mamdea dasuli, usafrTxoebis RonisZiebebi. saerTaSoriso praqtikis 
mixedviT, ZiriTadad evropuli qveynebis gamocdilebaze dayrdnobiT, 
Ria tipis dawesebulebebisTvis damaxasiaTebeli niSnebia: Ria tipis 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis cecxlsasroli iaraRiT dacvis 
dauSvebloba, garda gamonaklisi SemTxvevebisa; msjavrdebulTa gan-
Tavseba sacxovrebel oTaxebSi; msjavrdebulTa gadaadgilebis sruli 
Tavisufleba; Ramis saaTebSi sacxovreblis gareT msjavrdebulTa 
gadaadgilebis akrZalva. msjavrdebulTa gadaadgilebis srul Tavi-
suflebaSi, rogorc wesi, moiazreba dRis ganmavlobaSi Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebidan kanonmdeblobiT gansazRvruli radiusis 
farglebSi (xSir SemTxvevaSi, araumetes 30 kilometrisa) msjavrde-
bulTa gadaadgileba zogadsaganmanaTleblo an umaRles saswavleb-
elSi swavlis an konkretul obieqtsa Tu kompaniaSi muSaobis mizniT.

havanis wesebi gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebs arasrulw-
lovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis dizains usafrTxoe-
bis pirobebis maqsimalurad dacvis TvalsazrisiT. arasrulwlovanTa 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebis dizaini da struqtura unda 
iyos iseTi, rom maqsimalurad Semcirdes xanZris gaCenis safrTxe da 
uzrunvelyofil iqnes Senobidan xalxis usafrTxo evakuacia. xanZris 
gaCenis SemTxvevaSi unda arsebobdes efeqtiani sagangaSo sistema, is-
eve rogorc formaluri da naTeli porcedurebi arasrulwlovanTa 
usafrTxoebis uzrunvelsayofad. dauSvebelia Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebebi mdebareobdes iseT adgilas, romelic janmrT-
elobisTvis saSiSia an arsebobs sxva saSiSroeba.

havanis wesebis Tanaxmad, TiToeuli arasrulwlovani msjavrdebu-
lisTvis gankuTvnili saZinebeli adgili unda warmoadgendes palata 
saZineblebisa Tu individualuri saZinebeli oTaxebis erTobliobas, 
adgilobrivi standartebis gaTvaliswinebiT. yvela arasrulwlovani 
uzrunvelyofil unda iqnes sufTa, mowesrigebuli TeTreuliT, ro-
melic xSirad (rogorc wesi, aranakleb kviraSi erTxel) unda icvle-
bodes, raTa daculi iyos higienuri pirobebi.
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gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dasacavad miuTiTebs, rom Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi sanitariuli wertilebi iseTi formiTa da stand-
artebiT unda iyos ganlagebuli, rom yvela arasrulwlovanma SeZlos 
fizikuri moTxovnilebebis dakmayofileba gancalkevebiT, higienuri 
pirobebis dacviT.

SesaZleblobis farglebSi arasrulwlovnebs unda hqondeT pira-
di tansacmlis qonis ufleba. Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
administraciam unda uzrunvelyos, rom TiToeul arasrulwlovans 
hqondes misi janmrTelobisa da amindis Sesabamisi piradi tansacmeli, 
romelic ar iqneba misTvis damamcirebeli an Seuracxmyofeli. aras-
rulwlovnebs, romlebmac garkveuli mizniT datoves dawesebuleba 
(magaliTad, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis gareT xanmokle 
gasvla an pirad garemoebebTan dakavSirebiT Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebis droebiT datoveba), ufleba unda mieceT Caicvan saku-
Tari tansacmeli.

havanis wesebi, iseve rogorc patimrebTan mopyrobis gaeros min-
imaluri standartuli wesebi, gansakuTrebul yuradRebas amaxvilebs 
patimarTa/msjavrdebulTa kvebisa da sasmeli wyliT uzrunvelyofis 
standartebze. kerZod, arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebam unda uzrunvelyos, rom TiToeulma arasrulwlovanma 
miiRos saTanadod momzadebuli saWmeli Sesabamisi intervalebiT, im 
raodenobiTa da xarisxiT, romelic akmayofilebs dietur, higienur, 
janmrTelobisTvis saWiro standartebs da, SeZlebisdagvarad, re-
ligiur Tu kulturul moTxovnilebebs. yvela arasrulwlovnisaTvis 
nebismier dros xelmisawvdomi unda iyos sufTa sasmeli wyali.

resocializaciis mizniT gaerTianebuli erebis organizaciis we-
sebi TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dasacavad calke Tavs 
uTmobs arasrulwlovanTa ganaTlebis sakiTxebs. am mxriv havanis we-
sebi aRniSnavs, rom yvela savaldebulo saskolo asakis arasrulw-
lovans ufleba aqvs miiRos misi moTxovnebisa da SesaZleblobebis 
Sesaferisi ganaTleba, rac mas moamzadebs sazogadoebaSi dabrunebi-
sTvis. amgvari ganaTleba uzrunvelyofil unda iqnes Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebis gareT, SeZlebisdagvarad, sajaro skolebSi, 
nebismier SemTxvevaSi, kvalificiuri maswavleblis mier qveynis sa-
gnmanaTleblo sistemaSi integrirebuli programebis saSualebiT 
ise, rom gaTavisuflebis Semdgom arasrulwlovanma daubrkoleblad 
SeZlos swavlis gagrZeleba. Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
administraciam sagangebo yuradReba unda dauTmos ucxoeli an gan-
sakuTrebuli kulturuli Tu eTnikuri moTxovnilebebis mqone aras-
rulwlovnisaTvis ganaTlebis micemas. arasrulwlovnebs, romelTac 
ar ician wera-kiTxva an SezRuduli unarebiT xasiaTdebian an aqvT 
swavlasTan dakavSirebuli problemebi, ufleba unda hqondeT miiRon 
specialuri ganaTleba.
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savaldebulo saskolo asaks gadacilebul arasrulwlovnebs, 
romelTac surT ganaTlebis miReba, Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebis administraciam neba unda misces da waaxalisos isini 
gaagrZelon ganaTlebis miReba. maqsimaluri mcdelobaa saWiro, rom 
arasrulwlovnebisTvis uzrunvelyofil iqnes Sesabamisi saganmana-
Tleblo programebis xelmisawvdomoba.

zogadi ganaTlebis miRebis, codnis gaRrmavebisa da mxatvruli 
literaturis gacnobis mizniT Tavisuflebis aRkveTis yovel dawe-
sebulebaSi unda arsebobdes biblioTeka, romelic aRWurvili iqneba 
rogorc saganmanaTleblo, aseve gasarTobi wignebiTa da JurnalebiT.

havanis wesebi yuradRebis miRma arc profesiul ganaTlebasa da 
Sesabamisi unar-Cvevebis ganviTarebis SesaZleblobas tovebs. Sesabam-
isad, TiToeul arasrulwlovans ufleba unda hqondes isargeblos 
profesiuli treningebiT iseT garemoSi, romelic moamzadebs mas 
samomavlo dasaqmebisaTvis. Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi 
samuSaos organizeba da meTodebi unda iyos sazogadoebaSi ganxor-
cielebuli samuSaos maqsimalurad analogiuri imgvarad, rom moamza-
dos arasrulwlovani normaluri cxovrebis pirobebisaTvis. yovel 
arasrulwlovans, romelic dasaqmdeba Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebaSi organizebuli samuSaoTi, unda hqondes saTando anazRau-
rebis miRebis ufleba. arasrulwlovanTa interesebi da maTi profesi-
uli treningebi ar unda iyos motivirebuli imiT, rom Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebam an mesame mxarem miiRos garkveuli mogeba. 
arasrulwlovnis mier gamomuSavebuli Tanxis nawili gadanaxul unda 
iqnes imisaTvis, rom gadaeces arasrulwlovans gaTavisuflebisas. 
arasrulwlovans unda SeeZlos Tanxis danarCeni nawilis gamoyeneba 
piradi nivTebis SesaZenad, miyenebuli zianis asanazRaureblad, ase-
Tis arsebobis SemTxvevaSi, an misi ojaxis wevrebisa Tu sxva pirebisT-
vis gasagzavnad. 

yovel arasrulwlovans unda hqondes Sesabamisi dro sufTa haer-
ze yoveldRiuri varjiSisaTvis, Tu amindi iZleva amis SesaZleblobas. 
varjiSis uflebis gansaxorcieleblad Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebam unda uzrunvelyos adekvaturi farTis organizeba da Sesa-
bamisi mowyobilobebisa da aRWurvilobis damontaJeba. 

yovel arasrulwlovans unda hqondes ufleba daikmayofilos re-
ligiuri da  sulier cxovrebasTan dakavSirebuli moTxovnilebebi im 
msaxurebaze an Sexvedrebze daswrebiT, romlebic uzrunvelyofili 
iqneba Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi. aseve mas unda hqondes 
msaxurebis warmarTvisa da religiuri msaxurebisaTvis saWiro wignebi-
sa da nivTebis qonis ufleba, raTa misdios Tavis religias. im SemTx-
vevaSi, Tu Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi romelime konkret-
uli religiis mimdevar arasrulwlovanTa sakmarisi raodenobaa, unda 
dainiSnos an damtkicdes am religiis kompetenturi warmomadgeneli, 
romelsac ufleba unda hqondes ganaxorcielos religiuri msaxureba 
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da masTan dakavSirebuli nebismieri qmedeba, saWiroebis SemTxvevaSi, 
konfidencialur garemoSi.

gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dasacavad gansakuTrebul yuradRebas uTmobs sa-
medicino momsaxurebis organizebasa da uzrunvelyofas arasrulw-
lovnebisTvis. wesebSi naTladaa xazgasmuli, rom yovel arasrulw-
lovans ufleba unda hqondes isargeblos samedicino mkurnalobiT, 
rogorc saswrafo, aseve _ TerapiuliT, agreTve stomatologis, 
ofTalmologisa da fsiqiatris daxmarebiT. mniSvnelovania da mizan-
Sewonilia, rom yoveli aseTi samedicino mkurnaloba patimrobaSi 
myofi arasrulwlovnisaTvis, SeZlebisdagvarad, uzrunvelyofil 
iqnes Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis farglebSi moqmed sa-
medicino dawesebulebaSi, amave dawesebulebaSi arsebuli samedicino 
momsaxurebiT, raTa Tavidan iqnes acilebuli arasrulwlovnis stig-
matizacia.

yoveli arasrulwlovani Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi 
moTavsebisTanave unda gasinjos eqimma, raTa gamovlindes nebismieri 
mtkicebuleba arasaTanado mopyrobasTan dakavSirebiT, aseve is fizi-
kuri an sulieri mdgomareoba, romelic samedicino Carevas moiTxovs.

samedicino personalis valdebulebaa dauyovnebliv gasinjos 
yoveli arasrulwlovani, romelic avadmyofobas uCivis an avlens 
fizikuri Tu sulieri avadmyofobis niSnebs.

nebismierma samedicino muSakma, romelsac safuZveli aqvs ifiqros, 
rom arasrulwlovnis fizikur da sulier janmrTelobas SeiZleba se-
riozuli ziani miayenos gangrZobadma patimrobam, SimSilobam an Ta-
visuflebis aRkveTis pirobebma, dauyovnebliv unda acnobos amis Ses-
axeb dawesebulebis direqtors da damoukidebel organos, romelic 
pasuxismgebelia arasrulwlovanTa keTildReobis uzrunvelyofaze, 
aseTis arsebobis SemTxvevaSi.

arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis adminis-
traciam unda SeimuSaos narkotikebis akrZalvasa da reabilitacias-
Tan dakavSirebuli programebi, romlebsac warmarTavs kvalificiuri 
personali. aRniSnuli programebi unda ganxorcieldes asakis, sqesisa 
da arasrulwlovanTa sxva moTxovnilebebis gaTvaliswinebiT.

havanis wesebis Tanaxmad, arasrulwlovnis ojaxs an mis meurves, 
agreTve arasrulwlovnis mier dasaxelebul nebismier pirs ufleba 
unda hqondes, moTxovnis safuZvelze, informirebuli iyos arasrul-
wlovnis janmrTelobis mdgomareobis Sesaxeb da misi janmrTelobis 
mniSvnelovani cvlilebebis Sesaxeb. Tavisuflebis aRkveTis dawese-
bulebis direqtori valdebulia dauyovnebliv, aranakleb 48 saaTis 
ganmavlobaSi, acnobos Sesabamisi arasrulwlovnis ojaxs an meurves 
an sxva dasaxelebul pirs arasrulwlovnis gardacvalebis an iseTi 
avadmyofobis Sesaxeb, romelic moiTxovs arasrulwlovnis saswrafo 
transportirebas romelime samoqalaqo samedicino dawesebulebaSi 
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an Tu igi klinikur zedamxedvelobas saWiroebs Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebaSi. im SemTxvevaSi, Tu arasrulwlovani ucxo qveynis 
moqalaqea, zemoT aRniSnulTagan erT-erTi mdgomareobis gamovle-
nis SemTxvevaSi Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis administracia 
valdebulia Seatyobinos im qveynis sakonsulos, romlis moqalaqe-
caa arasrulwlovani, an sakonsulos, romelic saxelmwifoTaSorisi 
SeTanxmebis safuZvelze zrunavs da Tvalyurs adevnebs konkretuli 
arasrulwlovnis interesebis dacvasa da uflebebis realizacias.

patimrobaSi myofi arasrulwlovnis gardacvalebisas unda Cat-
ardes damoukidebeli mokvleva sikvdilis mizezebis dasadgenad, rom-
lis daskvnac xelmisawvdomi unda gaxdes uaxloesi naTesavebisaTvis. 
amgvari mokvleva aucilebelia arasrulwlovnis gaTavisuflebidan 
eqvsi Tvis vadaSi gardacvalebis SemTxvevaSic, rodesac arsebobs 
safuZvliani eWvi, rom gardacvaleba ukavSirdeba misi patimrobis pe-
riods.

havanis wesebis Sesabamisad, arasrulwlovani maqsimalurad male 
unda iyos informirebuli ojaxis wevris gardacvalebis, seriozuli 
avadmyofobis an dazianebis Sesaxeb da mas saSualeba unda mieces dae-
swros gardacvlilis dakrZalvas an moinaxulos umZimes mdgomareo-
baSi myofi piri.

gare samyarosTan urTierTobis TvalsazrisiT gaerTianebuli 
erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa 
dasacavad gansazRvravs, rom yvela arasrulwlovans ufleba unda 
hqondes werilobiT an telefoniT, aranakleb kviraSi orjer, ekon-
taqtos misTvis sasurvel adamians, Tu es mas kanoniT ar ekrZale-
ba. Sesabamisad, gaeros wesebi adgens arasrulwlovnisaTvis gare sa-
myarosTan werilobiTi an telefoniT kontaqtis minimalur odenobas 
(romelze naklebic miuRebelia gare samyarosTan srulfasovani kon-
taqtisaTvis), Tumca iqve uSvebs aRniSnuli uflebis an/da sakontaqto 
pirTa wresTan mimarTebiT garkveul pirTan an pirebTan urTierTobis 
SezRudvis SesaZleblobas, rac erovnuli kanonmdeblobiT unda iyos 
gansazRvruli.

gare samyarosTan kontaqtis TvalsazrisiT, rac samarTliani da 
humanuri mopyrobis arsebiTi nawilia da aucilebelia arasrulwlov-
nis sazogadoebisken mosabruneblad, umniSvnelovanes faqtors war-
moadgens arasrulwlovnis kontaqti Tavis ojaxTan, megobrebsa da sxva 
pirebTan, aseve reputaciis mqone organizaciebis warmomadgenlebTan. 
maT unda hqondeT ufleba datovon Tavisuflebis aRkveTis dawese-
buleba ojaxis monaxulebis mizniT da miiRon specialuri nebarTva 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis datovebisTvis saganmanaTle-
blo, profesiuli Tu sxva mniSvnelovani mizeziT. arasrulwlovnis 
mier sasjelis moxdisas Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis gareT 
gatarebuli dro mas sasjelis vadaSi unda CaeTvalos.

yvela arasrulwlovans ufleba unda hqondes periodulad da 
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xSirad _ kviraSi erTxel, magram aranakleb TveSi erTxel _ miiRos 
mnaxvelebi iseT pirobebSi, rom daculi iyos arasrulwlovnis piradi 
cxovrebis, kontaqtebis, ojaxsa da advokatTan SeuzRudavi komunika-
ciis moTxovnebi.

arasrulwlovnebs SesaZlebloba unda hqondeT mudmivad in-
formirebuli iyvnen siaxleebis Sesaxeb gazeTebis, Jurnalebisa da 
sxva publikaciebis, radiosa da satelevizio gadacemebis saSualebe-
biT.

yuradsaRebia havanis wesebi, romlebic arasrulwlovanTa mimarT 
fizikuri SezRudvebisa da Zalis gamoyenebis SezRudvas exeba. ker-
Zod, standartis mixedviT, SezRudvis saSualebebisa da Zalis gam-
oyeneba mxolod im gamonaklis SemTxvevebSia nebadarTuli, rodesac 
amowurulia kontrolis yvela sxva meTodi, romlebmac ver gaamarT-
la da Tu maTi gamoyeneba naTladaa nebadarTuli da dakonkretebuli 
Sesabamisi kanoniTa da maregulirebeli wesebiT. aRniSnuli SezRud-
vis saSualebebi ar unda iyos arasrulwlovnisTvis damamcirebeli an/
da Seuracxmyofeli. Sesabamisad, xsenebuli saSualebebi SezRudulad 
da maqsimalurad mcire vadiT unda iqnes gamoyenebuli. Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebis direqtoris brZanebiT, amgvar RonisZiebas 
SesaZloa mimarTon arasrulwlovnis mier TviTdazianebis, sxvebis da-
zianebis an qonebis seriozulad ganadgurebis prevenciis mizniT. ase-
Ti SemTxvevebis arsebobisas, dawesebulebis direqtori unda moeTaT-
biros samedicino da sxva Sesabamis personals da amis Sesaxeb moaxse-
nos zemdgom administraciul organos.

gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dasacavad krZalavs personalis mier iaraRis tare-
bas da gamoyenebas nebismier patimrobis an Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi, sadac imyofebian arasrulwlovnebi.

havanis wesebi adgens arasrulwlovnebTan gasatarebeli dis-
ciplinuri procedurebis standartebsac. yoveli disciplinuri 
RonisZieba, romelic warmoadgens sastik, araadamianur an Rirsebis 
Semlaxav mopyrobas, kategoriulad unda iqnes akrZaluli, maT Soris, 
sxeulebrivi sasjelebi, bnel sakanSi moTavseba, karceri an ganmar-
toebiTi patimroba an sxva saxis sasjeli, romelmac SeiZleba daazia-
nos Sesabamisi arasrulwlovnis fizikuri an sulieri janmrTeloba. 

havanis wesebi dauSveblad miiCnevs dietis Semcirebas an arasrul-
wlovnisaTvis ojaxis wevrebTan Sexvedraze uaris Tqmas, ra mizansac 
unda emsaxurebodes xsenebuli.

miuxedavad imisa, rom Sroma yovelTvis unda ganixilebodes, ro-
gorc saganmanaTleblo saSualeba da arasrulwlovnis waxaliseba 
sazogadoebaSi dabrunebisaTvis mosamzadeblad, igi ar unda iyos da-
kisrebuli disciplinuri sasjelis saxiT.

ar SeiZleba arasrulwlovnis orjer dasja erTi da imave disci-
plinuri gadacdomisaTvis, iseve rogorc dauSvebelia koleqtiuri 
sanqciebis arseboba.
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Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebidan sazogadoebaSi dabrune-
basTan dakavSirebiT havanis wesebi aRniSnavs, rom Sesabamisi kompe-
tenciis mqone organoebma unda uzrunvelyon arasrulwlovanTaTvis 
iseTi daxmarebisa da momsaxurebis gaweva, romelic am ukanasknelT 
sazogadoebaSi Tavis damkvidrebaSi daexmareba. aRniSnuli daxmareba 
da momsaxureba, SesaZleblobis farglebSi, unda uzrunvelyofdes 
arasrulwlovanTaTvis saTanado sacxovreblis micemas, dasaqmebas, 
tansacmlisa da sakmarisi saxsrebis gamoyofas, samyofs garkveuli 
periodis ganmavlobaSi minimaluri moTxovnilebebis dasakmayofile-
blad, ris mizansac warmatebuli reintegraciis xelSewyoba warmoad-
gens. amgvari daxmarebisa da momsaxurebis ganmaxorcielebeli kom-
petenturi organoebis warmomadgenlebs urTierToba unda hqondeT 
msjavrdebul arasrulwlovnebTan manam, sanam es ukanasknelni Tavi-
suflebis aRkveTis dawesebulebaSi imyofebian winaswari konsulta-
ciebis warmoebisa da saWiro informaciis miRebis mizniT, rac aras-
rulwlovnebs sazogadoebaSi dabrunebaSi daexmareba.

gansakuTrebuli principebia damkvidrebuli arasrulwlovanTa 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi momuSave personalisaTvis, 
romlis amosavali principi xazs usvams movaleobebis ganxorcielebi-
sas personalis mier adamianuri Rirsebisa da fundamenturi ufle-
bebis pativiscemasa da dacvas. kerZod, dawesebulebis arcerT wevrs 
ar unda hqondes ufleba Caidinos, waaqezos an Seiwynaros nebismieri 
qmedeba, romelic warmoadgens wamebas an nebismieri saxis uxeS, sastik, 
araadamianur an Rirsebis Semlaxav mopyrobas, dasjas, disciplinis 
Secvlas, rac unda iyos aRniSnulis piroba da qveteqsti. amasTanave, 
TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dasacavad personalis yove-
li wevris mimarT dawesebuli unda iyos gaeros wesebis ganuxreli 
dacva.

personali movalea uzrunvelyos arasrulwlovanTa fizikuri da 
sulieri janmrTelobis sruli dacva, aseve daicvas isini fizikuri, 
seqsualuri, emociuri Zaladobisa da eqspluataciisagan da saWiroe-
bis SemTxvevaSi, uzrunvelyos gadaudebeli samedicino daxmareba.

mniSvnelovania, rom personalis yovelma wevrma pativi sces aras-
rulwlovnis piradi cxovrebis uflebas, kerZod, daicvas arasrulw-
lovnebsa an maT ojaxebTan dakavSirebuli yvela is konfidencialuri 
sakiTxi, romlebic maTTvis cnobili gaxda samsaxurebrivi mdgomareo-
bidan gamomdinare.

TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dasacavad gaeros wesebi 
mouwodebs personalis TiToeul wevrs, yvelaferi gaakeTos imisaT-
vis, rom minimumamde daiyvanos nebismieri sxvaoba, romelic arsebobs 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis SigniT da mis gareT, radgan 
arsebiT sxvaobas SeuZlia daakninos arasrulwlovnis, rogorc ada-
mianis, Rirseba.
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7. cixis evropuli wesebi

cixis evropuli wesebi gansazRvravs zogad standartebs yvela 
kategoriis TavisuflebaaRkveTili pirebisaTvis. Sesabamisad, aRniS-
nuli standartebi vrceldeba arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil 
pirebzec. Tumca, ramdenime wesi uSualod miuTiTebs gansakuTrebul 
saWiroebebsa da midgomebze, romelTa danergva da gamoyenebac 
aucilebelia arasrulwlovani pirebisTvis patimrobisa da Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebis farglebSi saTanado pirobebis Seqm-
nis mizniT.

cixis evropuli wesebis mixedviT (wesebi 77-82), yvela Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebas unda hqondes sruli saganmanaTle-
blo programa, raTa yvela TavisuflebaaRkveTilma pirma SeZlos 
garkveuli individualuri interesebisa da moTxovnilebebis dakmay-
ofileba. aseTi programis mizani unda iyos resocializaciis gaad-
vileba da TavisuflebaaRkveTil pirTa TavianT Tavze Seqmnili war-
modgenis, Rirsebisa da damokidebulebebis gaumjobeseba.

saganmanaTleblo programebi miCneul unda iqnes imave statusisa 
da anazRaurebis mqone saqmianobad, rogoric aris dasaqmebulis Sro-
ma, Tu saganmanaTleblo saqmianoba mimdinareobs Cveulebriv samuSao 
saaTebSi da is TavisuflebaaRkveTilis sasjelis gegmis ganuyofeli 
nawilia.

Tavisuflebis aRkveTisa da probaciis samsaxurebma gansakuTreb-
uli yuradReba unda dauTmon axalgazrda damnaSaveebisa da ucxoe-
li patimrebis an specialuri kulturuli Tu eTnikuri saWiroebebis 
mqone patimrebis ganaTlebas.

specialuri saganmanaTleblo programebis organizeba unda mox-
des konkretuli sirTuleebis mqone TavisuflebaaRkveTili pirebi-
saTvis, romlebsac wera-kiTxvasTan an angariSTan dakavSirebiT prob-
lemebi aqvT.

SeZlebisdagvarad, yvela TavisuflebaaRkveTili piris saganmana-
Tleblo programa integrirebuli unda iyos erovnuli ganaTlebis 
sistemaSi, ise rom  man SeZlos gaTavisuflebis Semdeg gaagrZelos 
ganaTlebis miReba.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebas unda hqondes biblioTeka 
yvela kategoriis TavisuflebaaRkveTili pirebisaTvis. biblioTeka 
Sevsebuli unda iyos rogorc gasarTobi, ise sagnmanaTleblo xasi-
aTis wignebiT. unda moxdes TavisuflebaaRkveTilTa mxardaWera bib-
lioTekis gamoyenebis mizniT. Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
biblioTeka unda funqcionirebdes sazogadoebaSi arsebuli sajaro 
biblioTekis sistemasTan erTad, Tu amis SesaZlebloba arsebobs.

gamonaklis SemTxvevebSi, roca 18 wlamde asakis arasrulwlovnebi 
moTavsebuli arian mozrdilebisTvis gankuTvnil patimrobis an Ta-
visuflebis aRkveTis dawesebulebaSi, dawesebulebis xelmZRvanelo-
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bam unda uzrunvelyos, rom yvela TavisuflebaaRkveTili pirisTvis 
gaweuli momsaxurebis garda, arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil 
pirebs, zemoxsenebul saganmanaTleblo momsaxurebasTan erTad, 
gaewioT socialuri, fsiqologiuri, religiuri mzrunveloba da 
gamojansaRebis RonisZiebebi an sazogadoebaSi arasrulwlovanTaTvis 
arsebuli programebis ekvivalenturi RonisZiebebi.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis TanamSromlebi, romleb-
mac, savaraudod, unda imuSaon TavisuflebaaRkveTili pirebis iseT 
specifikur jgufebTan, rogorebic arian: ucxoelebi, qalebi, aras-
rulwlovani an gonebrivi SezRudulobis mqone TavisuflebaaRkveTi-
li pirebi, unda momzadnen im specifikur sakiTxebSi, romlebic gamom-
dinareobs maTi samuSaos xasiaTidan (wesi 81.3.).

8. evropuli wesebi arasrulwlovan patimrebTan mimarTebiT
sanqciebisa da zomebis gamoyenebis Taobaze

arasrulwlovan patimarTa mimarT sanqciebisa da zomebis gam-
oyenebis Taobaze evropuli wesebi (Semdgom teqstSi wesebi) exeba 
sazogadoebaSi rogorc sanqciebisa da zomebis Sefardebas, ise maT 
aRsrulebas, agreTve _ Tavisuflebis aRkveTas. Tavisi arsiT aRniS-
nuli dokumenti emsgavseba sazogadoebrivi sanqciebisa da zomebis 
Taobaze evropul wesebsa da evropuli cixis wesebs, im gansxvavebiT, 
rom igi arasrulwlovanTa sakiTxebs moicavs, xolo danarCeni ori 
dokumenti ZiriTadad zrdasrulTa sakiTxebs exeba. Tumca, evropu-
li wesebi ufro farTo masStabs moicavs, vidre zrdasrulebTan da-
kavSirebuli dokumentebi, radgan igi exeba yvela arasrulwlovans, 
romelTac danaSaulis CadenisTvis aRekveTaT Tavisufleba, miuxeda-
vad imisa, Tu sad arian isini ganTavsebuli _ Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi, aRmzrdelobiT Tu fsiqiatriul dawesebulebebSi. es 
gasakviric ar aris, radgan TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebs 
srulwlovnebis msgavsi bevri saWiroeba da moTxovnileba aqvT, amas-
Tanave, sxvadasxva evropul qveyanaSi maT sakiTxze zrunaven dawese-
bulebebi, romlebic xSir SemTxvevaSi warmoadgenen sxvadasxva sax-
elmwifo departamentis Semadgenel nawils. zogierTi es sanqcia da 
zoma dakisrebuli aqvT im arasrulwlovnebs, romlebic ar yofilan 
cnobili damnaSaved (magaliTad, winaswar patimrobaSi myofi aras-
rulwlovnebi, romlebic sasamarTlo ganxilvas elodebian). is faqti, 
rom maTze moqmedebs evropuli wesebi, ar iwvevs maT mimarT moqmedi 
udanaSaulobis prezumfciis ugulebelyofas an SezRudvas. amgvari 
kategoriis arasrulwlovanTa evropuli wesebis farglebSi moxvedra 
imis maniSnebelia, rom isinic eqvemdebarebian evropuli wesebiT ga-
rantirebuli uflebebiT dacvas.

aRsaniSnavia, rom evropul wesebSi asaxuli zogierTi norma yur-
adRebas amaxvilebs erovnul kanonmdeblobaze.
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evropuli wesebis farTo areali asaxulia maT struqturaSi, ker-
Zod:

-	 nawili I exeba Zireul principebs, moqmedebis farglebsa da 
ganmartebebs dakavSirebuls TavisuflebaaRkveTil arasrulw-
lovnebTan;

-	 nawili II exeba im arasrulwlovnebs, romelTa mimarTac gamoiy-
eneba sanqciebi da zomebi;

-	 nawili III adgens zogad wesebs, romlebic ukavSirdeba Tavisu-
flebis aRkveTis nebismier formas. nawili III moicavs yvela specifi-
kur wess, romlebic, zogad wesebTan erTad, exeba policiaSi dakave-
bul, winaswar patimrobasa da Tavisuflebis aRkveTis sxva pirobebSi 
myof yvela arasrulwlovans, garda msjavrdebulebisa, aRmzrdelo-
biT dawesebulebebs da fsiqiatriul dawesebulebebs;

-	 wesebi, romlebic mocemulia IV-VIII nawilebSi, aseve exeba yvela 
arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil pirs, romlebzec es wesebi vr-
celdeba, ufro konkretulad: samarTlebrivi konsultacia da dax-
mareba (nawili IV), gasaCivrebis procedurebi, inspeqtireba da moni-
toringi (nawili V), personali (nawili VI), Sefaseba, kvleva, muSaoba 
mediasa da sazogadoebasTan (nawili VII) da wesebSi cvlilebebis Setana 
(nawili VIII).

winamdebare qveTavSi mimoxiluli iqneba is wesebi, romlebic gan-
sakuTrebul mniSvnelobas sZens dokuments da standartebis gansaz-
RvriT uzrunvelyofs TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebisT-
vis Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi saTando garemos Seqmnas 
maTi Semdgomi resocializaciisa da reintegraciis mizniT.

Sesavali adgens rekomendaciis zogad miznebs, mimarTuls im dam-
naSaveebis uflebebis aRiarebisa da usafrTxoebis dacvisaken, romle-
bic eqvemdebarebian mocemuli rekomendaciiT dafarul intervenciis 
formebs. is aRiarebs, rom arasrulwlovani damnaSaveebi met-naklebad 
daculi arian rekomendaciaSi CamoTvlili saerTaSoriso da evropu-
li instrumentebiT. masSi gaTvaliswinebuli meqanizmebi momavalSic 
unda iqnes aRiarebuli. amasTan dakavSirebiT is aseve miuTiTebs ev-
ropuli cixis wesebisa da sazogadoebis sanqciebsa da zomebze evro-
puli wesebis relevanturobaze. Tumca, aRniSnuli wesebi aRemateba 
nebismier sxva instruments da unda iyos pirveli wyaro im arasrul-
wlovan TavisuflebaaRkveTil pirebTan urTierTobisas, romlebic 
misi moqmedebis arealSi eqcevian.796

wesebi xazgasmiT aRniSnavs, rom Tavisuflebis aRkveTa SeiZleba 
Seefardos arasrulwlovans mxolod im SemTxvevaSi, Tu misi danaSau-
lebrivi qmedeba damtkicda. mis upirveles mizans saganmanaTleblo 
da socialuri integracia warmoadgens. winaswari patimrobis peri-

796  European Committee on Crime Problems (CDPC) _ Council for Penological Co-operation 
(PC-CP) _ Draft Commentary to the European Rules for Juvenile Offenders subject to sanctions or 
measures, 23 September 2008, at [https://wcd.coe.int].
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odSi igi SeiZleba gamoyenebul iqnes iseTi mizezebis gamo, rogoricaa 
arasrulwlovnis sasamarTlos winaSe wardgenis uzrunvelyofa, mis 
mier sxva danaSaulis Cadenisa da mowmeebsa da mtkicebulebebze ze-
moqmedebis prevencia. mniSvnelovania, rom wesebi miuTiTeben Tavisu-
flebis aRkveTasTan erTad damatebiTi damsjeli RonisZiebebis ganx-
orcielebas arasrulwlovan damnaSaveTa mimarT. aRniSnuli principi 
axsenebs im qveynebs, romlebSic, danaSaulis simZimis xasiaTis mixed-
viT, dadgenilia reJimebis sxvadasxva forma, rom Sexedon TavianT 
politikas evropis gadasaxedidan, romlis mixedviTac Tavisuflebis 
aRkveTa ar unda moicavdes sxva damatebiT SezRudvebs, rac aucile-
belia TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis, dawesebulebaSi 
myof sxva pirTa da personalis usafrTxoebisa da uSiSroebis uzrun-
velsayofad. es sulac ar niSnavs imas, rom usafrTxoebis doneebis 
mixedviT diferencireba ar unda iqnes gamoyenebuli. Tu frTxili, 
mecnieruli riskis Sefaseba gviCvenebs, rom arasrulwlovnebi sa-
SiSroebas warmoadgenen, SesaZlebelia moxdes maTi ganTavseba ufro 
dacul dawesebulebaSi gansxvavebiT ufro naklebi riskis matarebeli 
arasrulwlovnebisagan. Tumca, ar unda dagvaviwydes, rom es mxolod 
dasawyisia progresuli sistemisa, romlis mizanicaa sazogadoebaSi 
etapobrivad dasabruneblad moamzados maRali riskis matarebeli 
damnaSaveebi. aq gaTvaliswinebuli unda iyos xanmokle Svebulebebis 
periodebi da sasjelis moxdis bolo etapze ufro Ria tipis dawese-
bulebebSi ganTavseba.

wesebi aRniSnavs, rom Tavisuflebis aRkveTis yvela forma unda 
eqvemdebarebodes sasjelis moxdisgan vadamde gaTavisuflebis siste-
mas. sxva sityvebiT rom vTqvaT, unda arsebobdes samarTlebrivi 
normebi, romlebic gansazRvravs vadamde adre gaTavsuflebis iseT 
winapirobebs, rogorebicaa mcire dro, romelic arasrulwlovanma 
vadamde adre gaTavisuflebamde sasjelis saxiT unda moixados, prog-
nozirebadi Sefasebebi da gaTavisuflebis Semdeg zedamxedvelobis 
periodi da pirobebi. dadasturda, rom vadamde adre gaTavisuflebis 
msgavsma sqemam wvlili Seitana socialuri reintegraciis procesSi. 
misi zegavlena cxadia maSin, rodesac is gaTavisuflebisaTvis pro-
gresuli mzadebisa da gangrZobadi mzrunvelobis Semadgeneli nawil-
ia.

wesebi moicavs zogad principebs Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebis farglebSi yoveldRiuri aqtivobebis ganxorcielebasTan 
dakavSirebiT, rac mizanmimarTuli unda iyos arasrulwlovanTa re-
integraciis gaumjobesebisken. aRniSnulis uzrunvelsayofad Tavi-
suflebaaRkveTil arasrulwlovnebs unda SeeTavazoT azrobrivi 
RonisZiebebi da CarTuloba, rac asaxuli unda iyos maTTvis SemuSave-
bul samoqmedo gegmaSi. fizikuri da gonebrivi janmrTelobis, saku-
Tari Tavis pativiscemisa da pasuxismgeblobis grZnobis ganviTarebis 
mizani  zemoqmedebas axdens wesebis adamianur midgomaze. Tavisu-
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flebis aRkveTis dawesebulebis valdebulebaa msgavsi aqtivobebisa 
da CarTulobis  uzrunvelyofa, rasac arasrulwlovanma mxari unda 
dauWiros maTSi monawileobis miRebiT. arasrulwlovnis mier aqtiuri 
monawileoba dagegmil RonisZiebaTa warmatebis aucilebeli pirobaa, 
rac mxardaWeril unda iqnes waxalisebebisa da miRwevebis aRniSvnis 
srulyofili sistemiT. msgavsma sistemam unda moicvas saswavlo da 
profteqnikuri treningebi, iseve, rogorc muSaoba da dasveneba.

wesebi aZlierebs TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa aqti-
ur monawileobas, waaxalisebs ra arasrulwlovnebs wamoWran da ga-
nixilon dawesebulebaSi cxovrebisa da reJimis zogad pirobebTan da-
kavSirebuli sakiTxebi administraciasTan rogorc individualurad, 
ise koleqtiuri formiT. msgavsi monawileobiTi xasiaTis aqtivoba 
gansakuTrebuli mniSvnelobisaa, radgan arasrulwlovnebi am formiT 
grZnoben TavianT CarTulobas gadawyvetilebebis miRebaSi, romlebic 
maT arsebul mdgomareobasa da momaval ganviTarebas exeba.

wesebi avaldebulebs saxelmwifos, daicvas misi mzrunvelobis 
qveS myofi yoveli adamiani sxva TavisuflebaaRkveTili pirebis an 
personalis mxridan ganxorcielebuli Zaladobisgan. swored ami-
tom, SesaZloa, SedarebiT axalgazrda arasrulwlovnebi zrdasruli 
arasrulwlovnebisgan gancalkevebiT ganTavsdnen, risi mizezic maTi 
fizikuri da fsiqologiuri ganviTarebis ukeT dacva iqneba. upirate-
soba unda mieniWos im strategiebsa da zomebs, romlebic danaSau-
lebrivi qmedebebis prevencias axdenen (Zaladoba, daSineba an SantaJi, 
romlebic zog SemTxvevaSi SeiZleba asocirdebodes subkulturas-
Tan) sxvadasxva arasrulwlovnis droebiT erTmaneTisgan izolire-
biT, Tumca, specifikur SemTxvevebSi ufro mizanSewonili iqneba msx-
verplis dacva sxva ufro dacul dawesebulebaSi an dawesebulebis 
ganyofilebaSi gadayvaniT. bevr qveyanaSi adgilobrivi kanonmdebloba 
avaldebulebs Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis administracias 
efeqturad daicvas savaraudo msxverpli. dawesebulebebma unda Sei-
muSaon Zaladobis prevenciis sistematuri strategiebi. amis miRweva 
SesaZlebelia personalis gadamzadebiT kritikul situaciebSi moq-
medebasTan dakavSirebiT, aseve unda miiRos yvela zoma, romlebic 
xels uwyobs personalsa da arasrulwlovnebs Soris da arasrulw-
lovanTa Soris urTierTobebis gaumjobesebas.

wesebi exeba empiriul swavlebasac, romelic gviCvenebs, rom Tavi-
suflebis aRkveTis dawesebulebebSi moTavsebuli arasrulwlovnebis 
umravlesobam bavSvobaSi ganicada fizikuri, gonebrivi Tu seqsua-
luri Zaladoba. Sesabamisad, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
personalma gansakuTrebuli yuradReba unda miaqcios amgvar saqmeebs 
da SeimuSaos Carevis forma, romelic gamiznuli iqneba amgvari Za-
ladobis SesaZlo negatiuri Sedegebis ganeitralebisTvis.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebis funqcionaluri gansx-
vaveba aris fundamenturi principi im institutebisTvis, romlebic 
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orientirebuli arian daakmayofilon iq moTavsebul arasrulwlov-
anTa socialuri da saganmanaTleblo saWiroebebi. individualuri 
mopyrobis gegmebi SeiZleba ganxorcieldes mxolod im Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebebSi, romlebic koncentrirebuli arian aras-
rulwlovanTa moTxovnebsa da saWiroebebze. didi zomis Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebebSi individualuri midgomis SesanarCuneblad 
saWiroa konkretuli funqciebis matarebeli sxvadasxva ganyofilebis 
arseboba specifikuri mopyrobisa da saganmanaTleblo saWiroebebis 
dasakmayofileblad.

wamebis prevenciis komitetma TurqeTSi 2004 wels ganxorcieleb-
uli vizitis farglebSi aRniSna, rom arasrulwlovnis patimrobisaT-
vis damaxasiaTebeli garemo unda akmayofilebdes Semdeg moTxovnebs: 
1) cxovreba patara saTavsoebSi; 2) Sefasebis saTanado sistema ganyo-
filebebis Sesaferisi ganTavsebis uzrunvelsayofad; 3) multidisci-
plinuri gundi (mizanSewonilia rom warmodgenili iyos orive sqesis 
warmomadgeneli), romelTac gavlili eqnebaT arasrulwlovnebTan 
muSaobis kursebi; 4) ganaTlebis sruli programa maTTvis, visac jer 
ar Sesrulebia skolis damTavrebis asaki; gansakuTrebuli yuradReba 
unda daeTmos wera-kiTxvisa da maTematikis swavlas; ufrosi asakis 
arasrulwlovanTaTvis swavlis gagrZelebisa da profteqnikuri swav-
lebis organizeba; 5) Senoba-nagebobebi, romlebmac saSualeba unda 
miscen arasrulwlovnebs axlo kontaqti iqonion ojaxis wevrebTan. 
wamebis prevenciis komiteti rekomendacias uwevs zemoxsenebuli kom-
ponentebis arsebobas arasrulwlovanTaTvis moqmed da momavalSi gax-
snil yvela Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi, miuxedavad imisa, 
iqneba es patimrobis Tu Tavisuflebis aRkveTis dawesebuleba.797

empiriulma kvlevam daadastura, rom usafrTxoebis mimarT na-
klebad mkacri midgomis mqone institutebs ufro mcire problema 
hqondaT TviTmkvlelobasTan, TviTdazianebasa da agresiul qmede-
bebTan dakavSirebiT. fundamenturi uflebebis minimaluri SezRud-
vis principi dakavSirebulia proporciulobis principTan, rac ga-
rantirebulia bevr nacionalur konstituciaSi. damatebiT, normal-
izaciis principi, romlis mixedviTac, institutSi cxovreba SeZlebi-
sdagvarad unda uaxlovdebodes sazogadoebaSi cxovrebis pozitiur 
aspeqtebs, udidesi mniSvnelobisaa. aRniSnuli midgoma xels uwyobs 
aseve momsaxure personalis, iseve rogorc farTo sazogadoebis dac-
vas. mxolod normalizaciis dadebiT aspeqtebze miTiTeba naTels 
xdis, rom sazogadoebis uaryofiTi mxareebi ar unda aisaxos insti-
tutebis SigniT. 

arasrulwlovnebis institutebi unda iyos marTvisTvis Sesabam-
isi zomis. SeuZlebelia evropis masStabiT ganisazRvros special-
uri maqsimaluri zoma. arasrulwlovnebis Tavisuflebis aRkveTis 

797  Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the CPT from 16-29 
March 2004 (CPT/Inf(2005)18, paragraph 73), [www.cpt.coe.int/].
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zogierTi instituti ramdenime aseuli adgiliT ufro didia (ro-
gorc aRmosavleT evropasa an germaniaSi), maSin roca sxva qveynebs 
xSirad mxolod 15-30 adgili aqvT, magaliTad skandinaviis qveynebSi 
an SveicariaSi. ukanaskneli franguli midgoma Seqmniliyo axalgazr-
duli penitenciuri instituti araumetes 60 adgiliT, miCneul unda 
iqnes rogorc kargi praqtika, personalis donisa da im aqtivobebis 
diapazonis gaTvaliswinebiT, romelsac adgili aqvs aRniSnul insti-
tutSi. amavdroulad, franguli midgoma _ SeeqmnaT daxuruli sa-
ganmanaTleblo instituti _ aseve imsaxurebs pozitiur Sefasebas. 
aseT daxurul institutebs aqvT araumetes 10 agdilisa (saganmana-
Tleblo personalis daaxloebiT 20 adgiliT). institutis mTliani 
zomis miuxedavad, mniSvnelovania institutebi daiyos sacxovrebel 
nawilebad, romlebsac eqnebaT daaxloebiT 10, magram araumetes 15 
adgilisa. institutebis ufro patara sacxovrebel nawilebad dayo-
fa aris intervenciis efeqturi sistemis organizebis saukeTeso gza. 
aRniSnuli aseve exeba winaswari dakavebis dawesebulebebs, Tumca aseT 
SemTxvevaSi SeiZleba Seiqmnas praqtikuli siZneleebi, vinaidan, ro-
gorc wesi, arasrulwlovnebi, romlebic braldebuli arian erTsa da 
imave danaSaulSi monawileobisaTvis, cal-calke imyofebian. amasTan, 
socialuri unarebi ufro advilad iswavleba patara jgufebSi. pata-
ra jgufebis cxovrebis dinamika metad ubiZgebs arasrulwlovnebs sa-
kuTar Tavze aiRon pasuxismgebloba TavianTi yoveldRiuri cxovrebis 
organizebaze. es gulisxmobs Tavis movlas da ufro farTod sxvebTan 
praqtikuli sakiTxebis gadawyvetas demokratiuli gziT.

arasrulwlovanTa dawesebulebebi teritoriulad unda ganTavs-
des advilad misadgom adgilebSi, imisaTvis rom xeli Seewyos aras-
rulwlovnebisa da maTi mSoblebis urTierTobas. maT integrireba 
unda moaxdinon sazogadoebis socialur, ekonomikur da kulturul 
garemoSi. es exmareba gareT arsebul saagentoebTan/dawesebulebebTan 
urTierTobis damyarebaSi da zrdis gaTavisuflebis Semdeg warmateb-
uli reintegraciis SesaZleblobas. arasrulwlovanTa dawesebulebis 
mdebareobasTan dakavSirebuli moTxovna unda iTvaliswinebdes, rom 
arasrulwlovnebs TviTon SeuZliaT ganTavsdnen im dawesebulebebSi, 
romlebic advilad misadgomia maTi sacxovrebeli saxlebidan an im 
adgilebidan, sadac isini gaTavisuflebis Semdeg unda reintegrird-
nen. mniSvnelovania, rom arasrulwlovanTa dawesebulebebi ar iyos 
ganTavsebuli moSorebiT. is unda mdebareobdes iseT adgilas, sadac 
kargad daregulirebuli sajaro transporti moZraobs, imisaTvis 
rom iyos advilad misadgomi.

aseve gansazRvruli unda iyos kriteriumebi, Tu arasrulwlov-
nis romel konkretul saWiroebas rogori yuradReba sWirdeba. es 
Tavisuflad unda iyos Sesrulebuli saxelmwifoebSi, sadac Tavisu-
flebaaRkveTil arasrulwlovanTa raodenoba Zalian mcirea. aRniS-
nuli miuTiTebs individualizaciis principze. upiratesi mizani aris 
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uzrunvelyos arasrulwlovani pirebis fizikuri da fsiqologiuri 
integrireba da keTildReoba da Sesabamisad, maTi ganTavseba unda 
moxdes iseT dawesebulebebSi, romlebSic maTi adamianuri Rirseba 
yvelaze metad iqneba pativcemuli. aseve unda Seiqmnas erTiani gegma, 
romlis mizanic iqneba maTi pirovnuli ganviTareba, socialuri un-
arebisa da kompetenciebis ganviTareba, raTa gaTavisuflebis Semdeg 
gaagrZelon danaSaulisgan Tavisufali cxovreba da ipovon sakuTari 
adgili sazogadoebaSi.

rogorc zemoT aRvniSneT, erT-erTi principia arasrulwlovnebis 
ganTavseba maT saxlebTan an sazogadoebaSi integraciis adgilebTan, 
SeZlebisdagvarad, axlos mdebare dawesebulebebSi. aRniSnuli exmare-
ba mSoblebis CarTulobas, aseve Semdgomi mzrunvelobisa da keTil-
dReobis samsaxurebs socialuri reintegraciis procesSi. sxva mxriv, 
aseve arasrulwlovnis interesebidan gamomdinare, SeiZleba ukeTesi 
iyos misi moTavseba sacxovrebeli adgilidan moSorebiT, radgan Sei-
Zleba swored am dawesebulebaSi xorcieldebodes misi mdgomareo-
bisaTvis yvelaze xelsayreli intervencia.

Sesabamisi riskis Sefasebis Semdeg arasrulwlovani pirebis gan-
Tavseba unda moxdes dawesebulebebSi, romlebsac akrZalvisa da us-
afrTxoebis yvelaze dabali done aqvT, rac SeiZleba gamarTlebuli 
iyos TiToeuli piris SemTxvevaSi. aseve unda arsebobdes procedure-
bi, romlis meSveobiT yovelgvari dayovnebis gareSe iqneba SesaZle-
beli arasrulwlovani pirebis gadayvana meti simkacris mqone dawe-
sebulebidan naklebad SezRudul dawesebulebaSi iseT SemTxvevebSi, 
Tu miiCneva, rom isini ufro naklebi riskis matareblebi arian, vidre 
maTi Tavisuflebis aRkveTis momentSi.

dawesebulebebSi myofi arasrulwlovani patimrebis mniSvnelovani 
nawili itanjeba sxvadasxva saxis fsiqikuri aSlilobiT, romelic maT 
Tavisuflebis aRkveTamdec aReniSnebodaT, an aris am ukanasknelis 
Sedegi. damatebiT, fsiqikuri problemebi SeiZleba gamomdinareobdes 
mniSvnelovnad problemuri safuZvlebidan. zogjer rTulia gadawyvi-
to, aseTi pirebi fsiqikurad arian avad, Tu fsiqikuri aSliloba aqvT 
tanjvisa da situaciasTan Seugueblobis gamo. aqedan gamomdinare, 
fsiqiatri eqspertebi CarTuli unda iyvnen aseT SemTxvevebSi diag-
nozis dadgenis procesSi. Tu diagnozi gamoavlens seriozul fsiqi-
kur daavadebas, piris specializebul fsiqikur dawesebulebaSi ga-
dayvana gardauvalia.

mSoblebi da kanonieri damcveli informirebuli unda iyvnen 
rogorc sawyisi ganTavsebis adgilis Sesaxeb, ise sxva dawesebule-
baSi nebismieri gadayvanis Taobaze. ganTavsebasTan dakavSirebiT 
gadawyvetilebis miRebisas aucilebelia konsultacia Tavisufle-
baaRkveTil arasrulwlovanTan da Tu es praqtikulad SesaZlebelia, 
mis mSoblebTan an damcvelTan. aRniSnuli moicavs maTi azris gaT-
valiswinebas profesiul Tu saskolo ganaTlebasTan dakavSirebiT, 
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romelic maTma Svilebma unda miiRon dawesebulebaSi. Tumca gamon-
aklis SemTxvevebSi mSoblebi da damcvelebi SeiZleba ar iyvnen dain-
teresebuli dawesebulebis mier SeTavazebuli saganmanaTleblo pro-
gramebiT, an ubralod ar iyos SesaZlebeli maTTan dakavSireba. 

aucilebelia arasrulwlovanTaTvis calke dawesebulebebis arse-
boba da maTi mkacri izolireba mozrdilebisgan. arasrulwlovnebis 
zrdasrulebisgan gancalkeveba aris saerTaSoriso xelSekrulebebSi 
gaTvaliswinebuli  principi.

gancalkevebis principi savaldebuloa im SemTxvevaSic, roca, gam-
onaklisis saxiT, arasrulwlovnebi moTavsebuli arian mozrdilebi-
saTvis gankuTvnil dawesebulebaSi. amisi daSveba ar SeiZleba, gar-
da im SemTxvevisa, roca aRniSnuli arasrulwlovnis keTildReobis 
interess emsaxureba. es ganxiluli unda iyos yvela individualur 
SemTxvevaSi. aRniSnulis daSveba SeiZleba magaliTad maSin, rodesac 
sxva SemTxvevaSi moxdeba arasrulwlovnis sruli izolireba da is ver 
miiRebs monawileobas dawesebulebis mier SeTavazebul programebsa 
da aqtivobebSi. mniSvnelovania imis aRniSvna, rom am principisgan 
gadaxveva ar SeiZleba usafrTxoebis an disciplinis zomebis gamo. es 
SeiZleba moxdes mxolod im SemTxvevaSi, Tu arasrulwlovnis social-
uri integracia ukeT ganxorcieldeba mozrdilebisaTvis gankuTvnil 
dawesebulebebSi. praqtikulad gamoyenebadia gamonaklisi SemTxveva 
ufrosebTan moTavsebasTan dakavSirebiT TavisuflebaaRkveTili qa-
lebis SemTxvevaSi, vinaidan isini, mcirericxovnobis gamo sxvagvarad 
izolaciaSi aRmoCndebian. zrdasrul pirebTan erTad aqtivobebsa da 
programebSi monawileoba ar niSnavs, rom SesaZlebelia maTi erTad 
ganTavseba RamiT, Zilis dros. 

SesaZlebelia axalgazrda zrdasruli pirebis datoveba arasrul-
wlovanTa dawesebulebebSi mas Semdeg, rac isini miaRweven srulw-
lovanebas. mTavari idea aris  is, rom axalgazrda zrdasrul damna-
Saves unda SeeZlos sasjelis moxda imave dawesebulebaSi, imisaTvis 
rom garantirebul iqnes ganaTlebis pozitiuri Sedegi, romelic ar 
unda Seferxdes misi zrdasrulTa cixeSi gadayvaniT.

srulwlovanebis asakis miRwevis Semdeg arasrulwlovnebis da-
toveba arasrulwlovanTa dawesebulebebSi aris evropuli qveynebis 
saerTo praqtika. qveynebis umetesoba darCenili sasjelis aseT dawe-
sebulebaSi moxdis SesaZleblobas aZlevs 21 wlis asakamde pirebs. 
bevri qveyana ki aseT SesaZleblobas pirs aZlevs 23, 24 an 27 wlis 
asakamde. garda amisa, zogierT qveyanaSi axalgazrda damnaSaveebi, 
romelTac sasjeli miesajaT rogorc arasrulwlovnebs, unda gan-
Tavsdnen arasrulwlovanTa dawesebulebebSi. Tumca rogorc CPT 
aRniSnavs, amasTan dakavSirebiT, saWiroa frTxili menejmenti, im-
isaTvis rom moxdes ufrosi damnaSaveebis SesaZlo uaryofiTi gavle-
nis prevencia maTze umcros damnaSaveebze: `arasrulwlovani pirebisa 
da axalgazrda srulwlovani pirebis erTad ganTavsebis praqtika [...] 



292

SeiZleba sasikeTo iyos axalgazrda pirebisaTvis, magram moiTxovs 
frTxil menejments, imisaTvis rom moaxdinos negatiuri qmedebis war-
moSobis prevencia, rogoricaa dominireba da eqspluatacia, maT So-
ris Zaladoba.~798

aucilebelia mamrobiTi da mdedrobiTi sqesis arasrulwlovani 
TavisuflebaaRkveTili pirebis gancalkeveba. Tumca gancalkeveba 
SeiZleba sxvadasxvanairad iqnes gagebuli, erTi mxriv, penitenciur 
dawesebulebebSi da, meore mxriv, mzrunvelobisa da fsiqikuri janmr-
Telobis dawesebulebebSi. pirvel SemTxvevaSi aseTi gancalkeveba 
ZiriTadad sasurvelia, vinaidan gogonebi aseT dawesebulebebSi, ro-
gorc wesi, zogadad arasrulwlovani mosaxleobis mcire jgufs Sead-
genen. arsebobs gogonebis meored msxverplad qcevis udavo riski. 
aRniSnuli realoba ar gamoricxavs erToblivi aqtivobebis SesaZle-
blobas, rogoricaa erToblivi skolebi an profesiuli treningebi 
da a. S. arsebuli praqtika aCvenebs, rom qali da mamakaci arasrul-
wlovnebi xSirad erTad imyofebian mzrunvelobisa da fsiqikuri 
janmrTelobis institutebSi. aRniSnuli ar gamoricxavs arc Semdeg 
praqtikas, rac xorcieldeba daniis penitenciur dawesebulebebSi, sa-
dac qali da mamakaci damnaSaveebi erTad arian ganTavsebuli zogierT 
(Ria tipis) dawesebulebaSi, rasac SeiZleba pozitiuri Sedegi hqondes 
specifikur kulturul konteqstSi. im dawesebulebebSi, sadac qali 
da mamakaci arasrulwlovnebi erTad arian ganTavsebuli, nebismier 
SemTxvevaSi garantirebulia, rom isini ar gaiyofen sacxovrebels Ra-
mis ganmavlobaSi.

adamianis uflebebis dacva mWidrod aris dakavSirebuli imis ga-
rantiasTan, rom sacxovrebeli pirobebi unda Seesabamebodes adami-
anuri Rirsebis standartebs. adamianis uflebebis darRveva Zalian 
xSirad xdeba RamiT da SabaT-kviras, roca Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebis personali amcirebs zedamxedvelobas, vinaidan Tvi-
Tonac raodenobrivad mcirdeba. aqedan gamomdinare, mniSvnelovania 
iseTi situaciebis aRmofxvra, rodesac arasrulwlovani SeiZleba 
Tanamesaknis msxverplad iqces. RamiT marto ganTavseba aris sauke-
Teso arCevani pirTa Soris Zaladobis prevenciisaTvis.

sacxovrebeli pirobebi zogadad unda qmnides garemos, romelic 
xels uwyobs fizikur da fsiqikur keTildReobas da arasrulwlov-
anTa pirovnul ganviTarebas da romelic pativs scems mis Rirsebas 
da, SeZlebisdagvarad, piradi cxovrebis xelSeuxeblobas. ar unda 
gamoiyenebodes didi saerTo sacxovreblebi, vinaidan isini saerTod 
ar aris piradi cxovrebis pativiscemis Sesaferisi. wamebis prevenciis 
komitetma Tavis meTerTmete zogad angariSSi799 aRniSna, rom didi 

798  ix. angariSi germaniis mTavrobas CPT-is mier germaniaSi vizitis Taobaze 
2005 wlis 20 noembridan 2 dekembramde [CPT/Inf (2007)18], paragrafi 106, 
[www.cpt.coe.int/].
799  CPT/Inf (2001)16; 11th General Report, [www.cpt.coe.int/].
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moculobis saerTo sacxovreblebi, romlebic isev gamoiyeneba zogi-
erT centralur da aRmosavleT evropis qveynebSi, arsebiTad arasa-
survelia. ramdenadac arasrulwlovnebis konkretuli dawesebule-
bebi ar SeiZleba gadakeTdes patara sacxovrebel dawesebulebebad 
erTadgiliani sacxovreblebiT, iq unda arsebobdes, sul mcire, imis 
SesaZlebloba, rom arasrulwlovnebma miiRon Sesvenebebis dro da 
gamoiyenon dawesebulebebis SesaZleblobebi, romlebic Seesabameba 
adamianis Rirsebasa da piradi cxovrebis pativiscemas. sacxovrebeli 
pirobebi ise unda iyos mowyobili, rom mniSvnelovani yuradReba eq-
ceodes emociur stimulirebas, sxva arasrulwlovan pirebTan asoci-
rebis SesaZleblobas da sportSi, fizikur varjiSebsa da dasvenebis 
dros aqtivobebSi monawileobas.

wamebis prevenciis komitetis mixedviT,800 unda ikrZalebodes erTi 
adamianisTvis erTadgilian sakanSi 6 kvadratul metrze naklebi far-
Ti, xolo saziaro sakanSi erTi adamianisTvis 4 kvadratul metrze 
naklebi farTi. centraluri da aRmosavleT evropis bevri qveynis 
kanonmdebloba jer ar Tanxvdeba aRniSnul standartebs, maSin roca 
sxva qveynebSi, miuxedavad imisa, rom aRniSnuli gaTvaliswinebulia 
kanonmdeblobaSi, ar aris Sesrulebuli praqtikaSi.

sveli wertilebi izolirebuli unda iyos oTaxis im nawilisgan, 
romelSic TavisuflebaaRkveTili pirebi cxovroben da ikvebebian. 
mniSvnelovania, rom erovnul kanonmdeblobas aqvs werilobiTi stan-
dartebi iatakis minimaluri farTobis, haeris kuburi Semadgenlobis, 
ganaTebis, gaTbobisa da ventilaciis Taobaze. rodesac arasrulw-
lovani TavisuflebaaRkveTili pirebi imyofebian saziaro sacxovreb-
elSi, unda Sefasdes msxverplad qcevis riski da unda gadaidgas nabi-
jebi mis Sesamcireblad.  garda amisa, saWiroa miRebul iqnes aras-
rulwlovani piris Tanxmoba saziaro sacxovrebelSi mis gadayvana-
mde. sxva sityvebiT rom vTqvaT, manam, sanam moxdeba gadawyvetilebis 
miReba arasrulwlovani piris mier sacxovrebeli adgilis gaziarebis 
Taobaze, dawesebulebis interesebze metad mxedvelobaSi unda iqnes 
miRebuli arasrulwlovani TavisuflebaaRkveTili piris interesi.

im mizniT, rom moxdes arasrulwlovani piris janmrTelobisa da 
usafrTxoebis dacva, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis person-
ali sacxovrebel adgils axlodan unda akvirdebodes, gansakuTrebiT 
Ramis ganmavlobaSi, arasrulwlovnebis Sewuxebis an SeSinebis gareSe. 
amasTan, unda arsebobdes efeqturi signalizaciis sistema Zalado-
briv msxverplad qcevis, janmrTelobis gauaresebis, ubeduri SemTx-
vevis, xanZris da sxva sagangebo SemTxvevebisaTvis.

prioriteti unda mieniWos im programebs, romlebic miznad isax-
aven arasrulwlovanTa pirovnul ganviTarebasa da maTi socialuri 
unar-CvevebiT aRWurvas, raTa acilebul iqnes maT mier ganmeorebiTi 
danaSaulis Cadena. arasrulwlovnebi unda waxalisdnen am programeb-
Si monawiloebisaTvis. 

800 evropuli cixis wesebis komentarebi, [www.coe.int].
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arasrulwlovani TavisuflebaaRkveTili pirebi uzrunvelyofili 
unda iyvnen maTi asakis, sqesis, socialuri da kulturuli warsu-
lis, ganviTarebis etapisa da Cadenili danaSaulis Sesabamisi specifi-
kuri saganmanaTleblo programebiT. es ar gulisxmobs imas, rom Ta-
visuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis jgufebi aucileblad unda 
iyvnen ganTavsebuli  erTsa da imave sacxovrebel jgufebsa Tu qve-
danayofebSi. Tumca, mizanSewonili iqneba patimrobis sawyis da gaTa-
visuflebisaTvis mzadebis etapebze isini uzrunvelyofili iyvnen Se-
sabamisi programebiT. gaTavisuflebis mzadebis etapi umjobesi iqne-
ba ganxorcieldes Ria an naxevrad Ria tipis Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi, sadac naklebi SezRudvebi iqneba arasrulwlovanTa 
dawesebulebis SigniT gadaadgilebaze da uzrunvelyofili iqneba ka-
vSiri gare samyarosTan.

wesi 77 exeba reJimis iseT aqtivobebs, rogorebicaa: ganaTleba, 
piradi da socialuri ganviTareba, profesiuli xasiaTis treningi, 
reabilitacia da gaTavisuflebisaTvis momzadeba. unda aRiniSnos, 
rom ar aris aucilebeli arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebam uzrunvelyos yvela am aqtivobis ganxorcieleba.

rogorc wesi, arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis yvela 
dawesebulebam unda uzrunvelyos, sul mcire, saskolo da profesi-
uli xasiaTis ganaTleba, treningi socialuri unar-Cvevebis SesaZenad, 
fizikuri ganaTleba da sporti, SemoqmedebiTi aqtivobebi Tavisufal 
dros, RonisZiebebi TemSi, gaTavisuflebisTvis mzadeba da gaTavisu-
flebis Semdgomi mzrunveloba. Tumca, unda aRiniSnos, rom winaswari 
patimrobis SemTxvevaSi zemoxsenebuli aqtivobebis Sesruleba Sez-
Rudulia dawesebulebis SigniT gansaxorcielebeli aqtivobebiT. imis 
gamo, rom, rogorc wesi, sareJimo aqtivobebis organizeba patimrobis 
dawesebulebaSi problemuria, gansakuTrebuli yuradReba unda daeT-
mos sxvadasxva mizanmimarTuli RonisZiebis organizebas, magaliTad, 
rogorebicaa: saskolo swavleba, SemoqmedebiTi aqtivobebi Tavisu-
fal dros, hobi da varjiSi.

wesebi gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebs saskolo ganaTlebasa 
da profesiul daxelovnebas da maT dasaqmebaze win ayenebs. Sesabam-
isad, saswavlo procesi da profesiuli unar-Cvevebis daufleba Cveu-
lebriv samuSao saaTebSi unda ganxorcieldes da maTSi CarTuloba 
iseve unda waxalisdes, rogorc Cveulebriv samuSaoSi monawileoba 
dawesebulebis farglebSi.

wesebi prioritets aniWeben adgilobriv TemSi moqmedi skolebi-
sa da saswavlo centrebis mier organizebul saswavlo procesebze 
arasrulwlovani TavisuflebaaRkveTili pirebis daswrebas. saswavlo 
procesi SeiZleba mimdinareobdes mxolod Ria tipis dawesebulebis 
pirobebSi.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis SigniT ganxorcielebu-
li saganmanaTleblo saqmianoba SeiZleba gare saganmanaTleblo da 
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profesiuli daxelovnebis saagentoebis kompetencias warmoadgendes 
(magaliTad, ganaTlebis saministro an sxva saxelmwifo organoebi an 
profesiuli xasiaTis dawesebulebebi, romelTac SeuZliaT gansaz-
Rvron da ganaxorcielon saganmanaTleblo standartebi). Tumca, 
saWiroa regularuli Sefasebis ganxorcieleba (magaliTad, 6 TveSi 
erTxel mainc) im mizniT, rom gamovlindes, Tu ramdenad dasaSvebia 
gare saskolo da profesiuli daxelovnebis saswavlo programa Tavi-
suflebaaRkveTili arasrulwlovnebisTvis.

rogorc wesi, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi moxvedril 
arasrulwlovanTa umravlesobas damTavrebuli ara aqvs saskolo ga-
naTlebis miReba. arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawese-
bulebam, SesaZleblobis SemTxvevaSi, unda uzrunvelyos arasrulw-
lovanTa mier saskolo an profesiuli ganaTlebis gagrZeleba. es Sei-
Zleba problemuri da SeuZlebeli gaxdes, Tu saswavlo procesis gas-
agrZeleblad saWiroa laboratoriebi an Tavisuflebis aRkveTis vada 
imdenad mcirea, rom saswavlo procesSi CarTva arapraqtikulia. is 
arasrulwlovnebi, romelTac ar dausrulebiaT saskolo ganaTlebis 
miReba, SesaZloa aiZulon swavlis dasruleba. iZuleba SeiZleba gavr-
celdes im arasrulwlovnebze, romelTa asaki savaldebulo saskolo 
asakis Sesabamisia, an romlebic wera-kiTxvis ucodinrebi arian.

skolis dasrulebis atestatebSi ar unda iqnes aRniSnuli raime 
saxis kavSiri arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebule-
basTan. aRniSnuli pozitiuri praqtika unda SenarCundes im mizniT, 
rom ar moxdes arasrulwlovan damnaSaveTa stigmatizacia da xeli 
SevuwyoT maT samomavlo ganaTlebasa da SromiT bazarze gasvlas.

reJimisa da misi Semadgeneli elementebis gansazRvrasTan erTad 
evropuli wesebi adgenen arasrulwlovani TavisuflebaaRkveTili 
pirebis mimarT Zalis gamoyenebis standartebs. kerZod:

• arasrulwlovani TavisuflebaaRkveTili pirebis mimarT Sesa-
Zloa mxolod xelborkilisa da damawynarebeli perangis gamoy-
eneba, Tumca, rac SeiZleba, mokle periodiT da iSviTad. maTi 
gamoyeneba unda ganisazRvros erovnuli kanonmdeblobiT, ro-
melic agreTve unda Seicavdes xsenebuli saSualebebis boro-
tad gamoyenebisgan damcav meqanizmebs.

• droebiTi izolireba warmoadgens damawynarebel sakans, rom-
lis gamoyenebac SesaZlebelia gansakuTrebuli gamonaklisebis 
dros da ar SeiZleba gagrZeldes ramdenime saaTze met xans. 
sakani iseve unda iyos mowyobili, rogorc Cveulebrivi, Tumca 
yvela zoma unda iqnes miRebuli, raTa sakani gaTavisufldes 
iseTi sagnebisgan, romelTa meSveobiTac arasrulwlovanma Ta-
visuflebaaRkveTilma pirma SesaZloa dazianeba miayenos Tavs. 
damawynarebel sakanSi arasrulwlovnis moTavseba ar SeiZle-
ba gagrZeldes 24 saaTze met xans, romlis ganmavlobaSic al-
ternatiuli, disciplinis dasamyareblad saWiro gza unda 



296

gamoinaxos. arasrulwlovnebma izolireba SeiZleba mtkivneu-
lad aRiqvan da es mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli misi Se-
fardebisas. gansakuTrebul aRniSvnas saWiroebs is, rom samedi-
cino personali ar monawileobs izolirebis SefardebaSi da mx-
olod maSin CaerTveba saqmeSi, Tu TavisuflebaaRkveTili piri 
pacienti gaxdeba.

• personalis mier iaraRis tareba im Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebebSi, romlebSic ganTavsebuli arian arasrulwlovnebi. 
iaraRSi igulisxmeba cecxlsasroli iaraRi, danebi, xelketebi 
da msgavsi instrumentebi, romlebiTac SesaZlebelia fizikuri 
zianis miyeneba. iaraRis kategorias ar ganekuTvneba Tavdacvis 
mizniT saWiro instrumentebi, romelTac ar SeuZliaT serio-
zuli zianis miyeneba an instrumentebi, romlebic gangaSis xmas 
gamoscemen. gansakuTrebul SemTxvevebSi, rodesac gadaudebeli 
da mniSvnelovani operacia iTxovs amas, iaraRebi SeiZleba gam-
oyenebul iqnes Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis SigniT. 
amgvar situaciebs ganekuTvneba personalis, arasrulwlovanTa 
an mesame pirebis sicocxlisaTvis didi safrTxis Seqmna. aqve 
unda aRiniSnos, rom evropis zogierT qveyanaSi personalis 
mier sikvdilis gamomwvevi iaraRis gamoyeneba arasrulwlovan 
TavisuflebaaRkveTil pirTa mimarT akrZalulia.

• gancalkeveba aris gansakuTrebuli zoma, romelic SeiZleba 
gamoyenebul iqnes rogorc usafrTxoebis, aseve uSiSroebis 
mizniT, imisTvis, rom dacul iqnen daculobis dabali xarisxis 
mqone arasrulwlovnebi da zemoqmedeba moxdes safrTxis war-
momqmnel arasrulwlovnebze. TviTmkvlelobis riski dakav-
Sirebulia samedicino sakiTxebTan. gancalkevebis gamoyeneba 
unda xdebodes mxolod gansakuTrebuli pirobebis arsebobisas 
da praqtikos eqims unda hqondes arasrulwlovnis daubrkole-
blad monaxulebis SesaZlebloba.

wesebi, cixis evropuli wesebis msgavsad, gansakuTrebul yur-
adRebas amaxvileben ucxoel arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil 
pirebze, romlebisTvisac damaxasiaTebelia specifikuri problemebi 
da, rogorc wesi, umniSvnelo umciresobas warmoadgenen Tavisufle-
baaRkveTil pirTa saerTo raodenobaSi. wesebi gamoyofs sami kate-
goriis ucxoel TavisuflebaaRkveTil pirebs: a) isini, vinc mudmivad 
cxovrobs mocemul qveyanaSi; b) isini, visi Semdgomi darCena mocemul 
qveyanaSi gadawyvetili ar aris; da g) isini, visac upireben mocemuli 
qveynidan gaZevebas.

arasrulwlovnebs, romlebic mudmivad cxovroben qveyanaSi, iseve 
unda moepyron, rogorc sxva arasrulwlovnebs. Tumca maTTvis unda 
moxdes specialuri programebis organizeba, rom xeli Seewyos qveynis 
realobaSi maT integrirebas. specialuri CarTuloba damokidebulia 
imaze, Tu ra specifikuri sirTuleebi da naklovanebebi axasiaTebT 
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am arasrulwlovnebs. amgvari CarTuloba SeiZleba iyos enis swav-
leba, specialuri socialuri unarebis ganviTareba, gamiznuli maTi 
Sansebis gazrdisTvis, moiZion samuSao, sacxovrebeli da Sesabamisad, 
moxdes maTi integrireba.

im SemTxvevaSi, Tu gadawyvetileba ar iqneba miRebuli arasrulw-
lovnis im qveynisTvis gadacemis Taobaze, romlis moqalaqecaa piri, 
igi unda daeqvemdebaros imave reJims da mas iseve unda moepyron, 
rogorc mocemuli qveynis arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil 
pirebs epyrobian. aRniSnuli wesi mniSvnelovania im TvalsazrisiT, 
rom mravali ucxoeli TavisuflebaaRkveTili piri ar aris CarTuli 
saganmanaTleblo da sareabilitacio programebSi im mizeziT, rom 
garkveuli ar aris sakiTxi maTi sakuTar qveyanaSi dabrunebis an adg-
ilze darCenis Taobaze.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis administracia valdebulia 
izrunos ara mxolod qveyanaSi darCenili arasrulwlovnebis reinte-
graciaze, aramed unda gadadgas Sesaferisi nabijebi maTTvis, rom-
lebsac qveynidan gaZeveba da Tavisi warmomavlobis qveyanaSi gadagza-
vna emuqrebaT.

wesebi adgens standarts ucxoeli arasrulwlovani Tavisufle-
baaRkveTili pirebisaTvis, isargeblon ufro xangrZlivi SexvedrebiT 
an gare samyarosTan kontaqtis sxva formiT, magaliTad, xangrZlivi 
satelefono saubrebiT TavianT qveyanasTan da grZelvadiani paem-
nebiT. es saWiroa maTTvis, raTa moxdes kompensireba amgvari kon-
taqtis regularulad xelmisawvdomobis SeuZleblobisa.

Zalian mniSvnelovania ucxoeli arasrulwlovani Tavisufle-
baaRkveTili pirebis kontaqtis uzrunvelyofa maTi qveynis diploma-
tiur an sakonsulo samsaxurebis warmomadgenlebTan.

mraval qveyanaSi eTnikuri da enobrivi umciresobebis warmomadgen-
lebi awydebian socialuri reintegraciis problemebs, gansakuTrebiT 
maSin, rodesac isini moTavsebuli arian Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebaSi. marTalia, am kategoriis arasrulwlovnebs ar emuqrebaT 
qveynidan gaZevebis saSiSroeba, isini xSirad ganicdian iseTive arax-
elsayrel pirobebs, rogorsac ucxoeli moqalaqeebi. mizezi nawilo-
briv enobrivi an kulturuli problemebia, Tumca, amavdroulad, sxva 
mizezs Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi arsebuli organizaci-
uli problemebi warmoadgens. Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
personali kargad unda iyos gacnobierebuli sxvadasxva jgufis kul-
turul TaviseburebebSi, rac aacilebs maT ucnaur situaciebs. eno-
brivi problemebi da saWiroebebi unda aRmoifxvras kompetenturi 
Tarjimnebisa da Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi sxvadasxva 
enaze dawerili masalebis arsebobiT. dawesebulebis administraciam 
unda uzrunvelyos enis kursebis organizeba im arasrulwlovan Ta-
visuflebaaRkveTil pirTaTvis, romlebic kargad ver floben adgi-
lobriv enas.
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Semdegi saxis specifikur jgufs ganekuTvnebian arasrulwlovnebi, 
romelTac fizikuri nakli aqvT. wesebi pirdapir miuTiTebs, rom ar 
SeiZleba amgvari TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis segrega-
cia. Sesabamisad, isinic Cveulebriv Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebaSi unda iyvnen ganTavsebuli. dawesebulebaSi unda funqcioni-
rebdes specialuri saskolo meTodebi, profesiuli daxelovnebis 
kursebi da sxva programebi, romlebic unarSezRudul Tavisufle-
baaRkveTil arasrulwlovanTa saWiroebebs Seesabameba. im SemTxveva-
Si, Tu ver iqneba moZiebuli Cveulebrivi Tavisuflebis dawesebule-
ba, sadac SezRuduli unarebis mqone arasrulwlovnebis specialuri 
moTxovnilebebi iqneba dakmayofilebuli, isini gadayvanil unda iqnen 
iseT specializebul dawesebulebaSi, sadac aRniSnuli pirobebi iqne-
ba daculi.

9. wamebisa da sxva sastiki, araadamianuri an Rirsebis Semlaxavi 
mopyrobisa da dasjis sawinaaRmdego evropuli komitetis

standartebi

wamebisa da sxva sastiki, araadamianuri an Rirsebis Semlaxavi 
mopyrobisa da dasjis sawinaaRmdego evropulma komitetma (Semd-
gom teqstSi wamebis prevenciis komiteti) gansazRvra kriteriumebi, 
romlebic saxelmZRvanelo gaxda misi saqmianobisTvis Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebebSi. wamebis prevenciis komiteti aRniSnul 
kriteriumebs uTavsebs arasrulwlovan (18 wlamde asakis) bralde-
bulebsa da msjavrdebulebs im SemTxvevaSi, rodesac isini Sesabam-
isia. Tumca, miuxedavad imisa, Tu ra mizeziT moxda arasrulwlov-
anTaTvis Tavisuflebis aRkveTa, isini srulwlovnebTan SedarebiT 
ufro daucveli arian. Sesabamisad, yuradRebis gamaxvilebaa saWiro, 
raTa davrwmundeT, rom arasrulwlovanTa fizikuri da gonebrivi 
keTildReoba saTanadodaa daculi. TavisuflebaaRkveTil arasrulw-
lovnebTan cudad mopyrobis prevenciis mniSvnelobis xazgasasmelad, 
wamebis prevenciis komitetma specialuri Tavi dauTmo im specifikur 
sakiTxebs, romlebic dakavSirebulia arasrulwlovan braldebul da 
msjavrdebulTa Tavisuflebis aRkveTis standartebTan.

wamebis prevenciis komiteti xazgasmiT aRniSnavs, rom nebismieri 
standarti, romelic TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebTan da-
kavSirebiT aris SemuSavebuli, ganxilul unda iqnes iseTi saerTaSor-
iso dokumentebis Sesabamisad, rogorebicaa: gaeros bavSvis uflebaTa 
konvencia, gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa 
mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Sesaxeb (pekinis wesebi), 
gaeros saxelmZRvanelo principebi arasrulwlovanTa mier Cadenil 
danaSaulTan dakavSirebiT (riadis saxelmZRvanelo principebi) da 
gaeros wesebi TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvis Ses-
axeb (havanis wesebi).
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wamebis prevenciis komiteti mxars uWers zemoxsenebul saerTa-
Soriso dokumentebSi asaxul erT-erT kardinalur princips, rom-
lis Tanaxmadac, arasrulwlovnis Tavisuflebis aRkveTa unda iyos 
ukanaskneli zoma, isic maqsimalurad mcire vadiT.

wamebis prevenciis komiteti miuTiTebs saSiSroebaze, romlis 
mixedviTac, adamianma SeiZleba didi xnis ganmavlobaSi ver SeZlos 
adaptireba socialur garemoSi. amitom komiteti rekomendacias uwevs 
arasrulwlovnis reabilitaciis mimarT mravaldargobriv midgomas, 
rac gulisxmobs iseTi profesionalebis CarTvas saqmeSi, rogorebic 
arian maswavleblebi, instruqtorebi da fsiqologebi. am mxriv, Tavi-
suflebis aRkveTis dawesebulebis administraciam unda uzrunvelyos 
arasrulwlovnebi ganaTlebis, sportis, profesiuli ganaTlebis, 
dasvenebisa da sxva miznobrivi sruli programebiT. programis mniS-
vnelovan nawils fizikuri kultura unda Seadgendes.

kargad dagegmarebuli arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis 
centri uzrunvelyofs pozitiur da personalizebul pirobebs Tavi-
suflebaaRkveTil arasrulwlovanTaTvis. wamebis prevenciis komite-
ti rekomendacias uwevs arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi TavisuflebaaRkveTilebisTvis individualuri da 
kargad organizebuli sacxovrebeli pirobebis mowyobas. sakani unda 
iyos saTanado sididis. igi kargad unda iyos ganaTebuli da kargad 
niavdebodes. kargad unda iyos mowyobili saZinebeli da sacxovre-
beli pirobebi. sakani lamazad unda iyos morTuli, rac xels Seuwy-
obs vizualuri stimulis Seqmnas. usafrTxoebis wesebis farglebSi 
arasrulwlovnebs unda mieniWoT ufleba, flobdnen piradi nivTebis 
gonivrul raodenobas.

saerTaSoriso moTxovnebi aseve naTlad miuTiTebs imaze, rom 
mopyrobis forma unda iTvaliswinebdes TiToeuli arasrulwlovnis 
individualur uflebebs.  mopyrobasTan dakavSirebuli gegmebi da 
programebi ar unda arRvevdnen arasrulwlovnebis mimarT samarTli-
anad mopyrobis princips.

yvelaferi unda gakeTdes imisTvis, rom Tavidan iqnes acilebuli 
arasrulwlovnisTvis kriminaluri warsulis mqone adamianis daRis 
dasma, radgan es mniSvnelovnad SeuSlis xels mis reintegracias 
sazogadoebaSi. magaliTad, ganaTlebis mowmobidan ar unda Candes, 
rom igi gacemulia Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi. garkveu-
li drois gasvlis Semdeg nasamarTlobis Sesaxeb informacia unda 
ganadgurdes.

wamebis prevenciis komiteti sakuTari mandatidan gamomdinare, 
Tavisuflebis aRkveTis adgilebis monaxulebisas cdilobs gamoarkvi-
os xdeba Tu ara arasrulwlovanTa mimarT ganzrax cudad mopyroba. 
praqtika adasturebs, rom Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaTa 
umravlesobaSi, romelTac  komiteti moinaxulebs, aRniSnuli dar-
Rveva SedarebiT iSviaT movlenas warmoadgens.
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Tumca, srulwlovnebisgan gansxvavebiT, sxvadasxva evropul 
saxelmwifoSi arasrulwlovnebis mimarT ganzrax cudad mopyrobis 
ufro maRali riski policiis ganyofilebebSia, vidre Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebebSi. amas adasturebs is faqtebi, romlebic 
komitetma moipova policiis oficrebis mier arasrulwlovanTa 
mimarT wamebisa da cudad mopyrobis Taobaze. amasTan dakavSirebiT, 
wamebis prevenciis komiteti aRniSnavs, rom Tavisuflebis aRkveTi-
sas adamianis (maT Soris arasrulwlovnis) mimarT wamebisa da cudad 
mopyrobis riski izrdeba. Sesabamisad, TavisuflebaaRkveTil nebis-
mier pirs (arasrulwlovnebis CaTvliT) Tavisuflebis aRkveTis mo-
mentidanve unda hqondes sami ZiriTadi ufleba: 1) axlo naTesavs an 
mesame pirs acnobos Tavisuflebis aRkveTis Sesaxeb; 2) xelmisawvdomi 
unda iyos damcveliT sargebloba; da 3) ufleba unda hqondes Seamow-
mos eqimma.

wamebis prevenciis komitetis gamocdileba miuTiTebs, rom aras-
rulwlovanTa mimarT cudad mopyroba ufro xSirad Zaladobisgan 
arasrulwlovnis saTanado dacvis SeuZleblobaa, vidre tanjvis 
gamowvevis winaswari ganzraxva. msgavsi Zaladobis prevenciis mizniT 
nebismier strategiaSi umniSvnelovanesi elementia im principis uz-
runvelyofa, romlis mixedviTac, Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebaSi arasrulwlovnebi srulwlovnebisgan gancalkevebiT unda 
iyvnen ganTavsebuli. es mniSvnelovania imisaTvis, rom ar Camoyalib-
des dominantobisa da eqspluataciis pirobebi.

wamebis prevenciis komitetis mosazrebiT, orive sqesis warmomad-
geneli personali arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawese-
bulebaSi warmoadgens cudi mopyrobisgan dacvis erT-erT formas. 
mamrobiTi da mdedrobiTi sqesis personalis arsebobas SeuZlia xeli 
Seuwyos normaluri garemos Seqmnas Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebaSi.

Sereuli sqesis personalis arseboba saWiroa TanamSromlebis 
ganawilebis procesSi iseTi genderulad mgrZnobiare funqciebis 
ganxorcielebisas, rogoricaa Cxreka. amasTan dakavSirebiT, wamebis 
prevenciis komiteti aRniSnavs, rom, asakis miuxedavad, nebismieri 
TavisuflebaaRkveTili piri SeiZleba gaCxrikos mxolod imave sqe-
sis TanamSromelma. Tu Cxrekis dros saWiroa TavisuflebaaRkveTili 
piris gaSiSvleba, aucilebelia es moxdes sapirispiro sqesis per-
sonalisgan farulad. es principi gansakuTrebiT unda iqnes daculi 
arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil pirebTan.

sxvadasxva evropul qveyanaSi ganxorcielebuli vizitebis Sede-
gad, wamebis prevenciis komitetis delegaciam gamoavlina, rom Tavi-
suflebis aRkveTis dawesebulebis personali, romelsac uSualo kav-
Siri aqvs arasrulwlovan braldebulebTan/msjavrdebulebTan, Riad 
atarebs xelketebs. msgavsi praqtika xels ar uwyobs personalsa da 
TavisuflebaaRkveTil pirebs Soris dadebiTi urTierTobebis Camoya-
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libebas. mizanSewonilia, rom dawesebulebis personalma saerTod ar 
ataros xelketebi. Tu, maincdamainc, es SeuZlebelia, wamebis preven-
ciis komiteti rekomendacias uwevs, rom xelketebi dafarul iqnes 
TavisuflebaaRkveTilTa mxedvelobisgan.

wamebis prevenciis komitetis mosazrebiT, nebismieri Tavisufle-
baaRkveTili arasrulwlovani ganTavsebul unda iqnes maTi asakisTvis 
damaxasiaTebel, specifikurad dagegmarebul Tavisuflebis aRkveTis 
centrebSi, sadac maTTvis uzrunvelyofili iqneba maTi saWiroebebis 
Sesabamisi reJimi da dasaqmebuli iqneba axalgazrdebTan muSaobisT-
vis momzadebuli personali. ufro metic, TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovnebze mzrunveloba moiTxovs specialur mcdelobas 
grZelvadiani socialuri SeuTavseblobis riskebis Sesamcireblad. 
aRniSnuli ukavSirdeba multidisciplinur midgomas, rac moicavs sx-
vadasxva profesiis adamianTa (maswavleblebi, trenerebi da fsiqolo-
gebi) unar-Cvevebis erTobliobas, arasrulwlovnis individualuri 
saWiroebebis sapasuxod usafrTxo saganmanaTleblo da socioTerapi-
uli garemos farglebSi.

wamebis sawinaaRmdego komitetma sxvadasxva evropul Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebaSi yuradReba gaamaxvila Tavisufle-
baaRkveTili qalebis, maT Soris arasrulwlovani gogonebis, pirad 
higienur saWiroebebze. am kategoriis TavisuflebaaRkveTil pirTa 
uzrunvelyofas sanitariuli da dasabani saTavsoebiT, sanitariuli 
pirsaxocebiT, gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs. im SemTxvevaSi, Tu 
ar moxdeba TavisuflebaaRkveTili qalebisa da arasrulwlovani go-
gonebis aRniSnuli saSualebebiT uzrunvelyofa, es Rirsebis damam-
cirebeli mopyrobis tolfasi iqneba.

marTalia, winaswar ganzraxuli aqtivobis ararseboba zianis mom-
tania nebismieri TavisuflebaaRkveTili pirisaTvis, magram aRniSnu-
li gansakuTrebul negatiur zegavlenas axdens arasrulwlovnebze, 
romelTac fizikuri aqtivobisa da inteleqtualuri stimulirebis 
gansakuTrebuli moTxovnileba aqvT. TavisuflebaaRkveTili aras-
rulwlovnebi unda sargeblobdnen ganaTlebis, sportis, profesi-
uli daxelovnebis, rekreaciisa da sxva mizanmimarTuli aqtivobebis 
sruli programiT. fizikur ganaTlebas am programaSi mniSvnelovani 
adgili unda ekavos.

gansakuTrebiT mniSvnelovania, rom TavisuflebaaRkveTil go-
gonebsa da axalgazrda qalebs SeeZloT aRniSnuli aqtivobebiT sarge-
bloba, msgavsad arasrulwlovani vaJebisa da axalgazrda mamakacebisa. 
wamebis prevenciis komiteti Tavisi saqmianobisas xSirad awydeboda 
situaciebs, rodesac TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovan qalebs 
sTavazobdnen maTTvis stereotipul aqtivobebs (magaliTad, kerva 
an qargva), maSin rodesac arasrulwlovan mamakacebs SedarebiT pro-
fesiuli xasiaTis treningebSi monawileobis SesaZlebloba hqondaT. 
amasTan dakavSirebiT, wamebis prevenciis komitetma gamoxata Tavisi 
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mxardaWera pekinis wesebis 26.4 wesis mimarT, im mxriv, rom saWiroa 
mcdeloba, raTa TavisuflebaaRkveTilma arasrulwlovanma qalebma, 
gamonaklisis gareSe, miiRon aranaklebi zrunva, dacva, xelSewyoba, 
damokidebuleba da treningi, vidre TavisuflebaaRkveTilma aras-
rulwlovanma mamakacebma. maTTan uzrunvelyofil unda iqnes samar-
Tliani mopyroba.

komitetis mier monaxulebuli arasrulwlovanTa Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebebis reJimebis garkveuli nawili moicavda 
zogad mastimulirebel sqemebs, romelTa mixedviTac, arasrulwlovan 
TavisuflebaaRkveTil pirebs kargi yofaqcevisaTvis SeeZloT esarge-
blaT damatebiTi privilegiebiT. wamebis prevenciis komitetis kompe-
tencias scildeba msgavs sqemebze komentarebis gakeTeba. Tumca igi 
gansakuTrebul yuradRebas uTmobs sabaziso donis reJimis Sinaarss, 
romelic arasrulwlovnebs zemoxsenebul sqemas sTavazobs. mocemu-
li sqema, romlis farglebSi ramdenad SeuZliaT maT progresireba 
(da regresireba), Seicavs adekvatur usafrTxoebas personalis mier 
TviTneburi gadawyvetilebebis miRebis sawinaaRmdegod.

Tavisuflebis aRkveTis uzrunvelyofa da TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovnebze zrunva gansakuTrebulad rTuli sakiTxia. person-
ali, romelsac daevaleba amgvari uflebamosilebebis ganxorcieleba, 
sifrTxiliTa da yuradRebiT unda iqnes SerCeuli maTi pirovnuli 
Tvisebebisa da aRniSnuli asakis jgufTan muSaobis da maTi keTil-
dReobis dacvis SesaZleblobis gaTvaliswinebiT. ufro konkretulad, 
isini mowodebuli unda iyvnen imuSaon axalgazrdebTan da SeswevdeT 
arasrulwlovanTa xelmZRvanelobisa da motivirebis unari. yvela 
kategoriis personals, masac ki, vinc mxolod Tavisuflebis aRkveTis 
uSualo aRsrulebazea pasuxismgebeli, unda Cautardes profesiuli 
treningi rogorc muSaobis sawyis, aseve saqmianobis ganxorcielebis 
etapebze. maT unda miiRon Sesabamisi gare daxmareba da sakuTari 
uflebamosilebebis ganxorcielebaze zedamxedveloba.

damatebiT yuradsaRebia, rom arasrulwlovanTa Tavisuflebis 
aRkveTis centrebis marTva unda daevalos gansakuTrebuli lidero-
bis damaxasiaTebeli unarebiT aRWurvil pirebs, romelTac Zalisx-
meva SeswevT efeqturad moaxdinon reagireba maT winaSe Tavisufle-
baaRkveTil arasrulwlovanTa da dawesebulebis personalis mier 
dayenebul kompleqsur da konkurentul moTxovnebze.

arasrulwlovnis urTierToba ojaxis wevrebTan miCneulia re-
abilitaciis xelSemwyob umniSvnelovanes elementad. gare sa-
myarosTan aqtiuri kontaqtis ganxorcieleba gansakuTrebiT Sede-
giania TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebisaTvis, romelTagan 
umetesobas SeiZleba hqondes emociur deprivaciasTan an socialuri 
unarebis arqonasTan dakavSirebuli qcevis problemebi. wamebis pre-
venciis komiteti xazgasmiT aRniSnavs, rom ar SeiZleba arasrulw-
lovans aekrZalos kontaqti gare samyarosTan an uari eTqvas masze, 
disciplinuri sasjelis motiviT.
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arasrulwlovani TavisuflebaaRkveTili pirebis mimarT disci-
plinuri sanqciebis gamoyenebasTan dakavSirebiT wamebis prevenciis 
komiteti gansakuTrebul SeSfoTebas gamoTqvams arasrulwlov-
anTa samartoo saknis msgavs pirobebSi moTavsebasTan dakavSirebiT, 
radgan aman SeiZleba negatiuri zegavlena moaxdinos maT fizikur an/
da gonebriv mdgomareobaze. komiteti miiCnevs, rom amgvari sasjelis 
gamoyeneba SeiZleba miCneul iqnes rogorc mxolod ukiduresad gam-
onaklisi SemTxveva. Tu arasrulwlovnebi sxva arasrulwlovnebis-
gan gancalkevebiT arian moTavsebuli, es Zalian mokle droiT unda 
gagrZeldes da yvela SemTxvevaSi arasrulwlovans garantirebuli 
unda hqondes kontaqti adamianebTan, sakiTxavi masalis xelmisawvdo-
moba da yoveldRiurad uzrunvelyofili iyos, sul mcire, erTsaa-
Tiani saknis gareT varjiSis uflebiT.

yvela disciplinuri procedurisTvis, romlebic arasrulwlovan 
TavisuflebaaRkveTil pirebze vrceldeba, damaxasiaTebeli unda iyos 
formaluri dacva da saTanado aqtiT gaformeba. kerZod, arasrul-
wlovans unda hqondes ufleba ecnobos im disciplinuri darRvevis 
Sesaxeb, romelic mas edeba bralad da unda SeeZlos gaasaCivros zem-
dgomi Tanamdebobis piris winaSe misTvis dakisrebuli nebismieri san-
qcia. sruli informacia amgvari sanqciebis Sefardebaze unda aisaxos 
dokumenturad saregistracio JurnalSi, romelic inaxeba arasrulw-
lovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi.

efeqturi gasaCivrebisa da inspeqtirebis procedurebi cudad 
mopyrobisgan arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil pirTa dac-
vis mTavari saSualebaa. arasrulwlovnebs ufleba unda hqondeT 
saCivriT mimarTon rogorc Sida, ise gareT mdebare administraciul 
organoebs da SeeZloT konfidencialuri kontaqti hqondeT Sesabamis 
Tanamdebobis pirTan.

wamebis prevenciis komiteti gansakuTrebiT aRniSnavs arasrul-
wlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebis damoukidebe-
li organos (magaliTad, vizitis ganmaxorcielebeli komiteti an 
mosamarTle) mier regularuli monaxulebis mniSvnelobas. aRniSnuli 
damoukidebeli organos kompetenciaSi unda Sediodes miiRos aras-
rulwlovnis saCivari da, Tu saWiroa, reagireba moaxdinos masze da 
Seamowmos sacxovrebeli da Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
sxva Senoba-nagebobebi.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi janmrTelobis dacvis 
sistemis Sefasebisas wamebis prevenciis komitetma daadgina ramden-
ime zogadi kriteriumi Tavisi saqmianobis saxelmZRvanelod, kerZod: 
a) eqimis xelmisawvdomoba; b) Tanasworobis principi janmrTelobaze 
zrunvisas; g) prevenciuli janmrTelobis dacva; d) pacientis Tanx-
moba da konfidencialuroba; e) profesiuli damoukidebloba da pro-
fesionaluri kompetencia. aRniSnuli kriteriumebi Tanabrad Seesa-
bameba arasrulwlovanTa Tavisuflebis dawesebulebebs. Tumca isic 
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xazgasasmelia, rom wamebis prevenciis komiteti gansakuTrebul yu-
radRebas uTmobs TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa specifi-
kur samedicino saWiroebebs.

gansakuTrebuli mniSvnelobisaa is garemoeba, rom Tavisufle-
baaRkveTili arasrulwlovnebisTvis gaweuli janmrTelobis dacvis 
momsaxureba warmoadgens mzrunvelobis multidisciplinuri (samedi-
cino-fsiqosocialuri) programis Semadgenel nawils. aRniSnuli imas 
niSnavs, rom unda arsebobdes axlo koordinacia Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebis janmrTelobis dacvaze mzrunvel gundsa (eqimebi, 
eqTnebi, fsiqologebi da sxv.) da amave dawesebulebis sxva TanamSrom-
lebs (socialuri muSakebi da maswavleblebi) Soris, romelTac mudmi-
vi kontaqti aqvT TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebTan. aRniS-
nulis mizani unda iyos darwmuneba imaSi, rom TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTaTvis gaweuli samedicino daxmareba unda warmoad-
gendes maTi mxardaWerisa da Terapiis ganuyofel nawils.

aseve mizanSewonilia, rom Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
mzrunvelobis programis Sinaarsi iyos dawerili da xelmisawvdomi 
yvela im TanamSromlisaTvis, romelTac SeiZleba moeTxovoT aRniS-
nulis ganxorcielebaSi monawileobis miReba.

yvela TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovani, rac SeiZleba, 
swrafad, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi miyvanisTanave, unda 
gamoikiTxos da fizikurad Semowmdes eqimis mier. garda gamonaklisi 
SemTxvevebisa, gamokiTxva da fizikuri daTvaliereba unda ganxor-
cieldes Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi miyvanis dRes. Tum-
ca axlad miyvanili TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnis pirveli 
Sexvedra samedicino personalTan ganxorcieldeba maRalkvalifici-
uri meddis meSveobiT, romelic gamokiTxvisa da fizikuri daTva-
lierebis Sedegebs acnobebs eqims.

im SemTxvevaSi, Tu zemoxsenebuli gamokiTxva da fizikuri daT-
valiereba saTanadod Catardeba, miRebisas Catarebuli samedicino 
Semowmeba saSualebas miscems Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
samedicino personals gamoavlinos axalgazrdebi janmrTelo-
bis potenciuri problemebiT (magaliTad, narkotikebis moxmarebis 
midrekilebis an TviTmkvlelobis tendenciis mqone pirebi). msgavsi 
problemebis adreul stadiaSi gamovlena xels Seuwyobs efeqturi 
prevenciuli zomebis gatarebas Tavisuflebis aRkveTis dawesebule-
baSi moqmed mzrunvelobis samedicino-fsiqosocialuri programis 
farglebSi.

damatebiT aRsaniSnavia, rom aqsiomaa arasrulwlovani Tavi-
suflebaaRkveTili pirebis mier konfidencialur viTarebaSi eqimis 
monaxuleba nebismier dros, miuxedavad imisa, Tu ra reJimi aqvT maT 
Sefardebuli (disciplinuri darRvevis CaTvliT). sxvadasxva samedi-
cino profesiis eqimebis, maT Soris kbilis eqimis, xelmisawvdomoba 
aseve garantirebuli unda iyos.
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janmrTelobis dacvis uzrunvelyofis amocana Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebis nebismier adgilas ar unda iyos SezRudu-
li avadmyof TavisuflebaaRkveTil pirebze zrunviT; igi aseve aR-
Wurvili unda iyos socialuri da prevenciuli medicinis funqciiT. 
aRniSnulTan dakavSirebiT, wamebis prevenciis komiteti xazs usvams 
arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil pirebTan dakavSirebul or 
aspeqts: a) kvebas; da b) janmrTelobis dacvis Sesaxeb ganaTlebis mice-
mas.

janmrTelobis dacvis uzrunvelyofaze pasuxismgebelma per-
sonalma aqtiuri monawileoba unda miiRos TavisuflebaaRkveTili 
pirebisaTvis momzadebuli sakvebis xarisxis SemowmebaSi. es gansa-
kuTrebiT mniSvnelovania arasrulwlovnebisTvis, romelTac Sesa-
Zloa jer ver miaRwies zrdis srul potencials. amgvar SemTxvevaSi, 
araadekvaturi kvebis Sedegebi SeiZleba cxadi gaxdes ufro swrafad 
da hqondes ufro seriozuli Sedegebi, vidre maTTvis, vinc miaRwia 
fizikur zrdasrulobas.

farTodaa aRiarebuli, rom TavisuflebaaRkveTil arasrulw-
lovnebs axasiaTebT riskis matarebel qcevaSi CarTulobis tendencia, 
gansakuTrebiT es exeba narkotikul saSualebebs (alkoholuri saSu-
alebebis CaTvliT) da seqss. Sesabamisad, axalgazrdebTan dakavSireb-
uli janmrTelobis ganaTlebis uzrunvelyofa janmrTelobis dacvis 
programis umniSvnelovanes elements warmoadgens. msgavsi programa 
unda moicavdes informacias narkotikuli saSualebebis moxmarebis 
Sedegad gamowveuli uaryofiTi Sedegebisa da gadamdebi daavadebebis 
riskebis Taobaze.801

10. evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia R(89)12 
cixeSi ganaTlebasTan dakavSirebiT

1988 wels danaSaulis problemebze momuSave evropulma komitetma 
(CDPC) warmoadgina vrceli angariSi _ `cixis ganaTleba~ _ romelic 
moicavda Semdeg sakiTxebs: Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis ga-
naTlebis mizani, ganaTlebis adgili Tavisuflebis aRkveTis siste-
maSi, mozrdilTa ganaTlebis meTodologia, profesiuli treningi, 
SemoqmedebiTi da kulturuli saqmianobebi da Tavisuflebis aRkveTis 
sistemaSi arsebuli ganaTlebis damokidebuleba sazogadoebasTan.

angariSis gamoqveynebis Semdeg evropis sabWom miiRo 17 rekomen-
dacia da mimarTa wevr saxelmwifoebs, mxedvelobaSi mieRoT aRniSnu-
li rekomendaciebi Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis farglebSi 
ganaTlebasTan dakavSirebiT. maT Soris erT-erTi umniSvnelovanesi 

801  The CPT Standards _ `Substantive sections of the CPT’s Reports~, European Committee for 
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), CPT/Inf/E 
(2002) 1 _ Rev. 2009, p. 72-78, at [http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.pdf].
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iyo evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia R(89)12 cix-
is ganaTlebasTan dakavSirebiT miRebuli 1989 wlis 13 oqtombers. 
aRniSnuli rekomendacia mizanmimarTulia rogorc saskolo sistemis, 
ise gamosasworebeli samsaxurebis mimarT da mouwodebs Sesabamis mxa-
reebs uzrunvelyon TavisuflebaaRkveTili pirebi farTo saganmana-
Tleblo arCevaniT, romlis gagrZelebac SesaZlebeli iqneba gaTavi-
suflebis Semdeg.802 aRniSnuli rekomendacia moicavs Semdeg fuZemde-
bluri Sinaarsis mqone debulebebs:

1. yvela patimars unda hqondes daSveba ganaTlebaze, romelic 
moicavs: saklaso sagnebs, profesiul ganaTlebas, SemoqmedebiT da 
kulturul saqmianobas, fizikur ganaTlebasa da sports, socialur 
ganaTlebas da sabiblioTeko dawesebulebas;

2. patimrebisaTvis xelmisawvdomi ganaTleba imave asakis jgufebi-
sTvis gare samyaroSi arsebuli ganaTlebis msgavsi unda iyos, saswav-
lo SesaZleblobebi ki SeZlebisdagvarad farTo;

3. cixeSi arsebuli ganaTlebis mizani unda iyos pirovnebis gan-
viTareba socialuri, ekonomikuri da kulturuli konteqstis gaT-
valiswinebiT;

4. cixis sistemis administrirebasa da menejmentSi CarTuli yve-
la piri SeZlebisdagvarad unda uwyobdes xels cixeSi ganaTlebis 
miRebas;

5. cixis reJimSi ganaTlebas unda hqondes igive statusi, rac 
dasaqmebulis Sromas da patimrebisTvis ganaTlebis miReba ar unda 
iyos finansurad an sxvagvarad wamgebiani;

6. mTeli Zalisxmeva mimarTuli unda iyos ganaTlebis yvela 
sferoSi patimris aqtiuri monawileobis mxardasaWerad;

7. unda moxdes ganviTarebis programebis gamoyeneba, imisaTvis 
rom uzrunvelyofil iqnes cixis maswavleblebis mier mozrdilTa ga-
naTlebis Sesabamisi meTodebis SemuSaveba;

8. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces konkretuli sirTu-
leebis mqone patimrebs, gansakuTrebiT maT, visac aqvs wera-kiTxvas-
Tan dakavSirebuli problemebi;

9. profesiuli ganaTlebis mizani unda iyos pirovnebis ufro me-
tad ganviTareba. aseve, is mgrZnobiare unda iyos Sromis bazris ten-
denciebis mimarT;

10. patimrebs pirdapiri daSveba unda hqondeT kargad aRWurvil 
biblioTekaze, sul mcire, kviraSi erTxel;

11. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces fizikur ganaTlebasa 
da sports da moxdes patimrebis mxardaWera;

12. SemoqmedebiT da kulturul saqmianobebs gansakuTrebuli 
roli unda mieniWos, radgan es saqmianobebi patimrebis ganviTarebisa 

802  ganaTleba skandinaviis cixeebSi _ mudmivi swavlis perspeqtiva, skandinaviis 
ministrTa sabWos gamocema, kopenhageni, 2005 w., qarTuli Targmani _ ssip ̀ sasje-
laRsrulebisa da probaciis saswavlo centri~, Tbilisi, 2007 w., gv. 176-177.
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da maTTvis TviTgamoxatvis unaris gamomuSavebis mniSvnelovani po-
tencialia;

13. socialuri ganaTleba unda moicavdes praqtikul element-
ebs, rac patimars SesaZleblobas miscems marTos Tavisi yoveldRi-
uri cxovreba cixeSi, sazogadoebaSi dabrunebis gaadvilebis gaTval-
iswinebiT;

14. rodesac amis SesaZlebloba arsebobs, patimrebs unda mieceT 
saSualeba monawileoba miiRon cixis gareT arsebul ganaTlebaSi;

15. Tu swavleba xdeba cixeSi, gareT arsebuli sazogadoeba Se-
Zlebisdagvarad mTlianad unda CaerTos masSi;

16. miRebul unda iqnes Sesabamisi zomebi, raTa patimars SesaZle-
bloba mieces gaagrZelos swavla gaTavisuflebis Semdeg;

17. xelmisawvdomi unda iyos fondebi, aRWurviloba da personali 
im raodenobiT, romelic patimrebs SesaZleblobas miscems miiRon Se-
sabamisi ganaTleba.803

es aris rekomendaciebis farTo CamonaTvali im mizniT, rom maqsi-
maluri msgavseba iyos Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebasa da gare 
samyaroSi arsebul ganaTlebas Soris.

11. adamianis uflebaTa evropis konvenciis me-3 muxlis
darRvevasTan dakavSirebuli evropuli sasamarTlo praqtika

warmodgenil qveTavSi ganxiluli iqneba adamianis uflebaTa ev-
ropuli konvenciis me-3 muxliT gaTvaliswinebuli uflebebi Tavisu-
flebis aRkveTis pirobebSi myof pirebTan dakavSirebiT,804 agreTve sami 
saqme, romlebic ukavSirdeba arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil 
pirTa mimarT Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi yofnis peri-
odSi adamianis uflebaTa evropuli konvenciis me-3 muxlis darRvevis 
Sesaxeb faqtebis ganxilvas.

11.1. zogadi informacia me-3 muxlTan dakavSirebiT
adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom araerTxel aRniSna, 

rom `me-3 muxli805 warmoadgens demokratiuli sazogadoebis erT-erT 
yvelaze fundamentur Rirebulebas~ da Tanmimdevrulad da araerTx-
el daayena igi me-2 muxlis _ sicocxlis uflebis _ gverdiT, rogorc 

803  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendaciebi sasjelaRsrulebisa da 
probaciis sferoSi, ssip `sasjelaRsrulebisa da probaciis saswavlo centris~ 
gamocema, Tbilisi, 2008 w., gv. 17-18.
804  miuxedavad imisa, rom zogad mimoxilvaSi moyvanili precedentuli saqmeebi 
srulwlovan TavisuflebaaRkveTil pirebs exeba, isini Seicaven im ZiriTad stan-
dartebs, romlebic arasrulwlovani TavisuflebaaRkveTili pirebis mimarTac 
gamoiyeneba.
805  adamianis uflebaTa evropuli konvenciis me-3 muxlis Tanaxmad, `aravin ar 
SeiZleba daeqvemdebaros wamebas an araadamianur an damamcirebel mopyrobas an 
sasjels~.
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konvenciiT daculi erT-erTi yvelaze fundamenturi ufleba, rom-
lis umTavres mizans warmoadgens piris Rirsebisa da fizikuri xel-
Seuxeblobis dacva. konvenciis sxva zogierTi muxlisgan gansxvavebiT, 
me-3 muxli Camoyalibebulia absoluturi da SeuzRudavi debulebe-
biT. magaliTad, me-8-11 muxlebis sapirispirod, ar aris warmodgenili 
meore punqti, romelic adgens garemoebebs, rodesac nebadarTulia 
wamebis, araadamianuri an damamcirebeli mopyrobis an sasjelis ganx-
orcieleba.806

konvenciis me-3 muxlis SeuzRudavi debulebebi aseve niSnavs, rom 
konvenciisa da saerTaSoriso samarTlis Tanaxmad, ar SeiZleba raime 
gamarTleba moeZebnos qmedebebs, romlebic arRveven am muxls. sxva 
sityvebiT rom vTqvaT, ar SeiZleba arsebobdes raime saxis faqtorebi, 
romlebic Sida kanonmdeblobis Tanaxmad, aRiqmeba, rogorc akrZa-
luli qcevis ganxorcielebis gamarTleba, an msxverplis qceva, damna-
Saveze zewola gamoZiebis win wawevis an danaSaulis aRkveTis mizniT 
an nebismieri gareSe garemoeba Tu sxva faqtori. me-3 muxlSi moxse-
niebuli absoluturi SezRudva aseve niSnavs, rom misgan gadaxveva 
dauSvebelia saomari mdgomareobis drosac ki.807

yvela tipis uxeSi mopyroba me-3 muxlis moqmedebis sferoSi ar 
eqceva. strasburgis sasamarTlom Tavidanve ganmarta, rom arasaTa-
nado mopyrobam unda miaRwios minimalur zRvars imisaTvis, rom mox-
vdes me-3 muxlis moqmedebis sferoSi. TumcaRa, aseve aRiarebul iqna, 
rom erTi mxriv, uxeS mopyrobasa da, meore mxriv, me-3 muxlis dar-
Rvevas Soris gamavali gamyofi zRvris dadgena SesaZloa zogierT 
SemTxvevaSi Zneli aRmoCndes.808

me-3 muxlTan dakavSirebul cnobil saqmeSi Ireland v. the United King-
dom809 sasamarTlom ganmarta, rom sisastikis minimaluri zRvris Se-
faseba SefardebiTia: igi damokidebulia saqmis yvela garemoebaze, 
rogorebicaa: mopyrobis xangrZlivoba, fizikuri da sulieri Sede-
gebi, zogierT SemTxvevaSi msxverplis sqesi, asaki da janmrTelobis 
mdgomareoba.810 xsenebuli sityvebi araerTxel iqna gameorebuli sa-
samarTlos precedentul samarTalSi.811 Soering-is saqmeze gamotanil 
ganaCenSi, sasamarTlom damatebiT aRniSna, rom sisastike `damokide-
bulia saqmis yvela garemoebaze, rogorebicaa: mopyrobisa Tu dasjis 

806  reidi a., 2005, gv. 51, 69, 70.
807 iqve.
808 McCallum v. the United Kingdom, 1989 wlis 4 maisis moxseneba, seria A, #183, gv. 
29.
809 Ireland v. the United Kingdom, 1978 wlis 18 ianvari, seria A #25.
810 iqve, 162-e nawili.
811 sxva magaliTebTan erTad ixileT Ireland v. the United Kingdom gv. 65 da Tekin v. 
Turkey, 1998 wlis9 ivnisis ganaCeni, ECHR 1998-IV, 52-e punqti; Keenan v. the United 
Kingdom, 2001 wlis 3 aprilis ganaCeni, me-20 punqti; Valasinas v. Lithuania, 2001 wlis  
24 ivlisis ganaCeni, 120-e punqti; da gansakuTrebiT, wamebasTan dakavSirebuli 
saqme Labita v. Italy, 2000 wlis 6 aprilis ganaCeni, ECHR 2000-IV, 120-e punqti. 
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xasiaTi da konteqsti, misi aRsrulebis xerxi da meTodi~, iseve ro-
gorc zemoxsenebuli faqtorebi.812

me-3 muxlSi arsebuli akrZalvis sami farTo sfero miCneul iqna 
rogorc gansxvavebuli, magram amavdroulad urTierTdakavSire-
buli. Greek-is saqmeze adamianis uflebaTa evropuli komisiis mier 
gamoTqmuli mosazrebis Tanaxmad:

`aSkaraa, rom SesaZlebelia adgili hqondes mopyrobas, romelsac 
yvela xsenebuli aRwera miesadageba, radgan yovelgvari wameba unda 
iyos araadamianuri da damamacirebeli, xolo araadamianuri mopyroba 
_ damamcirebeli~.

wamebas, rogorc iuridiul termins, aqvs sakuTari gancalkeve-
buli samarTlebrivi mniSvneloba. sasamarTlos azriT, orive ter-
minis _ `wamebis~ da `araadamianuri an damamcirebeli mopyrobis~ _ 
gamoyenebisas  konvenciis avtorTa mizans warmoadgenda maTi calsaxa 
gamijvna.813

ufro konkretulad, sasamarTlom miiCnia, rom mizanSewonili 
iqneboda gansakuTrebuli stigmis miniWeba ganzrax araadamianuri 
mopyrobis dros, romelic iwvevs seriozul da sastik tanjvas.814 sa-
samarTlom miuTiTa gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri 
asambleis 1975 wlis 9 dekembris # 3452 rezoluciis I muxlze, rom-
lis Tanaxmadac:

`wameba warmoadgens sastiki, araadamianuri da damamcirebeli 
mopyrobis an sasjelis gamwvavebul da ganzrax formas~.

miuxedavad imisa, rom adamianis uflebaTa evropulma sasamarT-
lom gansazRvra is elementebi, romlebic axasiaTebs mopyrobas an 
sasjels, rogorc wamebas, mas ar ganusazRvravs zustad es termini. 
Tumca sasamarTlom nawilobriv moiwona gaerTianebuli erebis orga-
nizaciis wamebis sawinaaRmdego konvenciaSi mocemuli gansazRvreba.815

sasamarTlom ganacxada, rom wamebasa da yvela saxis araadamianur 
mopyrobas Soris gansxvaveba unda gakeTebuliyo `miyenebuli tanjvis 
sxvadasxvaobis safuZvelze~. miyenebuli tanjvis sisastike an intensi-
uroba SesaZloa Sefasdes zemoxsenebul faqtorebze miTiTebiT:

• xangrZlivoba;
• fizikuri da sulieri Sedegebi;

812 Soering v.the United Kingdom, 1989 wlis 7 ivlisis ganaCeni, seria A # 161, me-100 
punqti.
813 Dikme v. Turkey, 2000 wlis 11 ivlisis ganaCeni, 93-e punqti.
814 iqve, 167-e punqti.
815 xsenebuli konvenciis pirveli muxlis Tanaxmad: `gansazRvreba `wameba~ niS-
navs nebismier qmedebas, romliTac romelime pirs ganzrax ayeneben Zlier tki-
vils an tanjvas, fizikurs da zneobrivs, raTa misgan an mesame pirisgan miiRon 
cnobebi an aRiareba, dasajon qmedebisaTvis, romelic man an mesame pirma Caidina, 
an romlis CadenaSic igi eWvmitanilia, agreTve daaSinon an aiZulon igi an mesame 
piri nebismieri mizeziT, romelsac safuZvlad udevs nebismieri saxis diskrimi-
nacia~.
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• msxverplis sqesi, asaki da janmrTelobis mdgomareoba;
• aRsrulebis xasiaTi da meTodi.
xsenebuli kriteriumebis subieqturi elementebi _ msxverplis 

sqesi, asaki da janmrTelobis mdgomareoba _ gamoiyeneba calkeuli 
qmedebis intensiurobis SefasebisaTvis. Tumca Semamsubuqebeli Zala, 
rom aseTi fardobiTi faqtorebia warmodgenili, minimumamde unda 
iqnes dayvanili imis Sefasebisas, warmoadgens Tu ara qmedeba wamebas. 
qmedebebi, romlebic obieqturi niSnis Tanaxmad, ayenebs pirs tkivils 
sakmarisi sisastikiT, CaiTvleba wamebad, miuxedavad imisa, es piri md-
edrobiTi sqesis warmomadgenelia Tu mamrobiTis, Zlieri agebulebi-
saa Tu ara. aRniSnuli sasamarTlom ganmarta Selmounis-is816 saqmeSi, 
romelSic aRniSna, rom am saqmeSi ganxorcielebuli mopyroba ara mar-
to Zaladobrivi xasiaTisa iyo, aramed is nebismieri pirisaTvis, misi 
mdgomareobis miuxedavad, iqneboda Semzaravi da damamcirebeli.817

saxelmwifoTaSoris saqmeSi, Ireland v. the United Kingdom, komisiam 
erTxmad daaskvna, rom e. w. 5 meTodis erToblivad gamoyeneba e.w. 
`dezorientacia~ Tu ̀ mgrZnobelobis warTmevisaken mimarTuli~ meTo-
debi warmoadgenda araadamianur mopyrobasa da wamebas, rac arRvevda 
me-3 muxls. es e.w. 5 meTodi iyo: 

• kedelTan dgoma: TavisuflebaaRkveTili pirebis iZuleba ram-
denime saaTis ganmavlobaSi yofiliyvnen `stresul mdgomareo-
baSi~, rasac isini, vinc daeqvemdebara amgvar qmedebas, aRwerd-
nen  Semdegnairad: `kedelTan gamarTuli dgoma, xelebi Tavs 
zemoT aweuli gamarTul mdgomareobaSi, muxlebSi gaWimuli 
da terfebSebrunebuli, rac aiZulebda maT cerebze dgomas da 
sxeulis mTeli simZime fexis TiTebze gadadioda~;

• Tavsafari: Savi an muqi lurji feris tomris Tavze Camocma 
patimrebisTvis da, sul mcire, pirvel xanebSi aseT mdgomareo-
baSi datoveba dakiTxvis mTeli periodis ganmavlobaSi;

• xmauri: dakiTxvis ganmavlobaSi patimarTa iseT oTaxSi moTavse-
ba, romelSic iyo gangrZobadi, xmamaRali, sisinismagvari xma;

• Zilis aRkveTa: dakiTxvis gamo patimrebisaTvis Zilis aRkveTa;
• saWmlisa da sasmlis aRkveTa: patimarTa Semcirebul dietaze 

yofna centrSi yofnisa da dakiTxvebis ganmavlobaSi.
arasaTanado mopyroba, romelic ar warmoadgens wamebas, radgan 

ar aris sakmarisad intensiuri an ar gaaCnia mizani, kvalificirebuli 
iqneba rogorc araadamianuri an damamcirebeli. iseve rogorc me-3 
muxlTan dakavSirebuli yvela Sefaseba, xsenebulis Sefasebac war-
moebs fardobiTobis safuZvelze.818

Greek-is saqmeze gamotanil gadawyvetilebaSi komisiam ganacxada, 

816 Selmouni v. France 1998 wlis 28 ivlisis ganaCeni, ECHR 1999-V.
817 iqve, 103-e punqti.
818 sxva magaliTebTan erTad ix. saqmeze Tekin v. Turkey 1998 wlis 9 ianvars gamota-
nili ganaCeni, ECHR 1998-IV, 52-e punqti. 
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rom `araadamianuri mopyrobis cneba, sul mcire, moicavs iseT mopy-
robas, romelic ganzrax iwvevs Zlier sulier Tu fizikur tanjvas, 
rac calkeul garemoebebSi gaumarTlebelia~.

sasamarTlom mopyroba `araadamianurad~ miiCnia,  radganac, in-
ter alia, igi winaswar iyo Cafiqrebuli da dagegmili, xorcieldeboda 
oTxi saaTis ganmavlobaSi da gamoiwvia rogorc sxeulis realuri 
dazianeba, aseve intensiuri fizikuri da sulieri tanjva. araadami-
anuri mopyrobis bevrma magaliTma Tavi iCina patimrobis periodSi, 
ra drosac patimrebi daeqvemdebarnen arasaTanado mopyrobas, ro-
melic sastiki xasiaTisa iyo, magram ara iseTi intensivobis, rogoric 
moiTxoveba mopyrobis wamebad kvalificirebisaTvis.

damamcirebelia qmedeba, romelic, rogorc amboben, warmoSobs 
msxver plSi SiSis, tkivilisa da arasrulfasovnebis gancdas, romelsac 
SeuZlia misi damcireba da daknineba. ganmartebis Tanaxmad, damamci-
rebelia mopyroba, romelic arRvevs msxverplis fizikur Tu sulier 
xelSeuvalobas,819 an aiZulebs msxverpls imoqmedos Tavisi survilis 
an sindisis sapirispirod.820

ganxilvis dros, aris Tu ara sasjeli an mopyroba `damamcire-
beli~ me-3 muxlis mniSvnelobiT, mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli, 
warmoadgens Tu ara sasjelis an mopyrobis mizans Sesabamisi piris 
damcireba an daknineba, xolo, rac Seexeba Sedegebs, iqonia Tu ara man 
uaryofiTi zegavlena mis pirovnebaze im saxiT, romelic ar Seesabame-
ba me-3 muxls.821 TumcaRa aseTi miznis arqonas ar SeuZlia gamoricxos 
me-3 muxlis darRvevis dadgena.

iseT faqtorebs, rogorebicaa msxverplis asaki da sqesi, SeuZli-
aT didi zegavlena moaxdinon imis Sefasebisas, aris Tu ara mopyroba 
damamcirebeli. amis sapirispirod, analizi imisa, mopyroba araada-
mianuria, Tu wamebas warmoadgens, ufro subieqturia. amasTan daka-
vSirebiT, sasamarTlom aseve daadgina, rom SesaZlebelia sakmarisi 
aRmoCndes is faqti, rom  msxverpli TviTon grZnobs Tavs damcirebu-
lad, Tundac sxvis TvalSi ar iyos damcirebuli.

sasamarTlos mier ganxilul erT-erT saqmeSi822 15 wlis biWs 
miesaja sxeulebrivi sasjeli, kerZod, sami dartyma tirifis rozgiT. 
ganmcxadebels unda Caexada Sarvali da trusebi, gadaxriliyo magid-
aze, romlis meore mxridanac mas ori policieli daiWerda, mesame ki 
aRasrulebda sasjels. tirifis rozgi tydeboda pirvelive darty-
maze. ganmcxadeblis mamam veRar SeZlo Tavis gakontroleba da `gai-
wia~ erT-erT policielze, amitomac saWiro gaxda misi Sekaveba. ga-
rozgvam kani gauwiTla, magram ar gauWra ganmcxadebels, romelsac 

819 Ireland v. theUnited Kingdom, gv 66, 167-e punqti.
820 Greek-is saqmeze arsebuli komisiis daskvna, IV Tavi, gv. 186.
821 saqmeze Ranninen v. Finland 1997 wlis 16 dekembers gamotanili ganaCeni, ECHR 
1997-VIII, gv. 28, 21, 22. 55-e punqti.
822  Costello-Roberts v. the United Kingdom, seria A # 247_C,gv. 59, 30-e punqti.
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tkivilebi hqonda amis Semdgom kvira-naxevris ganmavlobaSi. 
sasamarTlom daadgina, rom xsenebuli sasjeli moicavda Seura-

cxyofisa da damcirebis elements da miaRwia im zRvars, romelsac 
gulisxmobs cneba „damamcirebeli sasjeli~.

situacia, romlis drosac konvenciis me-3 muxli yvelaze xSirad 
irRveva, iqmneba TavisuflebaaRkveTil pirebTan mopyrobasTan da-
kavSirebiT. am SemTxvevaSi me-3 muxliT dakisrebuli valdebulebebi 
naTeli da calsaxad Sesabamisia. amitomac swored policiis, Seiara-
Rebuli da uSiSroebis Zalebisa da Tavisuflebis aRkveTis dawese-
bulebis administraciis warmomadgenelTa qmedebebTan dakavSirebiT 
xdeba imis gamoZieba, arRvevs Tu ara xsenebuli qmedebebi me-3 muxls.

is adamianebi, romlebsac aRukveTes Tavisufleba, ris gamoc imy-
ofebian xelisuflebis organoebis sruli kontrolis qveS, arian 
yvelaze ususurebi da dganan safrTxis winaSe, rom maT winaaRmdeg 
Zalauflebas borotad gamoiyeneben. amitomac, xsenebuli kontrolis 
ganxorcieleba unda eqvemdebarebodes mkacr gamokvlevas konvenciis 
standartebTan Sesabamisobis TvalsazrisiT.823

imis Sefasebisas, ganxorcielda Tu ara TavisuflebaaRkveTili 
pirebis mimarT arasaTanado mopyroba, pirvel rigSi, unda dadgindes, 
iqna Tu ara saerTod gamoyenebuli fizikuri Zala maT mimarT. ada-
mianis uflebaTa evropuli sasamarTlos mier dadgenil praqtikul 
meTods warmoadgens is, rom fizikuri Zalis gamoyeneba, romelic ar 
yofila Zalian aucilebeli da gamowveuli TavisuflebaaRkveTili 
piris qceviT, principSi aris me-3 muxlSi mocemuli uflebis dar-
Rveva.824 aRniSnuli gamomdinareobs im faqtidan, rom konvenciis me-3 
muxlis mizans warmoadgens piris Rirsebisa da fizikuri Seuvalobis 
dacva da amitomac, fizikuri Zalis nebismieri gamoyeneba amcirebs 
piris Rirsebas.

fizikuri Zalis gamoyenebis erT-erTi yvelaze naTeli samxili 
iqneba dazianebis xiluli niSnebi an SesamCnevi fsiqologiuri travma. 
Tuki dazianebebi dakavSirebulia Tavisuflebis aRkveTis periodTan 
an faqtTan da gamowveulia xelisuflebis warmomadgenelTa mier ganx-
orcielebuli Zalis Sedegad, maSin Tavisuflebis aRkveTis ganmaxor-
cielebelma xelisuflebis organoebma unda SeZlon imis damtkice-
ba, rom es gamowveuli iyo TavisuflebaaRkveTili piris qceviT da 
gamoyenebul iqna mxolod aucilebeli Zala. mtkicebis tvirTi awevT 
Tavisuflebis aRkveTis ganmaxorcielebel xelisuflebis organoebs, 
raTa warmoadginon jerovani axsna-ganmarteba, Tu saidan gaCnda da-
zianebebi. warmodgenili mtkicebulebebi unda Sefasdes maTi sarwmu-

823  iqve, gv. 73.
824  Ribitsch v. Austria, 1995 wlis 4 dekembris ganaCeni, moxsenebebi ganaCenebsa da 
gadawyvetilebebze (1996w.), gv. 26, 34-e punqti; Tekin-is saqme, gv. 1517-18, 52-e da 
53-e punqtebi; da Assenov and Others v. Bulgaria, 1998 wlis 28 oqtombris ganaCeni, 
94-e punqti.
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noobis mixedviT, xolo garemoebebi _ me-3 muxlTan Sesabamisobidan 
gamomdinare.825

Tavisuflebis aRkveTis pirobebi zogjer SeiZleba warmoadgen-
des araadamianur an damamcirebel mopyrobas. aRniSnuli sfero aseve 
eqvemdebareba sazogadoebebs Soris misaRebi standartebis gangrZo-
bad evolucias. wina saqmeebSi sasamarTlo da ademoqmedi komisia Tavs 
ikavebdnen daedginaT, rom Tavisuflebis aRkveTis pirobebi arRvevda 
me-3 muxls. yofila iseTi SemTxvevebic, romlebSic aRiarebuli iyo 
patimrobis saerTaSoriso normebis darRveva, magram ar dadginda 
konvenciis darRveva.826-827

patimrobis pirobebi miuTiTebs rogorc zogad garemoze, 
romelSic TavisuflebaaRkveTilebi imyofebian, aseve Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebis reJimsa da konkretul pirobebze, romlebSic 
iq Sesaxlebuli pirebi imyofebian. imis Sefasebisas, Seesabameba Tu 
ara konvencias garemo an pirobebi, romlebSic TavisuflebaaRkveTili 
piri imyofeba, mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli misi mdgomareoba _ 
asaki da sqesi, saSiSroeba, romelic SeiZleba momdinareobdes misgan, 
aseve faqtori, braldebulia igi Tu msjavrdebuli.

braldebulebi sargebloben udanaSaulobis prezumfciiT, ro-
melic exeba ara mxolod sisxlis samarTlis proceduras, aramed 
aseve im samarTlebriv reJims, romelic aregulirebs aseTi Tavisu-
flebaaRkveTili piris uflebebs Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi. 
analogiurad, zogierT TavisuflebaaRkveTil pirs SesaZloa hqondes 
specialuri moTxovnileba da aRniSnulis aRmouCenloba SesaZloa 
warmoadgendes damamcirebel mopyrobas.

patimrobasTan dakavSirebuli ganviTarebadi normebi moiTxovs, 
rom Tavisuflebis aRkveTis sistemisaTvis Cveuli mimdinare mopy-
robis praqtikis  gadaxedva xdebodes regularulad, raTa uzrun-
velyofil iqnes maTi Sesabamisoba konvenciis me-3 muxliT dadgenil 
standartebTan. amasTanave, uzrunvelyofil unda iqnes, rom konkre-
tuli mopyroba, romelic, Tavis mxriv, SesaZloa ar iyos damamcire-
beli, iseTi meTodiT ar aRsruldes, rom gamoiwvios damamcirebeli 
mopyroba.

ganmartoebiTi patimroba an gancalkeveba xSirad gamxdara ara-
adamianur Tu damamcirebel pirobebTan dakavSirebuli saCivrebis 

825  saqmeze Tomasi v. France1992 wlis 27 ianvars gamotanili ganaCeni, seria A 
#241-A, gv. 40-41, 108-e_11-e punqtebi; saqmeze Ribitsch v. Austria, 1995 wlis 4 dekem-
bris ganaCeni, moxsenebebi ganaCenebsa da gadawyvetilebebze (1996w.), gv. 26, 34-e 
punqti; saqmeze Aksoy v. Turkey 1996 wlis 18 dekembers gamotanili ganaCeni, gv. 17, 
61-e punqti.
826  reidi a., 2005, gv. 79.
827 ix. 1976 wlis 11 dekembris gadawyvetileba, weliwdeuli 20; 1977 wlis 11 ivli-
sis gadawyvetileba, DR 10; ix. komisiis 1982 wlis 16 dekembris moxseneba saqmeze 
Krocher and Moller v. Switzerland. DR 34.
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safuZveli,828 magram arc sasamarTlos da arc wamebis prevenciis 
komitets ar CauTvliaT ganmartoebiTi patimroba per se me-3 muxlis 
sawinaaRmdegod. miuxedavad amisa, garkveuli sifxizle unda iqnes 
gamoCenili im pirebis mimarT, romlebic imyofebian ganmartoebiTi 
patimrobis msgavs pirobebSi, ra mizeziTac ar unda iqnes es ganxor-
cielebuli. ase magaliTad, rodesac xdeba ganmartoebiTi patimrobis 
gagrZeleba an winaswar patimrobaSi myofi pirisaTvis an arasrulw-
lovnisaTvis misi Sefardeba, SesaZloa saqme sxvagvarad iyos.829

wamebis prevenciis komitetma daadgina, rom ganmartoebiTi patim-
roba SesaZloa calkeul SemTxvevebSi warmoadgendes araadamianur da 
damamcirebel mopyrobas.830 konkretuli RonisZiebebis simkacre, misi 
xangrZlivoba, mizani, romelsac igi emsaxureba, nebismieri damatebiT 
dawesebuli pirobebis saerTo Sedegebi, iseve rogorc piris fizikur 
Tu sulier keTildReobasTan dakavSirebiT gamowveuli Sedegebi, gad-
amwyvet rols iTamaSebs imis Sefasebisas, ganmartoebiTi patimrobis 
konkretuli SemTxveva an gancalkeveba warmoadgens Tu ara konven-
ciis me-3 muxlis darRvevas.831

sxeulis (SiSveli) Cxreka meore saxis mopyrobaa, romelsac Tavi-
suflebaaRkveTili pirebi SesaZloa daeqvemdebaron, magram konkre-
tul garemoebebSi isic SeiZleba warmoadgendes damamcirebel mopy-
robas. sasamarTlom daadgina, rom marTalia, sxeulis (SiSveli) Cxreka 
zogierT SemTxvevaSi SesaZloa aucilebeli iyos Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebis usafrTxoebisaTvis an areulobisa Tu danaSaulis 
aRkveTisaTvis, is unda warimarTos Sesabamisi meTodiT. mamrobiTi 
sqesis TavisuflebaaRkveTili piris iZuleba, gaSiSvldes qali Tanam-
Sromlis winaSe da amis Semdgom SiSveli xeliT Seexos mis sasqeso 
organoebsa da sakvebs, aSkarad warmoadgens TavisuflebaaRkveTili 
piris upativcemulobas da, Sedegad, amcirebs mis pirovnul Rirsebas. 
sasamarTlom daadgina, rom radganac aRniSnuls unda warmoeSva Sesa-
bamis pirovnebaSi tkivilisa da arasrulfasovnebis gancda, romelsac 
SeeZlo misi damcireba da daknineba, Cxreka warmoadgenda damamci-
rebel mopyrobas konvenciis me-3 muxlis mniSvnelobiT.832

sxva praqtika da meTodebi, rogoricaa TavisuflebaaRkveTili 
pirisTvis xelborkilebis dadeba an sxva SemboWavi Tu disciplinuri 
RonisZiebebis gamoyeneba, magaliTad, Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebis Senobis gareT (ezoSi) gaseirnebisa Tu TavisuflebaaRkveTili 
piris monaxulebis uflebis CamorTmeva, aseve unda daeqvemdebaros 
zedamxedvelobas da gamokvlevas, raTa uzrunvelyofil iqnes, rom 
ganxorcielebis meTodi ar iyos ukanono da ar warmoadgendes damam-
cirebel mopyrobas.

828 iqve.
829  reidi, a., 2005, gv. 80.
830  wamebis prevenciis komitetis me-2 zogadi moxseneba, 56-e punqti.
831  1973 wlis 11 ivlisis gadawyvetilebebi, krebuli 44; 1978 wlis 8 ivlisi, DR 
14; da 1981 wlis 9 ivlisi.
832 ix. saqmeze Valasinas v. Lithuania 2001 wlis 24 ivliss gamotanili ganaCeni.



315

patimrobis pirobebi, rodesac TavisuflebaaRkveTili pirebi 
gadatvirTul sakanSi cxovrobdnen da daculi ar iyo sanitariuli 
normebi, ar gaaCndaT saTanado raodenobis sawolebi da ganTavse-
buli iyvnen sxvadasxva daavadebis matarebel TavisuflebaaRkveTil 
pirebTan erTad, warmoadgenda damamcirebel mopyrobas.833

erT-erTi saqmis mixedviT, TavisuflebaaRkveTil pirs, sul mci-
re, 2 Tvis ganmavlobaSi uxdeboda dRe-Ramis umetesi nawilis gatare-
ba praqtikulad Tavis sawolze mijaWvuls iseT sakanSi, romelsac 
ar hqonda ventilacia da fanjrebi da zogjer autanlad cxeloda. 
mas aseve uxdeboda tualetis gamoyeneba Tanamesaknis TandaswrebiT 
da isic, Tavis mxriv, eswreboda Tanamesaknis mier tualetiT sarge-
blobis porcess. sasamarTlom CaTvala, rom Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi arsebuli pirobebi amcirebda TavisuflebaaRkveTi-
lis pirovnul Rirsebas da warmoSobda masSi tkivilisa da arasrul-
fasovnebis gancdas, romelsac SeeZlo misi damcireba da daknineba, 
aseve misi fizikuri Tu moraluri Seuvalobis darRveva. ufro met-
ic, sasamarTlom daadgina, rom pirobebis gaumjobesebis mcdelobis 
gamoumJRavnebloba, rodesac arsebobda patimrobis standartebTan 
dakavSirebuli saCivrebi, warmoadgenda TavisuflebaaRkveTili piris 
upativcemlobas. jamSi, sasamarTlom CaTvala, rom Tavisuflebis 
aRkveTis gancalkevebul nawilSi ganmcxadeblis patimrobis pirobebi 
warmoadgenda damamcirebel mopyrobas konvenciis me-3 muxlis mniS-
vnelobiT.834

sxva saqmeSi TavisuflebaaRkveTili piri moTavsebul iqna gadat-
virTul da antisanitariul sakanSi, romelSic ar iyo sakmarisi sa-
wolebi, iSviaTad modioda cxeli wyali, ar arsebobda sufTa haerze 
gaseirnebis SesaZlebloba, sakani ar niavdeboda da moklebuli iyo 
bunebriv ganaTebas. wamebis prevenciis komitetis moxsenebebi amyarebda 
TavisuflebaaRkveTili piris mtkicebas, acxadebda ra, rom xsenebul 
adgilas Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis sacxovrebeli piro-
bebi da patimrobis reJimi sruliad Seusabamo iyo xuT dReze meti 
xnis periodisaTvis, TavisuflebaaRkveTili pirisaTvis moculobiTi 
farTi arasakmarisi iyo, xolo sanitariuli pirobebi _ yovelmxriv 
miuRebeli. sasamarTlom daaskvna, rom TavisuflebaaRkveTili piris 
patimrobis pirobebi da arasakmarisi raodenobis sawolebi, Tavisu-
flebis aRkveTis periodis im Seusabamo xangrZlivobasTan erTad, 
romlis ganmavlobaSic igi amgvar pirobebSi imyofeboda patimrobaSi, 
warmoadgenda me-3 muxlis darRvevas, kerZod ki, damamcirebel mopy-
robas.

aRniSnuli saqmeebis Sedegebi gviCvenebs, rom am etapze miuRebelia 

833  adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos gadawyvetilebaTa krebuli, ssip 
`sasjelaRsrulebisa da probaciis saswavlo centris~ gamocema, Tbilisi, 2006, 
gv. 311-339, saqme Kalashnikov v. Russian Federation.
834 ix. saqmeze Peers v. Greece2001 wlis 19 aprils gamotanili ganaCeni.
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Tavisuflebis aRkveTis iseTi pirobebi, romlebic ar akmayofilebs 
saerTaSoriso standartebs, radgan konvenciis me-3 muxli ar iZl-
eva nebarTvas, rom moxdes kvalifikacia, axsna-ganmarteba im mizniT, 
rom araadekvaturi pirobebi, rogorebicaa: gadatvirTuloba, anti-
sanitaria an arasakmarisi sawolebi, gamowveuli ekonomikuri an sxva 
Tanmdevi organizaciuli an arsebuli faqtorebiT, ver gaamarTlebs 
zemoxsenebuli xarvezebis arsebobas.

wamebis prevenciis komitetma Tavis zogad moxsenebaSi agreTve 
aRniSna, rom arasaTanado mopyroba SesaZloa ganxorcielebul iqnes 
mravali formiT, romelTagan umetesoba SesaZloa ar iyos ganzrax 
Cadenili, aramed gamowveuli iyos organizaciuli defeqtiT an ara-
adekvaturi dafinansebiT.835

specifikuri situaciebi da praqtika, romlebic SesaZloa ganxil-
ul iqnes rogorc damamcirebeli, me-3 muxlis Tanaxmad, calke aRebu-
li Tu sxva pirobebTan erTad, SesaZlebelia iyos gadatvirTuloba,836 
gare samyarosTan kavSiris arqona, higienisa da tualetis araadekva-
turi standartebi, Sesabamisi samedicino mkurnalobis an calkeul 
daavadebaTa profilaqtikis ararseboba.837

imisaTvis, rom sasamarTlom konvenciis me-3 muxliT gaTval-
iswinebuli pozitiuri valdebulebis darRveva daadginos, sakmari-
sia dasabuTdes, magaliTad, xelisuflebis mxridan saTanado sakve-
biT momaragebis pasuxismgeblobis Seusrulebloba. erT-erTi axali 
saqmis _ moiseievsi latviis winaaRmdeg838 _ mixedviT, ganmcxadebels 
ar aZlevdnen Sesabamis sakvebs da Semoifarglebodnen mxolod puris 
naWriT, xaxviTa da gamxmari TevziT im dReebSi, rodesac imarTeboda 
erovnul doneze misi sasamarTlo procesebi da xdeboda Sesabamisi 
etapireba. evropis sasamarTlom aseTi sakvebi arasakmarisad CaTva-
la, gansakuTrebiT im faqtis gaTvaliswinebiT, rom sasamarTlo mos-
menebi ganmcxadebelze gaZlierebuli fsiqologiuri daZabulobis 
efeqts axdenda. sasamarTlom, kerZod, aRniSna, rom mas Semdeg, rac 
ganmcxadebelma waradgina saCivari, rigis saolqo sasamarTlos teri-

835  wamebis prevenciis komitetis me-2 zogadi moxseneba, 44-e punqti.
836  wamebis prevenciis komitetis me-7 zogadi moxseneba (1997w.), me-13 punqtSi 
aRniSnulia, rom `wamebis prevenciis komiteti ramdenjerme mivida im daskvnam-
de, rom gadatvirTulobis saxifaTo zegavlenam patimrobis pirobebi gadaaqcia 
araadamianur da damamcirebel mopyrobad~.
837  wamebis prevenciis komitetma aRniSnuli garemoeba xazgasmiT aRniSna Tavi-
suflebaaRkveTili qalebisaTvis higienis saWiroebis kuTxiT. wamebis prevenciis 
komitetis zogadimoxsenebis me-10 punqtis Tanaxmad, `qalebisaTvis specialuri 
higienis saWiroeba unda dakmayofildes adekvaturi gziT. maT xeli unda mi-
uwvdebodeT da pirad mflobelobaSi unda hqondeT sanitariuli da dasabani 
saSualebebi . . . aseve isini uzrunvelyofili unda iyvnen higienuri saSualebe-
biT, rogorebicaa sanitariuli pirsaxocebi da tamponebi. xsenebuli nivTebiT 
TavisuflebaaRkveTili qalebis uzrunvelyofis ganuxorcielebloba SesaZloa 
warmoadgendes damamcirebel mopyrobas~.
838  Moysejevs v. Latvia, ganacxadi #64846/01, 2006 wlis 15 ivnisis gadawyvetileba.
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toriaze yofnis dros masa da sxva gansasjelebs sakvebis raodenoba 
gauzardes. xelisuflebam gaacnobiera, rom sakvebis miwodebuli ra-
odenoba arasakmarisi iyo. aseve, rogorc sasamarTlom aRniSna, mTav-
robam ar uaryo ganmcxadeblis saCivari imis Taobaze, rom Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebaSi dabrunebisas, saRamos, ramdenjerme 
mas mxolod puri misces, mTliani sadilis nacvlad. aqedan gamomdin-
are, sasamarTlom daaskvna, rom ganmcxadebels xSirad tanjavda SimSi-
lis grZnoba sasamarTlo mosmenis dReebis dros da es `araadamianuri 
mopyroba~ iyo.839

adamianis uflebaTa evropuli konvenciis me-3 muxlis zogadi mi-
moxilvis Semdeg sainteresoa gavecnoT adamianis uflebaTa evropuli 
sasamarTlos praqtikas konvenciis me-3 muxlis irgvliv, romelic 
arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil pirebs exeba. am mxriv ganxi-
luli iqneba sami mniSvnelovani saqme: Guvec v. Turkey daT. v. The United 
Kingdom.

11.2. saqme guveCi TurqeTis winaaRmdeg (Guvec vs. Turkey)
ganmcxadebeli iyo belgiaSi mcxovrebi TurqeTis moqalaqe, 840 

dabadebuli 1980 wels. saqme exeboda saCivars, romlis mixedviT, aras-
rulwlovani ganmcxadebeli moaTavses srulwlovanTaTvis gaTval-
iswinebul Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi, sadac xuTi wlis 
ganmavlobaSi imyofeboda da risi Sedegic iyo mis mier TviTmkvlelo-
bis ganxorcielebis araerTi mcdeloba.

1995 wlis 30 seqtembers ganmcxadebeli, romelic miTiTebuli 
droisaTvis iyo 15 wlis, daakaves qurTebis muSaTa partiis wevrobis 
eWvis niadagze. 1995 wlis 12 oqtombers igi warudgines stambolis 
saxelmwifo uSiSroebis sasamarTlos, sadac mosamarTlem gasca br-
Zaneba Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi misi gadayvanis Tao-
baze. 1995 wlis 27 noembers gansasjeli damnaSaved cnes saxelmwifos 
teritoriuli mTlianobis xelyofaSi, rac im droisTvis sikvdiliT 
isjeboda. 1997 wlis maisSi braldeba Seicvala da sasamarTlos mier 
saqmis xelaxla ganxilvis safuZvelze 2001 wlis maisSi ganmcxadebe-
li ukanono organizaciis wevrobaSi cnes damnaSaved. aRniSnulisTvis 
mas sasjelis saxiT daekisra rva wliTa da oTxi TviT Tavisuflebis 
aRkveTa. 2002 wlis maisSi gamarTul sakasacio sasamarTlos sxdomaze 
ganmcxadeblisaTvis Sefardebuli sasjeli mxardaWeril iqna da, Se-
sabamisad, ZalaSi darCa. policiaSi, prokuraturasa da sasamarTloSi 
dakiTxvisa Tu Cvenebis micemis dros ganmcxadeblis interesebs ar 
warmoadgenda advokati. sasamarTlos mier saqmis xelaxali ganxilvis 
dros rogorc ganmcxadebeli, ise misi advokati, ar daswrebian ganx-
ilvaTa umetesobas.

2000 wlis agvistoSi Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis eqimma 

839  boxaSvili b., 2009, gv. 82, 83.
840 http://sim.law.uu.nl
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Seadgina oqmi, romlis mixedviTac, ganmcxadebels aReniSneboda se-
riozuli fsiqiatriuli problemebi da 1999 wlis ganmavlobaSi orjer 
scada TviTmkvleloba. eqimma daaskvna, rom Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi arsebuli mdgomareoba ganmcxadebelTan mopyrobis 
mxriv ar iyo saTanado da mas esaWiroeboda gadayvana specializebul 
saavadmyofoSi. fsiqiatriul saavadmyofoSi ganmcxadeblis yofnis 
periodSi, xelaxali samedicino daskvna momzadda (2001 wlis aprili), 
romelSic aRiniSna, rom ganmcxadebelma mesamed scada TviTmkvlelo-
ba (1998 wlis seqtemberi) da saavadmyofoSi yofnisas (2000 wlis ivni-
sidan 2000 wlis ivlisamde) umkurnales `ZiriTadi depresiis~ kuTxiT. 
angariSSi aRniSnuli iyo, rom ganmcxadeblisTvis damaxasiaTebeli 
fsiqologiuri problemebi daiwyo da gauaresda Tavisuflebis aRkve-
Tis periodSi. damatebiT, ganmcxadebelma adamianis uflebaTa evro-
puli sasamarTlos winaSe aRniSna, rom policiis ganyofilebaSi da-
kavebulis statusiT yofnisas mis mimarT iyenebdnen eleqtroSoks, 
asxamdnen didi wneviT wylis Wavls da scemdnen xelketebis saSuale-
biT. ganmcxadebelma TurqeTi 2002 wels datova da belgiaSi miiRo 
ltolvilis statusi.

ganmcxadebeli, efuZneboda ra adamianis uflebaTa evropuli kon-
venciis me-3 muxls (araadamianuri an Rirsebis Semlaxavi mopyroba), 
asaCivrebda mis ganTavsebas srulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi da misi saqmis ganxilvas saxelmwifo uSiSroebis sa-
samarTlos mier, arasrulwlovanTa saqmeebis sasamarTlos nacvlad.

adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom yuradReba gaamaxvi-
la im garemoebaze, rom ganmcxadeblis Tavisuflebis aRkveTis mizniT 
srulwlovan TavisuflebaaRkveTil pirTaTvis gankuTvnil dawe-
sebulebaSi ganTavseba ewinaaRmdegeboda rogorc TurqeTis moqmed 
kanonmdeblobas, aseve _ im dros qveynis mier saerTaSoriso xelSek-
rulebebiT nakisr valdebulebebs. man damatebiT aRniSna, rom 2001 
wlis aprilis samedicino daskvnis Tanaxmad, ganmcxadeblis fsiqolo-
giuri problemebi daiwyo da Semdeg gauaresda Tavisuflebis aRkve-
Tis periodSi.

ganmcxadebeli mxolod TxuTmeti wlis iyo, rodesac igi xuTi 
wlis vadiT ganaTavses sxva srulwlovan patimrebTan erTad. pirveli 
eqvs-naxevari Tvis ganmavlobaSi misTvis xelmiuwvdomeli iyo samar-
Tlebrivi daxmarebis miReba; arc adekvaturi samarTlebrivi war-
momadgenlobis ganxorcielebis SesaZlebloba moxda Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebaSi moTavsebis dRidan xuTi wlis ganmavlobaSi. 
aRniSnulma garemoebebma, Sejerebulma im faqtiT, rom 18 Tvis ganmav-
lobaSi mas adanaSaulebdnen qmedebaSi, romelic sikvdiliT isjeboda, 
misTvis sruliad gaurkveveli situacia Seqmna.

adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom miiCnia, rom Tavi-
suflebis aRkveTasTan dakavSirebulma garemoebebma aSkarad Seuwyo 
xeli ganmcxadeblis fsiqologiuri problemebis warmoSobas, ramac, 
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Tavis mxriv, ramdenjerme TviTmkvlelobis mcdelobisken ubiZga mas. 
rac mTavaria, xelisuflebis warmomadgenlebma, romlebic pirdapir 
pasuxismgebeli iyvnen ganmcxadeblis problemebze, aSkarad ver uz-
runvelyves misTvis saTanado samedicino momsaxurebis organizeba.

Sesabamisad, gaiTvaliswina ra ganmcxadeblis asaki, srulw-
lovnebTan erTad misi Tavisuflebis aRkveTis xangrZlivoba, xelisu-
flebis warmomadgenelTa mier saTanado samedicino momsaxurebis 
organizebis uzrunvelyofa mis fsiqologiur problemebTan dakav-
SirebiT, dabolos, Sesabamisi zomebis ganuxorcielebloba TviTmkv-
lelobis ganmeorebiTi mcdelobebis aRsakveTad, adamianis ufleba-
Ta evropulma sasamarTlom eWvgareSe daadgina, rom ganmcxadebeli 
daeqvemdebara araadamianur da Rirsebis Semlaxav mopyrobas, riTac 
dairRva adamianis uflebaTa evropuli konvenciis me-3 muxli.

11.3. saqme t. gaerTianebuli samefos winaaRmdeg (T. vs. The United 
Kingdom)

saqmis T. v. The United Kingdom,841 V. v. The United Kingdom aplikantebs, 
romlebic iyvnen britaneTis moqalaqeebi, dabadebulni 1982 wels, 
romelTac sasamarTlos sTxoves ar gaemJRavnebina maTi saxelebi, 
1993 wlis noemberSi bralad daedoT ori wlis biWis motaceba da 
mkvleloba. danaSaulis Cadenis dRisTvis isini aTi wlis iyvnen, xolo 
sasamarTlos winaSe saqmis ganxilvis dros 11 wlis. sasamarTlo saqmis 
ganxilva moxda sajarod mefis sasamarTloSi da presisa da sazoga-
doebis didi yuradReba miipyro. braldebis Semdeg aplikantebs miesa-
jaT uvado Tavisuflebis aRkveTa „misi udidebulesobis diskreciis 
farglebSi~. inglisis samarTlisa da praqtikis mixedviT, bavSvebma 
da axalgazrda pirebma, romelTac miesjebaT Tavisuflebis aRkveTa 
„misi udidebulesobis diskreciis farglebSi~, pirvelad unda moixa-
don Sinagan saqmeTa samdivnos mier dadgenili `satarifo~ periodi, 
imisaTvis rom daakmayofilon dasjisa da prevenciis moTxovnebi. 
„satarifo~ periodis gasvlis Semdeg TavisuflebaaRkveTili pire-
bi unda gaTavisufldnen, garda im SemTxvevebisa, rodesac pirobiT 
vadamde gaTavisuflebis komisiis SexedulebiT, isini sazogadoebi-
sTvis safrTxes warmoadgenen. Sinagan saqmeTa samdivnom TiToeul 
aplikants ganusazRvra TxuTmetwliani „satarifo~ periodi. aRniS-
nuli gadawyvetileba lordTa palatis mier gauqmda sasamarTlo 
gadawyvetilebebis ganxilvisas 1997 wlis 12 ivniss. im dRidan ar dad-
genila axali „satarifo~ periodi.

aplikantebi Ciodnen, rom asakis gaTvaliswinebiT, maTi sasamarT-
los sajarod saqmiswarmoeba mozrdilTa mefis sasamarTloSi da maT-
Tvis gamotanili ganaCenis damsjelobiTi xasiaTi arRvevda maT ufle-
bas, ar daqvemdebarebodnen araadamianur an damamcirebel mopyrobas 
an sasjels, rogorc es garantirebuli iyo konvenciis me-3 muxliT. 

841 http://sim.law.uu.nl



320

amasTan isini Ciodnen, rom maT me-6 muxlis darRveviT uari eTqvaT 
samarTliani sasamarTlos uflebaze. damatebiT, isini daobdnen, rom 
sasjeli, romelic maT daekisraT _ „misi udidebulesobis diskreciis 
farglebSi~ Tavisuflebis aRkveTa _ utoldeboda me-5 muxliT garan-
tirebuli Tavisuflebis uflebis darRvevas da is faqti, rom „tar-
ifis~ gansazRvraze pasuxismgebeli iyo mTavrobis ministri da ara 
mosamarTle, arRvevda me-6 muxliT gaTvaliswinebul uflebas. dabo-
los, isini me-5(4) muxlis safuZvelze daobdnen, rom bolo dRemde ar 
hqoniaT saSualeba esargeblaT maTi dakavebis kanonierebis Seswavlis 
SesaZleblobiT sasamarTlos iseTi uwyebis mier, rogoricaa pirobiT 
vadamde gaTavisuflebis komisia.

mTavrobam ganacxada, rom aplikantebis saCivari, romelic gu-
lisxmobda maT axalgazrdul asaks da emociuri aforiaqebis dones, 
maTi sajaro sasamarTlos gaTanabrebas araadamianur da damamcireb-
el moprobasTan konvenciis me-3 muxlis sawinaaRmdegod da rom maT 
ar miecaT SesaZlebloba srulad gaegoT an monawileoba mieRoT sa-
samarTlo saqmiswarmoebaSi me-6 muxlis darRveviT, unda gamocxad-
des miuReblad, vinaidan ar iyo amowuruli adgilobrivi meqanizmebi, 
radgan maT ar aRuZravT aranairi saCivari an ganacxadi adgilobrivi 
saqmiswarmoebis ganmavlobaSi. Tumca mTavrobam ver SeZlo mieTiTe-
bina romelime saqmis magaliTi, romelSic qmeduunaro braldebul-
ma, romelsac, inglisis samarTlis mixedviT, ar gaaCnia dadgenili 
moTxovna/gasaCivrebis kompetencia, miaRwia sisxlis samarTalwar-
moebis SeCereba/gadadebas im safuZvliT, rom mas ar Seswevda unari 
srulad  mieRo monawileoba sasamarTlo procesSi, an mieTiTebina im 
SemTxvevaze, romelSic bavSvma, romelsac bralad edeboda mkvleloba 
an sxva seriozuli danaSauli, miaRwia saqmiswarmoebis gadadebas, im 
safuZvliT, rom mefis sasamarTloSi sajaro saqmiswarmoeba mas zians 
an tanjvas moutanda. Sesabamisad, sasamarTlom uaryo winaswari ga-
saCivreba.

sasamarTlom, pirvel rigSi, ganixila, Tu ramdenad utoldeboda 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis dakisreba, aTi wlis asakSi 
Cadenili danaSaulis gaTvaliswinebiT, araadamianur an damamcirebel 
mopyrobas. man ver daadgina, rom arsebobda erTiani naTeli standar-
ti evropis sabWos wevr saxelmwifoebs Soris sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobis minimalur asakTan dakavSirebiT. saxelmwifoebis 
umetesobas sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis asakobrivi zR-
vari ufro maRali aqvs, vidre inglissa da uelss, sxva saxelmwi foebs 
ki, rogorebicaa: kviprosi, irlandia, lixtenSteini da Sveicaria, ase-
Ti saxis pasuxismgebloba gansazRvruli aqvT ufro axalgazrda asaki-
dan; aseve SeuZlebelia raime saxis aSkara tendenciis mtkiceba iseTi 
Sesabamisi saerTaSoriso teqstebisa da instrumentebis Seswavli-
dan, rogoricaa, magaliTad, gaerTianebuli erebis konvencia bavSvis 
uflebebze. inglisi da uelsi romc yofiliyvnen im mcirericxovan 
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saxelmwifoebs Soris, romlebsac sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
blobisaTvis gansazRvruli aqvT dabali asaki, aTi weli ar SeiZleba 
CaiTvalos iseT axalgazrdul asakad, romelic SeiZleba arapropor-
ciuli iyos sxva evropuli saxelmwifoebis mier gansazRvrul pasux-
ismgeblobis dadgomis asakTan. aqedan gamomdinare, sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgeblobis dakisreba aplikantebze, Tavis mxriv, ar 
warmoSobda me-3 muxlis darRvevas.

me-3 muxlis safuZvelze wardgenili saCivris meore nawili exeboda 
sasamarTlo process, kerZod ki im faqts, rom sasamarTlo saqmiswar-
moeba mimdinareobda, daaxloebiT, sami kviris ganmavlobaSi sajarod, 
mefis sasamarTloSi formalobis TanxlebiT. sasamarTlom cno, rom 
saqmiswarmoeba ar iyo motivirebuli saxelmwifo xelisuflebis mxri-
dan aplikantebis damcirebis an maTTvis tanjvis miyenebis ganzarxviT; 
ra Tqma unda, gansakuTrebuli zomebi iqna miRebuli imisaTvis, rom 
momxdariyo mefis sasamarTlos procesis modificireba da srulw-
lovanTa sasamarTlos simkacre SeerbilebinaT, aplikantebis axalgaz-
rduli asakis gaTvaliswinebiT. garda amisa, arsebobda fsiqiatriuli 
mtkicebuleba, rom aseT process, savaraudod, eqneboda zianis mom-
tani Sedegi 11 wlis bavSvebisTvis, Tumca nebismieri gamokiTxva ori 
wlis bavSvis mkvlelobasTan dakavSirebiT, gaimarTeboda es sajarod, 
Tu daxurulad saqmiswarmoebisas, mefis sasamarTlos formalobebiT, 
Tu arasrulwlovanTa saqmeebis ganmxilvel sasamarTloSi araform-
alurad, aplikantebSi gamoiwvevda danaSaulis, wvalebis, tanjvisa da 
SiSis provocirebas, maSin roca procesis sajaro xasiaTi gaamwvavebda 
am grZnobebs garkveul donemde. sasamarTlo ver darwmunda, rom tan-
jva, romelic gamowveuli iyo sasamarTlo procesis am  konkretuli 
maxasiaTeblebiT, mniSvnelovnad scildeboda im gardauval zRvars, 
romelic nebismier SemTxvevaSi dadgeboda, xelisuflebis mcdelo-
bebis miuxedavad. daskvnis saxiT, zemoT aRniSnulidan gamomdinare, 
sasamarTlom ar daadgina, rom aplikantebis sasamarTlo procesma 
daarRvia me-3 muxli.
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bavSvis uflebaTa konvencia

preambula

winamdebare konvenciis monawile saxelmwifoebi

miiCneven ra, rom gaerTianebuli erebis organizaciis mier deklarirebuli principebis Ses-
abamisad sazogadoebis yvela wevris Rirsebis, Tanaswori da xelSeuvali uflebebis aRiareba 
aris dedamiwaze Tavisuflebis, samarTlianobisa da mSvidobis uzrunvelyofis safuZveli,

mxedvelobaSi iReben ra, rom gaerTianebuli erebis organizaciis xalxebma wesdebaSi cxady-
ves TavianTi erTguleba adamianis ZiriTadi uflebebis, adamianis pirovnebis Rirsebisa da 
Rirebulebisadmi da mtkiced aqvT gadawyvetili meti Tavisuflebis pirobebSi xeli Seuwyon 
socialur progressa da cxovrebis pirobebis gaumjobesebas,

aRiareben ra, rom gaerTianebuli erebis organizaciam adamianis uflebaTa sayovelTao 
deklaraciaSi da adamianis uflebaTa Sesaxeb saerTaSoriso paqtebSi gamoacxada, rom yo-
vel adamians unda hqondes am dokumentebSi miTiTebuli yvela ufleba da Tavisufleba ga-
nurCevlad iseTi niSnebisa, rogoricaa rasa, kanis feri, sqesi, ena, religia, politikuri Tu 
sxva mrwamsi, erovnuli Tu socialuri warmoSoba, qonebrivi mdgomareoba, dabadeba Tu sxva 
viTarebani,

iTvaliswineben ra, rom adamianis uflebaTa sayovelTao deklaraciaSi gaerTianebuli ere-
bis organizaciam gamoacxada bavSvTa ufleba, gansakuTrebuli mzrunvelobiT iyvnen gare-
mosilni,

darwmunebuli arian ra, rom ojaxi, rogorc sazogadoebis ZiriTadi ujredi da misi wevre-
bis, gansakuTrebiT ki bavSvebis, zrdisa da keTildReobis bunebrivi garemo, aucilebelad 
unda iyos daculi da mas aucileblad unda gaewios Tanadgoma, raTa man Tavis Tavze srulad 
aiRos sazogadoebrivi valdebulebani,

aRiareben ra, rom bavSvis pirovnebis sruli da harmoniuli ganviTarebisaTvis aucilebelia 
igi izrdebodes ojaxur garemoSi, bednierebis, siyvarulis da urTierTgagebis atmosfer-
oSi,

miaCniaT ra, rom bavSvi srulyofilad unda iyos momzadebuli sazogadoebaSi damoukide-
beli cxovrebisaTvis da aRizardos gaerTianebuli erebis organizaciis wesdebaSi gacxade-
buli idealebis, gansakuTrebiT ki mSvidobis, adamianis Rirsebis pativiscemis, Semwynare-
blobis, Tavisuflebis, Tanasworobisa da solidarobis suliskveTebiT,

mxedvelobaSi iReben ra, rom bavSvis aseTi gansakuTrebuli dacvis aucilebloba gaTval-
iswinebulia bavSvis uflebaTa Jenevis 1924 wlis deklaraciiT, 1959 wlis 20 noembers gener-
aluri asambleis mier miRebuli bavSvis uflebaTa deklaraciiT da aRiarebulia adamianis 
uflebaTa sayovelTao deklaraciiT, moqalaqeobrivi da politikuri uflebebis saerTaSo-
riso paqtiT (kerZod, misi 23-e da 24-e muxlebiT), ekonomikuri, socialuri da kulturuli 
uflebebis saerTaSoriso paqtiT (kerZod,  me-10 muxliT), agreTve bavSvTa keTildReobis 
sakiTxebze momuSave specializebuli dawesebulebebisa da saerTaSoriso organizaciebis 
Sesabamisi dokumentebiT,

mxedvelobaSi iReben ra bavSvis uflebaTa deklaraciis miTiTebas, rom `bavSvs, misi fiziku-
ri da gonebrivi moumwifeblobis gamo, esaWiroeba specialuri dacva da zrunva, Sesatyvisi 
samarTlebrivi dacvis CaTvliT, rogorc dabadebamde, ise dabadebis Semdeg~,

eyrdnobian ra deklaraciis debulebebs im socialuri da samarTlebrivi principebis Ses-
axeb, romlebic moicavs bavSvebis dacvasa da keTildReobas, gansakuTrebiT erovnul da 
saerTaSoriso doneze bavSvTa aRsazrdelad gadacemisa da Svilad ayvanisas, arasrulwlov-
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anTa mimarT marTlmsajulebis aRsrulebis gaerTianebuli erebis organizaciiseul  min-
imalur standartul wesebs (“pekinis wesebi”), gansakuTrebul viTarebaSi da SeiaraRebuli 
konfliqtebis dros qalTa da bavSvTa dacvis Sesaxeb deklaracias,

aRiareben ra, rom msoflios yvela qveyanaSi arian bavSvebi, romlebic cxovroben gan-
sakuTrebiT rTul pirobebSi da rom aseTi bavSvebi saWiroeben gansakuTrebul yuradRebas,

saTanadod iTvaliswineben ra bavSvis dacvisa da harmoniuli ganviTarebisaTvis yoveli 
xalxis tradiciebisa da kulturuli faseulobebis mniSvnelobas,

aRiareben ra yvela qveyanaSi, kerZod, ganviTarebad qveynebSi bavSvTa cxovrebis gaumjobese-
bisaTvis saerTaSoriso TanamSromlobis mniSvnelobas,

SeTanxmdnen Semdegze:

nawili I

muxli 1

winamdebare konvenciis miznebisaTvis bavSvad iTvleba 18 wlamde asakis yoveli adamiani, 
Tuki romelime qveynis kanonmdeblobis mixedviT bavSvi ufro adre ar aRwevs srulwlovane-
bas.

muxli 2

1. monawile saxelmwifoebi pativs scemen da uzrunvelyofen maTi iurisdiqciis fargleb-
Si myofi TiToeuli bavSvis yvela uflebas, romelic winamdebare konveciiTaa gaTval-
iswinebuli,  nebismieri saxis diskriminaciis gareSe, rasis, kanis feris, sqesis, enis, re-
ligiis, politikuri Tu sxva mrwamsis, erovnuli, eTnikuri Tu socialuri warmoSobis, 
qonebrivi mdgomareobis, bavSvis, misi mSoblebisa da kanonieri meurveebis janmrTelo-
bisa da dabadebis mdgomareobis an sxva ram viTarebis ganurCevlad.

2. monawile saxelmwifoebi yovelgvar aucilebel zomas Rebuloben diskriminaciis yvela 
im formisa da sasjelisagan bavSvis dacvis uzrunvelsayofad, romlebic ukavSirdeba 
bavSvis, bavSvis mSoblebis, kanonieri meurveebis an ojaxis sxva wevrTa statuss, saqmi-
anobas, maT mier gamoTqmul Sexedulebebs da maT gamJRavnebul mrwamss.

muxli 3

1. bavSvis mimarT nebismier qmedebaTa ganxorcielebisas, miuxedavad imisa, Tu vin aris maTi 
ganmaxorcielebeli, - saxelmwifo Tu kerZo dawesebulebebi, romlebic muSaoben so-
cialuri uzrunvelyofis sakiTxebze, sasamarTloebi, administraciuli Tu sakanonmde-
blo organoebi - upirvelesi yuradReba eTmoba bavSvis interesebis dacvis ukeT uzrun-
velyofas.

2. monawile saxelmwifoebi, iTvaliswineben ra bavSvis mSoblis, bavSvis mimarT pasuxismge-
blobis mtvirTveli kanonieri meurveebisa da sxva pirebis uflebebsa da movaleobebs, 
valdebulebas iReben uzrunvelyon bavSvi iseTi dacviTa da mzrunvelobiT, romelic 
aucilebelia misi keTildReobisaTvis da amisaTvis iReben yvela sakanonmdeblo da ad-
ministraciul zomas.

3. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom bavSvisaTvis zrunvaze an mis dacvaze pa-
suxismgebeli dawesebulebebi, samsaxurebi an organoebi Seesabamebodnen kompetenturi 
organoebis mier dawesebul normebs, kerZod, usafrTxoebisa da janmrTelobis dac-
vis sferoSi maTi personalis ricxobriobisa da vargisianobis, agreTve kompetenturi 
zedamxedvelobis TvalsazrisiT.
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muxli 4

monawile saxelmwifoebi Rebuloben yvela aucilebel sakanonmdeblo, administraciul da 
sxvagvar zomas winamdebare konvenciiT aRiarebul uflebaTa gansaxorcieleblad. monawile 
saxelmwifoebi ekonomikur, socialur da kulturul uflebaTa realizaciisaTvis aseT 
zomebs Rebuloben maT xelT arsebuli resursebis maqsimaluri gamoyenebiT, aucileblobis 
SemTxvevaSi ki - saerTaSoriso TanamSromlobis farglebSi.

muxli 5

monawile saxelmwifoebi pativs miageben mSoblebisa da Sesabamis SemTxvevebSi adgilobri-
vi adaT-wesebis Sesatyvisad farTod gagebuli ojaxis wevrebis an Temis, meurveebisa da 
sxva pirebis uflebebsa da movaleobebs, romlebic kanonis mixedviT pasuxismgebelni arian 
bavSvze, imaze, rom saTanadod xelmZRvanelobdnen bavSvs winamdebare konvenciiT aRiare-
bul uflebaTa ganxorcielebaSi da akeTebdnen amas bavSvis unarTa  ganviTarebis gaTval-
iswinebiT.

muxli 6

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom yovel bavSvs aqvs sicocxlis xelSeuxebeli 
ufleba.

2. monawile saxelmwifoebi SesaZleblobisamebr maqsimalurad uzrunvelyofen bavSvis si-
cocxlis SenarCunebasa da jansaR ganviTarebas.

muxli 7

1. bavSvi registracias gadis dabadebisTanave da mas dabadebidanve gaaCnia ufleba, hqondes 
saxeli da SeiZinos moqalaqeoba, agreTve, ramdenadac es SesaZlebelia, uflebamosilia 
icnobdes Tavis mSoblebs da garemosili iyos maTi mzrunvelobiT.

2. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen am uflebaTa ganxorcielebas sakuTari erovnu-
li kanonmdeblobis Sesatyvisad da Tavisi movaleobebis Sesrulebas am sferoSi Sesabami-
si saerTaSoriso dokumentebis Tanaxmad, kerZod, im SemTxvevaSi, Tuki sxvagvarad bavSvs 
ar eqneba moqalaqeoba.

muxli 8

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben pativi scen bavSvis uflebas, SeinarCunos 
Tavisi individualoba, moqalaqeobis, saxelisa da ojaxuri kavSirebis CaTvliT, rogorc 
es gaTvaliswinebulia kanoniT da ar dauSvan amaSi kanonsawinaamRdego Careva.

2. Tu bavSvi ukanonod kargavs Tavisi individualobis nawils an mis yvela elements, 
monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen mas aucilebeli mfarvelobiT da daxmarebas 
aRmouCenen misi individualobis uswrafesi aRdgenisaTvis.

muxli 9

1. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom bavSvi ar daSordes Tavis mSoblebs maTi 
survilis sawinaaRmdegod, im SemTxvevaTa gamoklebiT, roca kompetenturi organoebi, 
sasamarTlo gadawyvetilebis Tanaxmad, saTanado kanonisa da proceduris Sesabamisad 
gansazRvraven, rom aseTi daSoreba aucilebelia da ukeT emsaxureba bavSvis interesebs. 
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es SeiZleba aucilebeli gaxdes ama Tu im konkretul SemTxvevaSi, magaliTad, roca mSo-
blebi sastikad eqcevian bavSvs da ar zrunaven masze, an roca mSoblebi cxovroben cal-
calke da aucilebelia bavSvis sacxovrebeli adgilis Taobaze gadawyvetilebis miReba.

2. am muxlis pirveli punqtis Sesabamisad, nebismieri ganxilvis dros yvela dainteresebul 
mxares SesaZlebloba eZleva, monawileoba miiRos saqmis ganxilvaSi da gamoTqvas saku-
Tari mosazrebebi.

3. monawile saxelmwifoebi pativs scemen erT an orive mSobels dacilebuli bavSvis ufle-
bas, regularuli piradi urTierTobebi da pirdapiri kontaqtebi hqondes orive mSo-
belTan, im SemTxvevis garda, roca es ewinaamRdegeba bavSvis yvelaze WeSmarit interesebs.

4. im SemTxvevaSi, roca aseTi daSoreba gamomdinareobs monawile saxelmwifoTa romelime 
gadawyvetilebidan, anu roca saqme exeba, magaliTad, erTi an orive mSoblis an bavSvis 
dapatimrebas, gasaxlebas, deportacias an sikvdils (mocemuli piris saxelmwifo gamge-
blobaSi yofnisas nebismieri mizeziT gamowveuli sikvdilis CaTvliT), monawile saxelm-
wifo aseT mSoblebs, bavSvs an, Tu es aucilebelia, ojaxis sxva wevrs maTi TxovniT aZlevs 
aucilebel informacias ojaxidan wasuli wevris/wevrebis adgilsamyofelis Sesaxeb, Tu 
am informaciis micema zians ar ayenebs bavSvis keTildReobas. monawile saxelmwifoebi 
SemdgomSi uzrunvelyofen, rom aseTi Txovna TavisTavad ar iwvevdes Sesabamisi pirisaT-
vis (pirTaTvis) arasasurvel Sedegebs.   

muxli 10

1. monawile saxelmwifoTa mier me-9 muxlis 1-li punqtiT Tavis Tavze aRebuli valde-
bulebis Sesabamisad, bavSvis an misi mSoblis gancxadeba ojaxis gamTlianebis mizniT 
monawile saxelmwifoSi Sesvlis an iqidan gasvlis Taobaze monawile saxelmwifoebma 
unda ganixilon pozitiurad, humanurad da operatiulad. monawile saxelmwifoebi Sem-
dgomSi uzrunvelyofen, rom aseTi Txovnis wardgenas ar mohyves arasasurveli Sedegebi 
ganmcxadeblis an maTi ojaxis wevrebisaTvis.

2. bavSvs, romlis mSoblebic sxvadasxva saxelmwifoSi cxovroben, ufleba gaaCnia, gan-
sakuTrebuli viTarebis garda, regularuli piradi urTierTobebi da pirdapiri kon-
taqtebi hqondes orive mSobelTan. am mizniT monawile saxelmwifoebi, me-9 muxlis 1-li 
punqtis Sesabamisad, pativs scemen bavSvisa da misi mSoblebis uflebas datovon nebism-
ieri qveyana, sakuTari qveynis  CaTvliT, da dabrundnen Tavis qveyanaSi. nebismieri qvey-
nis datovebis uflebis mimarT moqmedebs mxolod iseTi SezRudvebi, romlebic dadge-
nilia kanoniT da aucilebelia saxelmwifo uSiSroebis, sazogadoebrivi wesrigis (ordre 
public), mosaxleobis janmrTelobis an zneobis, an sxva pirTa uflebebisa da Tavisuflebis 
dacvisaTvis da SeTavsebadia winamdebare konvenciaSi aRiarebul sxva uflebebTan.  

muxli 11

1. monawile saxelmwifoebi Rebuloben zomebs bavSvTa ukanonod gadaadgilebis an sazR-
vargareT maTi ukanonod datovebis winaaRmdeg sabrZolvelad.

2. am mizniT monawile saxelmwifoebi xels uwyoben ormxrivi an mravalmxrivi SeTanxmebebis 
dadebas an moqmed SeTanxmebebTan SeerTebas. 

muxli 12

1. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen sakuTari Sexedulebebis Camoyalibebis unaris 
mqone bavSvis uflebas, Tavisuflad gamoTqvas Tavisi Sexedulebebi nebismier sakiTxze, 
romelic mas exeba, amasTan, bavSvis Sexedulebebs saTanado yuradReba eTmoba misi asaki-
sa da simwifis Sesabamisad.
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2. am mizniT bavSvs, kerZod, eZleva SesaZlebloba, mousminon mas sasamarTlo Tu adminis-
traciuli wesiT nebismieri saqmis ganxilvisas, romelic bavSvs exeba, rogorc uSualod, 
aseve warmomadgenlis an Sesabamisi organos meSveobiT, erovnuli kanonmdeblobis pro-
cesualuri normebiT gaTvaliswinebuli wesiT.

muxli 13

1. bavSvs ufleba aqvs Tavisuflad gamoTqvas Tavisi azri; es ufleba moicavs Tavisufle-
bas, sazRvrebis arsebobis miuxedavad moiZios, miiRos an gadasces nebismieri saxis in-
formacia an idea zepiri, werilobiTi Tu beWduri formiT, bavSvis arCevanisamebr.

2. am uflebis ganxorcieleba, SesaZloa, erTgvarad SeizRudos, magram es SezRudva ka-
noniT gaTvaliswinebuli da aucilebeli unda iyos:

a) sxva pirTa uflebebisa da reputaciis pativiscemisaTvis;

b) saxelmwifo uSiSroebis an sazogadoebrivi wesrigis (ordre public), an mosaxleobis janmrT-
elobis an zneobis dacvisaTvis.

muxli 14

1. monawile saxelmwifoebi pativs scemen bavSvis azris, sindisis da religiuri rwmenis Ta-
visuflebas.

2. monawile saxelmwifoebi pativs scemen mSobelTa da Sesabamis SemTxvevaSi kanonier meur-
veTa uflebebsa da movaleobebs, uxelmZRvanelon bavSvs misi uflebebis im meTodiT 
ganxorcielebaSi, romelic Seesatyviseba bavSvis ganviTarebad unarebs.

3. religiuri aRmsareblobis an rwmenis Tavisufleba SeiZleba daeqvemdebaros mxolod 
im SezRudvebs, romlebic dadgenilia kanoniT da aucilebelia saxelmwifo uSiSroebis, 
sazogadoebrivi wesrigis, mosaxleobis zneobisa da janmrTelobis an sxva pirTa ZiriTa-
di uflebebisa da Tavisuflebis dacvisaTvis.

muxli 15

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, sargeblobdes  asociaciebisa da mS-
vidobiani Sekrebebis TavisuflebiT.

2. mocemuli uflebis ganxorcielebis mimarT ar SeiZleba dawesdes  raime SezRudva, garda 
SezRudvebisa, romlebic dawesdeba kanonis Sesabamisad da aucilebelia demokratiul 
sazogadoebaSi saxelmwifo uSiSroebis an sazogadoebrivi usafrTxoebis, sazogadoe-
brivi wesrigis (ordre public) interesebisaTvis, an mosaxleobis janmrTelobis an zneobis, 
an sxva pirTa uflebebisa da Tavisuflebis dacvisaTvis.

muxli 16

1. arc erTi bavSvi ar SeiZleba iyos piradi da ojaxuri cxovrebis, sacxovrebeli binis 
xelSeuxeblobis an korespondenciis saidumloebis uflebaTa mis mier ganxorcielebaSi 
TviTneburi an ukanono Carevis, an misi Rirsebisa da reputaciis ukanono xelyofis obi-
eqti.

2. bavSvs ufleba aqvs, kanoniT iyos daculi msgavsi Carevis an xelyofisagan.
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muxli 17

monawile saxelmwifoebi aRiareben masobrivi informaciis saSualebaTa mniSvnelovan 
rols da uzrunvelyofen bavSvisaTvis sxvadasxva erovnuli da saerTaSoriso wyaroebiT 
gavrcelebuli informaciisa da masalebis misawvdomobas, gansakuTrebiT iseTi infor-
maciisa da masalebisa, romlebic mimarTulia bavSvis socialuri, sulieri da moraluri 
keTildReobisaken, agreTve jansaRi fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis xelSewyobisaken. 
am mizniT monawile saxelmwifoebi - 

a) axdenen masobrivi informaciis saSualebebiT im informaciisa da masalebis gavrcelebis 
waxalisebas, romelic sasargebloa bavSvis socialuri da kulturuli ganviTarebis 
TvalsazrisiT da gamoxatavs 29-e muxlis suliskveTebas;

b) axdenen saerTaSoriso TanamSromlobis waxalisebas sxvadasxva kulturuli, erovnuli 
da saerTaSoriso wyaroebidan mopovebuli  amgvari informaciisa da masalebis momza-
debis, gacvlisa da gavrcelebis mizniT;

g) axdenen sabavSvo literaturis gamocemisa da gavrcelebis waxalisebas.

d) axdenen masobrivi informaciis saSualebebis waxalisebas, raTa maT  gansakuTrebuli yu-
radReba dauTmon im bavSvis enobriv moTxovnilebebs,   romelic miekuTvneba romelime 
umciresobis jgufs an mkvidr    mosaxleobas;

e) axdenen im saxis informaciisa da masalebisagan bavSvis dacvis saTanado principebis Se-
muSavebis waxalisebas, romelic sazianoa misi keTildReobisaTvis, me-13 da me-18 muxle-
bis debulebaTa gaTvaliswinebiT.  

    

muxli 18

1. monawile saxelmwifoebi yvelafers akeTeben, raTa uzrunvelyon bavSvis aRzrdasa da 
ganviTarebaze orive mSoblis saerTo da Tanabari pasuxismgeblobis principis aRiareba. 
mSoblebs an Sesabamis SemTxvevebSi kanonier meurveebs ekisrebaT ZiriTadi pasuxismge-
bloba bavSvis aRzrdasa da ganviTarebaze, bavSvis yvelaze WeSmariti interesebi war-
moadgens maTi zrunvis mTavar sagans.

2. winamdebare konvenciaSi gamokveTil uflebaTa ganxorcielebis garantiis Seqmnisa da 
xelSewyobis mizniT monawile saxelmwifoebi saTanado daxmarebas uweven mSoblebsa da 
kanonier meurveebs maTi movaleobis SesrulebaSi, aRzardon bavSvi da uzrunvelyofen 
sabavSvo dawesebulebaTa qselis ganviTarebas.

3. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas Rebuloben imis uzrunvelsayofad, 
rom bavSvebs, romelTa mSoblebic muSaoben, ufleba hqondeT isargeblon maTTvis gan-
kuTvnili samsaxurebiTa da dawesebulebebiT, romelTac bavSvTa movla-patronoba ekis-
rebaT.

muxli 19

1. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel sakanonmdeblo, administraciul, socialur 
da saganmanaTleblo zomas Rebuloben im mizniT, raTa bavSvi daicvan mSoblebis, kanon-
ieri meurveebis an bavSvze mzrunveli nebismieri sxva piris mxridan yvelanairi formis 
fizikuri Tu fsiqologiuri Zaladobisagan, Seuracxyofisa Tu borotad gamoyenebisa-
gan, mzrunvelobis moklebisa Tu daudevari mopyrobisagan, uxeSi moqcevisa Tu eqsplua-
taciisagan, seqsualuri borotebis CaTvliT.

2. dacvis aseTi RonisZiebebi aucileblobis SemTxvevaSi moicavs efeqtur procedurebs 
socialuri programebis SemuSavebisaTvis im mizniT, raTa aucilebeli mxardaWera aR-
mouCinon bavSvs da im pirebs, vinc masze zrunavs, agreTve xeli Seuwyon bavSvTa mimarT 
sastiki damokidebulebis zemoTaRniSnuli gamovlinebebis Tavidan acilebis, winaswari 
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gamomJRavnebis, Setyobinebis, gansaxilvelad gadacemis, gamoZiebis, mkurnalobis da 
sxva RonisZiebebis ganxorcielebas,  aucileblobis SemTxvevaSi ki - sasamarTlo proce-
duris aRZvras.  

muxli 20

1. bavSvs, romelic droebiT an mudmivad moklebulia ojaxur garemos, anda, misive yvelaze 
WeSmariti interesebidan gamomdinare, ar SeiZleba darCes aseT garemoSi, ufleba aqvs 
saxelmwifos gansakuTrebuli mfarvelobiTa da daxmarebiT sargeblobdes.

2. monawile saxelmwifoebi TavianTi erovnuli kanonmdeblobis Sesabamisad uzrunve-
lyofen aseTi bavSvis mimarT mzrunvelobis formis Secvlas.

3. aseTi mzrunveloba SeiZleba moicavdes, kerZod, bavSvis aRsazrdelad gadacemas, mus-
limanuri samarTlis “kafalas”,  Svilad ayvanas an aucileblobis SemTxvevaSi bavSvTa 
movla-patronobisaTvis mowodebul  Sesabamis dawesebulebaSi mis moTavsebas. mzrunv-
elobis formis Secvlis variantebis ganxilvisas aucilebelia saTanadod iqnes gaTval-
iswinebuli bavSvis aRzrdis memkvidreobiTobis sasurveloba da misi eTnikuri warmoma-
vloba, religiuri da kulturuli kuTvnileba da mSobliuri ena.

muxli 21

monawile saxelmwifoebi, romlebic aRiareben an Tanxmdebian Svilad ayvanis sistemis arse-
bobas, uzrunvelyofen, rom bavSvis yvelaze WeSmariti interesebi gaTvaliswinebuli iqnes 
uwinares yovlisa, da isini:

a) uzrunvelyofen, rom bavSvis Svilad ayvanis nebarTvas iZleodes mxolod kompeten-
turi xelisufleba, romelic saTanado kanonebisa da procedurebis Sesabamisad da 
saqmesTan dakavSirebuli sarwmuno informaciis safuZvelze gansazRvravs, rom Svilad 
ayvana dasaSvebia mSoblebTan, naTesavebTan da kanonier meurveebTan mimarTebaSi bavS-
vis statusis gaTvaliswinebiT da rom, Tu es saWiroa, dainteresebuli pirebi Segnebu-
lad daTanxmdnen Svilad ayvanas iseTi konsultaciis safuZvelze, rogoric SeiZleba 
aucilebeli iyos;

b) aRiareben, rom Svilad ayvana sxva qveyanaSi SeiZleba ganxiluli iqnes, rogorc bavS-
vis movlis alternatiuli saSualeba, Tu bavSvi ar SeiZleba aRsazrdelad gadaeces an 
SeuerTdes ojaxs, romelic SeZlebda uzrunveleyo misi aRzrda an Svilad ayvana da Tu im 
qveyanaSi, sadac bavSvi daibada, SeuZlebelia misi Sesaferisi ramenairi movla-patrono-
bis uzrunvelyofa;

g) uzrunvelyofen, rom sxva qveyanaSi bavSvis Svilad ayvanis SemTxvevaSi arsebobdes ise-
Tive garantiebi da normebi, rogoric arsebobs qveynis SigniT Svilad ayvanis dros;

d) iReben yvela aucilebel zomas imis uzrunvelsayofad, rom sxva qveyanaSi Svilad ayva-
nis dros am saqmesTan dakavSirebul pirebs ar mieceT gaumarTlebeli finansuri mogebis 
miRebis saSualeba;

e) aucilebel SemTxvevaSi xels uwyoben winamdebare muxlis miznebis miRwevas ormxrivi da 
mravalmxrivi xelSekrulebebisa da SeTanxmebebis dadebis gziT da cdiloben am safuZ-
velze uzrunvelyon, rom bavSvis mowyoba sxva qveyanaSi xorcieldebodes kompetenturi 
xelisuflebis an organoebis mier.

muxli 22

1. monawile saxelmwifoebi aucilebel zomebs iReben, raTa uzrunvelyon, rom bavSvma, 
romelsac surs miiRos ltolvilis statusi an romelic Sesatyvisi saerTaSoriso an 
saSinao samarTlisa da procedurebis ZaliT iTvleba ltolvilad da romelsac Tan ax-
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lavs an ar axlavs mSoblebi an nebismieri sxva piri, isargeblos saTanado dacviTa da hu-
manitaruli daxmarebiT winamdebare konveciaSi da adamianis uflebebisadmi miZRvnil im 
sxva saerTaSoriso an humanitarul dokumentebSi aRiarebuli uflebebis gamoyenebisas, 
romelTa monawileni arian aRniSnuli saxelmwifoebi.

2. am mizniT monawile saxelmwifoebi, roca amas aucileblad miiCneven, xels uwyoben gaer-
Tianebuli erebis organizaciisa da im sxva kompetenturi samTavrobaTaSoriso an arasam-
Tavrobo organizaciebis mcdelobas, romlebic TanamSromloben gaerTianebuli erebis 
organizaciasTan, daicvan aseTi bavSvi, daexmaron mas da moZebnon nebismieri ltolvi-
li bavSvis mSoblebi Tu ojaxis sxva wevrebi, raTa miiRon misi ojaxTan SeerTebisaTvis 
aucilebeli informacia. im SemTxvevaSi, roca ar xerxdeba mSoblebis an ojaxis sxva 
wevrebis moZebna, maSin bavSvi, rogorc amas iTvaliswinebs winamdebare konvencia, uzrun-
velyofilia iseTive dacviT, rogoriTac sxva nebismieri bavSvi, romelic raime mizezis 
gamo mudmivad an droebiT moklebulia ojaxur garemos.

muxli 23

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom gonebrivad an fizikurad SezRuduli SesaZle-
blobebis mqone bavSvi srulfasovnad da Rirseulad unda cxovrobdes imgvar pirobeb-
Si, romlebic uZlierebs mas Rirsebis grZnobas, sakuTari Tavis rwmenas da uadvilebs 
sazogadoebis cxovrebaSi aqtiur monawileobas.

2. monawile saxelmwifoebi aRiareben SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvis uflebas, 
sargeblobdes gansakuTrebuli mzrunvelobiT da saTanado resursebis arsebobis piro-
bebSi, axaliseben da uzrunvelyofen am uflebis mqone bavSvisaTvis da mis mimarT mzrun-
velobaze pasuxismgebeli pirebisaTvis iseTi daxmarebis gawevas, rogorsac iTxovdnen 
da romelic Seesabameba bavSvisa da misi mSoblebis, an im sxva pirTa mdgomareobas, rom-
lebic uzrunvelyofen bavSvze mzrunvelobas.

3. SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvis gansakuTrebul saWiroebaTa aRiarebis niS-
nad, winamdebare muxlis me-2 punqtis Sesabamisad, daxmareba, mSoblebisa da bavSvze mz-
runvelobis uzrunvelmyofi sxva pirebis finansuri resursebis gaTvaliswinebiT Se-
Zlebisdagvarad ufasoa, da miznad isaxavs SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvs 
misces imis  efeqturi SesaZlebloba, rom man isargeblos saganmanaTleblo, samedicino, 
janmrTelobis aRmdgeni, profesiuli da SromiTi saqmianobisaTvis  saWiro momsaxure-
biT da dasvenebis saSualebebiT, rac bavSvs maqsimalurad srulad CarTavs socialur 
cxovrebaSi da xels Seuwyobs misi pirovnebis ganviTarebas, rac kulturuli da sulieri 
TvalsazrisiT mis zrdasac moicavs.

4. monawile saxelmwifoebi saerTaSoriso TanamSromlobis suliskveTebiT xels uwyoben 
informaciis gavrcelebas SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebis profilaqti-
kuri jandacvisa da samedicino, fsiqologiuri da funqcionaluri mkurnalobis dargSi, 
saTanado reabilitaciis, zogadsaganmanaTleblo da profesiuli momzadebis meTode-
bze informaciis gavrcelebis CaTvliT, agreTve am informaciis xelmisawvdomobas imi-
saTvis, rom monawile saxelmwifoebma gaifarTovon am dargSi TavianTi SesaZleblobebi, 
codna da gamocdileba. amasTan dakavSirebiT gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos 
ganviTarebadi qveynebis saWiroebebs.

muxli 24

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, isargeblos janmrTelobis dacvis 
sistemis yvelaze ufro srulyofili momsaxurebiT da daavadebaTa mkurnalobisa da 
janmrTelobis aRdgenis saukeTeso saSualebebiT. monawile saxelmwifoebi cdiloben 
uzrunvelyon, rom arc erT bavSvs ar CamoerTvas ufleba, isargeblos janmrTelobis 
dacvis sistemis aseTi momsaxurebiT.
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2. monawile saxelmwifoebi cdiloben miaRwion mocemuli uflebis srul ganxorcielebas 
da, kerZod, aucilebel zomebs iReben:

a) CvilTa sikvdilianobis donisa da bavSvTa sikvdilianobis SemcirebisaTvis;  

b) yvela bavSvisaTvis aucilebeli samedicino daxmarebisa da janmrTelobis dacvis uz-
runvelyofisaTvis, imisaTvis, rom upiratesi yuradReba daeTmos pirveladi samedicino 
sanitaruli daxmarebis gawevas;

g) daavadebebTan da SimSilobasTan brZolisaTvis, maT Soris pirveladi samedicino-sani-
taruli daxmarebis farglebSi, advilad xelmisawvdomi teqnologiisa da sakmao sursa-
TiTa da sasmeli wyliT momaragebis gziT, garemos dabinZurebis saSiSroebisa da riskis 
gaTvaliswinebiT;

d) dedebisaTvis mSobiarobamde da mSobiarobis Semdgom periodSi janmrTelobis dacvis 
saTanado momsaxurebis gawevisaTvis;

e) sazogadoebis yvela fenis, kerZod, mSoblebisa da bavSvebisaTvis bavSvTa janmrTelobi-
sa da kvebis Sesaxeb informaciis miwodebis, ZuZuTi kvebis upiratesobebis gacnobis uz-
runvelyofisaTvis, higienis, bavSvis sacxovrebeli garemos sanitariis dacvisa da ube-
duri SemTxvevebis Tavidan acilebis, agreTve maTTvis ganaTlebis xelmisawvdomobisa da 
codnis gamoyenebaSi daxmarebis gawevisaTvis;

v) profilaqtikuri samedicino daxmarebis da ojaxis dagegmvis sferoSi saganmanaTleblo 
muSaobis gaSlisa da momsaxurebis ganviTarebisaTvis.

3. monawile saxelmwifoebi atareben yovelgvar efeqtur da aucilebel zomebs im tradici-
uli praqtikis aRmofxvrisaTvis, romelic uaryofiTad moqmedebs bavSvTa janmrTelo-
baze.

4. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben waaxalison saerTaSoriso TanamSromlo-
ba da ganaviTaron igi mocemul muxlSi aRiarebuli uflebis sruli ganxorcielebis Tan-
daTanobiT miRwevisaTvis. amasTan dakavSirebiT gansakuTrebuli yuradReba unda daeT-
mos ganviTarebadi qveynebis saWiroebebs.

muxli 25

monawile saxelmwifoebi aRiareben kompetenturi organoebis mier movlis mizniT sameur-
veod gamwesebuli bavSvis uflebas, iyos daculi da isargeblos fizikuri Tu fsiqikuri 
mkurnalobiT; aRiareben bavSvis uflebas, periodulad xdebodes misTvis gaweuli mkurnalo-
bis da mis mimarT aseT meurveobasTan dakavSirebuli sxva pirobebis Sefaseba.

muxli 26

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben yoveli bavSvis uflebas, isargeblos socialuri 
uzrunvelyofis yvela sikeTiT, socialuri dazRvevis CaTvliT, da aucilebel zomebs 
iReben am uflebis sruli ganxorcielebisaTvis TavianTi erovnuli kanonmdeblobis Se-
sabamisad.

2. es SeRavaTebi  bavSvs eZleva aucileblobisamebr, misi da mis rCenaze pasuxismgebel pir-
Ta resursebisa da SesaZleblobebis, agreTve bavSvis mier an misi saxeliT am SeRavaTebis 
miRebasTan dakavSirebuli nebismieri sxva mosazrebis gaTvaliswinebiT.

muxli 27

1. monawile saxelmwifoebi cnoben yoveli bavSvis uflebas, uzrunvelyofili iyos 
cxovrebis iseTi doniT, romelic aucilebelia misi fizikuri, gonebrivi, sulieri, zneo-
brivi da socialuri ganviTarebisaTvis.
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2. mSobels (mSoblebs) an bavSvis sxva aRmzrdelebs ekisrebaT ZiriTadi pasuxismgebloba, 
Tavisi unarisa da finansuri SesaZleblobebis farglebSi uzrunvelyon bavSvis ganviTa-
rebisaTvis saWiro cxovrebis pirobebi.

3. monawile saxelmwifoebi, erovnuli pirobebis Sesabamisad da TavianTi SesaZleblobebis 
farglebSi, aucilebel zomebs iReben imisaTvis, raTa daxmareba gauwion mSoblebsa da 
bavSvTa aRmzrdel sxva pirebs am uflebis ganxorcielebaSi, aucileblobis SemTxveva-
Si materialurad exmarebian da Tanadgomas uweven programebs, uwinaresad sakvebiT, 
tansacmliTa da sacxovrebliT uzrunvelyofis TvalsazrisiT.

4. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas axorcieleben imisaTvis, raTa uzrun-
velyon mSoblebis, an bavSvze finansurad pasuxismgebel sxva pirTa mier bavSvis rCenis 
aRdgena, rogorc monawile saxelmwifos SigniT, ise mis sazRvrebs gareT. kerZod, Tu 
bavSvze finansurad pasuxismgebeli piri da bavSvi cxovroben sxvadasxva saxelmwifoSi, 
monawile saxelmwifoebi xels uwyoben saerTaSoriso xelSekrulebebTan SeerTebas an 
aseTi xelSekrulebebis dadebas, agreTve sxva Sesabamisi SeTanxmebebis miRwevas.

muxli 28

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom bavSvs aqvs ganaTlebis ufleba da Tanabari Ses-
aZleblobebis safuZvelze am uflebis TandaTanobiT ganxorcielebis mizniT isini, ker-
Zod:

a) aweseben ufaso da savaldebulo dawyebiT ganaTlebas;

b) xels uwyoben rogorc zogadi, ise profesiuli saSualo ganaTlebis sxvadasxva formebis 
ganviTarebas, uzrunvelyofen yvela bavSvisaTvis maT xelmisawvdomobas da Rebuloben 
iseT aucilebel zomebs, rogoricaa ufaso ganaTlebis SemoReba da aucileblobis Sem-
TxvevaSi finansuri daxmarebis gaweva;

g) yvela aucilebeli saSualebis gamoyenebiT uzrunvelyofen umaRlesi ganaTlebis xelmi-
sawvdomobas yvelasaTvis TiToeulis unaris Sesatyvisad;

d) uzrunvelyofen ganaTlebisa da profesiuli momzadebis sferoSi informaciisa da masa-
lebis xelmisawvdomobas yvela bavSvisaTvis;

e) Rebuloben zomebs skolebSi regularuli daswrebis xelSesawyobad da skolidan ganTe-
sil moswavleTa ricxvis Sesamcireblad.

2. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas mimarTaven, raTa uzrunvelyon sas-
kolo disciplinis dacva im meTodebiT, romlebic bavSvis adamianuri Rirsebis pativis-
cemasa da winamdebare konvencias efuZneba.

3. monawile saxelmwifoebi axaliseben da aviTareben saerTaSoriso TanamSromlobas im 
sakiTxebSi, romlebic exeba ganaTlebas, kerZod, mTel msoflioSi umecrebisa da wera-
kiTxvis ucodinarobis likvidaciisa da samecniero-teqnikuri codnisa da swavlebis 
Tanamedrove meTodebis misawvdomobis xelSewyobis mizniT. amasTan dakavSirebiT gansa-
kuTrebuli yuradReba unda daeTmos ganviTarebadi qveynebis saWiroebebs.

muxli 29

1. monawile saxelmwifoebi eTanaxmebian imas, rom bavSvis ganaTleba mimarTuli unda iyos:

a) bavSvis pirovnebis, niWis, gonebrivi da fizikuri unarebis sruli ganviTarebisaken;

b) bavSvisaTvis adamianis uflebebisa da ZiriTadi Tavisuflebebisadmi, agreTve gaer-
Tianebuli erebis organizaciis wesdebaSi gancxadebuli principebisadmi pativiscemis 
gaRvivebisaken;

g) bavSvisaTvis Tavisi mSoblebisadmi, Tavisi kulturuli TviTmyofadobis, enis da faseu-
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lobebis pativiscemis Canergvisaken; bavSvis aRzrdisaken im qveynis erovnuli faseulo-
bebisadmi pativiscemis suliskveTebiT, romelSic is cxovrobs, aseve im qveynisa, said-
anac igi aris warmoSobiT; bavSvis pativiscemis gaRvivebisaken misi sakuTari civiliza-
ciisagan gansxvavebuli civilizaciisadmi;

d) Tavisufal sazogadoebaSi urTierTgagebis, mSvidobis, Semwynareblobis, qalisa da ma-
makacis, yvela xalxis, eTnikuri, erovnuli da religiuri jgufebis, maT Soris mkvidri 
mosaxleobis warmomadgenelTa mimarT Tanasworobisa da megobrobis suliskveTebiT 
bavSvis Segnebuli cxovrebisaTvis momzadebisaken;

e)  garemosadmi pativiscemis suliskveTebiT bavSvis aRzrdisaken.

2. winamdebare an 28-e muxlis arc erTi nawili ar zRudavs calkeuli pirebisa da organoe-
bis Tavisuflebas, Seqmnan saswavlo dawesebulebebi da uxelmZRvanelon maT winamdebare 
muxlis pirvel punqtSi mocemuli principebis mudmivi dacvisa da im moTxovnis gaTval-
iswinebiT, rom aseT saswavlo dawesebulebebSi miRebuli ganaTleba Seesabamebodes sax-
elmwifos mier dadgenil minimalur normebs.

muxli 30

im saxelmwifoebSi, sadac arseboben eTnikuri, religiuri an enobrivi umciresobebi an 
pirebi, romlebic mkvidr mosaxleobas miekuTvnebian, bavSvs, romelic aseT umciresobas an 
mkvidr mosaxleobas miekuTvneba, ar SeiZleba uari eTqvas uflebaze, rom Tavisi jgufis sxva 
wevrebTan erTad eziaros sakuTar kulturas, aRiaros Tavisi religia da Seasrulos misi 
wes-Cveulebebi, agreTve gamoiyenos mSobliuri ena.

muxli 31

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom bavSvs gaaCnia dasvenebisa da Tavisufali drois 
qonis ufleba, misi asakisaTvis Sesaferis TamaSobebsa da gasarTob RonisZiebebSi monaw-
ileobis ufleba, agreTve ufleba, Tavisuflad monawileobdes kulturul cxovrebaSi, 
eziaros xelovnebas.

2. monawile saxelmwifoebi pativs scemen da axaliseben bavSvis uflebas, yovelmxrivi 
monawileoba miiRos kulturul da SemoqmedebiT cxovrebaSi, xels uwyoben misTvis sa-
Tanado da Tanaswori SesaZleblobebis Seqmnas kulturuli da SemoqmedebiTi saqmiano-
bisaTvis, Tavisufali droiT sargeblobisa da dasvenebisaTvis.

muxli 32

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, daculi iyos ekonomikuri eqsplua-
taciisa da nebismieri iseTi samuSaos Sesrulebisagan, romelic SeiZleba emuqrebodes 
mis janmrTelobas da xels uSlides ganaTlebis miRebaSi, an zians ayenebdes mis janmrT-
elobas, fizikur, gonebriv, sulier, moralur da socialur ganviTarebas.

2. monawile saxelmwifoebi Rebuloben sakanonmdeblo, administraciul da socialur 
zomebs, atareben RonisZiebebs ganaTlebis sferoSi, raTa ganxorcieldes winamdebare 
muxli. am mizniT, xelmZRvaneloben ra sxva saerTaSoriso dokumentebis Sesabamisi deb-
ulebebiT, monawile saxelmwifoebi, kerZod:

a) adgenen samuSaoze miRebis minimalur asaks an minimalur asakebs;

b) gansazRvraven samuSao dRis xangrZlivobasa da Sromis pirobebTan dakavSirebul 
aucilebel moTxovnebs;

g) iTvaliswineben sasjelis Sesabamis saxeobebs an sxva sanqciebs winamdebare muxlis efeq-
turi ganxorcielebis uzrunvelsayofad.



saerTaSoriso standartebi arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebaSi

16

muxli 33

monawile saxelmwifoebi Rebuloben yvela aucilebel zomas, sakanonmdeblo, administraci-
uli da socialuri zomebis CaTvliT, agreTve RonisZiebebs ganaTlebis sferoSi, raTa da-
icvan bavSvebi Sesabamisi saerTaSoriso xelSekrulebebiT gansazRvruli narkotikuli sa-
Sualebebisa da fsiqotropuli nivTierebebis ukanono xmarebisagan da ar dauSvan bavSvebis 
gamoyeneba am nivTierebaTa kanonsawinaamRdego warmoebaSi an vaWrobaSi.

muxli 34

monawile saxelmwifoebi valdebulebas kisruloben, daicvan bavSvi seqsualuri eqspluata-
ciis da seqsualuri cdunebis yvela formisagan. am mizniT monawile saxelmwifoebi, kerZod, 
ormxriv da mravalmxriv erovnul doneebze Rebuloben yvela aucilebel zomas, raTa Tavi-
dan aicilon:

a) bavSvis dayolieba nebismier ukanono seqsualur qmedebaze an bavSvis iZuleba, monawil-
eobdes aseT qmedebaSi;

b) eqspluataciis mizniT bavSvis gamoyeneba prostituciaSi an sxva ukanono seqsualur 
praqtikaSi;

g) eqspluataciis mizniT bavSvis gamoyeneba pornografiasa da pornografiul masalebSi.

muxli 35

monawile saxelmwifoebi erovnul, ormxriv da mravalmxriv doneebze Rebuloben yvela 
aucilebel zomas, raTa Tavidan aicilon bavSvTa motaceba, bavSvebiT vaWroba an maTi kon-
trabanda nebismieri miznebiT da nebismieri formiT.

muxli 36

monawile saxelmwifoebi bavSvs icaven eqspluataciis yvela sxva formisagan, romelic zians 
ayenebs bavSvis keTildReobis nebismier aspeqts.

muxli 37

monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom:

a) arc erTi bavSvi ar iyos wamebis, saerTod, sastiki, araadamianuri an Rirsebis Semlaxveli 
mopyrobis an sasjelis msxverpli. arc sikvdiliT dasja, arc mudmivi patimroba, romel-
ic ar iTvaliswinebs ganTavisuflebis SesaZleblobas, ar SeiZleba Seefardos 18 wlamde 
asakis pirTa mier Cadenil danaSaulebebs;

b) arc erT bavSvs ar unda aRekveTos Tavisufleba ukanonod an TviTneburad. bavSvis da-
patimreba, dakaveba an cixeSi moTavseba xorcieldeba kanonis Tanaxmad da ganixileba, 
rogorc mxolod ukiduresi zoma rac SeiZleba naklebi periodis ganmavlobaSi.

g) yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs epyrobodnen humanurad da pirovnebis ganuyreli 
Rirsebis pativiscemiT, ise, rom gaTvaliswinebuli iyos misi asakis pirTa moTxovnile-
bebi. kerZod, yoveli TavisuflebaaRkveTili bavSvi unda gancalkevdes ufrosebisagan, 
Tu ar miiCneva, rom bavSvis yvelaze WeSmariti interesebisaTvis amis gakeTeba ar aris 
saWiro; bavSvs hqondes ufleba, kavSiri iqonios Tavis ojaxTan mimoweris an Sexvedrebis 
formiT, gansakuTrebul garemoebaTa gamoklebiT;

d) yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs hqondes ufleba, dauyonebliv miiRos samarTle-
brivi da sxva Sesabamisi daxmareba, agreTve ufleba, gaaprotestos misi Tavisuflebis 
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aRkveTis kanoniereba sasamarTlos an sxva kompetenturi damoukidebeli da miukerZoe-
beli organos winaSe da rom maT dauyonebliv gamoitanon gadawyvetileba nebismieri 
aseTi procesualuri qmedebis Taobaze.

 muxli 38

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, pativi scen SeiaraRebuli konfliqtebis 
dros maT mimarT Zalis mqone saerTaSoriso humanitaruli samarTlis bavSvebTan dakav-
Sirebul normebs da uzrunvelyon maTi dacva.

2. monawile saxelmwifoebi iReben yvela SesaZlo zomas, raTa uzrunvelyon, rom 15 wels 
miuRweveli pirebi pirdapir ar monawileobdnen samxedro moqmedebebSi.

3. monawile saxelmwifoebi Tavs ikaveben TavianT SeiaraRebul ZalebSi yvela im piris 
gawvevisagan, romelTac ar miuRweviaT 15 wlis asakisaTvis. 15 wels gadacilebul im pir-
Ta gawvevisas, romelTac jer ar SesrulebiaT 18 weli, monawile saxelmwifoebi cdilo-
ben SearCion ufro asakovani pirebi.

4. SeiaraRebuli konfliqtebis dros samoqalaqo mosaxleobis dacvasTan dakavSirebuli 
saerTaSoriso humanitaruli samarTlis winaSe Tavisi valdebulebebis Sesabamisad, 
monawile saxelmwifoebi movaleni arian miiRon yvela aucilebeli zoma SeiaraRebul 
konfliqtebSi moxvedril bavSvTa dacvisa da movla-patronobis uzrunvelsayofad.

muxli 39

monawile saxelmwifoebi yvela zomas iReben, raTa xeli Seuwyon im bavSvis fizikur da 
fsiqologiur gajansaRebas da socialur reintegracias, romelic nebismieri saxis ugule-
belyofis, eqspluataciis an borotad gamoyenebis, wamebis, sastiki, araadamianuri da 
Rirsebis Semlaxveli mopyrobis, sasjelis an SeiaraRebuli konfliqtis msxverplia. aseTi 
gajansaReba da reintegracia unda xorcieldebodes bavSvis janmrTelobis, sakuTari Tavis 
pativiscemisa da Rirsebis grZnobis SenarCunebis uzrunvelmyof pirobebSi.

muxli 40

1. monawile saxelmwifoebi cnoben yoveli bavSvis uflebas, romelmac, rogorc Tvlian, 
daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edeba misi darRveva an aRiarebulia 
mis damrRvevad, rom misdami mopyroba xels uwyobdes misi Rirsebisa da sakuTari mniS-
vnelovnebis grZnobis ganviTarebas, ganumtkicebdes mas adamianis uflebebisadmi da sx-
vaTa ZiriTadi Tavisuflebebisadmi pativiscemas, iTvaliswinebdes bavSvis asaks da misi 
reintegraciis, sazogadoebaSi mis mier sasargeblo rolis SesrulebisaTvis xelSewyo-
bis sasurvelobas.

2. am mizniT da saerTaSoriso dokumentebis Sesabamisi debulebebis gaTvaliswinebiT 
monawile saxelmwifoebi, kerZod, uzrunvelyofen, rom:

a) arc erTi bavSvi ar iTvlebodes sisxlis samarTlis kanonmdeblobis damrRvevad, mas 
bralad ar daedos misi darRveva da is ar iqnes aRiarebuli damnaSaved im qmedebis an ar-
qmedebis mizeziT, romlebic maTi Cadenis dros ar iyo akrZaluli erovnuli an saerTa-
Soriso samarTliT;

b) yovel bavSvs, romelmac, rogorc Tvlian, daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, 
an brali edeba mis darRvevaSi, hqondes, sul cota, Semdegi garantiebi:

I) udanaSaulobis prezumpcia, sanam misi danaSauli ar iqneba damtkicebuli kanonis Ses-
abamisad;
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II) misi dauyovnebeli da uSualo informireba - aucileblobis SemTxvevaSi ki informireba 
mSoblebis an kanonieri meurveebis meSveobiT - misTvis wayenebuli braldebis Sesaxeb da 
samarTlebrivi an sxva aucilebeli daxmarebis miReba Tavisi dacvis momzadebisa da ganx-
orcielebisaTvis;

III) kompetenturi, damoukidebeli an miukerZoebuli organos an sasamarTlo organos mier 
samarTliani ganxilvis Sedegad gansaxilvel sakiTxze dauyovnebeli gadawyvetilebis 
miReba kanonis Tanaxmad, advokatis an sxva Sesabamisi piris TandaswrebiT da, Tuki es 
ar ewinaamRdegeba bavSvis yvelaze WeSmarit interesebs, misi asakis an misi mSoblebis an 
kanonieri meurveebis mdgomareobis gaTvaliswinebiT;

IV) imisaken mimarTuli Zaldatanebisagan Tavisufleba, rom bavSvma  mowmis saxiT misces 
Cveneba an aRiaros danaSauli; braldebis mowmeTa Cvenebebis Seswavla an damoukideblad, 
an sxva pirTa daxmarebiT da dacvis mowmeTa Tanasworuflebiani monawileobisa da maTi 
Cvenebebis Seswavlis uzrunvelyofa;

V) Tu iTvleba, rom bavSvma daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, zemdgomi kompe-
tenturi, damoukidebeli da miukerZoebuli organos an sasamarTlo organos mier kan-
onis Tanaxmad Sesabamisi gadawyvetilebis da masTan dakavSirebiT miRebuli nebismieri 
RonisZiebis xelaxali ganxilva;

VI) Tarjimnis ufaso daxmareba, Tu bavSvs ar esmis gamoyenebuli ena an ver laparakobs am 
enaze;

VII) misi piradi cxovrebis sruli pativiscema saqmis garCevis yvela stadiaze.

3. monawile saxelmwifoebi cdiloben xeli Seuwyon im bavSvebTan uSualo damokidebule-
bis mqone kanonebis, procedurebis, organoebisa da dawesebulebebis Camoyalibebas, rom-
lebmac, rogorc iTvleba, daarRvies sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edebaT 
misi darRveva an aRiarebuli arian  mis damrRvevebad da,  kerZod:

a) minimaluri asakis dadgenas, romlis miRwevamdec, rogorc iTvleba, bavSvebs ara aqvT si-
sxlis samarTlis kanonmdeblobis darRvevis unari;

b) roca es aucilebeli da sasurvelia, aseTi  bavSvebis mimarT zomebis miRebas sasamarTlo 
ganxilvis gareSe, adamianis uflebaTa da samarTlebrivi garantiebis sruli dacviT;

4. aucilebelia iseTi  sxvadasxvagvari RonisZiebebi, rogoricaa movla, meurveobisa da 
meTvalyureobis debuleba, sakonsultacio momsaxureba, gamosacdeli vadis daniSvna, 
aRzrda, swavlebisa da profesiuli momzadebis programebi da movlis iseTi formebi, 
romlebic dawesebulebebSi movlas SeiZleba Seenacvlos. Aam RonisZiebaTa mizania bav-
Svisadmi imgvari mopyrobis uzrunvelyofa, rogoric Seesabameba bavSvis keTildReobis 
interesebs, agreTve mis mdgomareobas da danaSaulis xasiaTs.

muxli 41

winamdebare konvencia ar abrkolebs imgvar debulebaTa ganxorcielebas, romlebic yvela-
ze metad uwyobs xels bavSvis uflebaTa realizacias da SeiZleba dafiqsirebuli iyos:

a) monawile saxelmwifos kanonSi;

an

b) mocemuli saxelmwifos mimarT moqmedi saerTaSoriso samarTlis normebSi.
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nawili II

muxli 42

monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, saTanado da qmediTi saSualebebis gamoy-
enebiT farTo informacia miawodon rogorc mozrdilebs, aseve bavSvebs konvenciis princi-
pebisa da debulebebis Taobaze.

muxli 43

1. monawile saxelmwifoebis mier winamdebare konvenciis Sesabamisad aRebuli valdebule-
bebis SesrulebaSi miRweuli progresis ganxilvis mizniT fuZndeba bavSvis uflebebis 
komiteti, romelic asrulebs qvemoT miTiTebul funqciebs.

2. komiteti Sedgeba Tvrameti eqspertisagan, romlebsac aqvT maRali zneobrivi Tvisebebi 
da kompetenturad arian aRiarebulni winamdebare konvenciiT mocul sferoSi. komite-
tis wevrebs irCeven monawile saxelmwifoebi TavianT moqalaqeTa Soris da isini war-
modgenilni arian damoukidebel pirovnebaTa statusiT, amasTan, yuradReba maxvildeba 
samarTlian geografiul ganawilebaze, agreTve ZiriTad samarTlebriv sistemebze.

3. komitetis wevrebi airCevian monawile saxelmwifoebis mier wamoyenebul, siaSi Setanil 
pirTagan faruli kenWisyriT. yovel monawile saxelmwifos SeuZlia wamoayenos erTi 
piri Tavisi moqalaqeebidan.

4. komitetSi pirveli arCevnebi tardeba winamdebare konvenciis ZalaSi Sesvlidan araugvi-
anes eqvsi Tvisa, Semdgom ki - or weliwadSi erTxel. yovel arCevnebamde oTxi TviT adre 
mainc gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri mdivani monawile saxelmwifoebs 
mimarTavs weriliT da sTavazobs maT wamoayenon TavianTi kandidaturebi ori Tvis vada-
Si. Semdeg generaluri mdivani anbanis rigis mixedviT adgens amgvarad  dasaxelebuli 
yvela kandidatis sias, miuTiTebs ra monawile saxelmwifoebs, romlebmac wamoayenes es 
pirebi, da am sias warudgens winamdebare konvenciis monawile saxelmwifoebs.

5. arCevnebi tardeba monawile saxelmwifoTa TaTbirze, romelic moiwveva generaluri 
mdivnis mier gaerTianebuli erebis organizaciis centralur dawesebulebebSi. am TaT-
birze, sadac monawile saxelmwifoTa ori mesamedi qmnis qvorums, komitetis Semadgen-
lobaSi arCeulad CaiTvlebian is kandidatebi, romlebic miiReben damswre da xmis mice-
maSi monawile saxelmwifoTa warmomadgenlebis xmaTa absolutur umravlesobas.

6. komitetis wevrebi airCevian oTxwliani vadiT. maT aqvT ufleba, xelaxla iqnen arCeuli 
maTi kandidaturebis ganmeorebiT dasaxelebis SemTxvevaSi. pirvel arCevnebSi arCeuli 
xuTi wevris uflebamosilebis vada mTavrdeba orwliani periodis bolos; pirveli ar-
CevnebisTanave am xuT wevrs wilisyriT gansazRvravs TaTbiris Tavmjdomare.

7. komitetis romelime wevris sikvdilis an gadadgomis SemTxvevaSi, an Tu mas raime mizez-
iT aRar SeuZlia Seasrulos komitetis wevris movaleobebi, am wevris wamomyenebeli 
monawile saxelmwifo Tavis moqalaqeTagan darCenili vadisaTvis niSnavs sxva eqsperts, 
komitetis mier misi mowonebis SemTxvevaSi.

8. komiteti adgens proceduris sakuTar wesebs.

9. komiteti Tavis Tanamdebobis pirebs irCevs ori wlis vadiT.

10. komitetis sesiebi, rogorc wesi, tardeba gaerTianebuli erebis organizaciis cen-
tralur dawesebulebebSi an komitetis mier gansazRvrul nebismier sxva Sesaferis  ad-
gilas. komiteti, rogorc wesi, Tavis sesiebs atarebs yovelwliurad. komitetis sesiebis 
xangrZlivoba ganisazRvreba da aucileblobis SemTxvevaSi icvleba winamdebare kon-
venciis monawile saxelmwifoTa TaTbirze generaluri asambleis TanxmobiT.
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11. gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri mdivani gamoyofs aucilebel perso-
nalsa da materialur saSualebebs, raTa komitetma, winamdebare konvenciis Sesabamisad, 
efeqturad ganaxorcielos Tavisi funqciebi.

12. winamdebare konvenciis Sesabamisad dafuZnebuli komitetis wevrebi gaerTianebuli 
erebis organizaciis saxsrebidan Rebuloben generaluri asambleis mier dawesebul 
anazRaurebas generaluri asambleis mier dadgenili wesiTa da pirobebiT.

muxli 44

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, gaerTianebuli erebis organizaciis gen-
eraluri mdivnis meSveobiT komitets warudginon moxsenebebi maT mier miRebuli zomebis 
Sesaxeb konvenciiT ganmtkicebul uflebaTa damkvidrebisa da am sferoSi miRweul pro-
gresTan dakavSirebiT:

a) monawile saxelmwifosaTvis konvenciis ZalaSi Sesvlidan ori wlis vadaSi;

b) yovel momdevno xuT weliwadSi;

2. winamdebare muxlis mixedviT wardgenil moxsenebebSi miTiTebulia faqtorebi da sir-
Tuleebi, Tuki aseTi arsebobs, romlebic zemoqmedebs am konvenciis valdebulebaTa 
Sesrulebis xarisxze. moxsenebebi agreTve Seicavs sakmaris informacias imisaTvis, raTa 
komitetisaTvis sruliad  gasagebi iyos, rogor moqmedebs konvencia mocemul qveyanaSi.

3.  monawile saxelmwifos, romelic komitets warudgens yovlismomcvel pirvelad mox-
senebas, ar sWirdeba winamdebare muxlis 1b punqtis mixedviT wardgenil Semdgom mox-
senebebSi gaimeoros adre gadmocemuli ZiriTadi informacia.      

4. komitets SeuZlia monawile saxelmwifos mosTxovos damatebiTi informacia, romelic 
exeba winamdebare konvenciis ganxorcielebas.

5. moxsenebebi komitetis saqmianobis Sesaxeb ekonomikuri da socialuri sabWos meSveobiT 
or weliwadSi erTxel waredgineba generalur asambleas.

6. monawile saxelmwifoebi sakuTar qveynebSi uzrunvelyofen TavianTi moxsenebebis far-
To sajaroobas.

muxli 45

konvenciis ganxorcielebisaTvis efeqturi xelSewyobisa da winamdebare konvenciiT mocul 
sferoSi saerTaSoriso TanamSromlobis waxalisebis mizniT:

a) specializebul dawesebulebebs, gaerTianebuli erebis  organizaciis bavSvTa fonds, 
gaerTianebuli erebis organizaciis sxva organoebs ufleba aqvT warmodgenilni iyvnen 
winamdebare konvenciis iseTi debulebebis ganxorcielebis Sesaxeb sakiTxTa ganxilvaSi, 
romlebic maT uflebamosilebaSi Sedis. mizanSewonilad miCnevis SemTxvevaSi komitets 
SeuZlia specializebul dawesebulebebs, gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa 
fondsa da sxva kompetentur organoebs SesTavazos, warmoadginon eqspertTa daskv-
na konvenciis ganxorcielebis Taobaze im sferoebSi, romlebic Sedis maTi Sesabamisi 
uflebamosilebis farglebSi. komitets SeuZlia specializebul dawesebulebebs, gaer-
Tianebuli erebis  organizaciis bavSvTa fondsa da  gaerTianebuli erebis  organizaciis  
sxva organoebs sTxovos, warmoadginon moxsenebebi konvenciis ganxorcielebis Sesaxeb 
im dargebSi, romlebic maTi saqmianobis sferoSi Sedis;

b) mizanSewonilad miCnevis SemTxvevaSi komiteti specializebul dawesebulebebSi,  gaer-
Tianebuli erebis  organizaciis bavSvTa fondsa da sxva kompetentur organoebSi gadag-
zavnis monawile saxelmwifoebis nebismier moxsenebas, romelic Seicavs Txovnas teqni-
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kuri konsultaciis an daxmarebis Sesaxeb, an miuTiTebs mis saWiroebaze, agreTve komite-
tis SeniSvnebsa da winadadebebs msgavsi Txovnisa da miTiTebebis Taobaze.

g)  komitets SeuZlia rekomendacia gauwios generalur asambleas, winadadeba misces gener-
alur mdivans, raTa man asambleis saxeliT Caataros kvleva calkuli sakiTxebis Sesas-
wavlad, romlebic bavSvTa uflebebs exeba.

d) komitets SeuZlia waradginos winamdebare konvenciis 44-e da 45-e muxlebis Sesabamisad 
miRebul informaciaze dayrdnobili zogadi xasiaTis winadadebebi da rekomendaciebi. 
aseTi zogadi xasiaTis winadadebebi da rekomendaciebi egzavneba nebismier dainterese-
bul monawile saxelmwifos da ecnobeba generalur asambleas monawile saxelmwifoTa 
SeniSvnebTan erTad, Tuki aseTi ram arsebobs.

nawili III.

muxli 46.

winamdebare konvencia Riaa yvela saxelmwifos mier xelmosawerad.

muxli 47

winamdebare konvencia eqvemdebareba ratifikacias. saratifikacio sigelebi Sesanaxad 
bardeba gaerTianebuli erebis  organizaciis generalur mdivans.

muxli 48.

winamdebare konvencia Riaa masTan nebismieri saxelmwifos SeerTebisaTvis. dokumentebi 
SeerTebis Sesaxeb bardeba gaerTianebuli erebis  organizaciis generalur mdivans.

muxli 49.

1. winamdebare konvencia ZalaSi Sedis gaerTianebuli erebis  organizaciis generaluri 
mdivnisaTvis meoce saratifikacio sigelis an SeerTebis Sesaxeb dokumentis Sesanaxad 
Cabarebidan ocdameaTe dRes.

2. yoveli saxelmwifosaTvis, romelic winamdebare konvenciis ratificirebas moaxdens 
an mas SeuerTdeba meoce saratifikacio sigelis an SeerTebis Sesaxeb dokumentis Ses-
anaxad Cabarebis Semdeg, winamdebare konvencia ZalaSi Sedis aseTi saxelmwifos mier misi 
saratifikacio sigelis an SeerTebis Sesaxeb dokumentis Sesanaxad Cabarebidan ocdame-
aTe dRes.

muxli 50.

1. nebismier monawile saxelmwifos SeuZlia Sesworebis SeTavazeba da wardgena gaerTianeb-
uli erebis  organizaciis generaluri mdivnisaTvis. amis Semdeg generaluri mdivani Ses-
worebas warudgens monawile saxelmwifoebs TxovniT - miuTiTon, mxars uWeren Tu ara am 
winadadebis gansaxilvelad da kenWis sayrelad monawile saxelmwifoebis konferenciis 
mowvevas. Tu aseTi Setyobinebis miRebidan oTxi Tvis ganmavlobaSi monawile saxelmwi-
foebis Tundac erTi mesamedi mainc mxars dauWers aseT konferencias, generaluri mdi-
vani iwvevs am konferencias gaerTianebuli erebis  organizaciis egidiT. am konferen-



saerTaSoriso standartebi arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebaSi

22

ciaze damswre da kenWisyraSi monawile saxelmwifoTa umravlesobis mier miRebuli Ses-
woreba dasamtkiceblad waredgineba generalur asambleas.

2. winamdebare muxlis pirveli punqtis Sesabamisad miRebuli Sesworeba ZalaSi Sedis 
gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri asambleis mier misi damtkicebisa da 
monawile saxelmwifoTa ori mesamedis momcveli umravlesobis mier misi miRebis Semdeg.

3. Sesworeba ZalaSi SesvlisTanave xdeba savaldebulo im monawile saxelmwifoebisaTvis, 
romlebmac igi miiRes, sxva monawile saxelmwifoebisaTvis ki savaldebulo rCeba wi-
namdebare konvenciis debulebebi da nebismieri wina Sesworeba, romelic maT mier aris 
miRebuli.

muxli 51.

1. gaerTianebuli erebis  organizaciis generaluri mdivani Rebulobs da yvela saxelmwi-
fos ugzavnis ratifikaciis an SeerTebis momentSi saxelmwifos mier gakeTebuli SeniS-
vnebis teqsts.

2. ar daiSveba SeniSvna, romelic SeuTavsebelia winamdebare konvenciis miznebTan da amo-
canebTan.

3. SeniSvnebis moxsna SesaZlebelia nebismier dros gaerTianebuli erebis  organizaciis 
generaluri mdivnisaTvis Sesabamisi Setyobinebis gagzavnis gziT, romelic Semdeg amis 
Taobaze acnobebs yvela saxelmwifos. aseTi Setyobineba ZalaSi Sedis generaluri mdiv-
nis mier misi miRebis dRidan.

muxli 52.

nebismier monawile saxelmwifos SeuZlia winamdebare konvenciis denonsireba gaerTianeb-
uli erebis  organizaciis generaluri mdivnisaTvis werilobiTi Setyobinebis gagzavnis 
gziT. denonsireba ZalaSi Sedis generaluri mdivnis mier Setyobinebis miRebidan erTi wlis 
gasvlis Semdeg.

muxli 53.

gaerTianebuli erebis  organizaciis generaluri mdivani iniSneba winamdebare konvenciis 
depozitarad.

muxli 54.

winamdebare konvenciis dedani, romlis inglisuri, arabuli, espanuri, Cinuri, rusuli da 
franguli teqstebi Tanabrad avTentikuria, Sesanaxad bardeba gaerTianebuli erebis  orga-
nizaciis generalur mdivans.

ris dasamowmebladac qvemore xelismomwerni, TavianTi Sesabamisi mTavrobebis mier saTa-
nado rwmunebiT aRWurvili sruluflebiani warmomadgenlebi, xels aweren winamdebare kon-
vencias.
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gaero-s saxelmZRvanelo principebi 
arasrulwlovanTa mier Cadenil 

danaSaulTan dakavSirebiT 
(riadis saxelmZRvanelo principebi)*

I. ZiriTadi principebi

1. arasrulwlovanTa danaSaulis aRkveTa warmoadgens sazogadoebaSi danaSaulis aRkveTis 
mniSvnelovan nawils. kanonier, socialurad sasargeblo saqmianobaSi CabmiT da sazoga-
doebisadmi, iseve rogorc cxovrebisadmi humanuri orientaciiT gamsWvalviT, axal-
gazrda pirebs SeuZliaT ganiviTaron aradanaSaulebrivi midgomebi.

2. arasrulwlovanTa danaSaulis warmatebiT aRkveTa moiTxovs mcdelobebis ganxorciele-
bas mTlianad sazogadoebisagan, raTa uzrunvelyofil iqnes mozardTa harmoniuli gan-
viTareba, bavSvobidanve maTSi pirovnebis Camoyalibebis xelSewyobis gziT.

3. winamdebare saxelmZRvanelo principebis ganmartebis mizniT, bavSvobaze fokusirebuli 
midgoma unda ganxorcieldes. axalgazrda pirebma unda iTamaSon aqtiuri roli da gaxd-
nen partniorebi sazogadoebaSi da ara miCneul iqnen mxolod socializaciis da kontro-
lis obieqtebad. 

4. erovnuli kanonmdeblobis Sesabamisad winamdebare saxelmZRvanelo principebis ganxor-
cielebisas nebismieri aRmkveTi programis fokusireba unda moxdes axalgazrda pirebis 
keTildReobaze bavSvobidanve.

5. danaSaulis progresulad prevenciis politikisa da Sesabamisi RonisZiebebis sistemis 
SemuSavebis saWiroeba da mniSvneloba unda iqnes aRiarebuli. xsenebulis dros acile-
bul unda iqnes Tavidan bavSvis winaaRmdeg sisxlis samarTlis saqmis aRZvra da misi dasja 
im saqcielisaTvis, romelic ar ayenebs seriozul zians bavSvis ganviTarebas an sxvebs. 
aseTi politikis warmarTva da RonisZiebebi unda moicavdes Semdegs:

a) iseTi SesaZleblobebis uzrunvelyofa, kerZod ki saganmanaTleblo SesaZleblobebi, 
romlebic mimarTulia iqiTken, rom dakmayofilebul iqnes axalgazrda pirebis gan-
sxvavebuli saWiroebebi da gamoyenebul iqnes rogorc mxardasaWeri instrumenti ax-
algazrda pirebis piradi ganviTarebisaTvis, gansakuTrebiT ki im axalgazrda pire-
bis, romlebic aSkarad safrTxeSi arian an emuqrebaT socialuri safrTxe da esaWi-
roebaT specialuri zrunva an dacva;

b) specialuri doqtrina da midgomebi unda iqnes SemuSavebuli danaSaulis aRsakveTad, 
rac unda ganxorcieldes kanonmdeblobis, procesebis, dawesebulebebis, Sesabamisi 
saSualebebisa da momsaxurebis sistemis safuZvelze da yovelive zemoxsenebulis 
mizans unda warmoadgendes motivaciis Sesusteba, saWiroeba da SesaZlebloba, an 
pirobebi, romlebic biZgs aZlevs samarTaldarRvevis Cadenas;

g) oficialuri Careva unda ganxorcieldes uwinaresad axalgazrda piris saerTo in-
teresebidan gamomdinare da warimarTos samarTlianad da Tanaswor pirobebSi;

d) axalgazrda pirebis keTildReobis, ganviTarebis, uflebebisa da interesebis dacva;

e) imis gaTvaliswineba, rom axalgazrduli qmedebebi an saqcieli, romlebic ar 
Seesabameba yvela socialur normas da Rirebulebas, xSirad warmoadgens ganviTare-
bisa da zrdis procesis nawils da spontanurad uCinardeba umetes pirebSi zrdasru-
li asakis miRwevisas;

*   miRebulia generaluri asambleis 1990 wlis 14 dekembrisN45/112 rezoluciiT.
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v) cnobierebis amaRleba imasTan dakavSirebiT, rom eqspertebis mosazrebiT, axalgazr-
da pirisaTvis iseTi damRis mikereba, rogorebicaa `normebis damrRvevi~, `damnaSave~ 
an `potenciuri damnaSave~, xSirad xels uwyobs axalgazrda pirebis mier arasasurve-
li saqcielis ganmeorebas. 

6. sazogadoebrivi samsaxurebi da programebi unda iqnes ganviTarebuli arasrulwlovanTa 
danaSaulis aRkveTis mizniT, gansakuTrebiT maSin, rodesac specialuri saagentoebi da 
organoebi ar yofila Seqmnili. socialuri kontrolis formaluri saagentoebi gamoy-
enebul unda iqnes mxolod, rogorc mimarTvis saboloo saSualeba.

II. saxelmZRvanelo principebis moqmedebis sfero

7. winamdebare saxelmZRvanelo principebi ganmartebul da ganxorcielebul unda iqnes 
adamianis uflebaTa sayovelTao deklaraciis, ekonomikur, socialur da kulturul 
uflebaTa saerTaSoriso paqtis, samoqalaqo da politikur uflebaTa saerTaSoriso 
paqtis, bavSvis uflebaTa deklaraciisa da bavSvis uflebaTa konvenciis farTo CarCoeb-
Si da gaeros standartuli minimaluri wesebis konteqstSi, romelic exeba arasrulw-
lovanTa marTlmsajulebis ganxorcielebas (pekinis wesebi), iseve rogorc sxva samarT-
lebrivi aqtebisa da normebis gaTvaliswinebiT, romlebic exeba bavSvebisa da axalgazr-
da pirebis uflebebs, interesebsa da keTildReobas.

8. winamdebare saxelmZRvanelo principebi ganxorcielebul unda iqnes TiToeul saxelmwi-
foSi arsebuli ekonomikuri, socialuri da kulturuli pirobebis konteqstSi.

III. zogadi aRkveTa

9. aRkveTis amomwuravi gegmebi unda iqnes SemuSavebuli mTavrobis yvela doneze da isini 
unda moicavdes:

a) problemis siRrmiseul analizsa da xelmisawvdomi programebis, samsaxurebis, saSu-
alebebisa da resursebis CamonaTvals;

b) kargad gaweril pasuxismgeblobebs kompetenturi saagentoebis, dawesebulebebisa 
da personalisaTvis, romlebic Cabmuli arian aRkveTasTan dakavSirebul saqmianoba-
Si;

g) meqanizmebs aRkveTasTan dakavSirebuli saqmianobebis koordinaciasTan mimarTebiT 
samTavrobo da arasamTavrobo saagentoebs Soris;

d) politikas, programebsa da strategiebs, romlebic dafuZnebuli iqneba prognozul 
kvlevaze da mudmivad moxdeba maTi monitoringi da jerovani Sefaseba ganxorciele-
bis procesSi;

e) danaSaulebrivi aqtebis Cadenis SesaZleblobis efeqtiani Semcirebis meTodebi;

v) sazogadoebis CarTuloba mravalmxrivi samsaxurebisa da programebis meSveobiT;

z) centralur da saxelmwifo mTavrobebTan, adgilobriv TviTmmarTvelobebsa da ad-
gilobriv mTavrobebTan mWidro disciplinaTaSorisi TanamSromloba, romelSic mo-
nawileobas aseve miiRebs kerZo seqtori, sazogadoebis warmomadgeneli moqalaqee-
bi, romlebTan mimarTebiTac unda ganxorcieldes momsaxureba, SromiTi, bavSvebze 
mzrunveli, janmrTelobasTan dakavSirebuli ganaTlebis, socialuri, samarTaldam-
cavi da marTlmsajulebis organoebi, romelTa mizanic iqneba koncentrirebuli saq-
mianobis ganxorcieleba arasrulwlovanTa danaSaulis aRkveTasa da axalgazrdebis 
mier danaSaulis Cadenis aRmofxvrasTan dakavSirebiT;
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T) axalgazrdebis monawileoba danaSaulis aRkveTis politikis SemuSavebasa da pro-
cesSi, maT Soris, sazogadoebrivi Tanxebis xarjvaSi, axalgazrdebis mier sakuTari 
problemebis gadaWrasa da msxverplTaTvis anazRaurebis gacemaSi, iseve rogorc 
daxmarebis programebSi;

i) kompetenturi personali yvela doneze.

IV. socializaciis procesi

10. xazgasmiT unda aRiniSnos aRmkveTi RonisZiebebi, romlebic aadvilebs yvela bavSvisa 
da axalgazrda piris warmatebul socializaciasa da integracias, kerZod, ojaxebis, 
sazogadoebis, Tanatolebis jgufis, skolebis, profesiuli treningebisa da samuSaoSi 
Cabmis TvalsazrisiT, iseve rogorc moxalise organizaciebis saSualebiT. Sesabamisi 
yuradReba unda gamaxvildes bavSvebisa da axalgazrdebis Sesaferis pirovnul ganvi-
Tarebaze da isini miCneul unda iqnen srulyofil da Tanaswor partniorebad social-
izaciisa da integraciis procesSi. 

a. ojaxi

11. yovelma sazogadoebam didi yuradReba unda dauTmos  ojaxebisa da maTi wevrebis saWi-
roebebsa da keTildReobas.

12. gamomdinare iqidan, rom ojaxi TamaSobs mTavar rols bavSvebis socializaciis procesSi, 
mTavrobisa da sazogadoebis mcdeloba ojaxis, maT Soris, ojaxis ufrosi Taobebis, Sen-
arCunebasTan dakavSirebiT unda ganxorcieldes. sazogadoebas akisria pasuxismgebloba 
daxmareba gauwios ojaxs bavSvis movlasa da dacvaSi, iseve rogorc bavSvis fizikuri da 
sulieri keTildReobis uzrunvelyofaSi. Sesabamisi RonisZiebebi unda iqnes ganxor-
cielebuli, maT Soris, dRis ganmavlobaSi bavSvis movlasTan dakavSirebiT. 

13. mTavrobebma unda ganaxorcielon iseTi politika, romelic xels uwyobs bavSvis aRzr-
das stabilur da wynar ojaxur garemoSi. ojaxebs, romlebic saWiroeben daxmarebas ar-
astabiluri an konfliqturi pirobebis gadaWraSi, unda gaewioT Sesabamisi daxmareba.

14. rodesac ar arsebobs stabiluri an wynari ojaxuri garemo da sazogadoebis mcdeloba, 
daxmareba gauwios ojaxs xsenebulTan dakavSirebiT, warumatebeli aRmoCndeba, xolo 
ojaxis ufrosi Taobis wevrebs ar SeuZliaT Seasrulon xsenebuli roli, alternatiu-
li samyofeli, maT Soris, gaSvileba da bavSvze mzrunvelobis ganxorcielebis SesaZle-
bloba unda iqnes ganxiluli. xsenebuli maqsimalurad unda uqmnides bavSvs stabilur 
da wynar ojaxur garemos da amave dros bavSis mier SeCvevasTan dakavSirebuli grZnobis 
mxedvelobaSi miRebiT, Tavidan unda iqnes acilebuli `gaSvilebasTan~ dakavSirebuli 
problemebi.

15. gansakuTrebuli yuradReba unda gamaxvildes im ojaxebis bavSvebze, romlebsac SeeqmnaT 
problemebi swrafi da moulodneli ekonomikuri, socialuri da kulturuli cvlilebe-
bis gamo, kerZod ki, adgilobriv, migrant da ltolvil ojaxebs. gamomdinare iqedan, rom 
aseT cvlilebebs SeuZlia daarRvios ojaxis unari ganaxorcielos bavSvis tradiciuli 
aRzrda da movla-patronoba, rac xSirad xdeba kulturuli konfliqtis Sedegad, ganx-
orcielebul unda iqnes inovaciuri da socialurad konstruqciuli meTodebi bavSvebis 
socializaciisaTvis.    

16. unda ganxorcieldes RonisZiebebi da unda ganviTardes programebi, raTa ojaxebs mieceT 
SesaZlebloba aRiqvan bavSvebis ganviTarebasa da movlasTan, Svilebsa da mSoblebs So-
ris dadebiTi urTierTobebis CamoyalibebasTan, mSoblebis mier bavSvebisa da mozarde-
bis problemebze yuradRebis gamaxvilebasTan, maTi ojaxur da sazogadoebriv saqmiano-
baSi Cabmis waxalisebasTan dakavSirebiT mSoblis rolisa da valdebulebebis Sesaxeb.



saerTaSoriso standartebi arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebaSi

26

17. mTavrobebma unda gadadgan nabijebi, raTa xeli Seuwyon ojaxis erTianobasa da harmo-
nias da amave dros winaRobebi Seuqmnan mSoblebisagan bavSvebis gancalkevebas, garda 
iseTi SemTxvevebisa, rodesac Seqmnili pirobebi zegavlenas axdens bavSvis keTildReo-
basa da momavlaze da sxvagvar SesaZlo gamosavals ar iZleva. 

18. mniSvnelovani xazgasmiT unda aRiniSnos ojaxisa da ojaxis didi wevrebis socializaci-
is funqcia; aseve Tanabrad mniSvnelovania momavali rolis, pasuxismgeblobebis, sazoga-
doebaSi axalgazrda pirebis monawileoba da partnioroba.

19. jerovani socializaciisas bavSvis uflebebis dacvis uzrunvelsayofad, mTavrobebi da 
sxva Sesabamisi organoebi unda daeyrdnon arsebul socialur da samarTlebriv orga-
noebze, magram,  maSin rodesac tradiciuli institutebi da Cveulebebi aRar aris efeq-
tiani, maT aseve unda uzrunvelyon da neba darTon inovaciuri RonisZiebebis ganxor-
cieleba. 

b. ganaTleba

20. mTavrobebs akisriaT valdebuleba yvela axalgazrdasaTvis xelmisawvdomi gaxadon 
sajaro ganaTleba.

21. saganmanaTleblo sistemebi akademiuri da profesiuli ganaTlebis RonisZiebebis garda, 
gansakuTrebul yuradRebas unda uTmobdnen Semdeg sakiTxebs:

a) ZiriTadi faseulobebis swavlebasa da bavSvis kulturuli TviTmyofadobisa da saxe-
obis ganviTarebasa da pativiscemas im qveynis socialuri faseulobebis Sesabamisad, 
romelSic bavSvi cxovrobs, aseve im civilizaciebis gaTvaliswinebiT, romlebic 
bavSvis civilizaciisagan gansxvavdeba da aseve adamianis uflebebisa da ZiriTadi 
Tavisuflebebis mxedvelobaSi miRebiT;

b) pirovnebis ganviTareba da pirovnebad CamoyalibebisaTvis xelSewyoba, axalgazrda 
pirebis talantebis, sulieri da fizikuri SesaZleblobebis maqsimalurad gamovle-
nas;

g) saganmanaTleblo procesSi axalgazrda pirebis aqtiurad da efeqtianad, da ara 
rogorc mxolod obieqtis, CarTva;

d) RonisZiebebis ganxorcieleba, romlebic aRvivebs TviTmyofadobis grZnobas skolis 
Tu sazogadoebisadmi kuTvnilebasTan dakavSirebiT;

e) axalgazrda pirebis waxaliseba, raTa maT Seignon da pativi scen gansxvavebul 
mosazrebebsa da Sexedulebebs, iseve rogorc kulturul da sxvagvar gansxvavebebs;

v) informaciisa da miTiTebebis uzrunvelyofa profesiul treningebTan, samuSaoebisa 
da karieris ganviTarebis SesaZleblobebTan dakavSirebiT;

z) pozitiuri emociuri mxardaWeris aRmoCena axalgazrda pirebisaTvis da araswori 
fsiqologiuri mopyrobis Tavidan acileba;

T) mkacri disciplinuri RonisZiebebis, kerZod ki, sxeulebrivi sasjelis Tavidan ac-
ileba;

22. saganmanaTleblo sistemebi mimarTuli unda iyos iqiTken, rom TanamSromloba ganxor-
cieldes mSoblebTan, sazogadoebriv organizaciebTan da organoebTan erTad, rom-
lebic dakavebuli arian axalgazrda pirebiT.

23. axalgazrda pirebi da maTi ojaxebi informirebul unda iqnen arsebuli kanonmdeblobi-
sa da maTi uflebebisa da pasuxismgeblobebis Sesaxeb, iseve rogorc zogadi faseulobe-
bis, maT Soris gaerTianebuli erebis organizaciis farglebSi SemuSavebuli saerTaSo-
risosamarTlebrivi aqtebis Sesaxeb.
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24. saganmanaTleblo sistemebma gansakuTrebuli movla unda ganaxorcielon da yuradReba 
gaamaxvilon, im axalgazrda pirebTan mimarTebiT, romlebic socialuri safrTxis winaSe 
imyofebian. specialuri aRmkveTi programebi da saganmanaTleblo masalebi, ganawesi, 
midgomebi da saSualebebi unda iqnes ganviTarebuli da srulad ganxorcielebuli.

25. gansakuTrebuli yuradReba unda gamaxvildes amomwuravi politikisa da strategiis Se-
muSavebaze axalgazrdebis mier alkoholis, narkotikebisa da sxva mavne nivTierebebis 
gamoyenebasTan dakavSirebiT. maswavleblebi da sxva Sesabamisi pirebi unda saTanadod 
gaiwvrTnan, raTa aRkveTon da gaumklavdnen xsenebul problemebs. informacia narko-
tikebis gamoyenebasa da borotad moxmarebasTan dakavSirebiT, maT Soris, alkoholis 
CaTvliT, unda miewodos studentur organos. 

26. skolebi gamoyenebul unda iqnes rogorc Sesabamisi saSualeba da centrebi axalgazr-
da pirebisaTvis samedicino, rCeva darigebebisa da sxva saxis daxmarebis gawevisaTvis. 
xsenebuli gansakuTrebiT exebaT im axalgazrdebs, romlebsac specialuri saWiroebebi 
gaaCniaT da ganicdian Seuracxmyofas, uyuradRebobas, Cagvrasa da eqspluatacias.

27. sxvadasxva saganmanaTleblo programebis, maswavleblebisa da sxva srulwlovani pireb-
isa da studenturi organoebis daxmarebiT, gulisyuriT mopyroba unda ganxorcieldes 
axalgazrda pirebis problemebTan, saWiroebebsa da SexedulebebTan dakavSirebiT. 
xsenebuli exeba gansakuTrebiT im axalgazrdebs, romlebic miekuTvnebian araprivi-
legirebul, daCagrul mdgomareobaSi myofT, miekuTvnebian eTnikur an sxva saxis um-
ciresobebs, iseve rogorc dabal Semosavlian jgufebs.

28. saskolo sistemebi unda ecadon daakmayofilon da xeli Seuwyon umaRlesi profesiuli 
da saganmanaTleblo standartebis arsebobas, romlebic unda ganxorcieldes arsebuli 
ganawesis, swavlebisa da swavlis meTodebisa da midgomebis Sesabamisad, iseve rogorc 
kvalificirebuli maswavleblebis mowvevisa da maTi treningis safuZvelze. uzrunvely-
ofil unda iqnes axalgazrdebis moswrebis regularuli monitoringi da Sefaseba Sesa-
bamisi organizaciebisa da xelisuflebis organoebis mier.

29. skolebma, sazogadoebriv jgufebTan erTad, unda dagegmon, ganaviTaron da ganaxor-
cielon axalgazrdebisaTvis saintereso ganawesis gareT arsebuli RonisZiebebi.

30. specialuri daxmareba unda gaewioT bavSvebsa da axalgazrda pirebs, romlebic awyde-
bian siZneleebs daswrebasTan an gacdenebTan dakavSirebiT.

31. skolebma unda waaxalison iseTi politikisa da wesebis ganxorcieleba, romlebic sa-
marTliani da jerovania; studentebi warmodgenil unda iqnen organoebSi, romlebic ay-
alibeben skolis politikas, maT Soris disciplinasTan da gadawyvetilebis miRebasTan 
dakavSirebul politikas. 

g. sazogadoeba

32. unda ganviTardes an sadac arsebobs unda gaZlierdes sazogadoebaze dafuZnebuli sam-
saxurebi da programebi, romlebic pasuxobs specialur saWiroebebs, problemebs, inter-
esebsa da axalgazrda pirebis guliswuxils da, romlebic sTavazobs axalgazrda pirebsa 
da maT ojaxebs Sesaferis samarTlebriv daxmarebasa da miTiTebebis micemas.

33. sazogadoebam unda uzrunvelyos, xolo iq sadac arsebobs, gaaZlieros sazogadoebrivi 
mxardaWera da RonisZiebebi axalgazrda pirebisaTvis, maT Soris, sazogadoebrivi gan-
viTarebis centrebi, gamajansaRebeli dawesebulebebisa da momsaxurebis arseboba, raTa 
gadaWril iqnes im bavSvebis specialuri problemebi, romlebsac emuqrebaT socialuri 
safrTxe. xsenebuli RonisZiebebis ganxorcielebisas uzrunvelyofil unda iqnes indi-
videbis pativiscema.

34. specialuri dawesebulebebi unda iqnes Seqmnili adekvaturi TavSesafaris uzrunvely-
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ofis mizniT im axalgazrdebisaTvis, romlebsac aRar SeuZliaT icxovron saxlSi an ar 
aqvT sacxovrebeli saxli.

35. momsaxurebisa da daxmarebis RonisZiebebis garkveuli saxeobebi unda iqnes uzrunvely-
ofili, raTa gadaWril iqnes is siZneleebi, romlebsac ganicdian axalgazrda pirebi siy-
mawvileSi. aseTi saxis samsaxurebi unda moicavdes specialur programebs axalgazrda 
narkomanebisaTvis, romlebic saWiroeben mzrunvelobas, samarTlebriv daxmarebas, Tan-
adgomasa da Terapiul Carevas. 

36. voluntaruli organizaciebi, romlebic axorcieleben axalgazrda pirebis momsaxure-
bas, unda sargeblobdnen finansuri da sxva saxis mxardaWeriT mTavrobebis an sxva dawe-
sebulebebis mxridan.

37. axalgazrduli organizaciebi unda iqnen Seqmnili an gaZlierebuli adgilobriv doneze 
da maT unda mieceT srulfasovani monawileobis statusi sazogadoebrivi saqmianobis 
menejmentSi. xsenebulma organizaciebma xeli unda Seuwyon axalgazrdobas ganaxor-
cielon da moaxdinon koleqtiuri da voluntaruli proeqtebis organizeba, kerZod ki, 
im proeqtebis, romelTa mizanic aris im pirTa daxmareba, romlebic amas saWiroeben. 

38. samTavrobo uwyebebma unda ganaxorcielon specialuri pasuxismgebloba da uzrunvely-
on aucilebeli momsaxureba usaxlkaro an quCis bavSvebTan mimarTebiT; uzrunvelyo-
fil unda iqnes informaciis gacema adgilobriv dawesebulebebTan, sacxovrebelTan, 
dasaqmebasTan da daxmarebis sxva wyaroebTan dakavSirebiT axalgazrda pirebisaTvis da 
isini xelmisawvdomi unda iyos maTTvis.

39. Seqmnili unda iqnes mravali gamajansaRebeli dawesebuleba da samsaxuri, romelTa in-
teresic mimarTuli unda iyos axalgazrda pirebze da isini advilad unda iyos xelmi-
sawvdomi.

d. masmedia

40. masmedia unda iqnes waxalisebuli, raTa moxdes imis uzrunvelyofa, rom axalgazrda 
pirebs hqodeT informaciasa da masalebis xelmisawvdomoba mravalmxrivi erovnuli da 
saerTaSoriso wyaroebidan. 

41. masmedia unda iqnes waxalisebuli, raTa aRweron axalgazrda pirebis mier sazogadoebi-
saTvis gaweuli sasikeTo saqmianoba.

42. masmedia unda iqnes waxalisebuli, rom gaavrcelos informacia sazogadoebaSi axal-
gazrda pirebisaTvis samsaxurebis, dawesebulebebisa da saSualebebis arsebobis Sesaxeb.

43. zogadad masmedia, televizia da gansakuTrebiT kinomedia, unda iqnes waxalisebuli, rom 
Seamciron pornografiis, narkotikebisa da Zaladobis Cveneba da Zaladoba warmoaCinon 
uaryofiTad, iseve rogorc Tavidan iqnes acilebuli damamcirebeli da Rirsebis Sem-
laxveli prezentacia, gansakuTrebiT bavSvebTan, qalebTan da pirTa Soris urTierTo-
basTan mimarTebiT, da Tanasworobis principebTan da rolTan dakavSirebiT.

44. masmediam unda icodes misi mniSvnelovani socialuri rolisa da pasuxismgeblobebis Ses-
axeb, iseve rogorc misi zegavlenis Sesaxeb im urTierTobebTan dakavSirebiT, romlebic 
exeba axalgazrdebis mier narkotikebisa da alkoholis borotad gamoyenebas. masmediam 
unda gamoiyenos Tavisi Zala narkotikebis aRkveTasTan dakavSirebiT sando mesijebze 
dayrdnobiTa da dabalansebuli midgomiT. narkotikebTan dakavSirebiT saganmanaTle-
blo programebi yvela doneze unda iqnes waxalisebuli. 
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V. socialuri politika

45. samTavrobo saagentoebma maRali prioriteti unda mianiWon axalgazrda pirebisaTvis 
gankuTvnil gegmebsa da programebs da unda uzrunvelyon sakmarisi Tanxebi da sxva 
resursebi, raTa efeqtianad ganxorcieldes momsaxureba, ifunqcioniron dawesebule-
bebma da samedicino personali kompetenturad iyos momzadebuli samedicino da suli-
eri mkurnalobis gawevisaTvis, uzrunvelyofil iqnes Sesabamisi kaloriulobis sakvebi, 
sacxovrebeli da sxva Sesabamisi momsaxureba, maT Soris, narkotikebisa da alkoholis 
borotad gamoyenebis aRkveTa da mkurnalobis ganxorcieleba, imis uzrunvelyofa, rom 
aseTma saSualebebma miaRwios axalgazrdebamde da sargebloba moutanos maT. 

46. axalgazrda pirebis institucionalizacia unda warmoadgendes mimarTvis saboloo 
saSualebas da isic minimaluri aucilebeli periodiT da axalgazrda piris interesebi 
unda warmoadgendes umaRles Rirebulebas. kriteriumebi, romlebic iZleva am saxis 
formaluri Carevis nebarTvas, mkacrad unda iqnes gansazRvruli da SezRuduli Sem-
deg situaciebTan mimarTebiT: a) rodesac bavSvi an axalgazrda piri ganicdis zians, 
romelic mas miayenes mSoblebma an mzrunvelebma; b) rodesac bavSvis an axalgazrda 
piris mimarT ganxorcielda seqsualuri, fizikuri an emociuri Zaladoba mSoblebis 
an mzrunvelebis mxridan; g) rodesac bavSvi an axalgazrda piri ugulebelyofil, mi-
tovebul an eqsploatirebul iqna mSoblebis an meurveebis mier; d) rodesac bavSvs, an 
axalgazrda pirs emuqreba fizikuri an sulieri zianis miyeneba maTi mSoblebis an meur-
veebis saqcielis gamo; daße) rodesac gamovlindeba seriozuli fizikuri an fsiqolo-
giuri safrTxe bavSvisaTvis an axalgazrda pirisaTvis TviT missave saqcielSi da arc 
mSoblebs, meurveebs, an arasrulwlovans Tavad da arc arasacxovrebeli tipis sazoga-
doebriv samsaxurebs SeuZliaT Tavidan airidon safrTxe garda institucionalizaci-
is saSualebisa.

47. samTavrobo uwyebebma unda uzrunvelyon axalgazrda pirebi umaRles saswavleblebSi 
ufaso swavlis gagrZelebis SesaZleblobiT, maSin rodesac mSoblebs an meurveebs ar 
SeuZliaT daxmareba gauwion maT, da aseve samuSao gamocdilebis miRebiT.

48. dagegmil da ganxorcielebul unda iqnes danaSaulis aRkveTasTan dakavSirebuli 
programebi sando, samecniero kvlevebis Sedegebisa da perioduli monitoringis, 
Sefasebisa da Sesabamisad Sesworebis safuZvelze.

49.  samecniero informacia unda miewodos profesiul sazogadoebasa da farTo sazogadoebas 
im situaciis Sesaxeb, romelic mianiSnebs an SeiZleba dasruldes axalgazrda pirebis 
fizikur an fsiqologiur msxverplad CamoyalibebiT, zianiT an ZaladobiT, iseve rogorc 
eqspluataciiT. 

50. zogadad dagegmvasa da programebSi monawileoba unda iyos nebis gamovlinebis 
safuZvelze. axalgazrda pirebi, Tavad unda iyvnen Cabmulni maT SemuSavebaSi, 
ganviTarebasa da ganxorcielebaSi.

51. mTavrobebma unda daiwyon an gaagrZelon midgomebis kvleva, ganviTareba da 
ganxorcieleba im RonisZiebebTan da strategiebTan dakavSirebiT, romlebic sisxlis 
samarTalwarmoebas miekuTvneba, iseve rogorc scdeba mis sazRvrebs da miznad 
isaxavs ojaxuri Zaladobis aRkveTas, rac zegavlenas axdens axalgazrda pirebze da 
uzrunvelyofs samarTlian mopyrobas ojaxuri Zaladobis msxverplebTan mimarTebiT.

VI. kanonmdebloba da arasrulwlovnebTan dakavSirebuli marTlmsajulebis 
ganxorcieleba

52. mTavrobebma unda miiRon da ganaxorcielon konkretuli kanonebi da procedurebi, raTa 
xeli Seuwyon da daicvan yvela axalgazrda piris adamianis uflebebi da keTildReoba.

53. miRebul da cxovrebaSi gatarebul unda iqnes kanonmdebloba, romelic krZalavs 
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bavSvebisa da axalgazrda pirebis Cagvras, Zaladobas, eqsploataciasa da kriminalur 
saqmianobas.

54. arcerTi bavSvi an axalgazrda piri ar SeiZleba daeqvemdebaros uxeS an Rirsebis Semlaxvel 
gamasworebel mopyrobas an dasjas saxlSi, skolaSi an sxva romelime dawesebulebaSi. 

55. ganxorcielebul da dacul unda iqnes kanonmdebloba, romlis mizanic aris bavSvebisa 
da axalgazrda pirebisaTvis iaraRze xelmisawvdomobis SezRudva;

56. imisaTvis, rom aRvkveToT axlagazrda pirebis Semdgomi stigmatizacia, viqtimizacia 
da kriminalizacia, ganxorcielebul unda iqnes kanonmdebloba, raTa uzrunvelyofil 
iqnes, rom nebismieri saqmianoba, romelic ar iTvleba danaSaulad an ar isjeba mozardis 
mier Cadenis SemTxvevaSi, ar iTvlebodes danaSaulad da ar isjebodes im SemTxvevaSi, 
Tuki igi Cadenil iqneba axalgazrda piris mier.

57. mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli ombudsmenis ofisis an analogiuri damoukidebeli 
organos Seqmnis SesaZlebloba, romelic uzrunvelyofs, rom axalgazrda pirebis 
statusi, uflebebi da interesebi daculi iqneba da Sesaferisi xelmisawvdomoba 
xelTarsebul samsaxurebze ganxorcieldeba. ombudsmeni an Sesabamisad daniSnuli 
sxva organo, aseve zedamxedvelobas gauwevda riadis saxelmZRvanelo principebis, 
pekinis wesebisa da TavisuflebaaRkveTil arasrulwovnebTan dakavSirebuli wesebis 
ganxorcielebas. ombudsmeni an sxva organo regularul intervalebSi gamoaqveynebda 
moxsenebas im progresis da siZneleebis Sesaxeb, romlebic warmoCindeboda aqtis 
ganxorcielebis procesSi. aseve Seqmnil unda iqnes bavSvTa dacvis samsaxurebi.

58. samarTaldamcavi da sxva Sesabamisi orive sqesis personali unda iqnes gawvrTnili, raTa 
adekvaturad daakmayofilon yvela is saWiroeba, romlebic gaaCnia axalgazrda pirebs 
da isini aseve gaTviTcnobierebuli unda iyvnen programebsa da Sesabamis saSualebebTan 
dakavSirebiT, romlebic gamoiyeneba axalgazrda pirebis mier samarTlis sistemidan 
gadaxvevis SemTxvevaSi.

59. ganxorcielebul da mkacrad unda iqnes daculi kanonmdebloba, raTa dacul 
iqnen bavSvebi da axlagazrda pirebi narkotikebis borotad gamoyenebisa da narko-
vaWrebisagan.

VII. kvleva, politikis ganviTareba da koordinacia

60. mcdelobebi unda iqnes ganxorcielebuli da Sesabamisi meqanizmebi unda Seiqmnas, raTa 
mraval disciplinur da Sida disciplinur safuZvelze, urTierToba da koordinacia 
ganxorcieldes ekonomikur, socialur, saganmanaTleblo da janmrTelobasTan 
dakavSirebul saagentoebsa da samsaxurebs, marTlmsajulebis sistemas, axalgazrdebs, 
sazogadoebasa da ganviTarebis saagentoebsa da sxva dawesebulebebs Soris.

61. informaciis gacvla, gamocdileba da eqspertiza, romelic miiRweva proeqtebis, 
programebis, praqtikisa da im iniciativebis safuZvelze, romlebic exeba 
arasrulwlovanTa danaSauls, danaSaulis aRkveTasa da arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebas, unda gaZlierdes erovnul, regionalur da saerTaSoriso doneze. 

62. unda ganviTardes da gaZlierdes regionaluri da saerTaSoriso TanamSromloba 
axalgazrdebis danaSaulebTan, danaSaulis aRkveTisa da arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebasTan dakavSirebiT, sadac CarTuli iqnebian praqtikosebi, eqspertebi 
da gadawyvetilebis mimRebi pirebi.

63. yvela mTavrobam, gaerTianebuli erebis organizaciam da sxva Sesabamisma organizaciebma 
Zlieri mxardaWera unda aRmouCinon teqnikur da mecnierul TanamSromlobas praqtikul 
da Sesabamis politikasTan dakavSirebul sakiTxebze, kerZod, treningebTan, pilotur da 
sademonstracio proeqtebTan da konkretul sakiTxebTan mimarTebiT, romlebic exeba 
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axalgazrda pirebis mier Cadenili danaSaulebisa da arasrulwlovanTa danaSaulis 
aRkveTas.

64. TanamSromloba unda iqnes waxalisebuli mecnieruli kvlevis warmoebasTan mimarTebiT, 
romelic ukavSirdeba axalgazrdebis mier danaSaulis Cadenisa da arasrulwovnebis 
danaSaulis aRkveTis Sesaxeb efeqtiani midgomebis SemuSavebas, da aseTi kvlevis Sedegebi 
farTod unda iqnes gavrcelebuli da Sefasebuli.

65. gaeros Sesabamisma organoebma, institutebma, saagentoebma da ofisebma mWidrod 
unda iTanamSromlon da koordinacia gauwion bavSvebTan, arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebasTan, axalgazrda pirebis danaSaulsa da arasrulwlovnebis danaSaulis 
aRkveTasTan dakavSirebul sxvadasxva sakiTxebze.

66. winamdebare saxelmZRvanelo principebis safuZvelze, gaeros samdivnom, dainteresebul 
institutebTan erTad, unda iTamaSon aqtiuri roli kvlevis warmoebaSi, mecnierul 
TanamSromlobaSi, politikasTan dakavSirebuli SesaZleblobebis formulirebaSi da 
maT gadasinjvasa da ganxorcielebis monitoringSi. xsenebuli unda warmoadgendes 
informaciis sando wyaros danaSaulis aRkveTasTan dakavSirebul efeqtian midgomebTan 
mimarTebiT. 
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gaero-s mi ni ma lu ri stan dar tu li we se bi
ar asrul wlo van Ta mi marT mar Tlmsa ju le bis 

gan xor ci e le bis Sesaxeb*

(`pekinuri wesebi~)

nawili pirveli 

zogadi principebi 

1. ZiriTadi miznebi 

1.1 wevri saxelmwifoebi Seecdebian saTanado zogadi interesis Sesabamisad, xeli Seuwyon 
arasrulwlovanisa da misi ojaxis keTildReobas. 

1.2  wevri saxelmwifoebi Zalisxmevas ar daiSureben, raTa ganaviTaron pirobebi, romlebic 
uzrunvelyofs arasrulwlovanis Sinaarsian arsebobas sazogadoebaSi; aseve cxovrebis 
im periodSi, rodesac igi [arasrulwlovani] yvelaze metadaa mgrZnobiare devianturi 
qmedebis mimarT, xels Seuwyobs pirad ganviTarebas da ganaTlebas, romelic SeZlebis-
dagvarad damoukidebelia danaSaulisa  da saarTaldarRvevisagan. 

1.3  saTanado yuradReba unda daeTmos konkretul RonisZiebebs, rac aseve moicavs yvela 
SesaZlo resursis, maT Soris ojaxis, moxaliseebisa da sxva sazogadoebrivi jgufebis, 
aseve skolebisa da sxva sazogadoebrivi institutebis mobilizacias arasrulwlovan-
Ta keTildReobis xelSewyobis mizniT, raTa Semcirdes kanonis gamoyeebis aucilebloba 
da samarTaldamrRvevi arasrulwlovanis mimarT mopyroba iyos efeqturi, samarTliani 
da humanuri. 

1.4  arasrulwlovanTa marTlmsajuleba unda iTvlebodes TiToeuli saxelmwifos  erov-
nuli ganviTarebis ganuyofel nawilad da iyos yvela arasrulwlovanisaTvis socialu-
ri marTlmsajulebis yovlismomcvel CarCoSi, rac erTdroulad xels Seuwyobs axal-
gazrdebis dacvas da sazogadoebaSi marTlwesrigis SenarCunebas. 

1.5  es wesebi ganxorcieldeba TiToeul wevr saxelmwifoSi arsebuli ekonomikuri, so-
cialuri da kulturuli pirobebis konteqtsis Sesabamisad.

1.6  arasrulwlovanTa marTlmsajuleba unda viTardebodes sistematurad da moxdes ko-
ordinireba saTanado samsaxurebSi CarTuli personalis kompetenciis, maTi meTodebis, 
midgomisa da mosazrebis gaumjobesebisa da SenarCunebis mizniT. 

komentari 

farTo ZiriTadi miznebi Seexeba mTlian socialur politikas da mimarTulia arasrulwo-
vanTa keTildReobis maqsimalurad xelSewyobisaken, rac Seamcirebs arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis gamoyenebis aucileblobas da Sesabamisad Seamcirebs zians, rac SeiZ-
leba gamoiwvios [marTlmsajulebis] gamoyenebam. axalgazrdebis mimarT mzrunvelobiTi 
RonisZiebebi sanam samarTaldarRveva daiwyeba aris [am] wesebis gamoyenebis Tavidan acile-

*  miRebulia generaluri asambleis 1985 wlis 29 noembris 40/33 rezoluciiT.
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bisaTvis aucilebeli wina piroba politikis doneze. 1.1-dan 1.3-mde wesebi miuTiTebs, Tu 
ra mniSvnelovan rols asrulebs arasrulwlovanebze mimarTuli qmediTi socialuri po-
litika, inter alia, arasrulwlovanTa danaSaulisa da samarTaldarRvevebis Tavidan acilebaSi. 
wesi 1.4 gansazRvravs, rom arasrulwlovanTa marTlmsajuleba aris arasrulwlovanTaTvis 
socialuri samarTlianobis ganuyofeli nawili, xolo wesi 1.6 miuTiTebs arasrulwlovan-
Ta marTlmsajulebis mudmivi gaumjobesebis aucileblobaze, rac ar unda CamorCebodes 
arasrulwlovanTaTvis progresuli socialuri politikis ganviTarebas da yovelTvis iT-
valiswinebdes  momsaxure personalis mudmivi gaumjobesebis aucileblobas. 1.5 wesi iTva-
liswinebs wevr saxelmwifoebSi arsebul mdgomareobas, risi Sedegic aris konkretuli wesis 
gansxvavebuli implementacia sxvadasxva saxelmwifoSi. 

2. wesebisa da gamoyenebuli ganmartebebis farglebi

2.1  Semdegi minimluri wesebi gamoiyeneba arasrulwlovani samarTaldamrRvevebis mimarT 
miukerZoeblad, rime gansxvavebis gareSe, magaliTad rasis, feris, sqesis, enis, religi-
is, politikuri an sxva Sexedulebebis, erovnuli an socialuri warmoSobis, qonebis, da-
badebiTi an sxva statusis niSniT. 

2.2  am wesebis miznebisaTvis wevri saxelmwifoebi gamoiyeneben Semdeg ganmartebebs imgva-
rad, rom Seesabamebodes maT samarTlebriv sistemebsa da koncefciebs: 

(a)  arasrulwlovani aris bavSvi an axalgazrda adamaini, romlis mimarT arsebul 
saarTlebriv sistemaSi SeiZleba gamoiyenebodes srulwlovanisagan gansxvavebuli 
wesebi danaSaulis Cadenis dros;

(b)  samarTaldarRveva aris nebismieri qmedeba (moqmedeba an umoqmedoba), romelic 
dasjadia arsebul samarTlebriv sistemaSi. 

(g)  arasrulwlovani samarTaldamrRvevi aris bavSvi an axalgazrda adamiani, romelic 
eWvmitanilia samarTaldarRvevis CadenaSi an romelmac, rogorc dadasturda, Cai-
dina samarTaldarRveva. 

2.3  yoveli erovnuli iurisdiqciis farglebSi unda moaxmaron saTanado Zalisxmeva, raTa 
miRebul iqnes kanonebis, wesebisa da debulebebis paketi, romlebic exeba arasrul-
wlovan samarTaldamrRvevebs, agreTve im institutebsa da organoebs, visac akisriaT 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganxorcieleba, da miznad isaxavs:

(a)  daakmayofilos arasrulwlovan samaRTaldamrRvevTa sxvadasxva moTxovna maTi Zi-
riTadi uflebebis dacvisas;

(b)  daakmayofilos sazogadoebis moTxovnebi;

(g)  moaxdinos am wesebis ganxorcieleba ganuxrelad da samarTlianad. 

komentari 

standartuli minimaluri wesebi mizanmimarTuladaa (ganzrax) formulirebuli imgvarad, 
rom SeiZlebodes misi gamoyeneba gansxvavebul samarTlebriv sistemebSi da amasTanave Ca-
moayalibos minimaluri standartebi arasrulwlovani samarTaldarRvevebis mopyrobis 
Sesaxeb arasrulwlovanis nebismieri ganmartebisa da arasrulwlovani samarTaldamrR-
vevebis Sesaxeb arsebuli nebismieri samarTlebrivi sistemis pirobebSi. wesebi yovelTvis 
unda gamoiyenebodes miukerZoeblad da raime gansxvavebis gareSe. swored amitom wesi 2.1. 
yuradRebas amaxvilebs imis saWiroebaze, rom wesebi yovlTvis gamoiyenebodes miukerZoe-
blad da yovelgvari gansxvavebis gareSe. es wesi imeorebs bavSvTa uflebebis Sesaxeb de-
klaraciis me-2 princips. wesi 2.2 ganmartavs “arasrulwlovansa” da “samarTaldarRvevas”, 
rogorc “arasrulwlovani samarTaldamrRvevis” cnebis Semadgenel nawilebs, romlebic 
[arasrulwlovani samarTaldamrRvevebi] arian am wesebis ZiriTadi subieqti (Tumca aseve 
ixileT wesebi 3 da 4). unda aRiniSnos, rom asakobrivi zRvari damokidebulia, rac aSkaradaa 
miTiTebuli, TiToeul samarTlebriv sistemaze, rac srulad iTvaliswinebs wevri saxelmwi-
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foebis ekonomikur, socialur, politikur, kulturul da samarTlebriv sistemebs. amis Se-
degad, “arasrulwovanis” cneba moicavs farTo asakobriv speqtrs 7-dan 18 wlamde an zemoT. 
aseTi mravalerovneba gansxvavebuli samarTlebrivi sistemebis ganuyofeli nawilia da ar 
amcirebs stanartuli minimaluri wesebis gavlenas. wesi 2.3 Seexeba specifiuri erovnuli 
kanondeblobis arsebobis aucileblobas, raTa moxdes standartuli minimaluri wesebis op-
tmaluri gamoyeneba rogorc samarTlebrivad, ise pratikulad.

3. wesebis gamoyenebis sferos gafarToeba

3.1  wesebis saTanado debulebebi gamoiyeneba ara mxolod arsrulwlovani saarTaldamrR-
vevebis mimarT, aramed im arasrulwlovanTa mimarTac, romelTa winaaRmdeg SeiZleba 
aRiZras sisxlis samarTlebrivi devna konkretuli qmedebisaTvis, Tu es ukanaskneli ar 
iqneboda dasjadi srulwlovanis mier Cadenis SemTxvevaSi.

3.2  Zalisxmeva unda iyos mimarTuli imisken, rom wesebSi Camoyalibebeuli pricnipebi 
gavrceldes yvela arasrulwlovanze, romelTa mimarT mimdinareobs socialuri uz-
runvelyofisa da meurveobis sakiTxebze procesi. 

3.3  Zalisxmeva aseve mimarTuli unda iyos imisken, rom wesebSi Camoyalibebuli principebi 
gamoiyenebodes axalgazrda srulwlovani damnaSaveebis mimarT. 

komentari

me-3 wesis Tanaxmad, standartuli minimaluri wesebiT gaTvaliswinebuli dacva vrceldeba 
aarasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebazec, raTa moicvas:

(a)  e.w. “statusidan gamomdinare samarTaldarRvevebs”, romelTac iTvaliswinebs sx-
vadasxva erovnuli samarTlebrivi sistema, sadac samarTaldarRvevad miCneuli 
qmedebaTa raodenoba ufro maRalia arasrulwovanebisaTvis, vidre srulwlovan-
TaTvis (magaliTad, skolis gacdena, skolisa da ojaxisaTvis daumorCilebloba, sa-
jarod daTrba da a.S.) (wesi 3.1); 

(b) arasrulwovanis mimarT socialuri uzrunvelyofisa da meurveobis process 
(wesi3.2); 

(g)  process, romelSic CarTulia axalgazrda srulwlovani samarTaldamrRvevi, rac 
ra Tqma unda, damokidebulia asakobriv zRvarze (wesi 3.3). 

wesebis gamoyenebis sferos gafarToeba am sam sferoSi gamarTlebuli unda iyos. wesi 3.1. 
iTvaliswinebs minimalur garantias am sferoebSi, xolo wesi 3.2. CaiTvleba sasurvel nabi-
jad, romelic mimarTuli iqneba ufro samarTliani, Tanaswori da humanuri marTlmsaju-
lebisaken yvela arasrulwlovanisaTvis, romlis qmedeba winaaRmdegobaSi modis kanonTan. 

4. sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobis asaki

4.1  im samarTlebriv sistemebSi, romlebic aRiarebs arasrulwlovanTa sisxlis samarT-
lebrivi pasuxismgeblobis asakis cnebas, aseTi asakis qveda zRvari ar unda dadgindes 
Zalian adreul asakSi emociuri, gonebrivi da inteleqtualuri mowifulobis faqtis 
gaTvaliswinebiT

.

komentari 

sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobis qeda zRvari Zalian gansxvavdeba istoriisa da 
kulturis gaTvaliswinebiT. Tanamedrove midgoma iqneba, bavSvi moqmedebs Tu ara sisxlis 
samarTlebrivi pasuxismgeblobis moraluri da fsiqologiuri komponentebis Sesabamisad; 
anu, bavSvi piradi Semecnebisa da aRqmis gaTvaliswinebiT SeiZleba Tu ara miviCnioT pasu-
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xismgeblad arsebiTad anti-socialuri qmedebisaTvis. Tu sisxlis samarTlebrivi pasuxism-
geblobis asaki Zalian dabal zRvarzea dadgenili an Tu saerTod ar arsebobs qveda zRvari, 
maSin pasuxismgeblobis cneba mniSvnelobas kargavs. zogadad, arsebobs axlo kavSiri  deli-
qventur an sisxlis samarTlebriv qmedebaze pasuxismgeblobis cnebasa da sxva socialur 
uflebebsa da pasuxismgeblobas (rogoricaa ojaxuri mdgomareoba, samoqalaqo umravleso-
ba da a.S.) Soris. amitom,  unda moxdes SeTanxmeba keTilgonivrul asakobriv qveda zRvarze, 
romelic gamoiyeneba saerTaSoriso donezec.

5. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis miznebi

5.1  arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistema gansakuTrebul yuradRebas unda ani-
Webdes arasrulwlovanTa keTildReobas da unda uzrunvelyos, rom arasrulwlovani 
samarTaldamrRvevis mimarT gamoyenebuli nebismeri RonisZieba yovelTvis iyos sa-
marTaldamrRvevisa da samarTaldarRvevis Tanazomieri. 

komentari

me-5 wesi Seexeba arasrulwlovanTa maTlmsajulebis or yvelaze mnivnelovan mizans. pir-
veli mizani aris arasrulwlovanTa keTildReobis xelSewyoba. es aris im samarTlebrivi 
sistemebis ZiriTadi mizani, romelSic arasrulwlovan damnaSaveebis saqmeebs ganixilavs 
saojaxo sasamarTloebi an administraciuli organoebi, magram arasrulwlovanTa keTild-
Reobas gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos aseve im samarTlebriv sistemebSic, rom-
lebSic danergilia sisxlis samarTlis sasamarTloebis modeli, rac xels Seuwyobs mxolod 
damsjeli sanqciebis gamoyenebas (aseve ixileT wesi 14). meore mizani aris “proporciulo-
bis (Tanazomierebis) principi”. es principi sayovelTaod cnobilia, rogorc damsjelobi-
Ti sanqciebis Semakavebeli saSualeba, romelic ZiriTad gamoixateba samarTlian midgomaSi 
samarTaldarRvevis simZimis gavaliswinebiT. axalgazrda samarTaldamrRvevTa qmedebaze 
pasuxi unda emyarebodes ara marto danaSaulis simZimes, aramed aseve piradi mdgomareobas. 
samarTaldamrRvevis piradma garemoebebma (magaliTad, socialuri statusi, ojaxuri md-
gomareoba, danaSauliT gamowveuli ziani an sxva faqtorebi, rac zegavlenas axdens pirad 
gareomebebze) unda moaxdinos gavlena sapasuxo RoniZiebis proporciulobaze (magaliTad, 
mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli samarTaldamrRvevis survili kompensacia misces msxver-
pls, an sakuTari surviliT daubrundes Sinaarsian da sasargeblo cxovrebas. ar aris saWiro 
imis mtkiceba, rom sapasuxo RonisZieba, romlis mizania axalgazrda samarTaldamrRvevis 
keTildReoba, SeiZleba gascdes aucileblobis zRvars da amis Sedegad daarRvios axal-
gazrda piris ZiriTadi uflebebi, rogorc es xdeba zogierT arasrulwlovanTa marTlm-
sajulebis sistemebSi. am dros niSvnelovania, dacul iqnes sapasuxo RonisZiebis Tanazo-
miereba (proporciuloba) rogorc samarTaldamrRvevisa da samarTaldarRvevis, aseve msx-
verplis mimarT. faqtiurad wesi 5 moiTxovs arc meti da arc naklebi samarTlian sapasuxo 
reaqcias  arasrulwlovanis mier gadacdomis an danaSaulis Cadenis yoveli SeTxvevisaTvis. 
am wesSi gaTvaliswinebulma sakiTxebma SeiZleba xeli Seuwyos orive mimaTulebis ganviTa-
rebas: axali da inovaciuri tipis sanqciebi aris iseTive sasurveli, rogorc sifrTxilis 
RonisZiebebi, raTa metismetad ar gafarTovdes arasrulwlovanTa mimarT formaluri so-
cialuri kontroli. 

6. diskreciuli uflebamosilebis moculoba

6.1  arasrulwlovanTa gansxvavebuli moTxovnebis, agreTve xelmisawvdomi RonisZiebebis 
mravalferovnebis gaTvaliswinebiT, nebadarTuli unda iyos saTanado diskreciuli 
qmedeba procesis yvela etapze da arasrulwlovanTa maTlmsajulebis administrire-
bis sxvadasxva doneze, maT Soris gamoZiebisas, mokvlevisas, sasamarTlo ganxilvisas da 
gadawyvetilebis gamotanis Semdeg etapze. 
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6.2  amasTan, unda uzrunvelyofil iqnes saTanado angariSgeba aseTi diskreciuli ufleba-
mosilebis ganxorcielebis yvela etapsa da doneze. 

6.3  diskreciuli uflebamosilebis ganmaxorcielebel pirebs unda hqondeT Sesabamisi kva-
lifikacia an unda moxdes maTi momzadeba, raTa maT gamoiyenon diskreciuli uflebamo-
sileba keTilgonivrulad maTi funqciebisa da mandatis gaTvaliswinebiT. 

komentari 

wesebi 6.1, 6.2 da 6.3 aerTianeben arasrulwlovanTa marTlmsajulebis efeqturi, samarTliani 
da humanuri administrirebis ramdenime ZiriTad mniSvnelovan niSans: prcesis warmoeis 
yvela mniSvnelovan etapze diskreciuli uflebamosilebis ganxorcielebis aucilebloba, 
raTa maT, vinc iRebs gadawyvetilebebs, SeeZloT im RonisZiebebis gatareba, romlebic 
yvelaze metad miesadageba mocemul saqmes; da Semowmebisa da blansirebis sistemis auci-
lebloba, raTa Tavidan iqnes acilebuli diskreciuli uflebamosilebiT borotad sarge-
bloba da dacul iqnes axalgazrda samarTaldamrRvevis uflebebi. angariSvaldebuleba da 
profesionalizmi aris farTo diskreciis Sekavebis saukeTeso saSualeba. amgvarad, pro-
fesiuli kvalifikaciis amaRlebasa da saeqsperto momzadebas gansakuTrebuli roli eni-
Weba arasrulwlovanTa saqmeebze diskreciuli uflebamosilebis keTilgonivrulad gamoy-
enebis uzrunvelyofisas (agreTve ixileT wesebi 1.6 da 2.2). am konteqstSi gansakuTrebuli 
yuradReba unda gamaxvildes diskreciuli uflebamosilebis gamoyenebis Sesaxeb ZiriTadi 
debulebis formulirebaze, aseve im debulebebze romlebic aregulirebs gadasinjvas da 
gasaCivrebas. am wesSi ar aris miTiTeba aseT meqanizmebze, vinaidan maTi inkorporireba saer-
TaSoriso minimalur standartebSi Zalian Znelia, radgan es ukanaskneli ver moicavs samar-
lebrivi sistemebis yvela gansxvavebas. 

7. arasrulwlovanTa uflebebi

7.1  samarTalwarmoebis yvela etpze garantirebuli unda iyos ZiriTadi procesualuri ga-
rantiebi, rogoricaa, udanaSaulobis prezumfcia, ufleba gaecnos wayenebul bralde-
bas, dumilis ufleba, dacviT sargeblobis ufleba, mSoblis an meurvis daswrebis uf-
leba, mowmeTa dapirispirebisa da jvaredini dakiTxvis ufleba da ufro maRal instan-
ciaSi gasaCivrebis ufleba. 

komentari 

wesSi 7.1 yuradReba gamaxvilebulia ramdenime mniSvnelovan sakiTxze, rolebic warmoadgens 
miukerZoebeli da samarTliani sasamarTlos ganuyofel nawils da aRiarebuliebul adami-
anis uflebebis Sesaxeb dokumentebSi (agreTve ixileT wesi 14). magaliTad, udanaSaulobis 
prezumfcia aseve ganmtkicebulia adamianis uflebebis sayovelTao deklaraciis me-11 mux-
liT da samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis me-14 muxlis 
me-2 punqtiT. amasTan minimaluri standartuli wesebis wesi 14 akonkretebs im sakiTxebs, 
romlebic aucilebelia arasrulwlovanTa saqmeebze samarTalwarmoebisas maSin, rodesac 
wesi 7.1 ganamtkicebulia mxolod yvelaze ZiriTad saproceso garantiebs. 

8. piradi cxovrebis dacva

8.1  yvela etapze dacul unda iqnes arasrulwlovanis ufleba pirad cxovrebaze, raTa Ta-
vidan iqnes acilebuli arasaTanado sajaroobiT an reputaciis SelaxviT gamowveuli 
ziani. 

8.2  zogadad, ar SeiZleba gamoqveyndes informacia, romelic xels Seuwyobs arasrulwova-
nis pirovnebis dadgenas. 
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komentari 

wesi 8 xazgasmiT aRniSnavs arasrulwlovanis piradi cxovrebis uflebis mniSvnelobas. ax-
algazrda adamianebi gansakuTrebiT eqvemdebarebian stigmatzacias. reputaciis Selaxvis 
(labelling) Sesaxeb kriminologiurma kvlevam daadastura, rom arasrulwlovanis mudmiv iden-
tifikacias “samarTaldamrRvevad” an “damnaSaved” mosdevs damRupveli Sedegebi (sxvadasx-
va xasiaTis). wesi 8 xazgasmiT aRniSnavs arasrulwlovnebis dacvis aucileblobas saqmesTan 
dakavSirebiT masobrivi informaciis saSualebebSi informaciis (magaliTad, eWvmitanili 
an msjavrdebuli axalgazrda samarTaldamrRvevTa saxelebis) gamoqveynebis Sedegebisagan. 
zogadad, individis interesi dacul unda iqnes. (me-8 wesis zogadi Sinaarsi dakonkrete-
bulia wesSi 21). 

9. gamomricxavi daTqma 

9.1  araferi am wesebSi imgvarad ar unda iqnes ganmartebuli, rac gamoricxavs gaeros mier 
miRebuli patimaTa mopyrobis Sesaxeb standartuli minimaluri wesebis an axalgazrde-
bis dacvisa da mzrunvelobis Taobaze sxva adamianis uflebebis Sesaxeb dokumentis da 
saerTaSoriso sazogadoebis mier aRiarebuli standartebis gamoyenebas. 

komentari

me-9 wesis mizania, Tavidan iqnes acilebuli am wesebis ganmartebisas an gamoyenebisas gauge-
broba da moxdes misi gamoyeneba arsebuli an momavalSi SemuSavebuli adamianis uflebebis 
Sesaxeb saerTaSoriso dokumentebis principebis Sesabamisad, magaliTad, adamianis ufle-
baTa sayovelTao deklaracia; ekonomikuri, socialuri da kulturuli uflebebis Sesaxeb 
saerTaSoriso paqti da saoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqti, 
deklaracia bavSvTa uflebebis Sesaxeb da bavSvebis uflebebis Sesaxeb konvenciis proeq-
ti. aRaniSnavia, rom am wesebis gamoyeneba unda moxdes imgvarad, rom ziani ar miadges iseTi 
saerTaSoriso standartebis gamoyenebas, romlebic Seicavs ufro farTo gamoyenebis de-
bulebebs (aseve ixileT wesi 27). 

nawili ori

gamoZieba da sisxlissamarTlebrivi devna

10. pirveladi kontaqti

10.1 arasrulwlovanis dakavebisas mis mSoblebs an meurves amis Taobaze dauyovnebli unda 
ecnoboT, xolo Tu dauyovnebeli informireba SeuZlebelia, mSoblebs an mzrunvels 
unda ecnobos mogvianebiT SeZlebisdagvarad mokle droSi. 

10.2 mosamarTle and sxva uflebamosili piri an organo dayovnebis gareSe ganixilavs gaTa-
visuflebis sakiTxs. 

10.3 urTierToba samarTaldamcav organoebsa da arasrulwlovan samarTaldamrRvevs So-
ris unda ganxorcieldes imgvarad, rom pativi miagon arasrulwlovanis samarTlebriv 
statuss, xeli Seewyos arasrulwlovanis keTildReobas da Tavidan iqnes acilebuli 
ziani saqmis garemoebebis gaTvaliswinebiT. 
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komentari 

10.1 wesi faqtiurad Seesabameba patimarTa mopyrobis Sesaxeb standartuli minimaluri wese-
bis 92-e wess. gaTavisuflebis sakiTxs (punqti 10.2) dauyovnebliv ganixilavs mosamarTle an 
sxva uflebamosili piri. es ukanasneli moicavs nebismier pirs an instituts yvelaze farTo 
gagebiT, sazogadoebrivi sabWoebis an dakavebuli piris gaTavisuflebis uflebamosilebis 
policiis oficris CaTvliT. (aseve ixileT samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb 
saerTaSoriso paqtis me-9 muxlis me-3 punqti.) wesi 10.3 Seexeba arasrulwlovanis mier dana-
Sauls Cadenisas policielebisa da sxva samarTaldamcavi organoebis qmedebisa da proce-
durebis ZiriTad aspeqtebs. “zianis acileba” aSkarad moqnili formulirebaa da moicavs 
SesaZlo urTierTobis bevr aspeqts (magaliTad, uxeSi leqsikis gamoyeneba, fizikuri Zal-
adoba an gaSiSvleba). arasrulwlovanis marTlmsajulebis procesSi Cabma SeiZlba TavisTa-
vad warmoadgendes “zians” arasrulwlovanisaTvis; termini “Tavidan iqnes acilebuli ziani” 
ganimarteba farTod, anu pirvel rigSi arasrulwlovanisaTvis SeZlebisdagvarad naklebi 
zianis miyeneba, agreTve raime damatebiTi an arasaTanado zianis miyenebis Tavidan acile-
ba. es gansakuTrebiT niSvnelovania samarTaldamcav organoebTan Tavdapirveli kontaqtis 
dros, ramac SeiZleba Zireulad Secvalos arsrulwlovanis damokidebuleba saxelmwifosa 
da sazogadoebis mimarT. ufro metic, Semdgomi Carevis warmateba didadaa damokidebuli 
pirvelad kontaqtze. TanagrZnoba da keTili simtkice Zalian mniSvnelovania aseT situa-
ciebSi. 

11. sisxlis samarTlebrivi  pasuxismgeblobis Secvla alternatiuli gamasworebeli 
RonisZiebebiT

11.1 mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli is, rom, sadac SesaZlebelia, arasrulwlovanTa sa-
qmeebis ganxilva moxdes qvemoT 14.1 wesiT gavaliswinebuli uflebamosili pirisaTvis 
formalurad gansaxilvelad saqmis gadacemis gareSe. 

11.2 policias, prokuraturas da sxva organoebs, romlebic ixilaven arasrulwlovanTa sa-
qmeebs, unda hqondeT uflebamosileba, sakuTari diskreciis farglebSi miiRon gadawy-
vetileba formaluri ganxilvis gareSe Sesabamis samarTlebriv sistemaSi Camoyalibe-
buli kriteriumebisa da am wesebiT gaTvaliswinebuli principebis Sesabamisad. 

11.3 sisxlis samarTlebrivi  pasuxismgeblobis Secvla alternatiuli gamasworebeli Ro-
nisZiebebiT, rac moicavs saqmis gadacemas Sesabamis sazogadoebriv an sxva samsaxuri-
saTvis, moiTxovs arasrulwlovanis an misi mSoblis an meurvis Tanxmobas, Tu aseTi ga-
dawyvetileba saqmis gadacemis Sesaxeb, SeiZleba ganixilos kompetenturma organom, 
gasaCivebis SemTxvevaSi. 

11.4 raTa ganviTardes arasrulwlovanTa saqmeebze diskreciulad sisxlis samarTlebrivi 
pasuxismgeblobis Secvla alternatiuli gamosasworebeli RonisZiebebiT, unda xeli 
Seewyos sazogadoebrivi programebis SemuSavebas, rogoricaa droebiTi zeamxedveloba 
da meurveoba, msxverplTa sasargeblod restitucia da kompensacia. 

komentari 

sisxlis samarTlebrivi  pasuxismgeblobis Secvla alternatiuli gamasworebeli RonisZie-
bebiT, romelic moicavs sisxlis samarTlebrivi saqmis warmoebis Sewyvetas da xSirad 
gulisxmobs sazogadoebrivi samsaxurebis CarTvas, gamoiyeneba formaluri da arafor-
maluri safuZvliT bevr samarTlebriv sistemaSi. es praqtika Tavidan gvacilebs arasrul-
wlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi gamarTuli procesis uaryofiTi Sedegebs (magali-
Tad, braldebiTa da sasjeliT gamowveuli sircxvili). bevr SemTxvevaSi saqmeSi Caurevloba 
iqneba saukeTeso pasuxi. amrigad, sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobis Sewyveta Tavda-
pirvel etapze alternatiuli (socialuri) samsaxurebisaTvis saqmis gadacemis  gareSe Sei-
Zleba optimaluri pasuxi iyos. es gansakuTrebiT exeba im SemTxvevebs, rodesac danaSauli 
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umniSvnelo xasiaTisaa da rodesac ojaxma, skolam an sxv araformalurma socialuri kon-
trolis institutebma moaxdines saTanado da konstruqciuli reagireba, an aSkaraa, rom 
moaxdenen aseT reagirebas. rogorc 11.2 wesi iTvaliswinebs, sisxlis samarTlebrivi pasux-
ismgeblobisagan gaTavisufleba SeiZleba moxdes gadawyvetilebis miRebis nebismier etapze 
- policiis, prokuraturis an sxva organos mier, rogoricaa, sasamarTlo, tribunali, sabWo 
an kolegia. es ufleba SeiZleba ganaxorcielos mxolod erTma an yvela organom Sesabamisi 
samarTlebrivi sistemis wesebisa da politikis, aseve am wesebis Sesabamisad. ar aris auci-
lebeli, aseTi SemTxvevebi Semoifarglebodes wvrilmani danaSaulebiT, rac sisxlissa-
marTlebrivi pasuxismgeblobisagan gaTavisuflbas mniSvnelovan instrumentad gadaaqcevs. 
wesi 11.3 iTvaliswinebs, rom mniSvnelovania arasrulwlovani samarTaldamrRvevis (an misi 
mSoblis an meurvis) Tanxmoba, Tu [saTanado organo] rekomendacias uwevs sisxlis samarT-
lebrivi pasuxismgeblobis Sewyvetas da alternatiuli RonisZiebebis gamoyenebas. (sisxlis 
samarTlebrivi pasuxismgeblobis formis Secvla sazogadoebrivad sasargeblo SromiT sa-
marTaldamrRvevis Tanxmobis gareSe ewinaaRmdegeba iZulebiTi Sromis gauqmebis Sesaxeb 
konvencias). Tumca aseTi Tanxmoba SeiZleba gasaCivrdes, vinaidan SeiZleba igi gamowveuli 
iyos arasrulwlovanis sruli uimedobiT. wesis Tanaxmad, yuradReba unda mieqces am proce-
sis nebismier etapze daSinebisa da iZulebis SesaZleblobis Semcirebas. arasrulwlovani ar 
unda grZnobdes zewolas (magaliTad, raTa Tavidan aicilos sasamarTloSi gamosvla) an ar 
unda iyos zewolis qveS, rom Tanxmoba misces alternatiuli iZulebiTi RonisZiebebiT sisx-
lissamarTlebrivi pasuxismgeblobis Secvlaze. amrigad, aucilebelia, arsebobdes debule-
ba, romliTac SeiZleba pasuxismgeblobis Secvlis zomis Sesaxeb gadawyvetilebis obieqtu-
ri Sefaseba “kompetenturi organos mier, gasaCivrebis SemTxvevaSi”. (“kompetenturi orga-
no” SeiZleba gansxvavdebodes me-14 wesSi miTiTebuli kompetenturi organosagan). wesi 11.4 
rekomendacias uwevs Camoyalibdes arasrulwlovanTa marTlmsajulebis qmediTi alterna-
tiva sazogadoebaze orientirebuli sanqciebis saxiT. programebi, romlebic iTvaliswinebs 
situacis mogvarebas msxverplis sasargeblod restituciiT, aseve romlebic cdilobs 
momavalSi kanonsawinaaRmdego qmedebis Tavidan acilebas droebiTi zedamxedvelobiT an 
xelmZRvanelobiT, gansakuTrebiT rekomendirebulia. saqmis arsebiTi mxare SeiZleba am-
arTlebdess sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobis Secvlas alternatiuli iZulebiTi 
RonisZiebebiT maSinac ki, rodesac Cadenilia SedarebiT seriozuli danaSauli (magaliTad 
pirveli danaSauli, iZulebiT Cadenili danaSauli da a.S.). 

12. policiis specializacia 

12.1 policiis oficrebi, romlebic xSirad an eqskluziurad arian dakavebulni ararsul-
wlovnebiT an ZiriTdad CarTulni arian arasrulwlovanTa mier Cadenili danaSaulebis 
aRkveTaSi, unda gaiaron specialuri instruqtaJi da mosamzadebeli kursebi maTi fun-
qciebis ukeT Sesasruleblad. did qalaqebSi unda Seiqmnas specialuri policiis dana-
yofebi am mizniT. 

komentari 

wesi 12 yuradRebas amaxvilebs, rom aucilebelia specialuri momzadeba yvela samarTaldam-
cavi Tanamdebobis pirisaTvis, romlebic CarTuli arian arasrulwlovanTa marTlmsaju-
lebis administrirebaSi. vinaidan policia aris arasrulwlovanTa marTlmsajulebis siste-
maSi pirvelad kontaqtSi arasrulwlovanTan, Zalian mniSvnelovania, rom maTi qmdeba iyos 
saTanado. maSin, rodesac urbanizaciisa da danaSaulis urTierTmimarTeba aSkarad rTulia, 
arasrulwlovanTa danaSaulis zrda asocirdeba didi qalaqebis zrdasTan, gansakuTrebiT 
ki daCqarebul da daugegmav zrdasTan. Sesabamisad, specializebuli policiis danayofebis 
arseboba aucilebelia ara marto am dokumentiT gaTvaliswinebuli prinicpebis dasacavad 
(rogoricaa wesi 1.6), aramed arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis gasaumjobeseblad 
da arasrulwlovan samarTaldamrRvevTa samarTavad (handling).
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13. winaswari patimroba

13.1 winaswari patimroba gamoiyeneba, rogorc ukiduresi zoma da SeZlebisadgvarad mokle 
droiT. 

13.2 rodesac SesaZlebelia, winaswari patimroba Seicvleba alternatiuli RonisZiebiT, 
rogoricaa mudmivi zedamxedveloba, intensiuri meurveoba an, ojaxSi an saswavlo da-
wesebulebaSi ganTavseba. 

13.3 winaswar patimrobaSi myof arasrulwlovans SeuZlia isargeblos gaeros mier miRebuli 
patimarTa mopyrobis minimaluri standatruli wesebiT dadgenili uflebebiTa da ga-
rantiebiT. 

13.4 winaswar patimrobaSi myofi pirebi unda gancalkevdnen srulwlovanebisagan da unda 
imyofebodnen calke SenobaSi an im Senobis gamoyofil nawilSi, sadac srulwlovani in-
dividebic arian ganTavsebulni. 

13.5 winaswari patimrobis ganmavlobaSi arasrulwlovanebze unda zrunavdnen, isini unda 
iyvnen daculni da miiRon saTanado individualuri daxmareba - socialuri, saganmanaT-
leblo, profesiuli, fsiqologiuri, samedicino da fizikuri - rac SeiZleba aucilebe-
li iyos maTi asakis, sqesisa da pirovnebis gaTvaliswinebiT. 

komentari 

winaswari patimobisas arasrulwlovanis “damnaSaveobiT dasnebovnebis” saSiSroeba saTana-
dod unda iqnes Sefasebuli. swored amitomaa aucilebeli gansakuTrebiT aRiniSnos alter-
natiuli RonisZiebebis aucilebloba. punqti 13.1 aRniSnavs ra am aucileblobas, mouwodebs 
axali da inovaciuri RonisZiebebis Seqmnisaken, raTa Tavidan iqnes acilebuli winaswari 
patimroba arasrulwlovanis keTildReobis interesis gaTvaliswinebiT. winaswar patim-
robaSi myofi arasrulwlovnebi sargebloben yvela uflebiTa da garantiiT, romlebic 
gaTvaliswinebulia patimarTa mopyrobis Sesaxeb minimaluri standartuli wesebiT, aseve 
samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtiT, gansakuTrebiT misi 
me-9 muxliT da me-10 muxlis 2(b)  da 3 punqtebiT. wesi 13.4 ar gamoricxavs, rom saxelmwifoe-
bma gamoiyenon sxva RonisZiebebi srulwlovani samarTaldamrRvevebis gavlenis winaaRmdeg, 
romlebic aranakleb efeqturia, vidre am wesebiT gaTvaliswinebuli RonisZiebebi. daxmare-
bis sxvadasxva fomrmebi CamoTvlilia, raTa yuradReba gamaxvildes winaswar patimrobaSi my-
ofi axalgazrdebis gansakuTrebuli moTxovnebis mravalferovnebaze (magaliTad qalebi an 
kacebi, narkomanebi, alkoholikebi, sulierad avadmyofi arasrulwlovanebi, axalgazrdebi, 
romlebsac aqvT travma da a.S.). winaswar patimrobaSi myofi axalgazrdebis gansxvavebuli 
fsiqikuri da fsiqologiuri Tvisebebis gaTvaliswinebiT zogierT maTgans aTavseben gan-
calkevebiT winaswari patimrobis ganmavlobaSi, rac xels uwyobs maT msxverplad gadaqce-
vis Tavidan acilebas da saTanado daxmarebis gawevas. gaeros meeqvse kongresma danaSaulis 
Tavidan acilebisa da samarTaldamrRvevTa mopyrobis Sesaxeb me-4 rezoluciaSi, romelic 
Seexeboda arasrulwlovanTa marTlmsajulebis standartebs, ganacxada, rom winaswari 
dakaveba unda gamoiyenebodes, rogorc ukanasknli saSualeba da mcirewlovanebi unda gan-
Tavsdnen iseT SenobaSi, sadac isini ar daeqvemdebarebian srulwlovani samarTaldamr-
Rvevebis uaryofiT gavlenas; amasTan, yovelTvis unda iqnes mxedvelobaSi miRebuli ganvi-
Tarebis konkretuli etapi. 
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nawili sami 

sasamarTlo ganxilva da saqmis gadawyveta 

14. sasamarTlo ganxilvis kompetenturi organo 

14.1 rodesac arasrulwlovani samarTaldamrRvevis saqme ar Sewyda (wesi 11), mis saqmes ga-
nixilavs kompetenturi organo (sasamarTlo, tribunali, kolegia, sabWo da a.S) miuker-
Zoebeli da samarTliani sasamarTlos principebis Sesabamisad. 

14.2 sasamarTlo ganxilva xelsayreli unda iyos arasrulwlovanis interesebisaTvis da Ca-
tardes iseT atmosferoSi, rom arasrulwlovanma Tavisufad SesZlos monawileobis mi-
Reba da azris gamoxatva. 

komentari 

rTulia kompetenturi organos an piris ganmartebis formulireba imgvarad, rom univer-
salurad ganmartos sasamarTlo ganxilvis ganmaxorcielebeli organoebi. “kompetenturi 
organo” moicavs imaTac, vinc Tavmjdomareobs sasamarTloebSi an tribunalebSi (rmelic Sei-
Zleba Sdgebodes 1 an ramdenime mosamarTlisagan), profesionali da momrigebeli magistranti 
mosamarTleebis, agreTve administraciuli sabWoebis (magaliTad Sotlandiui da skandinavi-
uri sistemebi) CaTvliT an sxva araformaluri sazogadoebrivi da davebis mogvarebis saagen-
toebi, romelTa mizania sasamarTlo ganxilva. arasrulwlovanTa saqmeebis sasamarTlo wesiT 
ganxilva yvela SemTxvevaSi unda mimdinareobdes im minimaluri wesebis Sesabamisad, romlebic 
universalurad gamoiyeneba sisxlis samarTaldamrRvevis mimarT da cnobilia, rogorc “sa-
marTliani sasamarTlo”. am ukanasknelis Tanaxmad, miukerZoebeli da samarTliani sasamarT-
lo moicavs iseT ZiriTad garantiebs, rogoricaa udanaSaulobis prezumfcia, mowmeebis gamo-
Zaxeba da dakiTxva, zogadi samarTlebrivi dacva, dumilis ufleba, sasaarTlo ganxilvisas 
bolo sityvis Tqmis ufleba, gasaCivrebis ufleba da a.S. (aseve ixileT wesi 7.1). 

15. advokati, mSoblebi da meurveebi 

15.1 procesis msvlelobisas arasrulwlovans ufleba aqvs, warmoadginos advokatma an mi-
marTos ufaso iuridiul daxarebas, Tu daxmarebis gaweva gaTvaliswinebulia qveyanaSi. 

15.2 mSoblebs an meurves ufleba aqvT monawileoba miRon procesis msvlelobisas da kope-
tentur organos SeuZlia moiTxovos maTi daswreba arasrulwlovanis interesebis gaT-
valiswinebiT. Tumca, kompetenturma organom SeiZleba uari uTxras maT monawileoba-
ze, Tu arsebobs safuZveli varaudisaTvis, rom es aucilebelia arasrulwlovanis inte-
resebisaTvis.

komentari 

15.1 wesis terminologia emTxveva patimarTa mopyrobis Sesaxeb minimaluri standartuli 
wesebis 93-e wess. advokati da ufaso iuridiuli damxareba aucilebelia arasrulwlovanisa-
Tvis iuridiuli daxarebis gasawevad, xolo 15.2 punqtis Tanaxmad mSoblebisa da meurveebis 
monawilobis ufleba ganixileba arasrulwlovanisaTvis fsiqologiur da emociur daxare-
bad - funqciad, romelic vrceldeba mTeli saarTalwarmoebis ganmavlobaSi. kompetenturi 
organos mcdeloba, saTanadod gadawyvitos saqe, warmatebiT dagvirgvindeba ararsrulw-
lovanis advokatTan (an sxva pirad damxmaresTan, romelsac arasrulwlovani endoba) Tan-
amSromlobiT. aseTi mosazrebis gaqarwyleba SesaZlebelia, Tu mSoblis an meurvis daswreba 
sasamarTlo procesze uaryofiT rols asrulebs, magaliTad, isini mtrulad arian ganwyo-
bilni arasrulwlovanis mimarT; Sesabamisad, unda arsebobdes maTTvis daswrebis uflebis 
SezRuvis SesaZlebloba. 
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16. socialuri mokvlevis Sesaxeb angariSebi 

16.1 yvela SemTxvevaSi, umniSvnelo danaSaulebis gamoklebiT, kompetenturi organos 
mier ganaCenis gamotanis winsmwrebi saboloo gadawyvetilebis miRebamde, guldasmiT 
unda iqnes Seswavlili arasrulwlovanis cxovrebis pirobebi, romelSic Caidina sa-
marTaldarRveva, raTa xeli Seewyos kompetenturi organos mier gonivruli gadawyve-
tilebis miRebas. 

komentari 

socialuri mokvlevis Sesaxeb angariSebi (socialuri angariSebi an sasjelis gamotanamde 
angariSebi) warmoadgens savaldebulo daxmarebis formas arasrulwlovanebTan dakavSire-
bul TiTqmis yvela saqmeze. kompetentr organos unda acnobon arasrulwlovanis Sesaxeb 
saTanado faqtebi, rogoricaa socialuri da ojaxuri mdgomareoba, kariera skolaSi, sa-
ganmanaTleblo gamocdileba da a.S. am miznisaTvis, zogierT iurisidiqciaSi iyeneben spe-
cialur socialur serviss an sasamarTlosTan an kolegiasTan arsebul personals. sxva per-
sonalma, probaciis oficrebis CaTvliT, SeiZleba Seasrulos igive funqcia. Sesabamisad, 
wesi moiTxovs, rom arsebobdes saTanado socialuri samsaxuri kvalificiuri socialuri 
angariSebis mosamsadeblad.

17. saxelmZRvanelo principebi sasamarTlo ganxilvisas da gadawyvetilebis 
gamotanisas

17.1 kompetenturi organos gadawyvtileba unda emyarebodes Semdeg principebs:

(a) zemoqmedebis zoma yovelTvis unda iyos ar marto samarTaldarRvevis simZimisa da 
garemoebebis proporciuli, aramed aseve arasrulwlovanis mdgomareobisa da moT-
xovnebis, aseve szogadoebis moTxovnebis proporculi;

(b) arasrulwlovanis piradi Tavisuflebis SezRudva SeiZleba gamoyenebul iqnes mxo-
lod dawvrilebiT ganxilvis Sedeg da unda Semoifarglos SesaZlo minimumiT;

(g) piradi Tavisuflebis SezRudva ar gamoiyeneba, Tu arasrulwlovans ar asamarTle-
ben seriozuli qmedebisaTvis sxva piris mimarT ZaladobiT an sxva seriozuli sa-
marTaldarRvevebis araerTjeradi CadenisaTvis da Tu ar arsebobs sxva Sesabamisi 
zemoqmdebis RonisZieba. 

(d) arasrulwovanis keTildReoba aris gadamwyveti faqtori misi saqmis ganxilvisas. 

17.2  sikvdiliT dasja ar gamoiyeneba arasrulwlovanis mier nebismiri danaSaulis Cadeni-
sas.

17.3  arasrulwlovanis mimarT ar SeiZleba fizikuri dasjis gamoyeneba. 

17.4  kompetentur organos unda hqondes ufleba nebismier dros Sewyvitos sasamarTlo gan-
xilva. 

komentari 

arasrulwlovanis saqmis sasamarTlo wesiT ganxilvis saxelmZRvanelo principebis Se-
muSavebisas ZiriTadi problema aris is, rom arsebobs filosofiuri xasiaTis gadauWreli 
winaRmdegobebi, rogoricaa: 

(a) reabilitacia samarTliani midgomis winaaRmdeg;

(b) daxmareba represiebisa da dasjis winaRmdeg;
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(g) reagirebis moxdena konkretuli saqmis arsebiTi mxaris gaTvaliswinebiT vs.  reagirebisa, 
romlis mizania mTlianad sazogadoebis dacva; 

(d) zogadi Sekaveba piradi Sekavebis winaaRdeg. 

konfliqti am midgomebs Soris ufro mniSvnelovania arasrulwlovanis saqmeebze, vidre 
srulwlovanTa saqmeebze. arasrulwlovanTa saqmeebis damaxasiaTebeli uamravi mzezisa 
da reagirebis gaTvaliswinebiT es alternativebi erTmaneTSi metad Zlieraa gadaxlarTu-
li. arasrulwlovanTa marTlmsajulebi ganxorcielebis minimaluri standartuli wesebis 
funqcia ar aris imis gansazRvra, Tu romeli midgoma unda iqnes gamoyenebuli, aramed misi 
funqciaa daaadginos erT-erTi maTgani, romelic yvelaze metad Seesabameba saerTaSoriso 
doneze aRiarebul principebs. Sesabamisad 17.1 wesSi Camoyalibebuli ZiriTadi elementebi, 
gansakuTrebiT (a) da (g) qvepunqtebSi Camoyalibebuli principebi unda ganimartos, rogorc 
ZiriTadi sawyisi wertili; Tu kompetenturi organoebi saTanado yuradRebas dauTmoben 
(aseve ixileT wesi 5), isini mniSvnelovnad uzrunvelyofen arasrulwlovani samarTaldarR-
vevebis uflebebis dacvas, gansakuTrebiT piradi ganviTarebisa da ganaTlebis ZiriTad 
uflebas. wesi 17.1(b) gulisxmobs, rom ganxurelad damsjelobiTi xasiaTis midgoma ar aris 
gamarTlebuli. srulwlovanTa saqmeebze, aseve arasrulwlovanTa mier seriozuli sa-
marTaldarRvevis Cadenisas samarTliani midgomas da damsjelobiTi sanqciebis gamoyenebas 
aqvs garkveuli mniSvneloba, xolo arasrulwlovanTa saqmeebze aseTi mosazrebas yovelT-
vis gadawonis axalgazrda adamianis keTildReobisa da momavlis uzunvelyofis interesi. 
gaeros meeqvse kongresis me-8 rezoluciis msgavsad, wesi 17.1(b) waaxalisebs patimrobis 
alternatiuli RonisZiebebis gamoyenebas SeZlebisdagvarad bevr saqmeze axalgazrdebis 
specifikuri moTxovnebis gaTvaliswinebiT. amrigad srulad unda gamoiyenebodes arsebu-
li alternatiuli sanqciebi da unda Seiqmnas axali sanqciebi sazogadoebis usafrTxoebis 
gaTvaliswinebiT. probacia unda gamoiyenebodes SeZlebisdagvarad xSirad, kerZod pirobi-
Ti msjavri, kolegiis brZanebebi da sxva gadawyvetilebebi. wesi 17.1(g) Seesabameba meeqvse 
kongresis me-4 rezoluciis ZiriTad principebs, romlis mizania arasrulwlovanTa cixeSi 
Casmis Tavidan acileba garda im SemTxvevebisa, Tu ar arsebobs reagirebis sxva forma sa-
zogadoebis usafrTxoebis dasacavad. 17.2 wesis debuleba arasrulwlovanTa mimarT sikv-
dilis dasjis gauqmebis Sesaxeb Seesabameba samoqlaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb 
saerTaSoriso paqtis me-6 muxlis me-5 punqts. fizikuri dasjis akrZalvis Sesaxeb debuleba 
Seesabameba samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis me-7 muxls 
da wamebisagan da sxva sastiki, arahumanuri an damamcirebeli mopyrobisagan yvela adamianis 
dacvis Sesaxeb deklaracias, aseve wamebisa da sxva sastiki, araadamianuri an damamcirebeli 
mopyrobis winaaRmdeg konvencias da bavSvebis uflebebis Sesaxeb konvenciis proeqts. nebis-
mier etapze saqmis warmoebis Sewyvetis uflebamosileba (wesi 17.4) damaxasiaTebelia aras-
rulwlovanTa saqmeebisaTvis srulwlovanTa saqmeebisagan gansxvavebiT. nebismier dros 
kompetenturma organom SeiZleba moipovos informacia iseTi garemoebis Sesaxeb, romlis 
safuZvelzec Carevis Sewyveta saqmis yvelaze marTebuli mogvareba iqneba. 

18. gadawyvetilebis sxvadasxva RonisZieba

18.1 meti moqnilobisa da gamosasworebel dawesebulebaSi ganTavsebis SeZlebisdagvarad 
Tavidan acilebis mizniT kompetentur organos unda gaaCndes sxvadasxva RonisZiebis 
gamoyenebis SesaZlebloba. aseTi RonisZiebebi, romelTagan zogierTi SeiZleba erTad 
iqnes gamoenebuli, moicavs: 

(a) brZaneba meurveobis, xelmZRvanelobisa da zedamxedvelbis Sesaxeb;

(b) probacia;

(g) brZaneba sazogadoebrivad sasargeblo Sromis Sesaxeb;

(d) finansuri sasjelebi, kompensacia da restitucia;

(e) Sualeduri an sxvagvari mkurnalobis Sesaxeb brZaneba;
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(v) jgufuri fsiqoTeapiisa da msgavs RonisZiebebSi monawileobis Sesaxeb brZaneba;

(z) brZaneba sameurveod gadacemis, sacxovrebeli garemosa da sxva saganmanaTleblo 
RonisZiebebis Sesaxeb;

(T) sxva saTanado brZanebebi.

18.2 arc erTi arasrulwlovani ar SeiZleba moacilon mSoblebis nawilobriv an srul mzrun-
velobas, Tu es ar aris aucilebeli konkretuli saqmis garemoebebiT. 

komentari 

wesi 18.1 CamoTvlis zogierT mniSvnelovan iZulebis formas da sanqcias, romlebic war-
matebiT gamoiyeneba sxvadasxva samarTlebriv sistemaSi. mTlianobaSi isini warmoadenen mo-
sazrebebs, romlebic saWiroebs Semdgom komentirebasa da ganviTarebas. wesi ar CamoTvlis 
kadrebiT dakompleqtebis moTxovnebs, vinaidan zogierT regionSi arsebobs kadrebis sim-
cire. aseT regionebSi kadrebis simciresTan dakavSirebuli RonisZiebebi unda gadaixedos 
da ganviTardes. 18.1 wesSi mocemul magaliTebs saerTo aqvT is, rom isini yvela damokide-
bulia sazogadoebaze alternatiuli gadawyvetilebebis efeqturad gansaxorcieleblad. 
sazogadoebaze damyarebuli gamosaworeba tradiciuli RonisZiebaa, romelic gamoiyeneba 
bevr aspeqtSi. amis gamo, kompetenturma organoebma unda gamoiyenon sazogadoebaze orien-
tirebuli RonisZiebebi. wesi 18.2 aRniSnavs ojaxis mniSvnelobas, romelic ekonomikuri, so-
cialuri da kulturuli uflebebis Sesaxeb saerTSoriso paqtis me-10 muxlis Tanaxmad aris 
“sazogadoebis bunebrivi da ZiriTadi jgufuri erTeuli”. ojaxSi mSoblebs aqvT ara marto 
uflebebi, aramed movaleobac, izrunon da zedamxedveloba gauwion bavSvebs. amitomac wesi 
18.2 adgens, rom mSoblebisagan gancalkeveba aris ukiduresi zoma. igi SeiZleba gamoyenebul 
iqnes mxolod maSin, rodesac saqmis garemoebebi moiTxovs am mZime nabijis gadadgmas (maga-
liTad bavSvis aramarTlzomierd mopyroba). 

19. daxuruli tipis dawesebulebaSi ganTavsebis SeZlebisdagvarad iSviTi gamoyeneba

19.1 arasrulwlovanis moTavseba daxuruli tipis dawesebulebaSi unda iyos ukiduresi Ro-
nisZieba da minimaluri aucilebeli drois ganmavlobaSi. 

komentari 

progresuli kriminologia mxars uWers arainstitucionalur mopyrobas institucio-
nalurTan SedarebiT. daxuruli tipis dawesebulebaSi ganTavsebisas warateba an ar aris an 
Zalian umniSvneloa gansakuTrebiT arainstitucionalizaciasTan SedarebiT. institucio-
nalizebul dawesebulebaSi ganTavsebul pirze arapirdapiri uaryofiTi gavlena, romlis 
Tavidan acileba SeiZlebelia, ver gamoswordeba mkurnalobis saSualebiT. es gansakuTre-
biT Seexeba arasrulwlovanebs, romlebic uaryofiTi gavlenis mimarT mowyvladebi arian. 
ufro metic, ara marto Tavisuflebis SezRudva, aramed Cveuli socialuri garemosgan 
gancalkeveba ufro mwvavea arasrulwlovanTaTvis vidre srulwlovanTaTvis, vinaidan isi-
ni ganviTarebis adreul etapze arian. me-19 wesis mizania institucionalizaciis SezRudva 
ori mimarTulebiT: raodenobrivad (“ukiduresi zoma) da droSi (“minimalurad aucilebe-
li dro”). me-19 wesi asaxavs meeqvse gaeros kongresis me-4 rezoluciis erT-erT ZiriTad 
saxelmZRvanelo princips: ar SeiZleba arasrulwlovani samarTaldamrRvevis dapatimreba 
garda im SemTxvevebisa, rodesac ar arsebobs sxva Sesabamisi RonisZieba. amitomac wesi akon-
kretebs, rom Tu arasrulwlovani dapatimrebulia, Tavisuflebis dakargva unda SeizRu-
dos SeZlebisdagvarad naklebad specialur Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi, sadac mxed-
velobaSia miRebuli samarTaldamrRvevis, samarTaldarRvevisa da dawesebulebis gansxva-
vebani. faqtiurad upiratesoba unda mieniWos “Ria tipis” dawesebulebebs “daxuruli tipis” 
dawesebulebebTan SedarebiT. ufro metic, TiToeuli maTgani unda iyos gamasworebeli an 
saganmanaTleblo xasiaTis da ara cixis tipis. 
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20. gaumarTlebeli dayovnebis Tavidan acileba

20.1 yvela saqme dasawyisidanve unda ganixilebodes daCqarebulad yovelgvari gaumarTle-
beli dayovnebis gareSe

komentari 

arasrulwlovanTa saqmeebis daCqarebuli ganxilva mniSvnelovani sakiTxia. sxvagvarad pro-
cesis dadebiTi Sedegebi da gadawyvetileba riskis qveS dgeba. drois gasvlasTan erTad 
arasrulwlovanisaTvis ufro da ufro Zneli xdeba, Tu mTlad SeuZlebeli ara procesisa 
da gadawyvetilebis dakavSireba samarTaldarRvevasTan rogorc inteleqtualur, ise fsi-
qologiur doneze. 

21. dosie (oqmebi)

21.1 arasrulwlovan samarTaldamrRvevTa dosie unda inaxebodes sruliad saidumlod da 
daxuruli iyos mesame mxareebisaTvis. masalebis xelmisawvdomoba unda Semoifarglos 
im pirebiT, romelTac pirdapir exebaT saqmeze gadawyvetileba an saTanadod ufleba-
mosil pirebs.

21.2 arasrulwlovan samarTaldamrRvevebis Sesaxeb arsebuli masalebi ar gamoiyeneba 
srulwlovanTa saqmeebis, an Tavad am samarTaldamrRvevebTan dakavSirebuli saqmeebis 
ganxilvisas. 

komentari 

wesi cdilobs daadginos balansi CanawerTan an dosiesTan dakavSirebul winaaRmdegobriv 
interesebs Soris: policiis, prokuraturis an sxva organoebis interesi kontrolis gaZ-
lierebasTan dakavSirebiT arasrulwlovani samarTaldamrRvevis interesis winaaRmdeg. 
(aseve ixile wesi 8.) “sxva uflbamosili pirebi” aseve moicavs mkvlevarebs. 

22. profesionalizmisa da momzadebis (treiningis) aucilebloba

22.1 profesiuli ganaTleba, muSaobis procesSi swavleba, kvalifikaciis amaRleva  da in-
struqtaJis sxva satanado modelebi gamoiyeneba arasrulwlovanTa saqmeebis ganmxil-
veli mTeli personalis saTanadi profesiuli kompetenturobis uzrunvelyofisa da 
SenarCunebisaTvis. 

22.2 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis personali unda airCes im arasrulwlovanTa mra-
valferovnebis gaTvaliswinebiT, romlebic uSualo kontaqtSi arian arasrulwlovan-
Ta marTlmsajulebis sistemasTan. Zalisxmeva unda iyos mimarTuli imisken, rom qalebi 
da umciresobebi samarTlianad iyvnen warmodgenilni arasrulwlovanTa marTlmsaju-
lebis organoebSi.

komentari 

saqmis gadawyvetis uflebamosilebis mqone pirebs SeiZleba gaaCndes gansxvavebuli warsuli 
(gaerTianebul samefosa da CrdiloeT irlandiaSi da regionebSi magistrati mosamarTlee-
bi arian saerTo samarTlis gavlenis qveS; romanuli samarTlis qveynebSi iuridiuli ganaT-
lebis mqone mosamarTleebi; an  arCeuli an daniSnuli momrigebeli an nafici msajuli, sa-
zogadoebrivi sabWoebis wevrebi da a.S.). yvela am pirisaTvis aucilebelia minialuri momz-
adeba samarTalSi, sociologiaSi, fsiqologiaSi, kriminologiasa da qmedebis mecnierebaSi. 
es iTvleba iseve mniSvnelovnad, rogorc kompetenturi organos organizaciuli speciali-



saerTaSoriso standartebi arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebaSi

46

zacia da daoukidebloba. ar aris gamarTlebuli, rom socialur muSakebisa da probaciis 
oficrebisaTvis aucilebeli moTxovna iyos profesiuli specializacia, rogorc arasrl-
wlovanTa saqmeebis gaZRolis winapiroba. amrigad, profesiuli momzadeba samsaxurSi aris 
minimaluri moTxovna. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis miukerZoebeli da efeqturi 
administrirebis aucilebeli elementia profesiuli kvalifikacia. Sesabamisad, aucilebe-
lia personalis arCevis, dawinaurebisa da profesiuli momzadebis gaumjobeseba da maTTvis 
yvela saSualebis gadacema, raTa SesZlon dakisrebuli funqciebis saTanadod Sesruleba. 
politikuri, socialuri, seqsualuri, rasobrivi, religiuri, kulturuli an sxva saxis dis-
kriinacia arasrulwlovanTa marTlmsajulebis personalis arCevis, daniSvnis da dawinau-
rebisas Tavidan unda iqnes acilebuli, raTa arasrulwlovanTa marTlmsajulebis admini-
strireba ganxorcieldes miukerZoeblad. meeqvse kongresmac gaswia rekomendacia aRniS-
nulis Sesaxeb. garda amisa, meeqvse kongresma mouwoda wevs saxelmwifoebs, uzrunvelyon 
samarTliani da Tanabari mopyroba qalebis mimarT, rogorc sisxlis samarTalwarmoebis 
monawileebis imarT, da rekomendacia gasca, rom specialuri zomebi unda iqnes miRebuli 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebaSi qalebiT dasaqmebis, momzadebisa da 
dawinaurebis xelSesawyobad. 

nawili oTxi 

arainstitucionaluri mopyroba 

23. gadawyvetilebis efeqturi Sesruleba 

23.1 saTanado debulebebi unda SemuSavdes, kompetenturi organos an sxva organos mier   14.1 
wesSi miTiTebuli brZanebebis Sesasruleblad garemoebebis Sesabamisad. 

23.2 aseTi debulebebi unda iTvaliswinebdes brZanebis Secvlis uflebas, Tu kompetenturi 
organo aucileblad miiCnevs, Tu aseTi cvlileba ganxorcieldeba am wesebSi ganmtkice-
buli principebis Sesabamisad.

komentari

arasrulwlovanTa saqmeebze gadawyvetilebebi ufro mniSvnelovan gavlenas axdens sa-
marTaldamrRvevis sicocxlis xangrZliv periodze, vidre srulwlovanTa saqmeebze. am-
rigad, mniSvnelovania rom gadawyvetilebis aRsrulebaze zedamxedvelobas axorcieleb-
des kompetenturi organo an damoukidebeli organo (Sewyalebis komisia, probaciis ofi-
si, axalgazrdebis keTildReobis institutebi da sxva), romelTa kvalifikacia utoldeba 
gadawyvetilebis gamomtani kompetenturi organos momzadebas. zogierT qveyanaSi juge de 
l’exécution des peines iqna SemoRebuli am mizniT. organos Semadgenloba, uflebamosile-
ba da funqciebi unda iyos moqnili, rac zogadad aRwerilia 23-e wesSi farTo mxardaweris 
mosapoveblad. 

24. aucilebeli mxardaWeris miwodeba (uzrunvelyofa)

24.1 saqmis warmoebis yvela etapze arasrulwlovanebs unda gaewioT aucilebeli daxmareba, 
rogoricaa sacxovrebeli farTi, saganmanaTleblo an profesiuli momzadeba, dasaqme-
ba an sxvagvari praqtikuli da sasargeblo daxmareba rabilitaciis procesis xelSesaw-
yobad. 
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komentari 

arasrulwlovanis keTildReobis xelSewyobas gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba. amri-
gad, 24-e wesi moiTxovs aucilebeli nagebobebis arsebobas, momsaxurebisa da sxva saWiro 
daxmarebis gawevas, rac SeiZleba yvelaze ukeT Seesabamebodes arasrulwlovanis interesebs 
mTlianad reabilitaciis procesis ganmavlobaSi

25. moxaliseebisa da sxva sazogadoebrivi samsaxurebis mobilizacia 

25.1 unda moxdes moxaliseebis, moxalise organizaciebis, adgilobrivi institutebis an sxva 
sazogadoebrivi resursebis mobilizacia, raTa xeli Seuwyon arasrulwlovanis reabi-
litacias sazogadoebaSi da Tu SesaZlebelia ojaxSi. 

komentari 

es wesi asaxavs, rom arasrulwlovanTan gaweuli yvela samuSao misi reabilitaciisaken unda 
iyos mimarTuli. kompetenturi organos direqtivebis efeqturad gansaxorcieleblad sa-
zogadoebasTan TanamSromloba aucilebelia. moxaliseebi da moxalise samsaxurebi war-
modgens mniSvnelovan resurss, Tumca maTi gamoyeneba iSviaTad xdeba. zogierT SemTxvevaSi 
TanamSromloba yofil samarTaldamrRvevebTan (yofili narkomanebis CaTvliT) SeiZle-
ba mniSvnelovani daxmareba iyos. wesi 25 gamomdinareobs 1.1 da 1.6 wesebSi Camoyalibebuli 
principebidan da imeorebs samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso 
paqtis Sesabamis debulebebs. 

nawili xuTi  

institucionaluri mopyroba

26. institucionaluri mopyrobis miznebi 

26.1 dawesebulebaSi ganTavsebuli arasrulwlovanis momzadebisa da mopyrobis mizania 
meurveobis, dacvis, ganaTlebisa da profesiuli unarebis uzrunvelyofa maTTvis sa-
zogadoebaSi socialurad sasargeblo da nayofieri rolis SesrulebaSi daxmarebis ga-
wevis mizniT. 

26.2 dawesebulebaSi ganTavsebuli arasrulwlovanebi miiReben mzrunvelobas, dacvasa da 
saWiro daxmarebas - socialurs, saganmanaTleblo, profesiul, fsiqologiur, samedi-
cino da fizikurs - rac SeiZleba aucilebeli iyos maTi asakis, sqesisa da pirovnebis 
gaTvaliswinebiT, agreTve maTi srulyofili ganviTarebis interesebis Sesabamisad. 

26.3. arasrulwlovanebi institutSi unda gamocalkevdnen srulwlovanTagan da ganTavsd-
nen calke dawesebulebaSi an im dawesebulebis gamoyofil nawilSi, sadac srulwlova-
nebic arian. 

26.4 institutSi ganTavsebuli axalgazrda samarTaldamrRvev qalebs unda mieqceT gansa-
kuTrebuli yuradReba maTi piradi saWiroebebisa da problemebis gaTvaliswinebiT. maT 
ar unda miiRon imaze naklebi mzrunveloba, dacva, daxmareba, mkurnaloba da momzadeba, 
vidre axalgazrda samarTaldamrRvevma kacebma. samarTliani mopyroba maT mimarT iqne-
ba uzrunvelyofili. 
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26.5 dawesebulebaSi ganTavsebuli arasrulwlovanis interesebisa da keTildReobis gaTva-
liswinebiT mSoblebsa da meurveebs unda hqondeT naxvis ufleba. 

26.6 saministroTaSorisi da uwyebaTaSorisi TanamSromloba unda ganviTardes, raTa xeli 
Seuwyos dakavebuli arasrulwlovanis saTanado akademiuri an sadac SesaZlebelia 
profesiul momzadebas, raTa dakavebis adgilis datovebisas maT ar hqondeT ganaTle-
basTan dakavSirebuli problemebi. 

komentari 

institucionaluri mopyrobis miznebi, romlebic CamoTvlilia 26.1 da 26.2 wesebSi misa-
Rebia nebismieri sistemisa da kulturisaTvis. Tumca es miznebi ar aris ganxorcielebuli 
yvelgan da ufro meti unda gakeTdes maT misaRwevad. samedicino da fsiqologiuri daxma-
reba gansakuTrebiT niSvnelovania dawesebulebaSi ganTavsebuli narkomanebisaTvis, moZa-
lade da fsiqikurad daavadebuli adamianebisaTvis. srulwlovani samarTaldamrRvevebis 
uaryofiTi gavlenis Tavidan acileba da arasrulwlovanTa keTildReobis dacva dawe-
sebulebis pirobebSi, romelsac iTvaliswinebs wesi 26.3, srulad Seesabameba meeqvse kon-
gresis me-4 rezoluciis erT-erT ZiriTad saxelmZRvanelo princips. wesebi ar ukrZalavs 
saxelmwifoebs, gamoiyenon srulwlovan samarTaldamrRvevTa gavlenis Tavidan asacileb-
lad sxva RonisZiebebi, romlebic iseTive efeqturia, rogorc wesebiT gaTvaliswinebuli 
RonisZiebebi. (aseve ixileT wesi 13.4). wesi 26.4 Seexeba im faqts, rom qali samarTaldam-
rRvevebis mimarT iCenen nakleb yuradRebas vidre mamakaci samarTaldamrRvevebis mimarT, 
rogorc aRniSna meeqvse kongresma. kerZod meeqvse kongersis me-9 rezolucia iTvalis-
winebs samarTaldamrRvevi qalebisaTvis samarTlian mopyrobas sisxlis samarTalwarmo-
ebis yvela etapze da mouwodebs, gansakuTrebuli yuradReba mieqces maT moTxovnebsa da 
problemebs Tavisuflebis aRkveTis periodSi. ufro metic, es wesi unda ganixilebodes 
meeqvse kongresis karakasis xelSekrulebasTan erTad, romelic inter alia, iTvaliswinebs si-
sxlis samarTalwarmoebisas Tanabar mopyrobas; aseve qalebis winaaRmdeg diskriminaciis 
yvela formis aRmofxvris Sesaxeb deklaraciisa da qalebis winaaRmdeg diskriminaciis 
yvela formis aRmofxvris Sesaxeb konvenciasTan erTad. naxvis ufleba (wesi 26.5) gamomdi-
nareobs 7.1, 10.1, 15.2 da 18.2 wesebidan. uwyebaTaSorisi TanamSromlobas gansakuTrebuli 
mniSvneloba aqvs institucionaluri mopyrobisa da momzadebis xarisxis gasaumjobeseb-
lad. 

27.  gaeros mier miRebuli patimrebis mopyrobis minimaluri standartuli wesebis 
gamoyeneba  

27.1 patimrebis mopyrobis standartuli minimaluri wesebi da masTan dakavSirebuli reko-
mendaciebi mizanSewonilobidan gamomdinare gamoiyeneba dawesebulebaSi ganTavsebuli 
arasrulwlovani samarTaldamrRvevebis, maT Soris winaswar patimrobaSi myofTa mi-
marT. 

27.2 Zalisxmeva mimarTuli unda iyos imisken, rom patimrebis mopyrobis standartul mini-
malur wesebSi Camoyalibebuli principebis gamoyeneba moxdes imgvarad, rom pasuxob-
des arasrulwlovanTa gansxvavebul moTxovnebs, rac damaxasiaTebelia maTi asakisaT-
vis, sqesisaTvis da pirovnebisaTvis. 

komentari 

patimrebis mopyrobis standartuli minimaluri wesebi erT-erTi pirveli dokumentia, ro-
melic gaerom am sferoSi miiRo. sayovelTaod aRiarebulia, rom misi gavlena msoflio do-
nisaa. marTalia kidev arseboben saxelmwifoebi, sadac am wesebis Sesruleba ufro metad 
miswrafebaa, vidre faqti, miuxedavad amisa standartuli minimaluri wesebi kvlav axdens 
mniSvnelovan gavlenas gamosasworebeli dawesebulebebis humanuri da samarTlian admini-
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strirebaze. dawesebulebaSi myofi arasrulwlovanis dacvis meqanizmebi ganmtkicebulia 
patimrebis mopyrobis standartul minimalur wesebSi (sacxovrebeli, arqiteqtura, logini, 
Cacma, saCivrebi da Txovnebi, kontaqti garesamyarosTan, sakvebi, samedicino momsaxureba, 
RvTismsaxureba, asakobrivi dayofa, personalis dakompleqteba, muSaoba da a.S), romelSic 
aseve aris debulebebi dasjisa da disciplinis Sesaxeb da SezRudvebi saSiS samarTaldam-
rRvevebze. ar aris mizanSewonili moxdes am standartuli minimaluri wesebis Secvla aras-
rulwlovan samarTaldamrRvevTa dawesebulebebis Taviseburebebis gaTValiswinebiT aras-
rulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebis standartul minimalur wesebSi. wesi 27 
yuradRebas amaxvilebs arasrulwlovanTa dawesebulebebisaTvis aucilebel moTxovnebze 
(wesi 27.1), aseve maTi asakidan, sqesidan da pirovnebidan gamomdinare gansxvavebul moTxov-
nebze (27.2). amrigad, wesis mizani da Sinaarsi dakavSirebulia patimrebis mopyrobis stan-
dartul minimalur wesebTan. 

28. pirobiT ganTavisuflebis xSiri da adreul etapze gamoyeneba

28.1 xelisuflebis organo SeZlebisdagvarad xSirad Seufardebs dawesebulebidan pirobiT 
gaTavisufleba, romelic gamoiyeneba aseve SeZlebisdagvarad adreul etapze. 

28.2 saTanado xelisuflebis organo daxmarebasa da zedamxedvelobas gauwevs dawesebule-
bidan pirobiT ganTavisuflebul arasrulwlovans, romelmac unda miiRos sazogadoe-
bis sruli mxardaWerac. 

komentari 

pirobiT ganTavisuflebis uflebamosileba SeiZleba gaaCndes 14.1 wesSi miTiTebul kompe-
tentur organos an romelime sxva organos. swored amitom, marTebulia miTiTeba moxdes 
“saTanado” da ara “kompetentur” organoze. Tu garemoebebi amis saSualebas iZleva, pirobiT 
gaTavisuflebas upiratesoba unda mieniWos sasjelis srul moxdasTan SedarebiT. Tu ar-
sebobs reabilitaciis damakmayofilebeli progresis mtkicebuleba, TviT is samarTaldam-
rRvevbic ki, romlebic saSiSad iqnen miCneulni dawesebulebaSi ganTavsebis dros, SeiZleba 
ganTavisufldnen. probaciis msgavsad, aseT ganTavisuflebas pirobad SeiZleba daedos sa-
Tanado orgaos mier gansazRvruli pirobebis damakmayofilebeli Sesruleba gadawyveti-
lebaSi gansazRvruli drois ganmavlobaSi, magaliTad samarTaldamrRvevis “kargad moqce-
vasTan” dakavSirebiT, sazogadoebrivi programebis daswreba, “Sua gzaze mdebare saxlebSi”** 
cxovreb da a.S. dawesebulebidan samarTaldamrRvevis pirobiT ganTavisuflebis SemTxveva-
Si probaciis an sxva (gansakuTrebiT iq, sadac probaciis samsaxuri ar aris SemoRebuli) 
oficerma unda gauwios daxmareba da zedamxedveloba da unda moxdes sazogadoebrivi mxar-
daWeris xelSewyoba. 

29. Sereuli tipis dawesebulebebi

29.1 Zalisxmeva unda iyos mimarTuli imisaken, rom Seiqmnas Sereuli tipis dawesebulebebi, 
rogoricaa droebiTi TavSesafrebi, saganmanaTleblo saxlebi, dRis momzadebis cen-
trebi da sxva msgavsi saTanado dawesebulebebi, romlebmac SeiZleba arasrulwlova-
nebs xeli Seuwyos sazogadoebaSi srulyofil integraciaSi. 

komentari 

saTanadod unda iqnes Sefasebuli dawesebulebidan gaTavisuflebis Semdgomi zrunvis mniS-
vneloba. es wesi aRniSnavs Sereuli tipis dawesebulebebis Seqmnis aucileblobas. es wesi 

**   sasjelis moxdis Semdeg msjavrdebulTa reabilitaciis dawesebuleba.
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aseve aRniSnavs, rom aucilebelia dawesebulebaTa da momsaxurebis sxvadasxva saxeoba, raTa 
Seesabamebodes arasrulwlovanTa mravalferovan moTxovnebs da gauwios xelmZRvaneloba 
da daxmareba sazogadoebaSi waratebuli reintegraciis procesSi. 

nawili eqvsi 

kvleva, dagegmva, politikis formulireba da Sefaseba 

30. gamokvleva, rogorc dagegmvis, politikis formirebisa da Sefasebis safuZvli

30.1 Zalisxmeva unda daeTmos aucilebeli gamokvlevis organizebasa da xelSewyobas, rome-
lic warmoadgens efeqturi dagegmvisa da politikis formulirebis safuZvels. 

30.2 Zalisxmeva unda daeTmos arasrulwlovanTa gadacdomebisa da danaSaulis mimarTu-
lebebis, problemebisa da mizezebis, aseve TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis 
gansxvavebuli moTxovnebis periodul Seswavlasa da Sefasebas. 

30.3 Zalisxmeva unda iqnes mimarTuli, rom arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis 
administrirebis farglebSi Seiqmna mudmivi SefasebiTi gamokvlevis meqanizmi da Se-
grovdes da gaanalizdes saTanado monacemebi da informacia administrirebis Sefase-
bis, momavalSi gaumjobesebisa da reformirebis mizniT. 

30.4 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebisas momsaxurebis gaweva unda mud-
mivad daigegmos da ganxorcieldes, rogorc erovnuli ganviTarebis RonisZiebebis ga-
nuyofeli nawili. 

komentari 

gamokvlevis gamoyeneba arasrulwlovanTa marTlmsajulebis politikis safuZvlad sayo-
velTaod aRiarebulia mniSvnelovan meqanizmad, raTa praqtika Seesabamebodes TeoriaSi 
arsebil miRwevebs da moxdes arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis ganviTareba 
da gaumjobeseba. mudmivi kavSiri gamokvlevasa da politikas Soris gansakuTrebiT mniS-
vnelovania arasrulwlovanTa marTlmsajulebisaTvis. axalgazrdebis cxovrebis stilisa 
da arasrulwlovanTa danaSaulebis formisa da speqtris swrafi da xSirad seriozuli cv-
lilebebis fonze sazogadoebisa da marTlmsajulebis pasuxi arasrulwlvanTa danaSaul-
sa da gadacdomebze male moZveldeba da xdeba Seusabamo. wesi 30 adgens standarts, raTa 
moxdes gamokvlevis CarTva politikis formulirebis processa da arasrulwlovanTa mar-
Tlmsajulebis administrirebaSi. wesi gansakuTrebul yuradRebas uTmobs arsebuli pro-
gramebisa da RonisZiebebis mudmiv gadaxedvasa da Sefasebas da dagegmarebas saerTo ganvi-
Tarebis ufro farTo aspeqtSi. arasrulwlovanTa moTxovnebis, aseve samarTaldarRvevebis 
mimarTulebebisa da problemebis mudmivi Sefaseba aris saTanado politikis formulire-
bisa da Carevis formebis gaumjobesebis winapiroba rogorc formalur, isearaformalur 
doneze. am konteqstSi pasuxismgebelma dawesebulebebma xeli unda Suwyon damoukidebeli 
pirebisa da organoebis mier kvlevis Catarebas; SeiZleba Rirebuli iyos Tavad arasrulw-
lovanTa mosazrebis gageba da mxedvelobaSi miReba; amasTan mniSvnelovania ara marto imaTi 
azri, visac Tavad mouwia marTlmsajulebis sistemis monawiled gadaqceva. dagegmarebisas 
gansakuTrebuli yuradReba unda gamaxvildes ufo efeqtur da samarTlian sistemaze. am 
mizniT unda Catardes yovlismomcveli da mudmivi Sefaseba arasrulwlovanTa moTxovnebisa 
da problemebisa da airCes konkretuli prioritetebi. amasTan dakavSirebiT unda moxdess 
arsebuli resursebis gamoyenebis koordinireba, alternatiuli RonisZiebebisa da sazoga-
doebis mxardaWeris CaTvliT, rac sakmarisi iqneba arsebuli programebis ganxorcielebisa 
da monitoringis specialuri programebis Sesaqmnelad.
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gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi
TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa 

dasacavad

I. arsebiTi perspeqtivebi

1. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis Sesaxeb samarTlebrivi sistema unda moicavdes 
arasrulwlovanTa fizikuri da gonebrivi mdgomareobis wamaxalisebel uflebebsa da 
garantiebs. patimroba gamoyenebul unda iqnes rogorc ukanaskneli RonisZieba.

2. arasrulwlovanTaTvis Tavisuflebis aRkveTa SesaZlebelia mxolod winamdebare 
wesebsa da gaeros arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebis Sesaxeb (pekinis 
wesebi) minimalur standartul wesebSi dadgenili principebisa da procedurebis 
Sesabamisad. arasrulwlovanTaTvis Tavisuflebis aRkveTa unda warmoadgendes 
ukanasknel RonisZiebas da gamoyenebul unda iqnes maqsimalurad mcire droiTa da 
mxolod gamonaklis SemTxvevebSi. sanqciis vada unda ganisazRvros sasamarTlos mier, 
arasrulwlovanis vadamde gaTavisuflebis SesaZleblobis gaTvaliswinebiT.

3. winamdebare wesebi, miRebulia ra gaerTianebuli erebis organizaciis mier, iqmneba 
minimaluri standartis dasadgenad TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis yvela 
formiT dasacavad, rac srul harmoniaSi iqneba adamianis uflebebsa da ZiriTad 
TavisuflebebTan, dakavebis nebismieri formis savalalo Sedegis ganeitralebis mizniT 
da sazogadoebaSi am arasrulwlovanTa integraciis dasaCqareblad.

4. winamdebare wesebi gamoyenebul unda iqnes moukerZoeblad, mouxedavad rasisa, kanis 
ferisa, sqesisa, asakisa, enisa, religiisa, erovnebisa, politikuri an sxva Sexedulebisa, 
kulturuli rwmenisa Tu Cveulebisa, sakuTrebisa, dabadebisa Tu ojaxuri statusisa, 
eTnikuri Tu socialuri warmomavlobisa da unarSezRudulobisa. pativi unda scen 
arasrulwlovanTa religiur da kulturul Rirebulebebs, Cveulebebsa da moralur 
koncefciebs.

5. winamdebare wesebis Seqmna miznad isaxavs gamosayeneblad ufro mosaxerxebeli 
standartebis Seqmnasa da arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis marTvaSi 
monawile profesionalTaTvis  saxelmZRvanelo principebis miwodebasa da maT 
gamxnevebas.

6. wesebi xelmisawvdomi unda gaxdes arasrulwlovanTa samarTlebriv sferoSi momuSave 
personalisaTvis maT erovnul enaze. arasrulwlovnebs, romelnic Tavisuflad ar floben 
im sapatimro dawesebulebis mosamsaxureTa enas, romelSic isini imyofebian, saWiroebis 
SemTxvevaSi, ufleba unda hqondeT ufasod isargeblon Tarjimnis momsaxurebiT, 
gansakuTrebiT ki, samedicino Semowmebisa da disciplinuri samarTalwarmoebis dros.

7. sadac es saWiroa, saxelmwifoebma unda moaxdinon winamdebare wesebis inkorporireba 
maT Sida kanonmdeblobaSi an kanonmdeblobaSi Sesabamisi cvlilebebis Setana da 
uzrunvelyon, rom kanonmdeblobaSi gaTvaliswinebul iqnes efeqtiani RonisZibebi am 
wesebis darRvevisaTvis, kompensaciis gacemis CaTvliT, arasrulwlovanTaTvis zianis 
miyenebis SemTxvevaSi. saxelmwifoebma aseve zedamxedveloba unda daaweson winamdebare 
wesebis gamoyenebaze.  

8. Sesabamisi organoebi mudmivad unda ecadon, aamaRlon sazogadoebis informirebuloba 
imis Sesaxeb, rom dakavebul arasrulwlovanTa patronoba da maTi sazogadoebaSi 
xelaxali integrirebis mzadeba Zalzed didi mniSvnelobis socialuri samsaxuria da am 
miznisaTvis aqtiurad unda iqnes gadadgmuli nabijebi arasrulwlovanTa da adgilobriv 
sazogadoebas Soris Ria kontaqtebis wasaxaliseblad.

9. winamdebare wesebidan araferi unda iqnes intepretirebuli ise, rom xeli SeuSalos gae-
rosa da saerTaSoriso Tanamegobrobis mier aRiarebuli adamianis uflebaTa Sesabamisi 
instrumentebisa da standartebis gamoyenebas, romlebic mouwodebs uzrunvelyofil 
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iqnes  arasrulwlovnebis, bavSvebisa da yvela axalgazrdis uflebebi, maTi mzrunveloba 
da dacva.

10. im SemTxvevaSi Tu winamdebare wesebis II-V nawilebSi Camoyalibebuli konkretuli wesebis 
praqtikuli gamoyeneba konfliqtSi modis am nawilis wesebTan, am ukanasknelis dacvas 
unda mieniWos upiratesoba. 

II. wesebis gamoyeneba da farglebi

11. am wesebis miznebisaTvis, gamoyenebul unda iqnas Semdegi definiciebi:

a) arasrulwlovani aris 18 wlamde asakis adamiani. asakobrivi zRvari, romlis qvemo-
Tac dauSvebelia bavSvisaTvis Tavisuflebis aRkveTa, dgindeba kanoniT;

b) Tavisuflebis aRkveTa niSnavs dakavebis an dapatimrebis nebismier formas an sasa-
marTlo, administraciuli an sxva sajaro organos brZanebis safuZvelze, piris mo-
Tavsebas kerZo an sajaro sapatimro dawesebulebaSi, romlis sakuTari surviliT da-
tovebis uflebac pirs ar gaaCnia.

12. Tavisuflebis aRkveTa unda ganxorcieldes iseT pirobebsa da garemoebebSi, sadac 
uzrunvelyofil iqneba arasrulwlovanTa adamianis uflebebis pativiscema. dapatimre-
buli arasrulwlovnebisaTvis garantirebul unda iqnes Sinaarsobrivi qmedebebiTa da 
programebiT sargebloba, romelTa mizanic iqneba maTi janmrTelobisa da TviT pativis-
cemis gaumjobeseba da SenarCuneba, maTi pasuxismgeblobis grZnobis gazrda da im damok-
idebulebebisa da SesaZleblobebis gaumjobeseba, rac maT daexmarebaT sazogadoebis 
wevrad CamoyalibebaSi.

13. TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebs maT statusTan dakavSirebuli aranairi 
safuZvliT ar SeiZleba uari eTqvaT samoqalaqo, ekonomikur, politikur, socialur an 
kulturul uflebebze, romeli uflebebic maT ekuTvniT erovnuli da saerTaSoriso 
kanonmdeblobebiTa da romeli uflebebiT sargeblobac srul SesabamisobaSia Tavisuf-
lebis aRkveTasTan.

14. arasrulwlovanTa individualuri uflebebis dacva, aRkveTis RonisZiebis aRsrulebis 
kanonierebaze gansakuTrebuli aqcentis gakeTebiT,  garantirebul unda iqnes ufleba-
mosili organos mier, maSin roca socialuri integraciis sakiTxebi mogvarebul unda 
iqnes regularuli inspeqciebisa da kontrolis sxva meqanizmebis SesrulebiT, saerTa-
Soriso standartebis, erovnuli kanonmdeblobisa da wesebis Sesabamisad, am mizniT Se-
qmnili organos mier, romelic uflebamosili iqneba moinaxulos arasrulwlovnebi. es 
organo ar unda iyos sapatimro dawesebulebis nawili.

15. winamdebare wesebi gamoiyeneba yvela tipisa da formis sapatimro dawesebulebebis mi-
marT, romlebSic TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebi imyofebian. wesebis I, II, IV da 
V nawilebi gamoiyeneba im sapatimro dawesebulebebis mimarT, sadac moTavsebuli arian 
dakavebuli arasrulwlovnebi, xolo III nawili ki _ konkretulad patimrobaSi an winas-
war patimrobaSi myofi arasrulwlovnebis mimarT.

16. winamdebare wesebi aRsrulebul unda iqnes konkretul wevr saxelmwifoSi arsebuli 
ekonomikuri, socialuri da kulturuli pirobebis gaTvaliswinebiT.

III. patimrobaSi an winaswar patimrobaSi myofi arasrulwlovnebi

17. patimrobaSi an winaswar patimrobaSi myofi („jer gausamarTlebeli“) arasrulwlovnebi 
iTvlebian udanaSauloebad da maT arasrulwlovanis dakaveba sasamarTlomde 
maqsimalurad unda iqnes Tavidan aridebuli da gamoyenebul unda iqnes mxolod 
gamonaklis SemTxvevebSi. Sesabamisad, maqsimaluri Zalisxmeva unda iqnes gamoyenebuli 
raTa Sefardebul iqnes alternatiuli RonisZieba. rodesac aRkveTis RonisZiebis 
saxiT mainc gamoiyeneba patimroba, arasrulwlovanTa sasamarTloebma da sagamoZiebo 
organoebma prioritetulad maqsimalurad swrafad unda ganixlon msgavsi saqmeebi, 
raTa arasrulwlovnebi sapatimroSi maqsimalurad mokle droiT imyofebodnen. winaswar 
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patimrobaSi myofni gancalkevebiT unda imyofebodnen msjavrdebulebisagan.

18. pirobebi, romelSic winaswar patimrobaSi myofi arasrulwlovnebi arian moTavsebuli, 
SesabamisobaSi unda iyos qveviT miTiTebul wesebTan, damatebiT konkretul debule-
bebTan erTad, romlebic, udanaSaulobis prezumfciis, dakavebis xangrZlivobisa da ar-
asrulwlovanTa samarTlebrivi statusisa da mdgomareobis gaTvaliswinebiT saWiro da 
saTanadoa. es debulebebi unda moicavdes Semdegs, magram amiT aucileblad ar unda Se-
moifarglebodes:

a) arasrulwlovnebs unda hqondeT samarTlebrivi damcvelis yolisa da ufaso iurid-
iuli daxmarebiT sargeblobis ufleba, rodesac amgvari ufaso daxmarebis miReba 
SesaZlebelia, aseve unda gaaCndeT ufleba mudmivad ekontaqton TavianT samarTle-
briv damcvelebs. amgvari komunikaciebis dros dacul unda iqnes piraduloba da kon-
fidencialuroba;

b) arasrulwlovnebi, SeZlebisdagvarad, uzrunvelyofil unda iqnen SesaZleblobiT 
imuSavon anazRaurebiT da gaagrZelon swavlis miReba an treningebi, magram maT es ar 
unda moeTxovebodeT. samsaxuri, ganaTlebis miReba an treningi ar SeiZleba gaxdes 
patimrobis gagrZelebis mizezi;

g) arasrulwlovnebma unda miiRon saSualebebi Tavisufali droisa da gamajansaRebeli 
saqmianobis kuTxiT, rac SesabamisobaSi iqneba marTlmsajulebis ganxorcielebis 
miznebTan.

IV. arasrulwlovanTa sapatimro dawesebulebebis menejmenti

a. Canawerebi

19. angariSebi, samarTlebrivi da samedicino Canawerebisa da disciplinuri 
samarTalwarmoebis Canawerebis CaTvliT, aseve mopyrobis formis, Sinaarsisa da 
detalebis Sesaxeb dokumentebi, moTavsebul unda iqnes konfidencialur individualur 
failad, romelic iqneba mudmivad ganaxlebuli da xelmisawvdomi mxolod amaze 
uflebamosili pirebisaTvis, klasificirebuli imgvarad, rom iolad iqnes aRqmuli. 
SesaZleblobis SemTxvevaSi, yvela arasrulwlovans ufleba unda hqondes gaaprotestos 
mis failSi arsebuli nebismieri faqti Tu mosazreba, raTa SesaZlebeli gaxdes araswori, 
usafuZvlo an arasamarTliani gancxadebebis gasworeba. am uflebiT sargeblobis mizniT, 
unda arsebobdes procedura, romlis mixedviTac, mesame mxares SeeZleba moTxovnis 
safuZvelze naxos da ganixilos failebi. arasrulwlovanTa gaTavisuflebis Semdeg, 
Canawerebi unda dailuqos da garkveuli drois Semdeg, unda ganadgurdes.

20. dauSvebelia arasrulwlovanis miReba sapatimro dawesebulebaSi sasamarTlo, 
administraciuli an sxva sajaro dawesebulebis mier gacemuli kanonieri brZanebis 
gareSe. am brZanebis yvela detali dauyovnebliv unda iqnes Setanili reestrSi. 
dauSvebelia arasrulwlovnis moTavseba iseT sapatimro dawesebulebaSi, romelic 
amgvar reestrs ar awarmoebs.

b. miReba, registracia, gadaadgileba da gadayvana

21.  yvela sapatimro dawesebulebaSi, sadac xdeba arasrulwlovanTa moTavseba, TiToeuli 
arasrulwlovnis Sesaxeb unda inaxebodes Semdegi informaciis sruli da daculi 
Canaweri:

a) informacia arasrulwlovanis vinaobis Sesaxeb;

b) danaSaulis Cadenis mizezebi da faqtebi;

g) misi dawesebulebaSi miRebis, gadayvanisa da gaTavisuflebis dRe da zusti dro;

d) detalebi mSoblebisa da meurveebisaTvis dauyovnebliv Setyobinebis gagzavnis 
Sesaxeb, maTi mzrunvelobis qveS myofi arasrulwlovnebis miRebis, gadayvanis an 
gaTavisuflebis Sesaxeb;
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e) detalebi arasrulwlovanTa fizikuri da sulieri problemebis Sesaxeb, narkotike-
bisa da alkoholisadmi mijaWvulobis CaTvliT.

22. informacia sapatimro dawesebulebaSi arasrulwlovnis miRebis, moTavsebis, gadayvanisa 
da gaTavisuflebis Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnoboT mis mSoblebs, meurveebs an axlo 
naTesavebs.

23. arasrulwlovanis miRebidan rac SeiZleba male unda Sedges arasrulwlovanTa piradi 
mdgomareobisa da garemoebebis Sesaxeb Sesabamisi informacia da sruli moxseneba da igi  
unda gadaegzavnos administracias.

24. miRebisas, yvela arasrulwlovans unda gadaeces sapatimro dawesebulebis Sesaxeb 
wesebis asli da maTi uflebebisa da valdebulebebis Sesaxeb werilobiTi ganmarteba 
maTTvis gasageb enaze, iseve rogorc saCivris miRebaze uflebamosili organoebis 
misamarTi da im kerZo Tu sajaro organoebisa da organizaciebis  misamarTebi, romlebic 
gascemen iuridiul daxmarebas. im arasrulwlovanebs, romelTac wera-kiTxva ar ician 
an dawerili saxiT enis aRqma ar SeuZliaT, informacia unda miewodoT maTTvis gasagebi 
formiT, raTa SeZlon miRebuli informaciis srulad aRqma.

25. yvela arasrulwlovans unda ganemartos dawesebulebis Sida organizaciuli wesebi, 
maTTan urTierTobis miznebi da meTodebi, disciplinuri moTxovnebi da procedurebi, 
informaciis mopovebisa da saCivrebis Sedgenis sxva nebadarTuli meTodebi da sxva 
iseTi sakiTxebi, romelTa codnac saWiroa, raTa arasrulwlovanma SeZlos patimrobis 
periodSi  misi uflebebisa da valdebulebebis srulad gaazreba.

26. arasrulwlovanTa transportireba unda moxdes administraciis xarjebiT adekvaturi 
ventilaciisa da ganaTebis pirobebSi, rac maT ar daamcirebs an rTul mdgomareobaSi 
ar Caagdebs. dauSvebelia arasrulwlovanTa ukanonod gadayvana erTi sapatimro 
dawesebulebidan meoreSi.

g. klasifikacia da patimrebis moTavseba

27. arasrulwlovanis miRebis momentidan rac SeiZleba swrafad, TiToeul arasrulwlovans 
unda daesvas kiTxvebi da unda Sedges socialuri da fsiqologiuri Canaweri, sadac 
aisaxeba konkretuli tipisa da donis mopyrobis Sesaxeb nebismieri faqtori da 
arasrulwlovanTa mier moTxovnili programa. es moxseneba, samedicino eqspertis 
mier momzadebul moxsenebasTan erTad, romelmac arasrulwlovani miRebisTanave 
gasinja, unda gadaigzavnos dawesebulebis direqtorTan, raTa man gansazRvros 
arasrulwlovnisaTvis dawesebulebaSi yvelaze saTanado adgili mosaTavseblad da 
mopyrobis konkretuli tipi, done da programa, romelic mis mimarT unda ganxorcieldes. 
rodesac saWiroa sareabilitacio mkurnalobis daweseba da piris iq yofnis vada 
amis saSualebas iZleva, dawesebulebis TanamSromlebma werilobiT unda moamzadon 
mkurnalobis individualuri gegma, romelSic ganisazRvreba mkurnalobis miznebi, 
dro da saSualebebi, etapebi da dagvianebebi, romlebSic dasaxuli miznebi unda iqnes 
miRweuli.

28.  arasrulwlovanTa dapatimrebas adgili unda hqondes mxolod im pirobebSi, roca srulad 
iqneba mxedvelobaSi miRebuli maTi konkretuli moTxovnebi, statusi da specialuri 
moTxovnilebebi maTi asakis, pirovnulobis, sqesisa da danaSaulis tipis, iseve 
rogorc gonebrivi da fizikuri janmrTelobis gaTvaliswinebiT, rac uzrunvelyofs 
maT dacvas mavne zegavlenisa da sarisko situaciebisagan. principuli kriteriumi 
TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa sxvadasxva kategoriebad dasayofad, unda 
iyos maTi konkretuli moTxovnebisaTvis Sesabamisi mopyrobis tipis uzrunvelyofa da 
maTi fizikuri, gonebrivi da moraluri mTlianobisa da keTildReobis dacva.

29. arasrulwlovnebi ar unda iqnen moTavsebuli igive sapatimro dawesebulebaSi, sadac 
imyofebian zrdasrulni, Tu isini ar arian erTi ojaxis wevrebi. zedamxedvelobis 
pirobebSi, SesaZlebelia arasrulwlovnebi moTavsebul iqnen frTxilad SerCeul 
zrdasrul adamianebTan erTad, specialuri programis farglebSi, rac sasargeblod 
iqneba aRiarebuli Sesabamisi arasrulwlovnisaTvis.
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30. unda Seiqmnas Ria tipis sapatimroebi arasrulwlovanTaTvis. Ria sapatimro 
dawesebuleba ewodeba iseTi dawesebulebas, romelSic ar arsebobs an minimumamdea 
dasuli usafrTxoebis RonisZiebebi. amgvar sapatimroTa mosaxleoba unda iyos rac 
SeiZleba mcire odenobis. dakavebul arasrulwlovanTa raodenoba daxurul sapatimro 
dawesebulebaSi unda iyos imdenad mcire, rom SesaZlebeli iyos individualuri 
mkurnaloba. arasrulwlovanTa sapatimro dawesebuleba unda iyos decentralizebuli 
da im zomis, rom xelSewyobil iqnes iq Sesvla da kontaqtis damyareba arasrulwlovnebsa 
da maTi ojaxis wevrebs Soris. unda Seiqmnas da sazogadoebis socialur, ekonomikur da 
kulturul garemoSi integrirebul iqnes mcire sapatimro dawesebulebebi.

d. fizikuri garemocva da moTavsebis adgili

31. TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebs ufleba aqvT imyofebodnen iseT dawesebule-
bebSi da hqondeT iseTi momsaxureba, rac Seesabameba maTi janmrTelobisa da piradi 
Rirsebis moTxovnebs.

32. arasrulwlovanTa sapatimro dawesebulebebis dizaini da fizikuri garemo unda 
Seesabamebodes saxlSi mkurnalobis sareabilitacio mizans. mxedvelobaSi unda iqnes 
miRebuli arasrulwlovnis piradulobis, mgrZnobeloba (sensory stimuli), mewyvilesTan 
gaerTianebis SesaZleblobebi da sportSi, fizikur savarjiSoebsa da Tavisufal dros 
sxvadasxva saqmianobebSi monawileobis SesaZlebloba. arasrulwlovanTa sapatimro 
dawesebulebebis dizaini da struqtura unda iyos imgvari, rom maqsimalurad Semcirdes 
xanZris gaCenis safrTxe da uzrunvelyofil iqnes Senobidan xalxis usafrTxo 
evakuacia. xanZris gaCenis SemTxvevaSi, unda arsebobdes efeqtiani sagangaSo sistema, 
iseve rogorc formaluri da naTeli procedurebi arasrulwlovanTa usafrTxoebis 
uzrunvelsayofad. sapatimro dawesebulebebi ar unda mdebareobdes iseT adgilas, 
romlebSic cnobilia, rom arsebobs janmrTelobis an sxva saSiSroebis riskis albaToba. 

33. saZinebeli adgili unda warmoadgendes palata saZineblebisa Tu individualuri 
saZinebeli oTaxebis erTobliobas, adgilobrivi standartebis gaTvaliswinebiT. Zilis 
dros mudmivi, mokrZalebuli zedamxedveloba unda arsebobdes mTels teritoriaze, 
sadac arasrulwlovnebs sZinavT, individualuri da jgufuri saZineblebis CaTvliT, 
TiToeuli arasrulwlovanis dacvis mizniT. yvela arasrulwlovani, adgilobrivi da 
erovnuli standartebis Sesabamisad,  uzrunvelyofil unda iqnes sakuTari da sakmarisi 
TeTreuliT, romelic unda iyos sufTa, mowesrigebuli da xSirad icvlebodes, raTa 
SenarCundes sisufTave.

34. sanitaruli mowyobilobebi ise unda iyos ganlagebuli da imgvarad sakmarisi 
standartebiT, rom  yvela arasrulwlovanma SeZlos, saWiroebisamebr, sakuTari 
fizikuri moTxovnilebebis dakmayofileba  gancalkevebiTa da sufTa da saTanado 
formiT.

35. piradi nivTebis qona piradi cxovrebis uflebis arsebiTi nawilia da mniSvnelovania 
arasrulwlovanis fsiqologiuri keTildReobisaTvis. TiToeuli arasrulwlovanis 
ufleba, hqondes piradi nivTebi da maT Sesanaxad hqondes saSualebebi, unda iqnes 
aRiarebuli da pativi scen mas.  piradi nivTebi, romelTa flobazec arasrulwlovani 
uars ambobs an romelic mas CamoarTves, unda iqnes moTavsebuli usafrTxo adgilas. 
nivTebis amsaxveli oqmi xelmoweril unda iqnes arasrulwlovnis mier. unda gadaidgas 
nabijebi, raTa moxdes maTi karg mdgomareobaSi SenarCuneba. yvela amgvari sagani Tu 
fuli arasrulwlovans unda daubrundes gaTavisuflebisas, Tu mas ar hqonda ufleba 
fuli daexarja an Tavisi piradi qoneba sapatimros gareT gaegzavna. Tu arasrulwlovani 
iRebs an mas aRmouCines raime saxis wamali, samedicino personali wyvets mis Semdgom 
gagrZelebas.

36. SesaZleblobis farglebSi, arasrulwlovnebs unda hqondeT ufleba gaaCndeT TavianTi 
piradi tansacmeli. sapatimro dawesebulebam unda uzrunvelyos, rom TiToeul 
arasrulwlovans hqondes amindis Sesabamisi da misi janmrTelobisaTvis saWiro piradi 
tansacmeli, romelic aranairad ar iqneba misTvis damamcirebeli an Seuracxmyofeli.  
arasrulwlovanebs, romlebmac raRac mizniT datoves dawesebuleba, ufleba unda 
mieceT Caicvan TavianTi sakuTari tansacmeli. 
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37. yvela sapatimro dawesebulebam unda uzrunvelyos, rom TiToeulma arasrulwlovanma 
miiRos saTanadod momzadebuli saWmeli, saTanado dros, im raodenobiTa da xarisxiT, 
rac akmayofilebs dietur, higienur da janmrTel standartebsa da, SeZlebisdagvarad, 
religiur da kulturul moTxovnilebebs. yvela arasrulwlovanisaTvis nebismier dros 
xelmisawvdomi unda iyos sufTa sasmeli wyali.

e. ganaTleba, profesiuli treningebi da samsaxuri

38. yvela savaldebulo skolis asakis arasrulwlovans ufleba aqvs miiRos misi 
moTxovnebisaTvis da SesaZleblobebisaTvis saTanado ganaTleba, rac mas moamzadebs 
sazogadoebaSi dasabruneblad. amgvari ganaTleba uzrunvelyofil unda iqnes sapatimro 
dawesebulebis gareT, SeZlebisdagvarad, sazogadoebriv skolebSi, nebismier SemTxvevaSi, 
kvalificiuri maswavleblis mier qveynis saganmanaTleblo sistemaSi integrirebuli 
programebis saSualebiT imgvarad, rom gaTavisuflebis Semdgom, arasrulwlovanma 
daubrkoleblad SeZlos swavlis gagrZeleba. sapatimro dawesebulebis administraciis 
mier gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos ucxoeli an gansakuTrebuli 
kulturuli an eTnikuri moTxovnebis mqone arasrulwlovanisaTvis ganaTlebis micemas. 
arasrulwlovnebs, romelTac ar ician wera-kiTxva an aqvT dagvianebuli azrovneba 
an swavlasTan dakavSirebuli problemebi, ufleba unda hqondeT miiRon specialuri 
ganaTleba.

39. savaldebulo saskolo asaks gadacilebuli arasrulwlovnebs, romelTac surT 
ganaTlebis gagrZeleba, neba unda mieceT da waxalisebul unda iqnan gaagrZelon igi, 
da maqsimaluri mcdelobaa saWiro, rom maTTvis uzrunvelyofil iqnas Sesabamisi 
saganmanaTleblo programebisadmi xelmisawvdomoba.

40. diplomebi an ganaTlebasTan dakavSirebuli serTifikatebi, romlebic arasrulwlovnebs 
gadaecemaT patimrobaSi yofnisas, ar unda mianiSnebdes raime saxiT, rom arasrulwlovanis 
mimarT ganxorcielda institucionalizacia.

41. yovel sapatimro dawesebulebaSi unda iyos biblioTeka, romelic adeqvaturad iqneba 
aRWurvili rogorc saganmanaTleblo aseve gasarTobi wignebiTa da JurnalebiT, 
romlebic Sesaferisi iqneba arasrulwlovnebisaTvis, romlebic waxalisebul unda iqnen 
da maT hqondeT saSualeba srulad isargeblon biblioTekiT.

42. TiToeul arasrulwlovans unda hqondes ufleba isargeblos profesiuli treningebiT 
iseT garemoSi, romelic moamzadebs mas samomavlo dasaqmebisaTvis.

43. jerovani profesionalebis SerCevis moTxovnis dacviTa da instituciuri administraciis 
moTxovnebis gaTvaliswinebiT, arasrulwlovanebs unda hqondeT ufleba, airCion 
maTTvis sasurveli samuSaos saxeoba.

44. dacvasTan dakavSirebuli yvela erovnuli da saerTaSoriso standarti, romlebic 
gamoiyeneba bavSvisa da axalgazrda pirebis SromasTan dakavSirebiT, unda gamoiyenebodes 
TavisuflebaSezRudul arasrulwlovnebTan mimarTebiT. 

45. rodesac es SesaZlebelia, arasrulwlovnebi uzrunvelyofili unda iqnen imis 
SesaZleblobiT, rom ganaxorcielon anazRaurebadi saqmianoba, Tuki es SesaZlebelia 
adgilobriv sazogadoebasTan erTad, rogorc damxmare im profesiuli ganaTlebisa, 
romelic maTTan mimarTebiT mimdinareobs da romlis mizania SesaZleblobis 
gazrda, raTa maT ipovon Sesaferisi samuSao, rodesac dabrundebian sazogadoebaSi. 
samuSaos tipi imgvari unda iyos, rom moicavdes Sesabamis trenings, rac waadgebaT 
arasrulwlovnebs maTi gaTavisuflebis Semdgom. sapatimro dawesebulebaSi samuSaos 
organizeba da meTodebi unda asaxavdes sazogadoebaSi gansaxorcielebel maqsimalurad 
analogiur samuSaos, imgvarad, rom moamzados arasrulwlovani normaluri cxovrebis 
pirobebisaTvis.

46. yovel arasrulwlovans, romelic axorcielebs samuSaos, unda hqondes ufleba 
Sesaferis anazRaurebaze. arasrulwlovanTa interesebi da maTi profesiuli treningebi 
ar unda iyos motivirebuli imiT, rom sapatimro dawesebulebam an mesame mxarem miiRos 
garkveuli mogeba. arasrulwlovanis mier gamomuSavebuli Tanxebis nawili gadanaxul 
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unda iqnes, raTa gadaeces arasrulwlovans gaTavisuflebisas. arasrulwlovans unda 
hqondes ufleba gamomuSavebuli Tanxebis darCenili nawili gamoiyenos, raTa SeiZinos 
piradi moxmarebis nivTebi, aunazRauros msxverpls Tavisi danaSauliT miyenebuli ziani 
an gaugzavnos Tavisi ojaxis wevrebs an sxva pirebs sapatimro dawesebulebis gareT.

v. dasveneba

47. yovel arasrulwlovans unda hqondes ufleba gaaCndes Sesabamisi dro yoveldRiuri 
Tavisufali varjiSisaTvis sufTa haerze, rodesac amis saSualebas iZleva amindi. 
xsenebulis dros uzrunvelyofil unda iqnes rekriaciuli da fizikuri varjiSi. 
uzrunvelyofil unda iqnes adekvaturi farTi, mowyobilobebi da aRWurviloba. 
yovel arasrulwlovans unda gaaCndes damatebiTi dro yoveldRiuri dasvenebisaTvis. 
xsenebuli drois nawili, arasrulwlovanis survilis SemTxvevaSi, unda daeTmos 
xelovnebasa da xelobis ganviTarebasTan dakavSirebuli unarebis ganviTarebas. 
sapatimro dawesebulebam unda uzrunvelyos, rom TiToeul arasrulwlovans fizikurad 
SeeZlos monawileoba miiRos fizikuri ganaTlebis arsebul programebSi. samkurnalo 
fizikuri ganaTleba da Terapia unda ganxorcieldes samedicino meTvalyureobis qveS 
im arasrulwlovnebTan mimarTebiT, romlebsac es esaWiroebaT.

z. religia

48. yovel arasrulwlovans unda gaaCndes nebarTva daikmayofilos Tavisi saWiroebebi 
religiasa da sulier cxovrebasTan dakavSirebiT, kerZod, im msaxurebaze an Sexvedrebze 
daswrebis gziT, rac uzrunvelyofili iqneba sapatimro dawesebulebaSi, da aseve 
msaxurebis warmarTviT da uflebiT, rom iqonios religiuri msaxurebisaTvis saWiro 
wignebi da sagnebi da misdios sakuTar rwmenas. im SemTxvevaSi, Tuki sapatimro dawesebuleba 
moicavs konkretuli religiis mimdevar arasrulwlovanTa sakmaris odenobas, daniSnul 
an damtkicebul unda iqnes am religiis kompetenturi warmomadgeneli da mas ufleba 
unda hqondes gamarTos regularuli msaxureba da ganaxorcielos aRsarebis Cabareba 
arasrulwlovanTagan, maTi Txovnis SemTxvevaSi, konfidencialur garemoSi. nebismier 
arasrulwlovans ufleba hqondes, rom igi moinaxulos mis mier arCeuli nebismieri 
religiis kvalificiurma warmomadgenelma, iseve rogorc ufleba, rom monawileoba ar 
miiRos religiur msaxurebaSi da Tavisuflad ganacxados uari religiur swavlebaze, 
ganxilvebsa Tu STagonebaze.

T. samedicino momsaxureba

49. yovel arasrulwlovans ufleba unda hqondes isargeblos samedicino mkurnalobiT 
rogorc saswrafo, aseve Terapili mkurnalobiT, maT Soris, stomatologis, 
ofTalmologisa da fsiqiatris mier gaweuli daxmarebiT, iseve rogorc farmacevtuli 
produqtebiTa da specialuri dietebiT, romlebic gansazRvrulia mkurnalobiT. 
yoveli aseTi samedicino mkurnaloba, SeZlebisdagvarad, uzrunvelyofil unda iyos 
patimrobaSi myofi arasrulwlovanisaTvis Sesabamis sapatimro dawesebulebaSi arsebul 
samedicino dawesebulebaSi da amave dawesebulebaSi arsebuli samedicino momsaxurebiT, 
raTa Tavidan iqnes aridebuli arasrulwlovanis stigmatizacia, rac xels Seuwyobs 
sakuTari Tavis pativiscemis amaRlebasa da mis sazogadoebaSi integracias. 

50. yovel arasrulwlovans ufleba aqvs gasinjul iqnes eqimis mier sapatimro dawesebulebaSi 
misi moTavsebisTanave, raTa gamovlindes nebismieri mtkicebuleba arasaTanado 
mopyrobasTan dakavSirebiT da im mizniT, rom eqimma gamoavlinos fizikuri an sulieri 
mdgomareoba, romlebic moiTxovs samedicino Carevas. 

51. arasrulwlovanTaTvis gaweuli samedicino momsaxureba miznad unda isaxavdes 
fizikuri an sulieri avadmyofobis aRmoCenasa da mis dadgenasa da mkurnalobas, 
preparatebis borotad gamoyenebas an sxva garemoebebs, romlebsac SeuZlia xeli 
SeuSalos arasrulwlovnis sazogadoebaSi integracias. arasrulwlovanTa yovel 
sapatimro dawesebulebaSi unda moipovebodes adekvatur samedicino dawesebulebasa 
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da aRWurvilobaze dauyovnebeli xelmisawvdomoba, rac sakmarisi iqneba Sesaxlebuli 
patimrebisaTvis da aseve saxeze unda iyos kvalificiuri personali saswrafo samedicino 
daxmarebis aRmoCenis sferoSi. yoveli arasrulwlovani, romelic avad aris da Civis, rom 
avad aris an warmoaCens fizikuri an sulieri avadmyofobis niSnebs, gasinjul unda iqnes 
dauyovnebliv samedicino muSakis mier. 

52. nebismierma samedicino muSakma, romelsac gaaCnia safuZveli, raTa ifiqros, rom 
arasrulwlovnis fizikur da sulier janmrTelobas seriozuli ziani miadgeba 
gangrZobadi patimrobiT, SimSilobiT an patimrobis nebismieri pirobebiT, 
dauyovnebliv unda moaxsenos xsenebulis Sesaxeb sapatimro dawesebulebis direqtorsa 
da damoukidebel organos, romelic pasuxismgebelia arasrulwlovanTa keTildReobis 
uzrunvelyofaze.

53. arasrulwlovani, romelic daavadebulia sulieri daavadebiT unda mkurnalobdes 
specialur dawesebulebaSi, romelsac damoukidebeli samedicino personali marTavs. 
gadadgmul unda iqnes nabijebi, raTa Sesabamis saagentoebTan erTad gaTavisuflebis 
Semdgom gagrZeldes sulieri avadmyofobis mkurnaloba.

54. arasrulwlovanTa sapatimro dawesebulebebma unda SeimuSaon narkotikebis akrZalvasa 
da reabilitaciasTan dakavSirebuli programebi, romlebic warimarTeba kvalificiuri 
personalis mier. xsenebuli programebi ganxorcielebul unda iqnes asakis, sqesisa 
da arasrulwlovanTa sxva moTxovnilebebis gaTvaliswinebiT, iseve rogorc 
detoqsifikaciis dawesebulebebi, da momsaxure personali unda iyos kompetenturi da 
xelmisawvdomi narkotikebisa da alkoholis momxmarebeli arasrulwlovnebisaTvis. 

i. avadmyofobis, dazianebebis an gardacvalebis Sesaxeb Setyobineba

56. arasrulwlovanis ojaxs an mis meurves, aseve arasrulwlovnis mier dasaxelebul nebismier 
pirovnebas, ufleba aqvs, moTxovnisamebr, informirebul iqnes arasrulwlovanis 
janmrTelobis mdgomareobis Sesaxeb  da arasrulwlovnis janmrTelobis mdgomareobaSi 
mniSvnelovani cvlilebebis Sesaxeb. sapatimro  dawesebulebis direqtorma dauyovnebliv 
unda acnobos Sesabamisi arasrulwlovnis ojaxsa da meurves an sxva dasaxelebul 
pirs, arasrulwlovnis gardacvalebis an avadlyofobis Sesaxeb, romelic moiTxovs 
arasrulwlovnis saswrafo transportirebas romelime sazogadoebriv samedicino 
dawesebulebaSi, an mdgomareobis Sesaxeb, romelic klinikur zedamxedvelobas 
saWiroebs sapatimro dawesebulebaSi minimum 48 saaTis ganmavlobaSi. Setyobineba aseve 
unda gadaegzavnoT im qveynis sakonsulos, romeli qveynis moqalaqecaa aRniSnuli 
arasrulwlovani.

57. Tavisuflebis aRkveTis periodSi arasrulwlovnis gardacvalebisas, uaxloes 
naTesavs ufleba aqvs Seiswavlos gardacvalebis damadasturebeli dokumenti, naxos 
gardacvlilis sxeuli da gadawyvitos sxeulis bedi. patimrobaSi myofi arasrulwlovnis 
gardacvalebisas, unda Catardes damoukidebeli mokvleva sikvdilis mizezebis 
dasadgenad, romlis daskvnac xelmisawvdomi unda gaxdes uaxloesi naTesavebisaTivs. 
amgvari mokvleva aseve unda Catardes, arasrulwlovanis patimrobidan gaTavisuflebidan 
eqvsi Tvis vadaSi gardacvalebis SemTxvevaSic, rodesac arsebobs safuZvliani eWvi imisa, 
rom gardacvaleba kavSirSia misi patimrobis periodTan.

58. arasrulwlovani maqsimalurad male unda iqnas informirebuli misi pirdapiri xazis 
ojaxis wevris gardacvalebis, seriozuli avadmyofobis an dazianebebis Sesaxeb da unda 
mieces saSualeba daeswros gardacvlilis dakrZalvas an mivides umZimes mdgomareobaSi 
myofis sasTumalTan.

k. kontaqti garesamyarosTan

59. yvela saSualebiT unda iqnes uzrunvelyofili is, rom arasrulwlovani saTanado 
kontaqtSi iyos garesamyarosTan, rac samarTliani da humanuri mopyrobis arsebiT 
nawils Seadgens da mniSvnelovania arasrulwlovanis sazogadoebisaken mosabruneblad. 
arasrulwlovanebs ufleba unda hqondeT ikontaqton TavianT ojaxTan, megobrebTan 
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da sxva pirebTan Tu reputaciis mqone organizaciebis warmomadgenlebTan, datovon 
sapatimro dawesebuleba saxlisa da ojaxis mosanaxuleblad da miiRon specialuri 
nebarTva datovon sapatimro dawesebuleba saganmanaTleblo, profesiuli Tu 
sxva mniSvnelovani mizeziT. rodesac arasrulwlovani sasjels ixdis, sapatimro 
dawesebulebis gareT gatarebuli dro mas sasjelis vadaSi unda CaeTvalos.

60. yvela arasrulwlovans ufleba unda hqondes periodulad da xSirad, principSi kviraSi 
erTxel, magram aranakleb erTxel TveSi, miiRos mnaxvelebi, im pirobebSi, romel 
pirobebSic daculi iqneba arasrulwlovnis piradi cxovrebis, kontaqtebis, ojaxTan da 
advokatTan SeuzRudavi komunikaciis moTxovnebi.

61.  yvela arasrulwlovans ufleba unda hqondes werilobiT an telefoniT, aranakleb 
kviraSi orjer, ekontaqtos mis mier sasurvel adamians, Tu es mas kanoniT ar ekrZaleba. 
arasrulwlovans saWiroebis SemTxvevaSi, administracia unda daexmaros am uflebiT 
efeqtianad sargeblobis mizniT. yvela arasrulwlovans unda hqondes ufleba miiRos 
korespondencia. 

62. arasrulwlovanebs SesaZlebloba unda hqondeT mudmivad informirebuli iyvnen 
siaxleebis Sesaxeb gazeTebis, Jurnalebisa da sxva publikaciebis kiTxviT, radios 
mosmeniTa da satelevizio gadacemebis yurebiT, aseve kanonieri klubebisa da 
organizaciebis, romelTa saqminobiTac arasrulwlovania dainteresebuli, 
warmomadgenlebis vizitebiT.

l. fizikuri SezRudvebisa da Zalis gamoyenebis SezRudva

63. dauSvebelia SezRudvis saSualebebisa da Zalisadmi mimarTva nebismieri mizniT, qvemore 
64-e wesSi miTiTebuli pirobebis garda.

64. SezRudvis saSualebebisa da Zalis gamoyeneba mxolod im gamonaklis SemTxvevebSia 
nebadarTuli, rodesac amowurulia yvela sxva kontrolis meTodi da maT ver gaamarTles 
da Tu maTi gamoyeneba naTladaa nebadarTuli da dakonkretebuli Sesabamisi kanoniTa 
da maregilirebeli wesebiT. am saSualebebis gamoyenebam ar unda gamoiwvios damcireba 
da Seuracxmyofa, unda iqnes Zalian SezRudulad gamoyenebuli da maqsimalurad 
mcire vadiT. administraciis direqtoris brZanebiT, amgvar RonisZiebas SesaZloa 
mimarTon arasrulwlovnis mier TviT-dazianebebis miyenebis, sxvebis dazianebis an 
qonebis seriozulad ganadgurebis prevenciis mizniT. am SemTxvevebSi, direqtori unda 
moeTaTbiros samedicino da sxva Sesabamis personals da amis Sesaxeb moaxsenos zemdgom 
administraciul organos.

65. personalis mier iaraRis tareba da gamoyeneba akrZalulia nebismier sapatimro 
dawesebulebaSi, sadac imyofebian arasrulwlovnebi.

m. disciplinuri procedurebi

66. nebismieri disciplinuri procedura unda emsaxurebodes usafrTxoebisa da 
normaluri sazogadoebrivi cxovrebis interesebs da SesabamisobaSi unda iyos rogorc 
arasrulwlovnis Sinagan pativmoyvareobasTan, aseve instituciuri mzrunvelobis 
obieqtebTan, saxeldobr, samarTlianobis grZnobis, sakuTari Tavis pativiscemisa da 
yoveli piris ZiriTadi uflebebis gaRvivebasTan.

67. yoveli disciplinuri RonisZieba, romelic warmoadgens saSinel araadamianur an 
Rirsebis Semlaxvel mopyrobas, sastikad unda iqnes akrZaluli, maT Soris, sxeulebrivi 
sasjelebi, bnel sakanSi moTavseba, karceri an ganmartoebiTi patimroba an sxva saxis 
sasjeli, romelmac SeiZleba daazianos Sesabamisi arasrulwlovanis fizikuri an 
sulieri janmrTeloba. dietis Semcireba an arasrulwlovanisaTvis ojaxis wevrebTan 
Sexvedraze uaris Tqma, ra mizansac ar unda emsaxurebodes xsenebuli, akrZaluli 
unda iyos. Sroma mudam unda ganixilebodes, rogorc saganmanaTleblo saSualeba da 
arasrulwlovanisaTvis TviT pativiscemis waxaliseba, raTa es ukanaskneli moemzados 
sazogadoebaSi dabrunebisaTvis. xsenebuli ar unda iyos dakisrebuli disciplinuri 
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sasjelis saxiT. erTi da igive disciplinuri gadacdomisaTvis ar SeiZleba 
arasrulwlovanis orjer dasja. akrZaluli unda iyos koleqtiuri sanqciebi.

68. kanonmdebloba an normebi, romlebic miRebulia kompetenturi administraciuli 
organos mier, unda adgendes normebs, romlebic, fundamenturi maxasiaTeblebis 
mxedvelobaSi miRebiT, exeba arasrulwlovanTa Semdeg saWiroebebsa da sakiTxebs:

a) qmedeba, romelic warmoadgens disciplinur gadacdomas;

b) disciplinuri sanqciebis tipi da xangrZlivoba, romlebic SesaZloa dakisrebul 
iqnes;

g) xelisuflebis kompetenturi organos, romelsac aqvs ufleba daakisros aseTi 
sanqciebi;

d) xelisuflebis kompetenturi organos, romelic ganixilavs saCivrebs.

69. wesrigis darRvevasTan dakavSirebuli moxseneba dauyovnebliv unda iqnes warmodgenili 
xelisuflebis kompetenturi organos winaSe, romelmac unda miiRos gadawyvetileba 
arajerovani gaWianurebis gareSe. xelisuflebis kompetenturma organom unda 
warmarTos saqmis jerovani ganxilva.

70. arasrulwlovans disciplinuri sanqcia unda daekisros kanonmdeblobiT dadgenili 
pirobebis mkacri dacviT. arcerT arasrulwlovans ar unda daekisros sasjeli manam, 
sanam mas ar ecnobeba savaraudo samarTaldarRvevis Sesaxeb iseTi formiT, rom man SeZlos 
srulad gaigos arsi, da mas mieces Sesabamisi Sansi daicvas sakuTari Tavi, maT Soris, 
mimarTos saCivriT xelisuflebis kompetentur miukerZoebel organos. disciplinur 
samarTalwarmoebasTan dakavSirebuli sruli saqmeebi Senaxul unda iqnes.

71. arcerTi arasrulwlovani ar unda iyos pasuxismgebeli disciplinuri funqciebis 
ganxorcielebisaTvis, garda konkretuli socialuri, saganmanaTleblo an sportuli 
saqmianobis zedamxedvelobaze an TviTmmarTvelobis programebSi. 

n. inspeqcia da saCivrebi

72. kvalificiur inspeqtorebs an eqvivalenturad Sesabamisad Seqmnil xelisuflebis 
organos, romelic ar ekuTvnis dawesebulebis administracias, ufleba unda hqondes 
warmarTos Semowmeba regularulad da ganaxorcielos uecari Semowmebi sakuTari 
iniciativiT, aseve unda sargeblobdes damoukideblobis garantiebiT xsenebuli 
funqciis ganxorcielebisas. inspeqtorebs SeuzRudavi xelmisawvdomoba unda hqondeT 
yvela pirTan mimarTebiT, romlebic dasaqmebuli arian an muSaoben dawesebulebaSi, 
sadac arasrulwlovanebs SesaZloa SeezRudoT Tavisufleba. xelmisawvdomobis 
moTxovna exeba aseve yvela arasrulwlovans da dawesebulebaSi arsebul yvela saqmes.

73. inspeqciis ganmaxorcielebel xelisuflebis organoze mimagrebul unda iqnes samedicino 
personali, romlebmac monawileoba unda miiRon inspeqciebis ganxorcielebaSi, maT 
unda Seafason fizikur garemosTan dakavSirebul normebTan Sesabamisoba, higiena, 
sacxovrebeli, saWmeli, varjiSi da samedicino momsaxureba, iseve rogorc sxvadasxva 
aspeqtebi an pirobebi dawesebulebis cxovrebaSi, romlebic zegavlenas axdens 
arasrulwlovanTa fizikur da sulier janmrTelobaze. yovel arasrulwlovans ufleba 
unda hqondes konfidencialurad esaubros inspeqtors.

74. Semowmebis dasrulebis Semdgom, inspeqtorebma unda warmoadginon TavianTi daskvnebis 
Sesaxeb angariSebi. angariSSi asaxuli unda iyos sapatimro dawesebulebebis winamdebare 
wesebTan da erovnuli kanonmdeblobis Sesabamis debulebebTan Sesabamisobis 
Sefaseba da rekomendaciebi nebismieri nabijis Sesaxeb, romelTa gadadgmac saWiroa 
aRniSnuli Sesabamisobis uzrunvelsayofad. inspeqtoris mier aRmoCenili nebismieri 
faqti, romelic mianiSnebs, rom adgili hqonda arasrulwlovanTa uflebebis Sesaxeb 
samarTlebrivi debulebis darRvevas an darRvevebs arasrulwlovanTa sapatimro 
dawesebulebis funqcionirebisas, unda ecnoboT sagamoZiebo da prokuraturis Sesabamis 
organoebs.
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75. yvela arasrulwlovans unda hqondes SesaZlebloba moTxovnebiTa Tu saCivriT mimarTos 
sapatimro dawesebulebis direqtorsa da mis kanonier warmomadgenels.

76. yvela arasrulwlovans unda hqondes ufleba moTxovniTa Tu saCivriT mimarTos 
centralur administracias, sasamarTlo organosa Tu sxva Sesabamis organoebs sando 
gzebiT Sinaarsis cenzuris gareSe da dagvianebis gareSe informirebul iqnes Sesabamisi 
pasuxis Sesaxeb.

77. Zalisxmeva unda Caidos, rom Seiqmnas damoukidebeli organo (ombudsmeni), romelic 
miiRebs da gamoiZiebs TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa saCivrebs da daexmareba 
maT Tanasworobis principze ganxorcielebuli morigebis miRwevaSi. 

78. yvela arasrulwlovans ufleba unda hqondes, SesaZleblobis farglebSi, saCivris 
Sedgenisas daxmarebis TxovniT mimarTos Tavis ojaxis wevrs, advokats, humanitarul 
jgufebs an sxvebs. wera-kiTxvis armcodne arasrulwlovnebs unda aRmoeCinoT daxmareba, 
Tundac maT dasWirdeT iseTi sajaro an kerZo saagentoebisa Tu organizaciebis 
momsaxureba, romlebic gascemen iuridiul daxmarebas an uflebamosili arian miiRon 
saCivrebi.

o. sazogadoebaSi dabruneba

79. yvela arasrulwlovanma unda isargeblos im saSualebebiT, rac maT daexmarebaT 
gaTavisuflebis Semdgom sazogadoebisken, ojaxuri cxovrebisken, ganaTlebisken an 
samsaxurisken mobrunebaSi. am mizniT Camoyalibebul unda iqnes specialuri kursebi da 
procedurebi, vadamde adre gaTavisuflebis CaTvliT.

80. kompetenturma organoebma unda uzrunvelyon Sesabamisi momsaxureba arasrulwlovanTa 
dasaxmareblad Tavi daimkvidron sazogadoebaSi da amgvarad Sesustdes aseT 
arasrulwlovanTa mimarT Camoyalibebuli sawinaaRmdego azri. es momsaxureba 
unda uzrunvelyofdes, SesaZleblobis farglebSi, rom arasrulwlovnebma miiRon 
saTanado sacxovrebeli, samsaxuri, tansacmeli da sakmarisi saxsrebi gaTavisuflebis 
Semdgom Tavis gasatanad, warmatebuli reintegraciis xelSewyobis mizniT. amgvari 
momsaxurebis mimwodebeli saagentoebis warmomadgenlebs urTierToba unda hqondeT 
arasrulwlovnebTan, sanam isini sapatimroSi imyofebian, unda moeTaTbiron maT, raTa 
daexmaron maT sazogadoebaSi dasabruneblad.

V. personali

81. personali unda ikos kvalificirebuli da unda moicavdes iseT specialistTa sakmaris 
raodenobas, rogorebicaa maswavleblebi, profesiuli instruqtorebi, advokatebi, 
socialuri muSakebi, fsiqiatrebi da fsiqologebi. am da sxva tipis specialistebi 
mudmivi StatiT unda iqnen daqiravebuli. Tumca, es xels ar unda uSlides muSakTa 
naxevar ganakveTze an anazRaurebis gareSe daqiravebas, rodesac maT mier gaweuli 
daxmarebisa da mowodebuli treningis xarisxi saTanado da saWiroa. sapatimro 
dawesebulebebma unda gamoiyenon yvela damcavi, saganmanaTleblo, moraluri, sulieri 
da sxva saSualebebi da daxmarebis formebi, romlebic saTanado da xelmisawvdomia 
sazogadoebaSi, individualuri moTxovnebisa da dakavebuli arasrulwlovnebis 
problemebis Sesabamisad.

82. administraciam unda uzrunvelyos yvela donisa da tipis personalis frTxili SerCeva da 
daqiraveba, radgan sapatimro dawesebulebebis saTanado menejmenti damokidebulia maT 
erTianobaze, humanurobaze, SesaZleblobebsa da profesiul unarebze _ urTierToba 
daamyaron arasrulwlovnebTan, iseve rogorc samsaxurTan Tvisobriv Sesabamisobaze.

83. dasaxuli miznebis misaRwevad, daniSnul unda iqnen profesionali oficrebi, romlebsc 
adekvaturi anazRaureba eqnebaT da mimzidveli iqneba rogorc qalebisaTvis, aseve 
mamakacebisaTvis. arasrulwlovanTa sapatimro dawesebulebebis personali mudmivad 
waxalisebuli unda iyos, raTa maT Seasrulon TavianTi movaleobebi da valdebulebebi 
adamianurad, Tavdadebulad, profesionalurad, samarTlianad da efeqtinad, mudmivad 
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imoqmedon imgvarad, rom daimsaxuron da moipovon arasrulwlovanTa pativiscema da 
uzrunvelyon arasrulwlovnebi pozitiuri modelebiTa da perspeqtivebiT.

84. administraciam unda SemoiRos organizaciisa da menejmentis iseTi forma, romelic 
aadvilebs komunikacias TanamSromelTa sxvadasxva kategoriebs Soris sapatimro 
dawesebulebebSi imgvarad, rom gaizardos TanamSromloba arasrulwlovanTa movlaSi 
Cabmul samsaxurebs Soris, iseve rogorc TanamSromlebsa da administracias Soris, im 
mizniT, raTa uzrunvelyofil iqnes, rom TanamSromlebma arasrulwlovnebTan pirdapir 
kontaqtiT SeZlon ifunqcioniron iseT pirobebSi, romlebic xels uwyobs maTze 
dakisrebuli valdebulebebis efeqtianad Sesrulebas.

85. personals unda Cautardes iseTi treningi, romelic miscems mas SesaZleblobas, rom 
efeqtinad ganaxorcielos dakisrebuli pasuxismgeblobebi, kerZod, treningebi bavSvis 
fsiqologiaSi, bavSvis keTildReobasa da adamianis uflebaTa da bavSvis uflebaTa 
saerTaSoriso standartebsa da normebSi, maT Soris winamdebare wesebSi. personalma 
unda SeinarCunos da gaaumjobesos codna da unarebi treningebze daswrebiT, romlebic 
organizebul unda iqnes karieris manZilze Sesaferis intervalebSi.

86. dawesebulebis direqtori unda flobdes masze dakisrebuli amocanebis 
ganxorcielebisaTvis Sesaferis adekvatur kvalifikacias, rac gulisxmobs 
administraciul SesaZleblobas da Sesabamis treningebsa da gamocdilebas. direqtorma 
masze dakisrebuli valdebulebebi unda ganaxorcielos mudmivad.

87. movaleobebis ganxorcielebisas sapatimro dawesebulebaTa personalma pativi unda 
sces da daicvas arasrulwlovanTa adamianuri Rirseba da fundamenturi uflebebi, 
kerZod ki, Semdegi uflebebi:

a) dawesebulebis arcerT wevrs ar aqvs ufleba ganaxorcielos, waaqezos an Seiwynaros 
nebismieri qmedeba, romelic warmoadgens wamebas an nebismieri saxis uxeSi, sastiki, 
araadamianuri an Rirsebis Semlaxveli mopyroba, dasja, disciplinis Secvla, rac ar 
unda iyos pirobebi da qveteqstebi.

b) personalis yvela wevri mkacrad unda ebrZodes da aRmofxvras korufciis nebismieri 
aqti, dayovnebis gareSe kompetenturi xelisuflebis organoebis winaSe moxsenebis 
wardgenis gziT;

g) personalis yvela wevrma unda daicvas winamdebare wesebi. personals, romelsac 
aqvs mizezi, raTa sjerodes, rom winamdebare wesebis seriozul darRvevas hqonda 
adgili an unda unda ganxorcieldes axlo momavalSi, unda Seatyobinos xsenebuli 
zemdgom organoebs an iseT organoebs, romlebsac gaaCniaT zedamxedvelobisa da 
samarTlebrivi dacvis uflebamosileba. 

d) personalis yvela wevrma unda uzrunvelyos arasrulwlovanTa fizikuri da sulieri 
janmrTelobis sruli dacva, maT Soris, dacva fizikuri, seqsualuri da emociuri 
Zaladobisa da esploataciisagan da unda ganaxorcielon dauyovnebeli qmedebebi 
samedicino yuradRebis uzrunvelsayofad, rodesac es moTxovnilia;

e) personalis yvela wevrma pativi unda sces arasrulwlovnis piradi cxovrebis 
uflebas da kerZod, unda daicvas yvela konfidencialuri sakiTxi, romlebic exeba 
arasrulwlovanebs an maT ojaxebs da, romlebic personalisaTvis cnobili gaxda 
maTi Tanamdebobis gamo;

v) personalis yvela wevri unda ecados minimumamde daiyvanos nebismieri sxvaoba, 
rac arsebobs sapatimros SigniT da gareT. aRniSnul sxvaobas SeuZlia daakninos 
arasrulwlovnebis, rogorc adamianebis Rirsebisadmi pativiscema.
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gaeros bavSvis uflebaTa komitetis zogadi 
komentari #10 marTlmsajulebis sistemaSi 

bavSvis uflebebis Sesaxeb

I. Sesavali

1.   bavSvis uflebaTa komitetisaTvis (SemdgomSi “komiteti”) angariSis wardgenisas,  
monawile saxelmwifoebi, xSirad gansakuTrebul yuradRebas uTmoben im bavSvebis ufle-
bebs, romlebmac, savaraudod, daarRvies sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad 
edebaT misi darRveva an aRiarebuli arian mis damrRvevebad da romlebsac, aseve, “kanon-
Tan konfliqtSi myof bavSvebs” uwodeben. Kkomitetis saxelmZRvanelo principebis Tan-
axmad, periodulad wardgenili angariSebis ZiriTadi Temaa, monawile saxelmwifoebis 
mier, gaerTianebuli erebis bavSvis uflebaTa konvenciis (SemdgomSi “konvencia”) 37-e 
da 40-e muxlebis Sesruleba. komiteti miesalmeba arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
administrirebisaken gadadgmul yovel nabijs. Tumca, amave dros, naTelia, rom saxelm-
wifoebis nawils kidev didi gza aqvT gasavleli, konvenciiT gaTvaliswinebuli yvela 
pirobis Sesasruleblad. gansakuTrebiT ki iseT sakiTxebSi, romelic exeba procesu-
alur uflebebs, samarTlebrivi procedurebis gareSe, kanonTan konfliqtSi myof bavS-
vebTan mopyrobis zomebis SemuSavebasa da gatarebas, agreTve, Tavisuflebis aRkveTis, 
rogorc ukiduresi zomis gamoyenebas. 

2.  komiteti aranakleb SeSfoTebulia im informaciis naklebobiT, romelic exeba wevr sax-
elmwifoTa  mier, arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciisaTvis gatarebul zomebs. es 
SeiZleba, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi farTo politikis ararsebobiT 
iyos gamowveuli, rac Tavis mxriv, xsnis kanonTan konfliqtSi myof bavSvebTan mopyro-
bis Sesaxeb, mravali monawile saxelmwifos, sakmaod mwir statistikur monacemebs. 

3. winamdebare, zogadi komentaris mizani, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi 
monawile saxelmwifoebis angariSebis ganxilva da maTi saqmianobis Sefaseba gaxda. am 
gziT, komiteti monawile saxelmwifoebs, ufro detalur saxelmZRvanelo principebsa 
da rekomendaciebs gaacnobs, romlebic daexmareba maT arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis bavSvis uflebaTa konvenciis Sesabamisad aRsrulebaSi. arasrulwlovanTa 
marTlmsajuleba, romelic sxvaTa Soris, gulisxmobs kanonTan konfliqtSi myofi bavS-
vebis mimarT, iseTi alternatiuli zomebis gamoyenebas,  rogoricaa marTlmsajulebis 
sistemisagan ganrideba da aRdgeniTi marTlmsajuleba, saSualebas miscems monawile 
saxelmwifoebs, upasuxon kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis saWiroebebs. am gziT, 
isini SeZleben ara mxolod bavSvis WeSmariti interesis, aramed sazogadoebis mokle da 
grZelvadiani interesebis dacvasac. 

II. zogadi komentaris amocanebi  

4. dasawyisisTvis, saWiroa xazgasmiT aRiniSnos, rom konvencia monawile saxelmwifoebs 
avaldebulebs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo politikis SemuSavebas, rac 
ar gulisxmobs mxolod konvenciis 37-e da me-40-e muxlebiT gaTvaliswinebuli debule-
bebis Sesrulebas. am muxlebis garda, saWiroa agreTve, konvenciis me-2, me-3, me-6 da me-12 
muxlebiTa da sxva Sesabamisi muxlebiT (me-4 da 39-e) gaTvaliswinebuli, saerTo saxelmZ-
Rvanelo principebis danergva. aqedan gamomdinare, komentari miznad isaxavs: 

•	 xeli Seuwyos monawile saxelmwifoebs, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo 
politikis SemuSavebasa da gatarebaSi, imisaTvis, rom  konvenciiT gaTvaliswinebu-
li valdebulebebis Tanaxmad, ganxorcieldes arasrulwlovnebs Soris danaSaulis 
prevencia. garda amisa, monawile saxelmwifoebi, SeZleben rCevisa da daxmarebisaT-
vis mimarTon gaerTianebuli erebis ekonomikuri da socialuri sabWos 1997/30 re-
zoluciis safuZvelze Seqmnil, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis uwyebaTaSo-
ris jgufs, romlis SemadgenlobaSi Sedian gaerTianebuli erebis adamianis ufle-
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baTa dacvis umaRlesi komisariatis (OHCHR), gaerTianebuli erebis bavSvTa fondis 
(UNICEF), gaerTianebuli erebis narkotikebisa da danaSaulis winaaRmdeg brZolis 
samsaxurisa (UNODC) da arasamTavrobo organizaciebis warmomadgenlebi. 

•	 uzrunvelyos monawile saxelmwifoebi, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
zemoxsenebuli farTo politikis elementebis Sesaxeb rekomendaciebiT, sadac gan-
sakuTrebuli yuradReba daeTmoba arasrulwlovanTa mier danaSaulis Cadenis pre-
vencias, alternatiuli zomebis SemoRebas, raTa Tavidan iqnes acilebuli samarT-
lebrivi procedurebi. rekomendaciebi aseve daeTmoba, konvenciis 37-e da 40-e mux-
lebiT gaTvaliswinebuli sxva debulebebis interpretaciasa da Sesrulebas. 

•	 daexmaros monawile saxelmwifoebs, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo 
politikis farglebSi, iseTi saerTaSoriso standartebis gaerTianebaSi, rogoricaa, 
magaliTad, gaeros araswrulwlovanTa administrirebis minimaluri standartuli 
wesebi (“pekinuri wesebi”), gaeros wesebi TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovanTa 
dasacavad (“havanuri wesebi”) da gaeros, arasrulwlovanTa Soris danaSaulis pre-
venciis saxelmZRvanelo principebi (“riadis saxelmZRvanelo principebi”). 

III. arasrulwlovanTa  marTlmsajuleba: farTo politikis ZiriTadi 
principebi

5. konvenciis moTxovnebis detalur ganxilvamde, komiteti, Tavdapirvelad xazs gausvams 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo politikis ZiriTad principebs. arasrul-
wlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebisas, monawile saxelmwifoebi valdebulni arian 
sistematurad daicvan is zogadi principebi, romlebic gaTvaliwinebulia konvenciis 
me-2, me-3, me-12 muxlebiT, xolo arasrulwlovanTa marTlmsajulebis fundamenturi 
principebi, konvenciis 37-e da 40-e muxlebSia mocemuli. 

diskriminaciis dauSvebloba (muxli 2) 

6.   monawile saxelmwifoebi valdebulni arian, daicvan kanonTan konfliqtSi myofi bavS-
vebis Tanabari mopyrobis ufleba. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces de-faqto 
diskriminacias da uTanasworobas, romelic SeiZleba araTanmimdevruli politikidan 
gamomdinareobdes da gansakuTrebiT Seexos bavSvebis iseT daucvel jgufebs, rogore-
bic arian, magaliTad, quCis bavSvebi, bavSvebi, romlebic miekuTvnebian rasobriv, eTni-
kur, religiur an lingvistur umciresobebs, gogonebi, SezRuduli SesaZleblobebis 
mqone bavSvebi da agreTve is bavSvebi, romlebic xSirad arRveven kanons (recidiviste-
bi). am kuTxiT, mniSvelovania arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebaSi 
monawile yvela specialistis momzadeba (ix. paragrafi 9). garda amisa saWiroa SemuSave-
buli da daculi iqnes wesebi da regulaciebi, romlebic uzrunvelyofs kanondamrRvevi 
bavSvis mimarT Tanaswor mopyrobas da aseve uzrunvelyofs gamosworebisa da kompen-
saciis meqanizmebs. 

7.  kanonTan konfliqtSi myofi mravali bavSvi xdeba diskriminaciis msxverpli, magaliTad, 
maSin, rodesac cdilobs miiRos ganaTleba an Tavi daimkvidros Sromis bazarze. saWiroa 
Sesabamisi zomebis miReba, raTa ar moxdes amgvari diskriminacia. aq igulisxmeba, sxva-
Ta Soris, arasrulwlovani yofili kanondamrRvevebisTvis daxmarebis gaweva, sazoga-
doebaSi reintegraciis procesSi, sazogadoebis cnobierebis amaRlebisken mimarTuli 
aqtivobebi, raTa sazogadoebam aRiaros amgvari bavSvebis sasargeblo roli (muxli 40(1)). 

8.  xSiria SemTxvevebi, rodesac sisxlis samarTlis kodeqsebi Seicavs debulebebs, rom-
lebic axdenen bavSvebis iseTi qceviTi problemebis kriminalizacias, rogoricaa saxlis 
mitoveba, gaqceva, mawanwaloba, skolis gacdenebi da sxva. amgvari problemebi xSirad 
fsiqologiur an socio-ekonomikur xasiaTs atarebs. gansakuTrebul SeSfoTebas iwvevs 
is faqti, rom yvelaze xSirad, amgvari kriminalizaciis msxverplebi, gogonebi da qu-
Cis bavSvebi xdebian. amgvari qmedebebi, romlebsac sxvagvarad statusuri  danaSauli 
ewodeba, danaSaulad ar iTvleba, Tu maTi Camdeni zrdasruli piria. komiteti rekomen-
daciiT mimarTavs monawile saxelmwifoebs, gaauqmon amgvari danaSaulis debulebebi, 
raTa uzrunvelyon bavSvebisa da mozrdilebis kanonis winaSe Tanasworoba. am sakiTxTan 
dakavSirebiT, komiteti asaxelebs riadis saxelmZRvanelo principebis 56-e muxls, rom-
lis mixedviTac, “axalgazrdebis stigmatizaciis, viqtimizaciisa da kriminalizaciis 
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Tavidan acilebis mizniT, saWiroa kanonmdeblobam uzrunelyos, rom nebismieri qmedeba, 
romelic danaSaulad ar eTvlebaT mozrdilebs, arasrulwlovnebzec ar gavrceldes”.  

9.  amas garda, iseT qcevebze reagireba, rogoricaa sacxovreblis mitoveba da gaqceva, saWi-
roa moxdes bavSvis dacvis iseTi zomebis gatarebiT, rogoricaa magaliTad, mSoblebis 
da/an mzrunvelebis qmediTi mxardaWera da aseve iseTi midgoma, romelic orientirebu-
lia amgvari qcevis gamomwvev mizezebze. 

bavSvis WeSmariti interesi (muxli 3) 

10. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis procesSi, nebismieri gadawyvetileba 
unda iTvaliswinebdes bavSvis WeSmarit interess. ufrosebisgan bavSvebs fizikuri da 
fsiqologiuri ganviTareba, agreTve emociuri da saganmanaTleblo saWiroebebi ganasx-
vavebs. swored es gansxvavebebia, kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebisaTvis SedarebiT 
msubuqi pasuxismgeblobis dakisrebis safuZveli. es gansxvavebebi warmoSobs arasrulw-
lovanTa marTlmsajulebis sistemis gancalkevebasa da bavSvebis mimarT gansxvavebuli 
mopyrobis saWiroebas. bavSvis WeSmariti interesebis dacva, kanondamrRvevi bavSvebis 
mimarT gulismobs, sisxlis samarTlis iseTi tradiciuli amocanebis Canacvlebas, ro-
goricaa represia/dasja  _ reabilitaciiTa da aRdgeniTi marTlmsajulebiT, rac auci-
lebelia ganxorcieldes, sazogadoebis usafrTxoebis sakiTxis gaTvaliswinebiT.        

sicocxlis xelSeuxeblobis da ganviTarebis ufleba  (muxli 6)

11. sicocxlis xelSeuxeblobis da ganviTarebis fundamentur uflebas unda efuZnebodes 
monawile saxelmwifoebis mier, arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis saxelmwifo 
politikisa da programebis warmoeba, radgan, danaSauli ukidursad uaryofiT gavlenas 
axdens bavSvebis ganviTarebaze. garda amisa ZiriTadi uflebis dacvam, Sedegad unda moi-
tanos arasrulwovanTa marTlmsajulebis iseTi politikis amoqmedeba, romelic pir-
dapir ukavSirdeba bavSvis ganviTarebis  sakiTxebs. sikvdiliT dasja an samudamo patim-
roba vadamdeli gaTavisuflebis pirobis gareSe, mkacrad ikrZaleba konvenciis 37-e(a) 
muxliT (ixileT qvemoT paragrafebi 75-77). Tavisuflebis aRkveTa Zalze uaryofiTad 
aisaxeba bavSvis harmoniul ganivTarebaze da mniSvnelovnad aferxebs mis sazogadoebaSi 
reintegracias. am sakiTxs uSualod ukavSirdeba konvenciis 37-e(b) muxli, romelis Tan-
axmad, Tavisuflebis aRkveTa dapatimrebis, dakavebis an sapyrobileSi moTavsebis CaT-
vliT, bavSvis ganviTarebis uflebis srulad dacvis mizniT (ixileT paragrafebi 78-88 
qvemoT)*, ganixileba ukidures zomad da gamoiyeneba rac SeiZleba mcire periodiT. 

mosmenis ufleba (muxli 12)

12. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis nebismier etapze, srulad unda iqnes 
daculi bavSvis mier sakuTari mosazrebebis Tavisuflad gamoTqmis ufleba im sakiTx-
ebTan dakavSirebiT, romelic uSualod exeba bavSvs (ixileT paragrafebi 43-45 qvemoT). 
komitetis azriT, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi moxvedril bavSveb-
is mier gamoTqmuli mosazrebebi da SeniSvnebi, sul ufro xSirad edeba safuZvlad re-
formebs, procesebis gaumjobesebas da maTi uflebebis dacvas. 

Rirseba  (muxli me-40 (1))

13. konvencia gansazRvravs Semdeg fundamentur principebs, romlebic exeba kanonTan kon-
fliqtSi myof bavSvebs: 

•	 bavSvTan  mopyroba xels unda uwyobdes misi Rirsebisa da sakuTari mniSvnelovneb-
is grZnobis ganviTarebas. es principi exmaureba adamianis uflebebis sayovelTao 
deklaraciis pirvel muxls, romlis mixedviT, yvela adamiani ibadeba Tavisufali da 
Tanabari uflebebiTa da RirsebiT. Rirsebisa da adamianis mniSvnelovnebis es fun-
damenturi ufleba, xazgasmiTaa moxseniebuli konvenciis preambulaSi. misi dacva 
aucilebelia bavSvTan dakavSirebuli procesis mimdinareobisas, dawyebuli samar-

* SeniSvna: konvenciis mier aRiarebuli TavisuflebaaRkveTili bavSvis uflebebi exeba kanonTan konfliqtSi 
myof bavSvebs, agreTve instituciebSi sxvadasxva mizniT ganTavsebul bavSvebs, rodesac ganTavseba 
miznad isaxavs zrunvas, dacvas an mkurnalobas. aq agreTve igulisxmeba iseTi miznebi, rac ukavSirdeba 
gonebriv janrmTelobas, ganaTlebas, narotikuli nivTierebebis moxmarebas, bavSvis dacvas da saimigracio 
institutebSi ganTavsebas.  
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Taldamcav organoebTan misi pirveli kontaqtiT da damTavrebuli, bavSvTan dakavS-
irebuli nebismieri zomis  gatarebiT. 

•	 bavSvis pativiscemis ganmtkiceba adamianis uflebebisa da sxva ZiriTadi Tavisufle-
bebisadmi. es principi gulisxmobs, rom bavSvi unda aRizardos gaerTianebuli ereb-
is wesdebiT gaTvaliswinebuli idealebisadmi pativiscemiT. garda amisa, es principi 
aseve gulisxmobs, rom bavSvisadmi mopyroba da ganaTleba, romelsac is marTlmsa-
julebis sistemaSi yofnisas iRebs, mas unda ganumtkicebdes adamianis uflebebisa 
da Tavisuflebebisadmi pativiscemas (konvenciis 29-e muxlis (1)(b) qvepunqti da 
komitetis #1 komentari ganaTlebis miznebis Sesaxeb). cxadia, rom arasrulwlovan-
Ta marTlmsajulebis es principi, moiTxovs konvenciis me-40 muxlis meore pun-
qtiT gaTvaliswinebuli uflebis srul dacvas, romelic gulisxmobs samarTliani 
sasamarTlos garantiis uflebas (ixileT paragrafebi 40-67 qvemoT). Tu arasrulw-
lovanTa marTlmsajulebis sistemaSi momuSave pirebi: policiis oficrebi, proku-
rorebi, mosamarTleebi da probaciis oficrebi ar scemen pativs am garantiebs da ar 
icaven maT, maSin, azrsmoklebulia movTxovoT bavSvs, adamianis uflebebisa da Ziri-
Tadi Tavisuflebebisadmi pativiscema.  

•	 bavSvis asakisa da misi reintegraciis, sazogadoebaSi mis mier sasargeblo rolis 
SesrulebisaTvis xelSewyobis gaTvaliswineba. es principi daculi unda iqnes bavS-
vTan dakavSirebuli procesis mimdinareobisas, dawyebuli misi pirveli kontaqtiT 
samarTaldamcav organoebTan da damTavrebuli bavSvTan dakavSirebuli nebismieri 
zomis  gatarebiT. principi imasac iTvaliswinebs, rom arasrulwlovanTa marTlm-
sajulebis sistemaSi momuSave yvela specialisti, safuZvlianad unda erkveodes 
bavSvis ganviTarebasa da zrdasTan dakavSirebul sakiTxebSi, icodes, ra aris marTe-
buli misi keTildReobisaTvis da icnobdes bavSvis mimarT Zaladobis gavrcelebul 
formebs.  

•	 bavSvis Rirsebisa da pativiscemis uflebis dacva, monawile   saxelmwifoebisagan 
moiTxovs ar dauSvan da aRkveTon  kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis mimarT 
Zaladobrivi mopyroba. komitetisaTvis wardgenili angariSebidan irkveva, rom 
Zaladobas adgili aqvs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis yvela 
etapze, dawyebuli policiasTan pirveli kontaqtiT, damTavrebuli winaswari pa-
timrobiT, agreTve Tavisufleba aRkveTili arasrulwlovnebis SemTxvevaSi, in-
stituciis SigniT yofnis mTeli periodis ganmavlobaSi. komiteti,  monawile sax-
elmwifoebisagan moiTxovs, yvela qmediTi zomis gatarebas amgvari Zaladobis 
Tavidan asacileblad da damnaSaveTa marTlmsajulebis winaSe warsadgenad. garda 
amisa, saxelmwifoebma kontroli unda gauwion gaerTianebuli erebis generaluri 
asambleisTvis  2006 wlis oqtomberSi (A/61/299) wardginil, bavSvTa mimarT Zalado-
bis Sesaxeb angariSiT gaTvaliswinebuli rekomendaciebis Sesrulebas. 

•	 14. komiteti aRiarebs, rom sazogadoebis usafrTxoebis SenarCuneba marTlmsaju-
lebis sistemis legitimuri mizania. Tumca, agreTve fiqrobs, rom am miznis srulad 
miRweva SesaZlebelia, konvenciiT gaTvaliswinebuli arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis saxelmZRvanelo principebis gatarebiTa da ganxorcielebiT. 

IV. arasrulwlovanTa marTlmsajuleba: farTo politikis ZiriTadi 
elementebi

15. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo politika, unda Seicavdes Semdeg Ziri-
Tad elementebs: arasrulwlovanTa Soris danaSaulis prevencia; intervencia samarT-
lebrivi procedurebis konteqstSi da mis gareSe; sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
blobis minimaluri asaki da arasrulwlovanTa marTlmsajulebis zRvruli asaki; gar-
antiebi samarTliani sasamarTlosTvis da Tavisuflebis aRkveTa winaswari dakavebisa da 
sasamarTlos Semdegomi dapatimrebis CaTvliT. 

a.  arasrulwlovanTa Soris danaSaulis prevencia

16. konvenciis erT-erTi umnivSvnelovanesi mizania bavSvis pirovnulobis, niWis, gonebrivi 
da fizikuri SesaZleblobebis sruli da harmoniuli ganviTarebis xelSewyoba (muxlebi 
me-6 da 29-e). bavSvi momzadebuli unda iyos  damoukideblad cxovrebisaTvis da Tavisu-
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fal sazogadoebaSi pasuxismgeblobebis gaziarebisaTvis (preambula da 29-e muxli), sad-
ac mas SesaZlebloba miecema sasargeblo roli iTamaSos adamianis uflebebisa da ZiriTa-
di Tavisuflebebis dacvis kuTxiT (muxlebi 29-e da me-40). mSoblebis pasuxismgeblobaa, 
bavSvs, SesaZleblobis Sesabamisad, gaacnon konvenciiT gaTvaliswinebuli uflebebi da 
uxelmZRvanelon maT ganxorcielebas. konvenciis am da sxva debulebebis gaTvaliswine-
biT, cxadia, rom Tu bavSvi, iseT garemoSi izrdeba, romelic warmoSobs misi danaSau-
lebriv qmedebebSi monawileobis risks, es ar Seesabameba mis WeSmarit interesebs. saWi-
roa sxvadasxva zomis miReba, raTa srulad da Tanabrad iqnes daculi  cxovrebis saTan-
ado pirobebis ufleba (muxli 27-e), janmrTelobis dacvis sistemis yvelaze ufro sru-
lyofili momsaxurebis miRebis ufleba (muxli 24-e), ganaTlebis ufleba (muxlebi 28-e 
da 29-e), yvela saxis fizikuri Tu fsiqologiuri Zaladobis da Seuracyofisagan  dacvis 
ufleba (muxli me-19), ekonomikuri da sqesobrivi eqspluataciisgan dacvis ufleba da 
bavSvebis dacvisa da zrunvis sxva servisebis miRebis ufleba. 

17. rogorc zemoT aRvniSneT, arasrulwlovanTa Soris danaSaulis prevenciis zomebis ara-
rseboba, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis politikis seriozuli xarvezia. saWiroa, 
rom monawile saxelmwifoebma arasrulwlovanTa marTlmsajulebis erovnul politika-
Si, srulad moaxdinon gaerTianebuli erebis arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis 
saxelmZRvanelo (riadis saxelmZRvanelo principebi) principebis integrireba (miRebu-
lia 1990 wels generaluri asambleis 45/112 rezoluciiT). 

18. komiteti srulad eTanxmeba riadis saxelmZRvanelo principebs da acxadebs, rom saWiroa 
gansakuTrebuli aqcentis gakeTeba prevenciis iseT politikaze, romelic xels uwyobs bavS-
vebis warmatebul socializaciasa da integracias, gansakuTrebiT ojaxis, sazogadoebis, 
TanatolTa jgufebis, skolis, profesiuli treningebisa da muSaobis, agreTve moxalise 
organizaciebis meSveobiTa da daxmarebiT. prevenciis programebis ZiriTadi mimarTuleba 
unda iyos, gansakuTrebiT daucveli ojaxebis daxmareba, ZiriTadi faseulobebis swavlebis 
procesSi skolebis CarTuloba (bavSvebisa da mSoblebis kanoniT gaTvaliswinebuli ufle-
bebisa da movaloebebis CaTvliT), rikis qveS myofi axalgazrdebisadmi specialuri zrunvisa 
da yuradRebis mimarTva. am kuTxiT, gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos im bavSvebs, 
romlebmac miatoves skola an sxva raime mizezis gamo, ver daasrules ganaTlebis miReba. 
rekomendebulia TanatolTa jgufebis mxardaWerisa da mSoblebis CarTulobis mobilize-
ba. monawile saxelmwifoebma aseve unda ganaviTaron Temze dafuZnebuli servisebi da pro-
gramebi, raTa SeZlon reagireba moaxdinon bavSvebis, gansakuTrebiT ki kanonTan konfliqtSi 
myofi bavSvebis specialur saWiroebebze, problemebsa da interesebze. aq aseve igulisxmeba, 
maTi ojaxebisaTvis konsultaciebis uzrunvelyofa.   

19. konvenciis 18-e da 27-e muxlebi, adasturebs mSoblebis mniSvnelobas bavSvebis aRzrda-
Si, magram, amave dros, pasuxismgeblobas akisrebs monawile saxelmwifoebs, aRmouCinon 
mSoblebs (da sxva mzrunvelebs) aucilebeli daxmareba sakuTari movaleobis Sesruleba-
Si. daxmarebis zomebSi ar unda igulisxmebodes mxolod uaryofiTi situaciebis preven-
cia, isini, ZiriTadad mimarTuli unda iyos mSoblebis socialuri potenciis maqsimali-
zaciisken. arsebobs uamravi, ojaxze da saxlze dafuZnebuli, prevenciuli xasiaTis pro-
grama, rogoricaa, magaliTad, mSoblebis treningi, mSoblebisa da bavSvis urTierTobis 
gaumjobesebisaken mimarTuli programebi, sacxovrebel adgilze vizitis programebi, 
romlebic bavSvis dabadebidan, mokle periodSi iwyeba. garda amisa, dadasturebulia, 
rom adreuli asakis bavSvTa ganaTleba, dadebiTad aisaxeba Zaladobisa da danaSaulis 
maCvenebelze. Temis doneze, dadebiTi Sedegebi moaqvs iseTi programebis ganxorciele-
bas, rogoricaa, magaliTad, mzrunveli Temi (Communities that Care), romlis umTavresi 
strategia, riskis prevenciaa. 

20. monawile saxelmwifoebi valdebulebi arian, mxari dauWiron bavSvebis monawileobas, ro-
gorc es, konvenciis me-12  muxliT aris gaTvaliswinebuli, agreTve mSoblebis, Temis li-
derebis da sxva mniSvnelovani moTamaSeebis (magaliTad, arasamTavrobo organizaciebis 
warmomadgenlebi, probaciis samsaxuris TanamSromlebi da socialuri muSakebi), aqtiur 
CarTulobas, prvenciis programebis SemuSavebasa da ganxorcielebaSi, romelTa war-
matebis ganmapirobebeli erT-erTi mniSvnelovani faqtori, swored am pirebis monawile-
obis xarisxia. 

21. prevenciis efeqturi programebis ganxorcielebisaTvis, komiteti, monawile qveynebs, 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis uwyebaTaSoris jgufTan aqtiuri TanamSromlobis 
rekomendacias uwevs.
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b. intervencia/marTlmsajulebis sistemisagan ganrideba   (ixileT e nawili qvemoT)

22. im bavSvebTan dakavSirebiT, romlebmac, savaraudod, daarRvies sisxlis samarTlis 
kanonmdebloba, bralad edebaT misi darRveva an aRiarebulebi arian mis damrRvevebad, 
monawile saxelmwifoebs SeuZliaT, gamoiyenon ori saxis intervencia: zomebi, romlebic 
ar gulisxmobs formalur samarTlebriv procedurebis gavlas da zomebi, romlebic 
SeiZleba miRebul iqnes  samarTlebrivi procedurebis konteqstSi. komiteti xazs usvams, 
rom ukiduresad mniSvnelovania bavSvis uflebebisa da samarTlebrivi garantiebis 
sruli dacva da pativiscema. 

23. kanonTan konfliqtSi myof baSvebs, arasrulwlovani recidivistebis CaTvliT, ufleba 
aqvT, rom maTdami mopyroba, xels uwyobdes maTi reintegraciisa da sazogadoebaSi 
maT mier sasargeblo rolis Sesrulebis  survils (konvenciis me-40 muxlis pirveli 
puntqi). bavSvis dakaveba,  dapatimreba, an Tavisuflebis aRkveTa ukidures zomad unda 
ganixilebodes (konvenciis 37-e muxlis b qvepuntqi). aqedan gamomdinare, arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis farTo politikis farglebSi, aucilebelia mTeli rigi zomebis 
SemuSaveba, romelic uzrunvelyofs bavSebisadmi Sesabamis midgomas maTi keTildReobis, 
garemoebebisa da maT mier Cadenili danaSaulis gaTvaliswinebiT. mopyrobaSi, 
igulisxmeba zrunva, xelmZRvaneloba da supervizia. agreTve, konsultaciebi, probacia, 
mzrunvelobaSi ganTavseba, ganaTlebisa da treningis programebi da instituciuri 
zrunvis sxva alternativebi. 

intervenciebi samarTalwarmoebis gareSe

24. konvenciis meormoce muxlis, mesame punqtis Tanaxmad, monawile saxelmwifoebi 
valdebulebi arian, im bavSvebis mimarT, romlebmac, savaraudod daarRvies sisxlis 
samarTlis kanonmdebloba, bralad edebaT misi darRveva an aRiarebulebi arian mis 
damrRvevebad, mxari dauWiron iseTi zomebis gatarebas, romlebic ar iTvaliswinebs 
formalur samarTalwarmoebas. gamomdinare im faqtidan, rom arasrulwlovani 
kanondamrRvevebis umetesoba, ZiriTadad msubuq danaSauls sCadis, maT mimarT iseTi 
zomebis gatareba, romlebic gamijnulia sisxlis samarTlis/arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis aRsrulebisgan da romlebic gulisxmobs alternatiuli (socialuri) 
servisebis gamoyenebas, (magaliTad, ganrideba), unda iyos rac SeiZleba farTod 
danergili da gavrceldes saqmeebis umetesobaze.

25. komitetis azriT, monawile saxelmwifoebis valdebuleba, kanonTan konfliqtSi 
myofi bavSvebis mimarT imgvari zomebis miRebis Taobaze,  romlebic ar iTvaliswinebs 
samarTlebriv procedurebs, exeba (magram ar Semoifargleba) bavSvebs, romlebmac 
Caidines msubuqi danaSauli. magaliTad, maRaziaSi qurdoba an qonebasTan dakavSirebuli 
msubuqi danaSauli. es exeba agreTve, im bavSvebs, romlebmac pirvelad Caidines danaSauli. 
monawile saxelmwifoebis statistikuri monacemebis mixedviT, bavSvebis mier Cadenili 
danaSaulis umetesoba, xSirad ki absoluturi umetesoba, swored am kategoriebs 
ganekuTvneba. amgvar SemTxvevebze formaluri samarTalwarmoebis gareSe reagireba, 
Seesabameba konvenciis meormoce muxlis, pirveli punqtiT gaTvaliswinebul principebs. 
garda imisa, rom amgvari midgoma stigmatizacias uSlis xels, igi gansakuTrebiT 
dadebiTad moqmedebs sazogadoebriv usafrTxoebaze da rogorc gamocdilebam 
daadastura, xarjefeqturicaa. 

26. kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis mimarT, monawile saxelmwifoebis mier miRebuli 
zomebi, rogorc arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo politikis nawili, 
samarTlebrivi procedurebis gareSe unda ganixilebodes da unda uzrunvelyofdes 
bavSvis uflebebisa da samarTlebrivi garantiebis srul dacvasa da pativiscemas (muxli 
40 (3)(b)). 

27. monawile saxelmwifoebma, Tavad unda gadawyviton im RonisZiebebis zusti xasiaTi da 
Sinaarsi, romlebic samarTlebrivi procedurebis gverdis avliT, kanonTan konfliqtSi 
myofi bavSvebis sakiTxis mogvarebas exeba. maT gansaxorcieleblad, monawile 
saxelmwifoebi Tavad adgenen yvela sakanonmdeblo Tu sxva saxis zomebs. Tumca, 
komitetisaTvis, monawile saxelmwifoebis mier wardgenil angariSebze dayrdnobiT 
naTelia, rom SemuSavda Temze dafuZnebuli mravalferovani programebi. magaliTad, 
saTemo servisebi, supervizia da monitoringi, romelsac socialuri muSakebi da 
probaciis samsaxuris TanamSromlebi axorcieleben, saojaxo konferencia da aRdgeniTi 
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marTlmsajulebis sxva formebi, kompensaciisa da restituciis CaTvliT. sxva wevrma 
saxelmwifoebma unda isargeblon am gamocdilebiT. adamianis uflebaTa pativiscemisa 
da samarTlebrivi garantiebis dacvis mizniT komiteti miuTiTebs konvenciis me-40 
muxlze da aRniSnavs Semdegs:  

•	 ganrideba (anu im bavSvebisaTvis samarTlebrivi procedurebis gverdis avla, rom-
lebmac, savaraudod daarRvies sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edebaT 
misi darRveva an aRiarebulni arian mis damrRvevebad) dasaSvebia mxolod im SemTx-
vevaSi, rodesac arsebobs imis utyuari mtkicebuleba, rom bavSvma namdvilad Caid-
ina danaSauli, is srulad da Zaldatanebis gareSe aRiarebs pausixmgeblobas Caden-
lTan mimarTebiT, aRiarebas safuZvlad ar udevs zewola an iZuleba, da bolos, im 
SemTxvevaSi, Tu es aRiareba ar gamoiyeneba mis winaaRmdeg, saqmesTan dakavSirebuli 
nebismieri samarTlebrivi ganxilvisas. 

•	 bavSvma, ganridebaze Tanxmoba unda gamoxatos werlobiTi formiT da nebayoflo-
biT. Tanxmoba unda efuZnebodes RonisZiebis bunebis, Sinaarsisa da xangrZlivo-
bis Sesaxeb zust informacias. masSi naTlad unda iyos gamoxatuli is, Tu ra Sede-
gebi SeiZleba moyves TanamSromlobaze uaris Tqmas da pirobebis Seusruleblobas. 
mSoblebis CarTulobis gaaqtiuriebis mizniT, monawile saxelmwifoebma, SeiZleba 
aseve saWirod cnon mSoblebis Tanxmobac, gansakuTrebiT im SemTxvevebSi, rodesac 
bavSvs jer ar Sesrulebia Teqvsmeti weli. 

•	 saWiroa kanonSi Setanil iqnes specialuri debulebebi, romlebic gansazRvraven, 
Tu ra SemTxvevebSia SesaZlebeli ganrideba. garda amisa, bavSvis diskriminaciisagan 
dacvis mizniT, saWiroa policiis, prokuraturisa da/an sxva uwyebebis rolisa da 
kompentenciis gadaxedva da daregulireba.  

•	 bavSvs unda mieces SesaZlebloba, Sesabamisi uwyebebidan miiRos iuridiuli an sxva 
saxis daxmareba,  SeTavazebuli ganridebis Sesabamisobasa da marTebulobasTan 
dakavSirebiT. agreTve misi gadaxedvis SesaZleblobasTan dakavSirebiT.

•	 ganridebiT  gaTvaliswinebuli RonisZiebebis ganxorcielebas bavSvis mier, saqmis 
saboloo daxurva unda moyves. miuxedavad imisa, rom SesaZlebelia saqmis Senaxva ad-
ministraciuli an gadasinjvis miznebisTvis, amgvari saqme ar unda ganixilebodes, 
rogorc nasamarTlobis damamtkicebeli dokumenti. xolo bavSvi, romelic daeqvem-
debara ganridebas, ar unda ganixilebodes rogorc nasamarTlobis mqone. Tu saqme 
registrirebulia, mxolod Sesabamisi nebarTvis mqone da kanonTan konfliqtSi myof 
bavSvebTan momuSave pirs unda qondes misi gamoyenebis ufleba, isic SezRuduli pe-
riodis, magaliTad, erTi wlis ganmavlobaSi.   

intervenciebi samarTalwarmoebis konteqstSi

28. rodesac kompententuri organos mier dawyebulia samarTlebrivi moqmedebebi 
(organoebSi ZiriTadad igulisxmeba prokuratura), aucilebelia daculi iqnes 
samarTlianobis principi (ixileT d nawili qvemoT). amave dros, arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis sistemaSi, saWiroa arsebobdes mravali iseTi alternativa, 
romelic kanonTan konfliqtSi myof bavSvebTan dakavSirebiT iZleva socialuri da/
an saganmanaTleblo RonisZiebebis gamoyenebis saSualebas. rac Seexeba Tavisuflebis 
aRkveTas, gansakuTrebiT ki winaswar patimrobas, es gamoyenebuli unda iqnes ukidures 
SemTxvevaSi. saqmis ganxilvis bolo stadiaSi, Tavisuflebis aRkveTa unda iyos 
mxolod ukiduresi zoma da mxolod umoklesi periodis ganmavlobaSi (konvenciis 
ocdameCvidmete muxlis b qvepunqti). es imas niSnavs, rom monawile saxelmwifoebSi, unda 
arsebobdes kargad momzadebuli probaciis samsaxuri, romelic uzrunvelyofs iseTi 
zomebis maqsimalur gamoyenebas, rogoricaa supervizia, xelmZRvaneloba, probacia, 
Temis monitoringi an yoveldRiuri angariSgebis centrebi da vadamde gaTavisuflebis 
SesaZlebloba. 

29. komiteti monawile saxelmwifoebs Seaxsenebs, rom konvenciis meormoce muxlis, pirveli 
punqtis Tanaxmad, reintegraciis mizniT dauSvebelia bavSvis mimarT iseTi qmedebebis 
ganxorcieleba, romelic Seaferxebs sazogadoebriv procesebSi mis srul monawileobas. 
dauSvebelia stigmatizeba, socialuri izolireba an farTo sazogadoebisTvis bavSvis 
vinaobis gamxela. kanonTan konfliqtSi myofi bavSvis reintegraciisaTvis, aucilebelia 
misi mxardaWera, raTa igi, sakuTari Temis srulyofili da sasargeblo wevri gaxdes. 
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g. asaki da kanonTan konfliktSi myofi bavSvi 

sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis minimaluri asaki 

30. monawile saxelmwifoebis mier, komitetisaTvis wardgenili angariSebidan Cans, rom sisx-
lis samarTlis pasuxismgeblobis minimaluri asaki gansxvavdeba qveynebis mixedviT, daw-
yebuli Zalian dabali - Svidi an rva wlis asakidan, damTavrebuli rekomendebuli asakiT 
– 14 an 16 wliT. sakmaod mravladaa iseTi qveynebi, sadac sisxlis samarTlis pasuxismge-
blobis ori minimaluri asaki moqmedebs. kanonTan konfliqtSi myofi bavSvi, danaSaulis 
Cadenis momentSi Tu qveda minimalur asaks zemoT aris, magram zeda minimaluri asakis 
qvemoT, mas daekisreba pasuxismgebloba mxolod im SemTxvevaSi, Tu igi Sesabamisad mom-
wifebulad CaiTvleba. simwifis dadgena sasamarTlos/mosamarTles gadawyvetilebiT, 
xSirad eqsperti fsiqologis monawileobis gareSe xdeba. amis Sedegad, praqtikaSi qveda 
minimaluri zRvari, mxolod mZime danaSaulTan mimarTebaSi gamoiyeneba. sisxlis samarT-
lis pasuxismgeblobis ormagi asakis sistema ara mxolod damabnevelia, aramed, xSirad 
mTel uflebamosilebas sasamarTlos/mosamarTles akisrebs, ramac SeiZleba diskrimi-
naciuli praqtika daamkvidros. sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis sxvadasxva mini-
maluri asakis arsebobis fonze, komiteti miiCnevvs, rom minimalur asakTan dakavSire-
biT, saWiroa monawile saxelmwifoebis naTlad Camoyalibebuli rekomendaciebiT uz-
runvelyofa. 

31. konvenciis meormoce muxlis mesame punqti monawile saxelmwifoebisgan, sxvaTa Soris, 
iTxovs im minimaluri asakis dadgenas, romlis miRwevamdec, rogorc iTvleba, bavSvebs ar 
aqvT sisxlis samarTlis kanonmdeblobis darRvevis unari, Tumca, muxli konkretulad 
ar miuTiTebs minimalur asaks. komiteti miiCnevs, rom winamdebare debuleba monawile 
saxelmwifoebs avaldebulebs, daadginon sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis 
minimaluri asaki,  rac gulisxmobs Semdegs: 

•	 bavSvebi, romlebsac danaSaulis Cadenis momentSi, ar miuRweviaT minimalur asakam-
de, ver gasamarTldebian sisxlis samarTlis kanonmdeblobiT. Zalze mcirewlovan 
bavSvebsac ki, SeuZliaT daarRvion kanoni, magram Tu maTi asaki CamorCeba pasux-
ismgeblobis minimalur asaks, isini ver gasamarTldebian sisxlis samarTlis kanonm-
deblobiT. amgvari bavSvebisaTvis SesaZlebelia specialuri damcavi zomebis miReba, 
rac maT WeSmarit interesebs unda pasuxobdes. 

•	 bavSvebs, romlebic gadacilebulebi arian pasuxismgeblobis minimalur asaks, ma-
gram jer ar SesrulebiaT Tvrameti weli danaSaulis Cadenis momentSi (ixileT par-
agrafebi 35-38 qvemoT), oficialurad SeiZleba brali SeeracxoT sisxlis samarT-
lis kanonmdeblobis mixedviT. magram, am kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli pro-
cedurebi, saboloo ganaCenis CaTvliT, srulad unda Seesabamebodes konvneciis 
principebsa da debulebebs, romlebsac mocemuli komentari ganixilavs. 

32. pekinuri wesebis meoTxe wesis mixedviT, rekomendebuli ar aris pasuxismgeblobis asakis 
qveda zRvari  dadgindes Zalian adreul asakSi emociuri, gonebrivi da inteleqtualuri 
mowifulobis faqtis gaTvaliswinebiT

. 
am wesisSesabamisad, komiteti rekomendacias 

uwevs monawile saxelmwifoebs, ar gansazRvron minimaluri asaki mcire asakiT, aramed 
aswion is, saerTaSorisod aRiarebul qveda zRvramde. am rekomendaciidan gamomdinare, 
SeiZleba davaskvnaT, rom sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis minimaluri asaki, Tormet 
wels qvemoT, ar aris misaRebi asaki. monawile saxelmwifoebma sasurvelia, gazardon 
pasuxismgeblobis absoluturad minimaluri asaki Tormet wlamde da gaagrZelon 
muSaoba asakis kidev ufro gasazrdelad. 

33. amave dros, komiteti monawile qveynebs urCevs, ar daiyvanon minimaluri asaki Tormet 
wlamde. pasuxismgeblobis maRali asaki, rogoricaa 14- 16 weli, xels uwyobs sasamarT-
lo procedurebis gareSe arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebas da bavSvis 
uflebebisa da samarTlebrivi garantiebis dacvas, rogorc es konvenciis meormoce 
muxlis, mesame punqtis b qvepunqtiT aris gaTvaliswinebuli. monawile saxelmwifoebma 
komitetisaTvis wardgenil angariSSi, detalurad unda aRweron, Tu rogor epyrobian im 
bavSvebs, romelTac ar miuRweviaT Sida kanonmdeblobiT dadgenil sisxlis samarTlis 
pasuxismgeblobis minimaluri asakisaTvis, im SemTxvevaSi, rodesac isini aRiarebulebi 
arian sisxlis samarTlis kanonmdeblobis damrRvevebad, an savaraudod daarRvies kano-
ni an bralad edebaT misi darRveva. angariSSi, aseve miTiTebuli unda iyos, Tu ra saxis 
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samarTlebrivi garantiebi arsebobs imisaTvis, rom maT mimarT mopyroba samarTliania, 
sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis minimalur asaks miRweuli bavSvebis msgavsad. 

34. komiteti  SeSfoTebas gamoTqvams minimalur asakTan dakavSirebuli gamonaklisebis Tao-
baze, romelic iZleva ufro dabali minimaluri asakis gamoyenebis saSualebas im SemTx-
vevebSi, rodesac arasrulwlovans Cadenili aqvs mZime danaSauli, an sisxlis samarTlis 
pasuxismgeblobis dakisrebisaTvis sakmarisad mowifulad iTvleba. komiteti xazgas-
miT sTxovs monawile saxelmwifoebs, raTa maT pasuxismgeblobis iseTi asaki daaweson, 
romelic ar iTvaliswinebs gamonaklisebis saxiT, ufro dabali asakobrivi zRvaris 
gamoyenebas. 

35. im SemTxvevaSi, rodesac ver dgindeba, miaRwia Tu ara bavSvma sixlis samarTlis pasux-
ismgeblobis minimalur asaks, mas ar unda daekisros sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
bloba (amasTan dakavSirebiT ixileT paragrafi 39 qvemoT). 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis zemo asakobrivi limiti 

36. komitets aseve surs, monawile saxelmwifoebis yuradReba im zemo asakobriv zRvars 
miapyros, romelzec arasrulwlovanTa marTlmsajulebis wesebi vrceldeba. es gansa-
kuTrebuli wesebi  - igulisxmeba rogorc specialuri saproceso, ise ganridebisa da 
specialuri zomebis wesebi (sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis minimaluri asakis 
dadgenis CaTvliT), unda Seexos yvla im bavSvs, romelmac, rogorc fiqroben, daarRvia 
kanoni (an Caidina nebismieri iseTi qmedeba, rac isjeba sisxlis samarTlis kanonmdeblo-
biT) da romelic danaSaulis Cadenis momentSi ar iyo 18 wlis. 

37. komiteti Seaxsenebs monawile saxelmwifoebs, rom isini aRiareben yvela im bavSvis ufle-
bas, romelmac, savaraudod daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edeba 
misi darRveva an aRiarebulia mis damrRvevad, moepyran konvenciis me-40 muxliT gaT-
valiswinebuli debulebebis Tanaxmad. es ki niSnavs, rom savaraudo danaSaulis Cadenis 
dros, 18 wlis asakis qvemoT myofi nebismieri piri, daeqvemdebareba arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis wesebs. 

38. aqedan gamomdinare, komiteti urCevs im monawile saxelmwifoebs, sadac arasrulw-
lovanTa marTlmsajuleba vrceldeba mxolod 16 wlis, an 16 wlamde pirebze, an sadac 
vrceldeba gamonaklisi, romlis mixedviTac, 16 an 17 wlis bavSvebi miCneulni arian moz-
rdilebad, Secvalon kanonmdebloba, raTa Tvramet wlamde asakis yvela pirs Seexos, ar-
asrulwlovnaTa marTlmsajulebis aradiskriminaciuli wesebi. komiteti kmayofilebiT 
aRniSnavs, rom zog wevr saxelmwifoSi, arasrulwlovanTa marTlmsajuleba kanonis an 
gamonaklisis wesiT, vrceldeba 18 wlis an 18 wlamde asakis pirebze, xSirad 21 wlamde, 

39. bolos, komiteti, bavSvis asakis dadgenis mizniT, xazs usvams dabadebis dauyovnebeli 
registraciis aucileblobas da mis mniSvnelobas, konvenciis me-7 muxlis Sesrulebi-
saTvis, rac yvela wevr saxelmwifos exeba. bavSvi, romelsac ar gaaCnia dabadebis dama-
dasturebeli mowmoba, gansakuTrebiT daucvelia, radgan mas emuqreba Zaladobis yvela 
gamovlineba - iqneba es ojaxSi, samsaxurSi, ganaTlebis sistemaSi, dasaqmebis adgilas, 
gansakuTrebiT ki, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi. sakuTari asakis dasa-
dastureblad, yvela bavSvi uzrunvelyofili unda iqnes ufaso dabadebis mowmobiT. Tu 
ar arsebobs asakis damadasturebeli sabuTi, bavSvs unda Cautardes sarwmuno samedi-
cino an socialuri Semowmeba, romelmac SeiZleba daadginos misi asaki. im SemTxvevaSi 
Tu arsebobs sxvadasxva urTierTswainaaRmdego informaciis Semcveli sabuTi, an amg-
vari sabuTis mixedviT, gadaWriT ver dgindeba bavSvis asaki, is iyenebs arsebul eWvs mis 
sasargeblod. 

 d. samarTliani sasamarTlos garantiebi

40. konvenciis 40 (2) muxli, gansazRvravs yvela im uflebebsa da garantiebs, romelic, 
samarTlian sasamarTlos yvela im bavSvisTvis uzrunvelyofs, vinc, savaraudod daar-
Rvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edeba misi darRveva, an aRiarebulia mis 
damrRvevad. zemoxsenebuli garantiebi, gansazRvrulia agreTve, samoqalaqo da politi-
kur uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtiT, romelic adamianis uflebaTa komitetma 
SeimuSava. am SeTanxmebas mieZRvna, amave komitetis #13 komentari (1984 weli) (marTlmsa-
julebis administrireba), rac amJamad gadasinjvis procesSia. Tumca, bavSvebTan dakav-
SirebiT, es garantiebi, winamdebare nawilSi ganxilul specifikur aspeqtebs iZens. sanam 
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uSualod ganxilvaze gadavidodes, komiteti kidev erTxel usvams xazs, rom am uflebeb-
isa da garantiebis dacvaSi, gansakuTrebuli roli eniWeba, arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis administrirebaSi  CarTul specialistebsa da moxeleebs. policiis oficrebis, 
prokurorebis, bavSvis kanonieri da sxva warmomadgenlebis, mosamarTleebis, probaciis 
oficrebis, socialuri muSakebisa da sxva specialistebis treningebi, unda mimdinare-
obdes sistematurad da uwyevetad. es adamianebi zedmiwevniT kargad unda erkveodnen 
bavSvis, gansakuTrebiT ki mozardis fizikuri, fsiqologiuri, gonebrivi da social-
uri ganviTarebis sakiTxebSi. agreTve im bavSvebis specialur saWiroebebSi, romlebic, 
qvemoT CamoTvlil kategoriebs miekuTvnebian: unarSezRuduli, adgilnacvali, quCis, 
devnili da TavSesafris maZiebeli bavSvebi. aseve bavSvebi, romlebic  rasobriv, eTni-
kur, religiur, lingvistur an sxva umciresobebs miekuTvnebian (ixileT paragrafi 6-9 
zemoT). gamomdinare iqidan, rom mcirericxovnobis gamo, arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis sistemaSi moxvedrili gogonebi, yuradRebis miRma rCebian, gansakuTrebuli 
yuradReba unda mieqces, swored maT specifikur saWiroebebs, romelTa Sorisaa ganx-
orcielebuli SesaZlo Zaladoba an janmrTelobasTan dakavSirebuli specialuri saWi-
roebebi. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi momuSave specialistebisa da 
am sistemis TanamSromlebis bavSvebTan mopyroba, nebismier SemTxvevaSi, xels unda uw-
yobdes bavSvebis Rirsebisa da sakuTari mniSvnelobis grZnobis ganviTarebas. unda ga-
numtkicos maT, adamianis uflebebisa da ZiriTadi Tavisuflebebisadmi pativiscema, rac 
Tavis mxriv, ganapirobebs bavSvebis reintegraciisa da maT mier sazogadoebaSi dadebiTi 
rolis Sesrulebis SesaZleblobas.  

arasrulwlovanTa mimarT retroaqtiuli marTlmsajulebis dauSvebloba (muxli 40(2)(a))

41. konvenciis me-40 muxlis, 2 puntqis (a) qvepuntqti adasturebs, rom nebismieri adamianis 
uflebaa, ar iTvlebodes sisxlis samarTlis kanonmdeblobis damrRvevad, bralad ar 
daedos misi darRveva da ar iqnes aRiarebuli damnaSaved, im moqmedebis an umoqmedobis 
gamo, romelic misi Cadenis momentisaTvis ar iyo akrZaluli erovnuli an saerTaSoriso 
samarTliT. aRniSnuli Tanabrad vrceldeba bavSvebzec (ixileT aseve, samoqalaqo da 
politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqti, muxli 15). es ufleba gulisxmobs, 
rom arc erT bavSvs, bralad ar unda daedos iseTi moqmedeba an umoqmedoba, romelic 
misi Cadenis dros, ar ikrZaleboda moqmedi erovnuli sisxlis samarTlis an saerTaSor-
iso kanonmdeblobiT. bolo periodSi, bevrma wevrma saxelmwifom Secvala an gaafarTova 
sisxlis samarTlis kanonmdebloba, terorizmis prevenciis an masTan brZolis mizniT. 
aqedan gamomidnare, komiteti urCevs am saxelmwifoebs, gamoiCinon sifrTxile, raTa 
amgvarma cvlilebebma ar gamoiwvios bavSvebis ukuqceviTi an aramizanmimarTuli dasja. 
komitets aseve surs Seaxsenos monawile saxelmwifoebs, rom samoqalaqo da politikuri 
uflebebis Sesaxeb paqtis me-15 muxliT gaTvaliswinebuli wesi, romlis mixedviTac, ar 
SeiZleba adamianis mimarT ufro mZime sasjelis gamoyeneba, vidre amas, danaSaulis Ca-
denis dros moqmedi kanonmdebloba iTvaliswinebda, konvenciis 41-e muxlis mixedviT, 
vrceldeba am SeTanxmebis monawile saxelmwifoebSi mcxovreb bavSvebzec. arc erT bavS-
vs, ar unda miesajos ufro mZime sasjeli, vidre amas iTvaliswinebda sisxlis samarTlis 
kanonmdebloba, mis mier kanonis darRvevis dros. magram, Tu kanonSi Setanili cvlile-
bebi, ufro msubuqi ganaCenis gamotanis saSualebas iZleva, bavSvs ufleba aqvs isargeb-
los am SeRavaTiT. 

udanaSaulobis prezumfcia (muxli 40 (2) (b) (i))

42. udanaSaulobis prezumfcias udidesi mniSvneloba eniWeba kanonTan konfliqtSi my-
ofi bavSvbis uflebebis dacvis TvalsazrisiT. mis mixedviT, bavSvis mimarT wayenebuli 
braldebebis damtkicebis pausxismgebloba, mTlianad braldebis mxares akisria. bavSvs, 
romelmac, savaraudod daaRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba an brali edeba mis 
darRvevaSi, aqvs sakiTxis eWvqveS dayenebis ufleba da wayenebul braldebebSi misi dam-
naSaved cnoba, SesaZlebelia mxolod im SemTxvevaSi, Tu braldebebis damtkiceba xdeba 
gonivruli eWvis farglebs miRma. bavSvs aqvs ufleba, moepyran prezumciis Sesabamisad, 
xolo saqmeSi monawile yvela sajaro piri, valdebulia saqmis sabolood dasrulebamde, 
ar gaakeTos winaswari daskvnebi Sedegebis Sesaxeb. monawile saxelmwifoebma, unda uz-
runvelyon informacia bavSvis ganviTarebis Sesaxeb, raTa maTi udanaSaulobis prezum-
fciis ufleba daculi iyos. xSirad SiSis, moumwifeblobis, gaugebrobis an sxva mizezeb-
is gamo, bavSvebi saeWvod iqcevian, magram Sesabamisma organoebma ar unda cnon bavSvis 
braleuloba, Tu mis mimarT wayenebuli braldebebi dadasturebuli ar aris gonivruli 
eWvs miRma.
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mosmenis ufleba (muxli 12) 

43. konvenciis me-12 muxlis mixedviT, bavSvs aqvs ufleba, erovnuli kanonmdeblobis proce-
sualuri normebiT gaTvaliswinebuli wesiT, rogorc uSualod, ise warmomadgenlis an 
Sesabamisi organos meSveobiT, mousminon sasamarTlo Tu administraciuli wesiT nebi-
smieri saqmis ganxilvisas, romelic mas exeba. 

44. naTelia, rom yvela im bavSvisaTvis, romelmac, savaraudod daarRvia sisxlis samarT-
lis kanonmdebloba, bralad edeba misi darRveva an aRiarebulia mis damrRvevad, mos-
menis ufleba udides mniSvnelobas iZens, misi sxva uflebis – samarTliani sasamarTlos 
– dacvis TvalsazrisiT. aseve cxadia, rom bavSvs, Tu ki es emsaxureba mis WeSmarit in-
teresebs, aqvs ufleba mousminon uSualod da ara mxolod kanonieri warmomadgenlis 
an Sesabamisi organos meSveobiT. aucilebelia am uflebis sruli dacva procesis nebi-
smier etapze, dawyebuli winaswari gamoZiebiT, rodesac bavSvs aqvs dumilis ufleba, 
damTavrebuli policiis oficrebis, porkurorebisa da mosamarTleebis pasuxismgeblo-
biT mousminon bavSvs. garda amisa, es ufleba vrceldeba gasamarTlebasa da sasjelis aR-
srulebazec. sxva sityvebiT rom vTqvaT, bavSvs unda mieces SesaZlebloba, Tavisuflad 
gamoTqvas Sexedulebebi masTan dakavSirebul nebismier sakiTxze. amasTan, bavSvis Sexed-
ulebebs saTanado yuradReba eTmoba, misi asakisa da simwifis Sesabamisad. 

45. bavSvs unda mieces ufleba, Tavisuflad gamoTqvas sakuTari Sexedulebebi masze dakis-
rebul (alternatiul) zomebTan dakavSirebiT. aseve, saTanadod gaTvaliswinebuli unda 
iqnes misi survilebi an arCevani. im faqtis daSveba, rom bavSvs SeiZleba daekisros sisx-
slis samarTlis pasuxismgebloba, gulisxmobs imasac, rom igi sakmarisad kompetentu-
ria da unari Seswevs miiRos sruli moanwileoba im gadawyvetilebis miRebis procesSi, 
romelic exeba mis mimarT, sisxlis samarTlis kanonmdeblobis daRvevis Sedagad wayen-
ebul braldebaze yvelaze marTebuli zomebis miRebas (ixileT agreTve 46-e paragrafi 
qvemoT). cxadia, mosamarTleebs akisriaT gadawyvetilebis miRebis pasuxismgebloba. ma-
gram, bavSvTan, rogorc pasiur obieqtTan mopyroba, ar aRiarebs mis uflebebs da afer-
xebs mis qcevaze efeqtur reagirebas. es exeba agreTve,  bavSvTan dakavSirebiT misaReb 
zomebsac. kvlevebis Sedegad dadasturda, rom bavSvis efeqtur monawileobas, umetes 
SemTxvevebSi dadebiTi Sedegi moaqvs. 

procesSi efeqturi monawileobis ufleba (muxli 40 (2) (b) (IV))

46. samarTliani sasamarTlos principi gulisxmobs, rom bavSvma, romelmac, savaraudod 
daaRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edeba misi darRveva an aRiarebu-
lia mis damRvevad, unda SeZlos samarTlo procesSi aqtiuri monawileoba. amisTvis ki, 
mas kargad unda esmodes misTvis wayenebuli braldebis Sinaarsi. agreTve unda esmodes 
mosalodneli Sedegebi da sasjelis zoma, raTa SeZlos kanonieri warmomadgenlis meS-
veobiT, eWvqveS daayenos mowmeTa Cvenebebi, gadmosces saqmis arsi da miiRos Sesabamisi 
gadawyvetileba mtkicebulebebis, Cvenebebisa da mis mimarT gasatarebeli zomis (zome-
bis) Sesaxeb. pekinuri wesebis me-14 muxlis mixedviT, sasamarTlo sxdomebi unda tarde-
bodes iseT garemoSi, romelic saSualebas aZlevs bavSvs, miiRos monawileoba da Riad 
gamoTqvas sakuTari mosazrebebi. bavSvis asakisa da simwifis gaTvaliswinebiT, SesaZle-
belia aseve, saWiro gaxdes sxdomis Catareba Sesabamisad modificrebuli mosmenis pro-
cedurebisa da praqtikis mixedviT.  

dauyovenebeli da uSualo informireba wayenebuli braldebis (braldebebis) Sesaxeb 
(muxli 40 (2) (b) (II))

47. yvela bavSvs, romelmac, savaraudod, daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, 
an bralad edeba misi darReveva, aqvs ufleba dauyovnebliv da uSualod miiRos in-
formacia, mis mimarT wayenebuli braldebebis Sesaxeb. “dauyovnebliv” da “uSualod”, 
gulisxmobs informaciis miwodebas rac SeiZleba swrafad, rogorc ki prokurori an 
mosamarTle daiwyebs saproceso moqmedebebs bavSvis winaaRmdeg. Tumca, maSinac ki, 
rodesac Sesabamisi organoebi gadawyveten samarTlebrivi procedurebis gverdis av-
liT SemTxvevaze reagirebas, aucilebelia bavSvis informireba braldebis Sesaxeb, ra-
mac SeiZleba daasabuTos es midgoma. es aris konvenciis me-40 muxlis, mesame puntqis b 
qvepunqtiT gawerili erT-erTi moTxovna, romlis Tanaxmadac, srulad unda iyos dac-
uli samarTlebrivi garantiebi. bavSvis informireba unda moxdes misTvis gasageb enaze, 
rac gulisxmobs informaciis miwodebas ucxo enaze, agreTve specifikuri iuridiuli 
terminebidan@”gadaTargmnas”,  bavSvisaTvis gasageb enaze. 
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48. bavSvisaTvis oficialuri dokumentis wardgena ar aris sakmarisi da xSirad, saWiroa 
zepiri ganmartebebis gakeTeba. Sesabamisma organoebma ar unda miandon es saqme 
mSoblebs, an  meurveebs, an bavSvis iuridiul Tu sxva damxmareebs. bavSvisaTvis mis 
mimarT wayenebuli braldebebis ganmarteba, Sesabamisi organoebis (magaliTad, 
policiis, porkuraturis, sasamarTlos) pasuxismgeblobaa. komitetis azriT, amgvari 
informaciis miwodeba mSoblebisa da kanonieri meurveebisaTvis, ar unda iyos bavSvis 
uSualo informirebis alternativa. optimalur SemTxvevaSi, informacia bavSvis mimarT 
wayenebuli braldebebisa da maTi Sedegebis Sesaxeb, unda miewodos rogorc bavSvs, aseve 
mis mSoblebs an meurveebs, maTTvis gasageb enaze. 

iuridiuli an sxva Sesabamisi daxmareba (muxli 40 (2) (b) (II)) 

49. dacvis momzadebis procesSi, bavSvs ufleba aqvs gamoiyenos iuridiuli an sxva 
Sesabamisi daxmareba, rac mkacradaa gansazRvruli konvenciiT. Tumca es ar gulisxmobs 
mxolod aucilebel iuridiul daxmarebas. Tumca, bavSvisaTvis gaweuli nebismieri 
saxis daxmareba, yovelTvis unda iyos adekvaturi. monawile saxelmwifoebi Tavad 
wyveten, Tu rogor unda uzrunvelyon bavSvi Sesabamisi daxmarebiT. Tumca damxareba 
aucileblad ufaso unda iyos. sasurvelia, rom monawile saxelmwifoebma, yvela zoma 
miiRon imisaTvis, raTa bavSvma isargeblos rogorc kvalificiuri profesionali 
iuristis, aseve, Sesabamisad momzadebuli TanaSemweebis daxmarebiT. SesaZlebelia 
agreTve, bavSvs gaewios sxva saxis daxmareba (magaliTad, socialuri muSakis daxmareba), 
magram am SemTxvevaSi daxmarebis aRmomCen pirebs, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
sferoSi mimdinare procesebTan da sxvadasxva iuridul aspeqtebTan dakavSirebiT, unda 
gaaCndeT sakmarisi codna. garda amisa, maT unda qondeT kanonTan konfliqtSi myof 
bavSvebTan muSaobis gamocdileba. 

50. samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis me-14 muxlis, mesame 
puntqis b qvepunqtis mixedviT, bavSvs da mis damxmares, dacvis mosamzadeblad unda mieceT 
sakmarisi dro da SesaZlebloba. nebismieri saxis komunikacia bavSvsa da mis damxares 
Soris,  iqneba es werilobiTi Tu zepiri, unda xorcieldebodes iseT garemoSi, romelic 
uzrunvelyofs maTi konfidencialobis srul dacvas, rogorc amas iTvaliswinebs 
konvenciis me-40 muxlis, meore puntqis b qvepuntqis VII nawili da konvenciis me-16 muxli, 
romelTa mixedviTac, yvela bavSvs aqvs piradi cxovrebis xelSeuxeblobis ufleba. 

zogma wevrma saxelmwifom gaakeTa daTqma am garantiasTan dakavSirebiT (bavSvis uflebaTa 
konvencia muxli 40 (2)(b)(II)). savaraudod igulisxmeboda is, rom  es ufleba, gulisxmobs 
mxolod da mxolod iuridul daxmarebas, rac mxolod iuridiuli asistentis, ese igi 
iuristis meSveobiTaa SesaZlebeli. es ar aris marTebuli da saWiroa amis uaryofa. 

gadawyvetilebis dauyovnebiliv miReba da mSoblebis monawileoba (muxli 40 (2) (b) (III))

51. arsebobs sayovelTao konsensusi imis Sesaxeb, rom dro, bavSvis  mier danaSaulis Cadenasa 
da masze saboloo pasuxs Soris, unda iyos maqsimalurad mokle. rac ufro didia periodi, 
miT ufro imatebs imis saSiSroeba, rom gamoyenebuli zoma dakargavs efeqts, xolo bavSvis 
stigmatizacia kidev ufro gamZafrdeba. am sakiTxTan dakavSirebiT, komitets mohyavs 
konvenciis 37-e muxlis ,,d” puntqi, romlis mixedviTac, TavisuflebaaRkveTil bavSvs 
aqvs ufleba dauyovnebliv miiRos pasuxi mis mier gasaCivrebul Tavisuflebis aRkveTis 
kanonierebsTan dakavSirebiT.  am SemTxvevaSi termini “dauyovnebliv”, kidev ufro 
mkacri xasiaTisaa, vidre termini “dayovnebis gareSe” (konvenciis muxli 40 (2) (b) (III)), rac 
Tavis mxriv ufro mkacria, vidre termini “arasaWiro dayovnebis gareSe” (samoqalaqo da 
politikuri uflebebis Sesaxeb paqtis muxli 14 (3)(g)), rac gamarTlebulia, Tavisuflebis 
aRkveTis seriozulobis gaviTvaliswinebT (konvenciis muxli 40 (2) (b) (III)).  

52. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs, daaweson drois limiti bavSvis 
mier Cadenil danaSaulsa da policiis gamoZiebas, bavSvis mimarT braldebis wayenebis 
Sesaxeb prokuroraturis (an sxva kompententuri organos) gadawyvetilebasa da 
sasamarTlos (an sxva kompetenturi organos) mier saboloo gadawyvetilebis miRebas 
Soris. drois limiti bavSvebTan mimarTebaSi, gacilebiT ufro mokle unda iyos, vidre es 
mozrdilebis SemTxvevaSi xdeba. magram amave dros, dayovnebis gareSe gadawyeetilebis 
miRebisas, daculi unda iyos bavSvis adamianis uflebebi da samarTlebrivi garantiebi. 
gadawyevetilebis miRebis procesSi, bavSvi uzrunvelyofili unda iyos iuridiuli 
an sxva Sesabamisi daxmarebiT. daxmarebis gamoyeneba, bavSvs unda SeeZlos ara mxolod 
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sasamarTloSi an sxva Sesabamis iuridiul organoSi warmarTuli procesis dros, aramed 
yvela stadiaze, dawyebuli policiis mier Catarebuli gamoZiebis (dakiTxvis) etapidan. 

53. sasurvelia mSoblebis an kanonieri warmomadgenlebis sasamarTlo procesze daswreba, 
radgan isini fsiqologiur da moralur mxardaWeras uweven bavSvs. mSoblebis daswreba 
ar gulisxmobs, rom maT unda imoqmedon bavSvis dasacavad, an monawileoba miiRon 
gadawyvetilebis miRebis procesSi. Tumca, mosamarTles an kompetentur pirs SeuZlia, 
bavSvis an misi kanonieri an sxva damxmaris Txovnis safuZvelze Seamciros an SezRudos 
mSoblebis monawileoba an saerTod aukrZalos maT monawileoba, im SemTxvevaSi, Tu es 
bavSvis WeSmarit interesebSia. 

54. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs, kanoniT konkretulad 
gansazRvron mSoblebis an kanonieri warmomadgenlis procesSi monawileobis 
xangrZlivobis maqsimumi. monawileoba unda emsaxurebodes, bavSvis mier sisxlis 
samarTlis kanonmdeblobis darRvevaze efeqtur reagirebas. mSoblebis monawileobis 
mxardaWeris mizniT, maT rac SeiZleba adre unda miewodoT informacia situaciis Sesaxeb.  

55. amave dros, komiteti sinanuliT aRniSnavs zog wevr saxelmwifoSi gavrcelebul 
praqtikis Sesaxeb, romlis mixedviT, mSoblebi isjebian sakuTari Svilebis mier 
Cadenili danaSaulisaTvis. samoqalaqo pasuxismgebloba zaralisaTvis, romelic 
gamowveulia bavSvis (gansakuTrebiT umcrosi asakis bavSvebis SemTxvevaSi, romlebsac 
jer ar miuRweviaT 16 wlis asakamde) qmedebis Sedegad, zogjer upriania. magram kanonTan 
konfliqtSi myofi bavSvebis mSoblebis kriminalizacia, savaraudod xels SeuSlis maT, 
dadebiTi roli Seasrulon bavSvis socialur reintegraciaSi. 

iZulebiTi aRiarebisgan gaTavisufleba (muxli 40 (2) (b) (III))

56. samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis me-14 (3) (z) muxlis 
gaTvaliswinebiT, konvencia ganmartavs, rom dauSvebelia bavSvze ganxorcieldes 
zewola bralis aRiarebis mizniT. es upirveles yovlisa imas niSnavs, rom bavSvis wameba, 
sastiki da araadamianuri, Rirsebis Semlaxveli moproba aRiarebis mopovebis mizniT, 
warmoadgens konvenciis 37-e (a) muxliT gaTvaliswinebuli uflebebis uxeS darRvevas 
da sruliad miuRebelia. amgvari saSualebebiT miRebuli informacia an aRiareba, ar 
CaiTvleba mtkicebulebad (konvencia wamebisa da araadamianuri an damamcirebeli 
mopyrobis an dasjis winaaRmdeg, muxli 15). 

57. arsebobs uamravi, naklebad Zaladobrivi saSualeba bavSvisgan aRiarebis misaRebad. 
termins “iZuleba”, aqvs farTo mniSvneloba da is ar unda iqnes ganmartebuli, mxolod 
rogorc fizikuri zewola an adamianis uflebebis uxeSi darRveva. bavSvis asaki, misi 
ganviTarebis done, dakiTxvis xangrZlivoba, aRqmis unari, gaurkveveli Sedegebis SiSi 
an dapatimrebis SesaZlo safrTxe, xSirad aiZulebs mas aRiaros is, rac ar Caudenia. es 
saSiSroeba kidev ufro realuria, Tu mas pirdebian, magaliTad - “rogorc ki simarTles 
gvetyvi, saxlSi gagiSvebT”-o, an rodesac mas aimedeben Semsubuqebuli sasjeliT an 
gaTavisuflebiT. 

58. dakiTxvaze myof bavSvs unda SeeZlos, iuridiuli an sxva saxis Sesabamisi daxmarebis 
gamoyeneba. mas agreTve ufleba aqvs, mis dakiTxvas daeswros erTerTi an orive mSobeli. 
saWiroa damoukidebeli gamoZieba dakiTxvis meTodis Sesaxeb, raTa dadgines, rom adgili 
ar qonia zewolas da Cveneba, garemoebebidan gamomdinare, sandoa. sasamarTlo an sxva 
Sesabamisi iuridiuli organo, bavSvis mier micemuli Cvenebis an aRiarebis nebayoflobis 
sakiTxis ganxilvisas, valdebulia mxedvelobaSi miiRos Semdegi faqtorebi: bavSvis asaki, 
patimrobaSi yofnis periodi da dakiTxvis xangrZlivoba, eswreboda Tu ara dakiTxvas 
bavSvis iuridiuli an sxva mrCeveli, mSoblebi an bavSvis damoukidebeli warmomadgeneli. 
policiis oficrebi an sxva pirebi, romlebic dakiTxvas awarmoeben, Sesabamisad unda 
iyvnen momzadebulebi, raTa Tavidan iqnes acilebuli iseTi teqnikisa da praqtikis 
gamoyeneba, rac bavSvs, arasando Cvenebisa an aRiarebis micemas aiZulebs.

mowmeTa daswreba da dakiTxva (muxli 40 (2)(b)(IV))

59. konvenciis me-40 (2)(b)(IV) muxli, xazgasmiT aRniSnavs, rom arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis administrirebisas, daculi unda iyos mxareTa Tanasworobis principi (Tanas-
wori pirobebi an dacvisa da braldebis mxareebis Tanasworoba). terminebis “dakiTxon” 
an “dakiTxul iqnen” ganmarteba damokidebulia im garemoebaze, rom arsebobs gansxvaveba 
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sxvadasxva samarTlebriv sistemebs Soris, gansakuTrebiT ki akuzaciur da inkvizciur 
procesebs Soris. ukanasknel SemTxvevaSi, braldebuls xSirad ufleba aqvs Tavad dak-
iTxos mowmeebi, Tumca am uflebis gamoyeneba iSviaTad xdeba da ZiriTadad mowmeebis 
dakiTxva advokatebs aqvT mindobili an bavSvebis SemTxvevaSi, sxva Sesabamis pirebs. Tum-
ca, mniSvnelovania, rom advokatma an sxva warmomadgenelma acnobos bavSvs misi uflebis 
Sesaxeb, Tavad dakiTxos mowmeebi da gamoTqvas sakuTari Sexeduleba, romelsac saTana-
do yuradReba unda daeTmos bavSvis asakisa da simwifis Sesabamisad (konvencia muxli 12).  

gasaCivrebis ufleba (muxli 40(2)(b)(V))

60. bavSvs aqvs ufleba, moiTxovos im gadawyvetilebis da masTan dakavSirebuli nebismieri 
RonisZiebis xelaxali ganxilvis ufleba, romlis mixedvidac, igi cnes damnaSaved mis 
mimarT wayenebul braldebaSi (braldebebSi). xelaxali ganxilva unda awarmoos zem-
dgomma, kompetenturma, damoukidebelma da miukerZoebelma organom. sxva sityvebiT 
rom vTqvaT, organom, romelic pasuxobs yvela im standartsa da moTxovnilebas, romel-
sac pasuxobda gadawyvetilebis gamomtani pirveli organo. es garantia Seesabameba samo-
qalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis 15(4) muxls da ar Semoi-
fargleba mxolod mZime braldebebiT. 

61. savaraudod, araswori interpretacia unda iyos mizezi, zogi saxelmwifos mier daTqmis 
gamoyenebisa,  romlis mixedviTac, bavSvis mier gasaCivrebis uflebis gamoyeneba mxolod 
mZime braldebis  da/an Tavisuflebis aRkveTis SemTxvevebSi xdeba.  komiteti Seaxsen-
ebs samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis wevr saxelmwi-
foebs, rom es ufleba gaTvaliswinebulia zemoxsenebuli dokumentis 14(5) muxliTac. Dda 
Tu am sakiTxs gavnixilavT bavSvis uflebaTa konvenciis 41-e muxlis WrilSi, es ufleba 
yvela gasamarTlebul bavSvs unda gavrceldes. komiteti rekomendacias uwevs monawile 
qveynebs, Secvalon gadawyvetileba 40(2)(b)(V) muxlis debulebebTan dakavSirebiT. 

Tarjimnis ufaso daxmareba (muxli 40(2)(VI))

62. Tu bavSvs ar esmis arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi gamoyenebuli ena, 
mas aqvs Tarjimnis ufaso daxmarebis ufleba. Tarjimnis daxmareba ar Semoifargleba 
mxolod sasamarTlo procesebiT – is aseve gulisxmobs, daxmarebas arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis aRsrulebis nebismier etapze. saWiroa Tarjimani specialurad iyos 
momzadebuli bavSebTan samuSaod, radgan maTi ena da aRqmis unari, gansxvavdeba ufroseb-
is metyvelebisagan. codnis da/an gamocdilebis naklebobam, SeiZleba gamoiwvios is, rom 
bavSvma ver gaiazros dasmuli kiTxva, rac aferxebs samarTlian sasamarTlo warmoebas 
da efeqtur moanwileobasTan dakavSirebul uflebaTa ganxorcielebas. pirobiT damok-
idebuli winadadeba, magaliTad  ~Tu bavSvs ar esmis da ver metyvelebs im enaze, romelic 
gamoiyeneba” niSnavs, rom Tu mag. gansxvavebuli eTnikuri warmomavlobis bavSvi, mSobli-
uri enis garda metyvelebs oficialur enaze, ar saWiroebs Tarjimnis ufaso daxmarebas. 

63. komitets aseve surs, monawile saxelmwifoebis yuradReba im bavSvebis specialuri saWi-
roebebisken miapyros, romlebsac metyvelebis defeqti an sxva saxis unarSezRuduloba 
aReniSnebaT. xelmZRvanelobs ra konvenciis 40(2)(VI) da 23-e muxlebiT (romelic konkre-
tulad exeba metyvelebis defeqtisa da sxva unarSezRudulobis mqone bavSvebis dacvis 
specialur zomebs), komiteti mouwodebs monawile saxelmwifoebs, arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis sistemaSi moxvedrili aseTi bavSvebi, momzadebuli specialistebis 
meSveobiT, uzrunvelyon Sesabamisi da efeqturi daxmarebiT. magaliTad, surdo Targ-
manis specialistebi (amasTan dakavSirebiT aseve ixileT bavSvis uflebaTa komitetis 
zogadi komentari 9 (SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis uflebebi). 

piradi cxovrebis sruli pativiscemis ufleba (muxlebi 16 da 40 (2)(b)(VII))

64. bavSvis piradi cxovrebis sruli pativiscemis ufleba  procesis yvela etapze, asaxavs 
konvenciis me-16 muxliT gansazRvrul piradi cxovrebis dacvis uflebas. “procesis 
yvela stadia” gulisxmobs ara mxolod bavSvis pirvel kontaqts samarTaldamcav orga-
noebTan (magaliTad, informaciis moTxovna da piradobis dadgena), aramed sasamarTlos 
an sxva kompetenturi organos mier miRebul saboloo gadawyvetilebas, an meTvalyure-
obidan an patimrobidan gaTavisuflebas. am konkretul konteqstSi, es principi gulisx-
mobs bavSvis dacvas gaxmaurebisa da stigmatizaciisgan (iarliyis miwebeba). dauSvebe-
lia imgvari informaciis gamoqveyneba, rac mianiSnebs damnaSave bavSvis vinaobaze, raTa 
Tavidan iqnes acilebuli stigmatizaciis Sedegebi da misi SesaZlo gavlena ganaTlebis 
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miRebisa da muSaobis SesaZleblobaze, agreTve dabinavebasa da usafrTxoebaze. am prin-
cipis dacva imas gulisxmos, rom sajaro organoebma Tavi unda Seikavon mediasTan urTi-
eroTobisas im sakiTxebTan dakavSirebiT, romelic exeba bavSvis SesaZlo braleulobas, 
Zalzed iSviaTi gamonaklisebis garda. maT yvela zoma unda miiRon imisaTvis, raTa kanon-
Tan konfliqtSi myofi bavSvebis vinaoba ar gamJRavdes pres relizebis meSveobiT, xolo 
Jurnalistma, romelic gaamJRavnebs bavSvis vinaobas pasuxi unda agos disciplinaruli, 
xolo ganmeorebis SemTxvevaSi - sisxlis samarTlis kanonmdeblobis mixedviTac ki. 

65.  bavSvis piradi cxovrebis dacvis mizniT, wevri saxelmwifoebis umetesobaSi – zog SemTx-
vevaSi gamonaklisebis CaTvliT – arsebobs kanondamrRvevi arasrulwlovnebis sasamarT-
lo procesis daxurul kars miRma Catarebis praqtika, romlis mixedviT sasamarTloze 
daswrebis ufleba aqvT eqspertebsa da sxva specialistebs mxolod sasamarTlos nebar-
TviT. sazogadoebis daswreba arasrulwlovanTa saqmebis gaxinvalze unda Semoifargle-
bodes mxolod da mxolod winaswar gansazRvruli SemTxvevebiT sasamarTlos werilo-
biTi gadawyvetilebis safuZvelze. bavSvs ufleba aqvs gaaprotestos sasamarTlos mier 
miRebuli amgvari gadawyvetileba. 

66. komiteti rekomendacias uwevs yvela monawile saxelmwifos SemoiRos wesi, romlis 
mixedviTac kanonTan konfliqtSi myofi bavSvis saqmis ganxilva iwarmoebs daxurul kars 
miRma. gamonaklisebi unda iyos ukiduresad iSviaTi da mxolod kanonis mier konkretu-
lad gansazRrul SemTxvevebSi. ganaCani imgvarad unda gaecnos sazogadoebas sasamarT-
lo sxdomaze, rom bavSvis vinaoba ar gamJRavndes. bavSvis piradi cxovrebis pativisce-
mis ufleba (muxli 16) avaldebulebs sasamarTlos an sxva kompetenturi organos mier 
gadawyvetili RonisZiebebis ganxorcielebaSi monawile yvela pirs ar gaamxilon gareSe 
pirebTan iseTi informacia, ramac SeiZleba gamoiwvios kanondamrRvevi baSvebis vinao-
bis gamJRavneba. ufro metic, piradi cxovrebis pativiscemis ufleba aseve gulisxmobs 
kanondamrRvevi bavSvebis Sesaxeb dokumentaciis konfidencialurad Senaxvas da mesame 
mxarisgan dacvas, garda im SemTxvevebisa, rodesac mesame mxare uSualod aris CarTuli 
gamoZiebis an aRsrulebis procesSi. stigmatizaciis Tavidan acilebis mizniT, samarT-
aldamRvevi bavSvebis saqmeebi ar unda iqnes gamoyenebuli mozrdilebis sasamarTlo 
ganxilvebis dros, romelSic igive braldebuli figurirebs (ixileT pekinuri wesebi 21.1 
da 21.2).  

67. komieteti aseve rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs SemoiRon wesi, romlis 
mixedvidac moxdeba bavSvis saxelis avtomaturad amoReba sisxlis samarTlis saqmeTa 
Canawerebidan, Tu bavSvi danaSaulis Cadenis momentSi 18 wlis asakze qvemoT iyo. Sesa-
Zlebelia garkveuli SezRudvebi dawesdes gansakuTrebiT seriozul danaSaulze, sadac 
bavSvis vinaobis amoReba moxdeba bavSvisave TxovniT, mxolod konkretuli pirobebis 
dacviT (magaliTad, Tu danaSaulis Cadenidan ori wlis ganmavlobaSi mas aRar Caudenia 
kanonsawinaaRmdego qmedeba). 

e. zomebi (ixileT agreTve Tavi IV, nawili b)

alternativebi winaswari gamoZiebis procesSi

68. gadawyvetileba winaswari gamoZiebis dawyebis Sesaxeb yovelTvis ar miuTiTebs imaze, 
rom es procesi aucileblad sasamarTlos mier formaluri gadawyvetilebis gamotaniT 
unda dasruldes. b nawilSi mocemul dakvirvebebTan dakavSirebiT, komitets surs xazi 
gausvas, rom kompetenturi organo – saxelmwifoebis umetesobaSi es aris prokuratura 
– valdebulia mudmivad moiZios sasamarTlos mier braldebis gamotanis alternativebi. 
sxva sityvebiT rom vTqvaT, saWiroa gagrZeldes mcdelobebi saqmis ise dasrulebisTvis, 
rogorc es b nawilSi miTiTebuli zomebis ganxorcilebiTaa SesaZlebeli. prokuraturis 
mier SemoTavazebuli amgvari zomebis buneba  da xangrZlivoba SeiZleba mkacri iyos da 
am SemTxvevaSi bavSvs SeiZleba Sesabamisi daxmareba dasWirdes. am zomebis gacnoba bavS-
visTvis unda gulisxmobdes, rom isini Seayovneben sisxlis samarTlis/arasrulwlovanTa 
Sesaxeb kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli procdurebs, romelTa sruli Sewyveta Sesa-
Zlebelia mxolod im SemTxvevaSi, rodesac es zomebi dadebiTi SedegiT ganxorcieldeba.  

69. sasamarTlo braldebis alternatiuli zomebis SeTavazebis procesSi, srulad unda iyos 
daculi bavSvis uflebebi da samarTlebrivi garantiebi, rasac srulad exeba 27-e para-
grafSi ganxiluli rekomendaciebi. 
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arasrulwlovanTa sasamarTlos/mosamarTlis mier miRebuli gadawyvetilebebi

70. samarTliani sasamarTlo procesis dasrulebis Semdeg, romelic Catardeba konvenciis 
me-40 muxliT gaTvaliswinebuli principebis dacviT (ixileT IV Tavis d nawili), xdeba 
gadawyvetilebis miReba im zomebis mixedviT, romelic unda ganxorcieldes bavSvis mima-
rT, Tu mas daumtkicda wayenebuli braldeba. kanonma unda uzrunvelyos sasamarTlo/
mosamarTle an sxva kompetenturi, daumoukidebeli da miukerZoebeli organo im alter-
nativebis farTo CamonaTvaliT, romelic unda Caenacvlos zrunvis instituciur for-
mas, raTa Tavisuflebis aRkveTa gamoyenebul iqnas rogorc mxolod ukiduresi zoma da 
rac SeiZleba mokle periodis ganmavlobaSi. alternatiuli zomebis arasruli CamonaT-
vali mocemulia konvenciis 40(4) muxlSi.  

71. komitets surs xazi gausvas, rom reagireba Cadenil danaSaulze unda iyos ara mxolod 
danaSaulis garemoebebisa da simZimis proporciuli, aramed bavSvis asakis, SezRuduli 
SesaZleblobebis, masTan dakavSirebuli garemoebebisa da saWiroebis proporciuli. 
is aseve unda iTvaliswinebdes sazogadoebis sxvadasxva da gansakuTrebiT xangrZliv-
vadian saWiroebebs. mkacrad sadamjelo midgoma ar Seesabameba konvenciis 40(1) muxliT 
gansazRvrul arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ZiriTad principebs (ixileT para-
grafebi 5-14 zemoT). komiteti kidev erTxel xazs usvams, rom fizikuri dasja, rogorc 
sasjeli aris am principebis daRveva. garda amisa, is ewinaaRmdegeba 37-e muxls, romlic 
krZalavs sastik, araadamianur da Rirsebis Semlaxvel mopyrobisa da dasjis nebismier 
formas (amasTan dakavSirebiT ixileT bavSvis uflebaTa komitetis #8 komentari (2006) 
(bavSvis fizikuri dasjisa da sastiki, araadamianuri da Rirsebis Semlaxveli mopyrobis-
gan dacvis ufleba)). bavSvebis mier gansakuTrebiT mZime danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi, 
miRebuli zoma unda iyos danaSaulis garemoebebisa da simZimis proporciuli da aseve 
iTvaliswinebdes sazogadoebrivi usafrTxoebis saWiroebas. bavSvebis SemTxvevaSi, maTi 
keTilReobis,  maTi WeSmariti interesebis dacvisa da reintegraciis xelSewyobis saWi-
roebas upiratesoba unda mieniWos amgvari faqtorebis gaTvaliswinebiT. 

72. komiteti aRniSnavs, rom Tu sisxlis samarTlis sasamarTlos gadawyvetileba dakavSire-
bulia bavSvis asakTan, da arsebobs urTierTsawinaaRmdego da arasakmarisi samxili bavS-
vis asakTan dakavSirebiT, bavSvs aqvs eWviT sargeblobis ufleba. 

73. rac Seexeba Tavisuflebis aRkveTisa da insitutciuri zrunvis alternativebs, am sakiTx-
Tan dakavSirebiT arsebobs sakmaod didi gamocdileba. monawile saxelmwifoebma unda 
isargeblon arsebuli gamocdilebiT, SeimuSaon da danergon isini sakuTari qveynebis 
kulturasa da tradiciebze dayrdnobiT. cxadia, mkacrad unda aRikveTos iZulebiTi 
Sroma, wameba, araadamianuri an Rirsebis Semlaxav mopyroba, xolo amgvari qmedebebis 
Camdeni  pirebi unda wardgnen marTlmsajulebis winaSe. 

74. zemoT moyvanili zogadi SeniSvnebis Semdeg, komitets surs monawile saxelmwifoeb-
is yuradReba miapyros im zomebze, romlebic akrZalulia konvenciis 37-e muxliT da 
agreTve Tavisuflebis aRkveTis sakiTxebze. 

sikvdiliT dasjis akrZalva

75. konvenciis 37-e (a) muxli xazs usvams sayovelTaod aRiarebul standarts (magaliTisTvis 
ixileT samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis me-6(5) mux-
li), romlis mixedviTac, sikvdiliT daja ar SeiZleba Seexos pirs, romelic danaSaulis 
Cadenis momentSi iyo 18 welze qvemo asakis. miuxedavad mkafio teqstisa, zogi monawile 
saxelmwifo askvnis, rom wesi krZalavs mxolod 18 wels qvemoT asakis pirebis sikvidiliT 
dasjas. Tumca, am wesis mixedviT, gadamwyveti kriteriumi aris asaki danaSaulis Cadenis 
momentSi, rac imas gulisxmobs, rom sasikvdilo ganaCeni ver Seexeba pirs, romelic da-
naSaulis Cadenis momentSi iyo 18 wlis qvemoT miuxedavad misi asakisa gasamarTlebis, an 
sasjelis aRsrulebis momentSi. 

77. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebis im mcirericxovan jgufs, sadac 
jer kidev moqmedebs sikvdiliT dasja, gaauqmon es zoma im pirebTan mimarTebaSi, rom-
lebsac danaSaulis Cadenis momentSi ar iyvnen 18 wlis, da agreTve SeaCeron sasikvidilo 
ganaCenis aRsruleba am pirebisTvis, sanam srulad ar Seva ZalaSi bavSvebis mimarT sa-
kanonmdeblo cvlileba sasikvdilo ganaCenis gauqmebis Sesaxeb. 
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vadamde gaTavisulfebis pirobis gareSe Tavisuflebis uvado aRkveTis dauSvebloba

77. arc erT bavSvs, romelic danaSaulis Cadenis momentSi iyo 18 wlis qvemoT, ar unda miesa-
jos uvado Tavisuflebis aRkveTa gaTavisuflebis an vadamde gaTavisuflebis SesaZle-
blobis gareSe. bavSvis mimarT gamotanil yvela ganaCenTan dakavSirebiT, gaTavisufleb-
is SesaZlebloba unda iyos realuri da regularulad gaTvaliswinebuli. am sakiTxTan 
dakavSirebiT, komiteti ganmartavs, rom kovenciis 25-e muxlis mixedviT, yvela bavSvs, 
romelic zrunvis, mkurnalobis an dacvis mizniT ganTavsebuli aris instituciaSi,  aqvs 
ufleba periodulad xdebodes misi saqmis gadasinjva. komiteti Seaxsenebs im wevr sax-
elmwifoebs, romelTa kanonmdeblobac ar krZalavs bavSvisTvis uvado Tavisuflebis 
aRkveTis Sefardebas vadamde gaTavisuflebis an Sewyalebis SesaZleblobiT, rom amgvari 
zoma srul SesabamisobaSi unda iyos konvenciis me-40 (1) muxliT gacxadebul arasrulw-
lovanTa marTlmsajulebis ZiriTad principebTan. es principebi, sxvaTa Soris, gulisx-
mobs, patimrobis ganmavlobaSi bavSvisTvis ganaTlebisa da mkurnalobis uzrunvelyo-
fas, masze zrunvas, rac mimarTuli unda iyos gaTavisfulebis Semdgom mis sazogadoe-
baSi reintegraciasa da mis mimarT dadebiTi rolis Sesrulebis SesaZleblobis xelSew-
yobisken. garda amisa, principi aseve iTvaliswinebs bavSvis ganviTarebisa da progresis 
regularul gadasinjvas, raTa moxdes misi vadamde gaTavisuflebis SesaZleblobis 
Sefaseba. gamomdinare im faqtidan, rom bavSvebisTvis uvado patimrobis misja Tundac 
gaTavisfulebis SesaZleblobiT mniSvnelovnad aferxebs konvenciiT gaTvaliswinebuli 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ZiriTadi principebis danergvas, komiteti xazs 
usvams uvado patimrobis yvela formis gauqmebis sasurvelobas im pirebTan mimarTebaSi, 
romelTa asaki danaSaulis Cadenis momentSi 18 welze qvemoT iyo. 

v. Tavisuflebis aRkveTa winaswari da sasamarTlos Semdgomi patimrobis CaTvliT

78. konvenciis 37-e muxli gansazRvravs Tavisuflebis aRkveTis zomis gamoyenebis princi-
pebs, TavisuflebaaRkveTili yvela bavSvis procesualur uflebebsa da im debulebebs, 
romlebic exeba TavisuflebaaRkveTili bavSvis pirobebsa da misadmi mopyrobas. 

ZiriTadi principebi

79. qvemoT moyvanilia is ZiriTadi principebi, romelic exeba Tavisuflebis aRkveTas bavS-
vebTan mimarTebaSi: (a) dakaveba, dapatimreba an Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi moT-
avseba  unda moxdes kanonis Sesabamisad, unda iqnes gamoyenebuli mxolod rogorc uki-
duresi zoma da rac SeiZleba naklebi periodis ganmavlobaSi (b) arc erT bavSvs ar unda 
aRekeTos Tavisufleba ukanonod da TviTneburad. 

80. komiteti aRniSnavs, rom bevr qveyanaSi, bavSvebi xSirad xvdebian winaswar patimrobis 
adgilebSi da es Tveebis, xandaxan ki wlebis ganmavlobaSic grZldeba, rac konvenciis 
37-e (b) muxlis uxeSi darRvevaa. 

81. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs gaataron Sesabamisi zomebi, raTa 
uzrunvelyon bavSvebis rac SeiZleba drouli gaTavisufleba winaswari patimrobidan da 
Tu saWiro gaxda amisTvis specialuri pirobebic ki daaweson. gadawyevetileba winaswari 
patimrobis Sesaxeb misi vadis gansazRvris CaTvliT unda miiRos Sesabamisma kompeten-
turma, damoukidebelma da miukerZoebelma organom an samarTlebrivma organom, xolo 
bavSvi uzrunvelyofili unda iqnes iuridiuli an sxva daxmarebiT. 

procesualuri uflebebi (muxli 37 (d))

82.  yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs aqvs ufleba dauyovnebliv miiRos samarTlebrivi 
da sxva Sesabamisi daxmareba, agreTve ufleba gaaprotestos misi Tavisuflebis aRkveTis 
kanoniereba sasamarTlos an sxva kompetenturi, damoukidebeli da miukerZoebeli orga-
nos winaSe da rom maT dauyovnebliv gamoitanon gadawyvetileba nebismieri aseTi proce-
sualuri qmedebis Taobaze. 

83. yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs aqvs ufleba wardges kompetenturi organos winaSe, 
raTa dadgindes misi dakavebis kanoniereba (da patimrobis xangrZlivoba) Tavisuflebis 
aRkveTidan 24 saaTis ganmavlobaSi. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwi-
foebs, gaataron mkacri samarTlebrivi zomebi, raTa regularulad, sasurvelia or kvi-
raSi erTxel, gadaisinjos winaswari patimrobis kanoniereba. im SemTxvevaSi, Tu SeuZle-
belia bavSvis pirobiT gaTavisufleba alternatiuli zomebis gamoyenebis meSveobiT, mas 
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oficialurad unda waeyenos brali im danaSaulisTvis, romelic, rogorc fiqroben, man 
Caidina da wardgenil iqnas kompetenturi, damoukidebeli da  miukerZoebeli organos 
winaSe dakavebis momentidan ara ugvianes 30 dRis ganmavlobaSi. komiteti, iTvaliswinebs 
ra sasamarTlo procesebTan dakavSirebul dayovnebebs, mouwodebs monawile saxelmwi-
foebs miiRon samarTlebrivi zomebi, romlis mixedviTac sasamarTlos/arasrulwlovan-
Ta mosamarTle an sxva kompetenturi organo valdebuli iqneba miiRos saboloo gadawy-
vetileba bavSvisTvis wayenebuli braldebis Sesaxeb saqmis wardgenidan ara ugvianes 6 
Tvis ganmavlobaSi. 

84. Tavisuflebis aRkveTis kanonierebis eWvqveS dayenebis ufleba ar gulisxmobs mxolod xe-
laxali ganxilvis uflebas. am principis mixedviT bavSvs ufleba aqvs mimarTos sasamarT-
los an sxva kompetentur, damoukidebel da miukerZoebel organos im SemTxvevaSi, Tu 
misi Tavisuflebis aRkveTa administraciul gadawyvetilebas warmoadgens (miRebulia 
magaliTad, policiis, prokuroris an sxva kompetenturi organos mier). dauyovnebeli 
gadawyvetilebis ufleba gulisxmobs, rom gadawyvetileba miRebul unda iqnes rac Sei-
Zleba swrafad, magaliTad, maqsimum ori kviris ganmavlobaSi, bavSvis mimarTvidan.  

mopryoba da pirobebi (muxli 37 (g))

85. yvela TavisuflebaaRkveTili bavSvi unda moTavsdes mozrdilebisgan gancalkevebiT. 
dauSvebelia TavisuflebaaRkveTili bavSvebis moTavseba mozrdilTa sapyrobileSi. 
arsebobs sakmarisze meti damadaturebeli informacia, rom bavSvebis mozridlebisaT-
vis gankuTvnil Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi ganTavseba riskqveS aqenebs maT usa-
frTxoebas, keTildReobas, maT gamijvnas danaSaulisgan da reintegraciis SesaZle-
blobas. konvenciis 37-e (g) muxliT daSvebuli gamonaklisi (“Tu ar miiCneva, rom bavSvis 
yvelaze WeSmariti interesebisaTvis amis gakeTeba saWiro ar aris”) ar unda iqnes far-
Tod gagebuli. bavSvis WeSmariti interesebis dacva ar gulisxmobs imis ganxorcielebas,  
rac ufro mosaxerxebelia monawile saxelmwifoebisTvis.  saxelmwifoebi valdebulebi 
arian gamoyon specialuri Senoba-nagebobebi TavisuflebaaRkveTili bavSvebisTvis, 
romlebsac eqnebaT bavSvebze orientirebuli samuSao mimarTuleba da praqtika da sadac 
imuSavebs kvalificiuri personali. 

86. es wesi ar gulisxmobs bavSvebis gadayvanas arasrulwlovanTa instituciebidan moz-
rdilTaTvis gankuTvnil insitituciebSi, rogorc ki maT 18 weli SeusruldebaT. bavS-
vebis unda mieceT arasrulwlovanTa dawesebulebaSi darCenis SesaZlebloba, Tu es ar 
ewinaaRmdegeba ara mxolod maT, aramed dawesebulebaSi myofi  bavSvebis WeSmarit inter-
esebs. 

87. yvela TavisuflebaaRkveTil bavSvs aqvs ufleba SeinarCunos kontaqti ojaxTan kore-
spondenciis an vizitebis meSveobiT. vizitebis xelSewyobis mizniT, saWiroa bavSvis mo-
Tavseba im dawesebulebaSi, romelic yvelaze axlos mdebareobs ojaxis sacxovrebelTan. 
SemzRudveli garemoebebi unda mkacrad iyos gansazRvruli kanonSi – is ar unda iyos 
kompetenturi organoebis gadasawyveti. 

88. komitets surs monawile saxelmwifoebis yuradReba miapyros gaeros wesebisadmi Tavisu-
flebaaRkveTil arasrulwlovanTa dasacavad, romelic miRebulia generaluri asam-
bleis mier 45/113 rezuluciiT 1990 wlis dekemberSi. komiteti mouwodebs wevr saxelm-
wifoebs srulad ganaxorcielon es wesebi da mxedvelobaSi miiRon aseve patimarTa  mopy-
robis standartuli minimaluri wesebi (ixileT agreTve pekinuri wesebis mecxre wesi). 
am sakiTxebTan dakavSirebiT, komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs 
gaaerTianon es wesebi erovnul kanonmdeblobaSi da uzrunvelyon maTdami xelmisawv-
domoba saxelmwifo an regionalur enaze yvela im specialistis, arasamTavrobo organi-
zaciisa da moxaliseebisTvis, romlebic CarTulni arian arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis aRsrulebaSi. 

89. komitets surs xazi gausvas Semdegi principebisa da wesebis dacvis aucileblobas 
Tavisuflebis aRkveTis yvela SemTxvevisas: 

•	 bavSvebis fizikuri da sacxovrebeli garemo instituciaSi unda emsaxurebodes 
reabilitaciis miznebs. Sesabamisi yuradReba unda daeTmos piradi cxovrebis, sen-
soruli stimulaciis, TanatolebTan urTierTobis, sportul da gamajansaRebel 
savarjiSoebSi monawileobis, agreTve xelovnebas da Tavisufali drois aqtivobebis 
saWiroebas. 
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•	 saskolo asakis yvela bavSvs aqvs ufleba miiRos is ganaTleba, rac Seesabameba mis 
saWiroebebs da SesaZleblobebs da romlis mizania moamzados is sazogadoebaSi dab-
runebisTvis. garda amisa, yvela bavSvma, unda gaiaros profesiuli momzadebis tren-
ingi, romelic savarudod xels Seuwyobs mas samomavlo dasaqmebaSi. 

•	 yvela bavSvi institutciaSi miRebisas unda Semowmdes eqimis mier. mas ufleba aqvs 
miiRos adekvaturi samedicino daxmareba da zrunva misi instituciaSi yofnis mTe-
li periodis ganmavlobaSi, romelic uzrunvelyofili unda iqnes, SesaZleblobis 
SemTxvevaSi, saTemo samedicino dawesebulebis an servisebis mier. 

•	 instituciis TanamSromlebma xeli unda Seuwyon bavSvis xSir kontaqts farTo sa-
zogadoebasTan. aq igulisxmeba komunikacia ojaxTan, megobrebTan da maRali repu-
taciis mqone organizaciebis warmomadgenlebTan. bavSvs unda mieces SesaZlebloba 
saxlSi moinaxulos ojaxi. 

•	 SezRudvisa da Zalis gamoyeneba dasaSvebia mxolod im SemTxvevaSi, rodesac bavSvi 
fizikuri dazianebis safrTxis qveS ayenebs sakuTar Tavs an sxvebs da rodesac amgvar 
situaciaze kontrolis sxva yvela meqanizmis gamoyeneba uSedegod dasrulda. 

•	 nebismieri disciplinaruli zomis gamoyeneba ar unda ewinaaRmdegebodes bavS-
vis Rirsebis grZnobis SenarCunebas da instituciuri zrunvis ZiriTad amocanebs. 
mkacrad unda aikrZalos konvenciis 37-e muxliT gansazRvurli iseTi discipli-
naruli zomebi, rogoricaa fizikuri dasja, bnel sakanSi moTavseba, daxurul da 
SemosazRvrul sivrceSi marto moTavseba. aseve unda aikrZalos dasjis yvela is 
forma, ramac SeiZleba safrTxe Seuqmnas bavSvis gonebriv janmrTelobas da keTil-
dReobas. 

•	 bavSvs aqvs ufleba saCivriT, cenzuris gareSe, mimarTos centralur administracias, 
samarTlebriv an sxva Sesabamis damoukidebel organos da dayovnebis gareSe miiRos 
pasuxi. bavSvebs unda qondeT informacia, rom maT SeuZliaT amgvari meqaniznebis 
gamoyeneba. 

•	 damoukidebel da kvalificiur inspeqtorebs ufleba unda qondeT regularulad 
awarmoon Semowmeba, maT Soris winaswari gafrTxilebis gareSe sakuTari iniciativ-
iT. Semowmebis dros gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces bavSvebTan saubars 
konfidencialur garemoSi. 

V. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis organizeba

90. wina paragrafebSi ganxiluli principebisa da uflebebis srulad dacvis mizniT, saWi-
roa arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis efeqturi organizeba da ar-
asrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo sistemis Seqmna. rogorc es mocemulia 
konvenciis me-40 (3) muxlSi, monawile saxelmwifoebi valdebulni arian xeli Seuwyon 
sisxlis samarTlis kanonmdeblobasTan konfliqtSi myof bavSvebTan uSualo damok-
idebulebaSi myofi kanonebis, procedurebis, organoebisa da dawesebulebebis Camoya-
libebas. 

91. am kanonebisa da procedurebis savaldebulo ZiriTadi debulebebi, winamdebare zogad 
komentariSia ganmartebuli, Tumca wevr saxelmwifoebis prerogativaSi ufro meti de-
bulebebis dadgena rCeba, rac agreTve exeba amgvari kanonebisa da procedurebis formas. 
isini SeiZleba Seadgendnen saerTo sisxlis samarTlis da saproceso kodeqsis special-
ur Tavs, an SeiZleba gaerTiandes arasrulwlovanTa marTlmsajulebis Sesaxeb calke 
kanonSi. 

92. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo sistema aseve moiTxovs specializebuli 
erTeulebis Seqmnas policiis, samarTaldamcavi organoebis, sasamarTlos, prokura-
turis, iuridiuli daxmarebis, an msgavs sistemebSi,  romlebic iuridiul an sxva saxis 
daxmarebas uweven bavSvs

93. komiteti rekomendacias uwevs monawile qveynebs Seqmnan arasrulwlovanTa sasamarT-
loebi, rogorc calke mdgomi erTeulebi an regionaluri/raionuli sasamarTlos erT-
erTi Semadgeneli nawilis statusiT. Tuki es praqtikuli TvalsazrisiT jer –jero-
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biT SesaZlebeli ar aris, monawile saxelmwifoebi valdebulebi arian daniSnon mosa-
marTleebi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis viwro specializaciiT. 

94. garda amisa, iseTi specializebuli servisebi, rogoricaa probacia, konsultacia an su-
pervizia, unda ganxorcieldes specializebul dawesebulebebSi, romlebsac, magaliTad, 
eqnebaT dRis centris funqcia, an Tu saWiro iqneba daarsdes instituciebi damnaSave 
bavSvebze instituciuri zrunvis mizniT. 

95. mravali wevri saxelmwifos angariSidan Cans, rom arasamTavrobo organizaciebs SeswevT 
unari Seasrulon mniSvnelovani roli ara mxolod arasrulwlovanTa danaSaulis pre-
venciaSi, aramed arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebaSic. aqedan gamom-
dinare, komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs aqtiurad CarTon amg-
vari organizaciebi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo politikis SemuSaveb-
isa da ganxorcielebis procesSi da uzrunvelyon isini maTi monawileobisTvis saWiro 
yvela resursiT. 

VI. cnobierebis amaRleba da treningi

96. bavSvebi, romlebic danaSauls Cadian, xSirad xdebian xolme mediis yuradRebis sagani, 
rac iwvevs uaryofiTi sazogadoebrivi azris Seqmnas maT garSemo da xels uwyobs maT da 
saerTod bavSvebis Sesaxeb stereotipebis damkvidrebas. 

97. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis xarisxisTvis aucilebelia, rom am 
procesSi CarTuli yvela specialists, maT Soris, samarTaldamcavi da iuridiuli sam-
saxurebis TanamSromlebi  treningebis saSualebiT gaecnon zogadad konvenciis, konk-
retulad ki, misi im nawilis Sinaarssa da debulebebis mniSvnelobas, rac uSualod aris 
dakavSirebuli maT yoveldRiur praqtikasTan. treningebi unda momzaddes sitematurad 
da uwyvetad, xolo informacia ar unda Semoifarglebodes mxolod Sesabamisi erovnuli 
da saerTaSoriso samarTlebrivi debulebebiT. treningebis dros monawileebs unda mie-
wodoT informacia, sxvaTa Soris, araswrulwlovanTa danaSaulis socialur da sxva miz-
ezebze, xolo gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos im gogonebsa da bavSvebs, rom-
lebic miekuTvnebian umciresobebs an umravlesobas, kulturas da tendenciebs axalgaz-
rdebis samyaroSi, jgufuri aqtivobebis dinamiurobas da sisxlis samarTlis kanonTan 
konfliqtSi myof bavSvebTan muSaobisTvis saWiro alternatiul zomebs, gansakuTrebiT 
ki imgvar zomebs, romelic gverds uvlis samarTlebriv procedurebs (ixileT IV Tavi, b 
nawili) 

VII.   monacemebis Segroveba, Sefaseba da kvleva

98. komiteti SeSfoTebas gamoTqvams im ZiriTadi monacemebis Sesaxeb, romelic, sxvaTa So-
ris exeba, bavSvebis mier Cadenili danaSaulis ricxvsa da bunebas, winaswari patimrobis 
sixSiresa da saSualo xangrZlivobas, bavSvebis ricxvs, romelTa mimarTac ganxorciele-
buli iqna marTlmsajulebis sistemisagan ganrideba da masTan dakavSirebuli RonisZie-
bebi, msjavrdebuli bavSvebis raodenobasa da maT mimarT gamotanili ganaCenis bunebas. 
komiteti mouwodebs wevr saxelmwifoebs sistematurad Seagrovon calkeuli monace-
mebi, romelic dakavSirebulia arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebasTan 
da romlebic saWiroa arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciisa da reagirebisken mima-
rTuli politikisa da programebis SesamuSaveblad konvenciis principebisa da debule-
bebis mixedviT. 

99. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs regularulad Seafason arasru-
wlovanTa marTlmsajulebis praqtikuli ganxorcieleba, gansakuTrebiT ki, gatarebuli 
RonisZiebebis efeqturoba diskriminaciis,  reintegraciisa da recidivizmTan mimarTe-
baSi. sasurvelia, Tu amgvar Sefasebas Caatareben damoukidebeli akademiuri institute-
bi. kvlevebi, romlebic, magaliTad, Seiswavlis arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
administrirebaSi arsebul uTanasworobebs, rac SesaZlo diskriminaciaze miuTiTebs, 
an kvlevebi romlebic exeba arasruwlovanTa marTlmsajulebis sferos ganviTarebas 
ganridebis programebis an mozardTa danaSaulebriv aqtvobebis kuTxiT, miuTiTebs war-
matebul da warumatebel aspeqtebze. mniSvnelovania bavSvebis moanwileoba Sefasebisa 
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da kvlevis procesSi, gansakuTrebiT ki im bavSvebisa, romlebsac Sexeba qondaT arasrul-
wlovanTa marTlmsajulebis sistemis sxvadasxva nawilTan. srulad unda iqnes daculi 
am bavSvebis vanaoba da informacia maTi TanamSromlobis Sesaxeb. kvlevebSi bavSvebis 
monawileobis sakiTxTan dakavSirebiT komiteti monawile saxelmwifoebs urCevs mimar-
Ton arsebul saerTaSoriso saxelmZRvanelo principebs. 
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gaerTianebuli erebis saxlemZRvanelo principebi 
marTlmsajulebis sistemaSi bavSvTa mimarT 

gansaxorcielebeli RonisZiebebis Sesaxeb (1997) 
(venis debulebebi)

rekomendebulia ekonomikuri da socialuri sabWos 1997/30 rezoluciiT, 
21 ivlisi, 1997 w.*

1. ekonomikuri da socialuri sabWos 1996 wlis 23 ivlisis 1996/13 rezoluciis Sesabamisad, 
avstriis mTavrobis finansuri daxmarebiT venaSi 1997 wlis 23-25 Tebervals gamarTul 
eqspertTa jgufis Sexverdaze winamdebare saxelmZRvanelo principebi SemuSavda bavS-
vebis mimarT qmedebis ganxorcielebis Taobaze sisxlis samarTlis marTlmsajulebis 
sistemaSi. saxelmZRvanelo principebis SemuSavebisas eqspertebma mTavrobebis mier 
gamoxatuli Sexedulebebi da maT mier wardgenili informaciebi gaiTvaliswines.

2. SexvedraSi monawileobas iRebdnen sxvadasxva regionebis TerTmeti saxelmwifos oc-
dacxra eqsperti, samdivnos adamianis uflebebis centris, gaerTianebuli erebis bavSv-
Ta fondis da bavSvis uflebebis komitetis warmomadgenlebi, aseve damkvirveblebi aras-
rulwlovanTa maTlmsajulebis sakiTxebze momuSave arasamTavrobo organizaciebidan.

3. ganxorcielebis kuTxiT, saxelmZRvanelo principebis adresatia generaluri mdivani 
da gaerTianebuli erebis organizaciis Sesabamisi saagentoebi da programebi, bavSvis 
uflebaTa konvenciis monawile saxelmwifoebi, aseve wevri qveynebi, `arasrulwlovanTa 
sisxlis samarTlis administrirebis Sesaxeb gaerTianebuli erebis organizaciis stand-
artuli minimaluri wesebis~ (`pekinis wesebi~), `arasrulwlovanTa danaSaulobis preven-
ciis Sesaxeb gaerTianebuli erebis saxelmZRvanelo principebis~ (`er-riadis wesebi~) da 
`TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvisTvis gaerTianebuli erebis wesebis~ 
gamoyenebisa da amoqmedebis kuTxiT, romlebic SemdgomSi erToblivad moxseniebulia 
rogorc gaerTianebuli erebis standartebi da normebi arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebaSi.

I. miznebi, amocanebi da ZiriTadi sakiTxebi

4. saxelmZRvanelo principebi mizania uzrunvelyos erTgvari CarCo Semdegi amocanebis 
misaRwevad:

(a) bavSvis uflebaTa konvenciis ganxorcieleba da konvenciaSi dasaxuli miznebis miR-
weva, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebis konteqstSi, aseve aras-
rulwlovanTa marTlmsajulebaSi gaerTianebuli erebis organizaciis standarte-
bis da normebis, aseve sxva iseTi Sesabamisi instrumentebis gamoyeneba da amoqmedeba, 
rogoricaa danaSaulisa da xelisuflebis borotad gamoyenebis msxverplTa mimarT 
marTlmsajulebis ganxorcielebis ZiriTadi principebis deklaracia;

(b) monawile saxelmwifoebisTvis daxmarebis uzrunvelyofis xelSewyoba bavSvis ufle-
bebis konvenciisa da sxva dakavSirebuli instrumentebis efeqturi ganxorcielebi-
sTvis.

5. saxelmZRvanelo principebis efeqturi gamoyenebis uzrunvelsayofad aucilebelia 
TanamSromlobis gaumjobeseba mTavrobebs, gaerTianebuli erebis organizaciis sis-
temis Sesabamis uwyebebs, arasamTavrobo organizaciebs, profesionalTa jgufebs, medi-
as, akademiur instituciebs, bavSvebsa da samoqalaqo sazogadoebis sxva wevrebs Soris.

6. gaidlainebi im princips unda efuZnebodes, rom konvenciis ganxorcielebis pasuxismge-
bloba aSkarad ekisrebaT aRniSnul monawile mxareebs.

*   1997/30 rezoluciis pirvel punqtSi, ekonomikuri da socialuri sabWo miesalmeba samoqmedo 
gaidlainebs sisxlis samarTLis marTlmsajulebaSi myofi bavSvebis mimarT, rac danarTis saxiT axlavs 
rezolucias da, amasTan, mouwoda yvela dainteresebul monawile mxares, rom gamoiyenon gaidlainebi 
bavSvis uflebebis konvenciis ganxorcielebis dros arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebisas.
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7. saxelmZRvanelo principebis gamoyenebis safuZvels bavSvis uflebaTa komitetis reko-
mendaciebi unda warmoadgendes.

8. rogorc saerTaSoriso, aseve erovnul doneze saxelmZRvanelo principebis gamoyenebi-
sas yuradReba Semdeg sakiTxebze unda gamaxvildes: 

(a) adamianis Rirsebis pativiscema, romelic konvenciis oTx ZiriTad zogad princips 
Seesabameba, rogoricaa: diskriminaciis dauSvebloba, rac moicavs genderuli kuTx-
iT mgrZnobiare sakiTxebs; bavSvis WeSmariti interesebis gaTvaliswineba, sicocxlis 
ufleba, gadarCenis da ganviTarebis ufleba; bavSvis Sexedulebebis pativiscema; 

(b) uflebebze damyarebuli orientacia;

(g)  ganxorcielebisadmi mravalmxrivi da yovlismomcveli midgoma, resursebis da Zal-
isxmevis maqsimumamde gazrdiT;

(d)  momsaxurebebis integracia interdisciplinarul safuZvelze;

(e)  bavSvebis da sazogadoebis dainteresebuli seqtorebis monawileoba;

(v)  partniorebis gaZliereba ganviTarebaze momarTuli procesis meSveobiT;

(z) sicocxlisunarianoba, gare organoebze uwyveti damokidebulebis gareSe;

(T)  Tanabari mocva da xelmisawvdomoba yvelaze metad gaWirvebilisaTvis;

(i) qmedebebis angariSvaldebuleba da gamWvirvaloba;

(k) proaqtiuli reagireba, efeqturi prevenciuli da gamosasworebeli zomebis safuZvelze.

9. adekvaturi resursebi (adamianuri, organizaciuli, teqnologiuri, finansuri da sain-
formacio) unda iqnas gamoyofili da efeqturad gamoyenebuli yvela doneze (saerTaSo-
riso, regionuli, erovnuli, raionuli da adgilobrivi), aseve Sesabamis partniorebTan 
TanamSromlobiT, romelic moicavs mTavrobebs, gaerTianebuli erebis organizaciis 
uwyebebs, arasamTavrobo organizaciebs, profesionalTa jgufebs, medias, akademiur in-
stitebs, bavSvebs da samoqalaqo sazogadoebis sxva wevrebs, aseve sxva partniorebs.

II. bavSvis uflebaTa konvenciis ganxorcielebis gegmebi, misi miznebis ganxorcieleba, 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi saerTaSoriso standartebis da normebis 
gamoyeneba da amoqmedeba.

a. zogadi amoqmedebis RonisZiebebi

10. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi erTiani da Tanmimdevruli erovnuli 
midgomis mniSvneloba unda iqnas aRiarebuli, bavSvis yvela uflebis urTierTdamokide-
bulebis da ganuyoflobis gaTvaliswinebiT.

11. miRebuli unda iqnas zomebi politikasTan, gadawyvetilebis miRebasTan, liderobasa da 
reformebTan dakavSirebiT, risi mizanic iqneba uzrunvelyos:

(a) bavSvis uflebaTa konvenciis principebis da debulebebis, aseve arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebaSi gaerTianebuli erebis organizaciis standartebis da normebis 
srulad asaxva erovnul da adgilobriv sakanonmdeblo politikasa da praqtikaSi, 
gansakuTrebiT ki bavSvze orientirebuli arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
sistemis CamoyalibebiT, romelic bavSvis uflebebis dacvis garantias iZleva da 
bavSvis uflebebis darRvevis prevencias axdens, mxars uWers bavSvebis Rirsebis da 
Rirebulebis grZnobis ganmtkicebas, aseve srulad scems pativs maT asaks, ganviTare-
bis etaps da maT uflebas, rom Sinaarsiani monawileoba miiRon da wvlili Seitanon 
sazogadoebaSi;

(b) zemoxsenebuli instrumentebis Sesabamisi Sinaarsis srulad gacnoba bavSvisTvis 
gasageb enaze. amas garda, Tu aucilebelia, unda Camoyalibdes procedurebi, rom-
lebic uzrunvelyofs, rom yovel da TiToeul bavSvs Sesabamis informacias miawode-
ben aRniSnul instrumentebSi  mocemuli Tavisi uflebebis Sesaxeb, sul mcire, misi 
pirveli kontaqtidan sisxlis samarTlis marTlmsajulebasTan da Seaxseneben, rom 
maT kanonis dacvis valdebuleba ekisrebaT;
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(g) sazogadoebis da mediis mxridan bavSvze orientirebuli marTlmsajulebis 
suliskveTebis, miznebis da principebis gagebis mxardaWera arasrulwlovanTa mar-
TlmsajulebaSi gaerTianebuli erebis organizaciis standartebis da normebis Se-
sabamisad.

b. konkretuli samizneebi

12. mxareebma TavianTi dabadebis registraciis programebis efeqturoba unda uzrunvely-
on. im SemTxvevebSi, roca marTlmsajulebis sistemaSi monawile bavSvis asaki ucnobia, 
unda iqnas miRebuli zomebi imis uzrunvelsayofad, rom damoukidebeli da obieqturi 
SefasebiT bavSvis namdvili asaki dadgindes.

13. sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis, samoqalaqo srulwlovanebis da Tanxmobis asakis 
miuxedavad, rogorc es erovnuli kanonmdeblobiT aris gansazRvruli, saxelmwifoeb-
ma unda uzrunvelyon, rom bavSvebma TavianTi yvela uflebiT isargeblon, rac maTTvis 
saerTaSoriso samarTliTaa garantirebuli, gansakuTrebiT ki am konteqstSi, rac kon-
venciis me-3, 37-e da me-40 muxlebSia gaTvaliswinebuli.

14. gansakuTrebuli yuradReba Semdeg sakiTxebs unda mieqces:

(a) unda arsebobdes arasrulwlovanTa marTlmsajulebis erTiani procesi, romlis 
centrSic bavSvi imyofeba;

(b) damoukidebelma eqspertma, an sxva tipis sabWoebma unda ganixilon arasrulwlovan-
Ta marTlmsajulebis arsebuli da SemoTavazebuli kanonebi, aseve maTi zegavlena 
bavSvebze;

(g) sisxlis samarTlis pasuxismgebloba ar unda aRiZras im bavSvis winaaRmdeg, romelsac 
sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis samarTlebrivi asaki jer ar Sesrulebia;

(d) mxareebma unda Camoayalibon arasrulwlovanTa sasamarTlebi, romelTa upirvele-
si gansjadobis sagani is arasrulwlovnebi iqnebian, vinc danaSaulebriv qmedebas 
Caidenen da specialuri procedurebi unda dadgindes bavSvTa gansakuTrebuli saWi-
roebebis gasaTvaliswineblad. alternativis saxiT, Sesaferis SemTxvevebSi amgvari 
procedurebi Cveulebrivma sasamarTloebmac SeiZleba SeiTavson. aucileblobidan 
gamomdinare, erovnuli sakanonmdeblo da sxva zomebi unda iqnas ganxiluli, raTa 
eTanxmebodes bavSvis yvela uflebas da maT dacvas, sadac ki bavSvi warsdgeba ara ar-
asrulwlovanTa sasamarTlos, aramed Cveulebrivi sasamarTlos winaSe, konvenciis 
me-3, 37-e da me-40 muxlebis Sesabamisad.

15. unda gadaisinjos arsebuli procedurebi da, sadac SesaZlebelia, SemuSavdes sasjelis 
Semcvleli an sxva alternatiuli iniciativebi klasikuri sisxlis samarTlebrivi mar-
Tlmsajulebis sistemebis nacvlad, raTa Tavidan iqnas acilebuli sisxlis samarTlis 
marTlmsajulebis sistemaSi monawileoba danaSaulSi braldebuli axalgazrda pire-
bisTvis. Sesaferisi nabijebi unda gadaidgas imisaTvis, rom saxelmwifos masStabiT 
xelmisawvdomi iyos mTeli rigi alternatiuli da aRmzrdelobiTi zomebi dapatimre-
bamde, winaswari patimrobis, sasamarTlo procesis da sasamarTlo procesis Semdgom 
etapebze, raTa Tavidan iqnas acilebuli recidivi da mxari daeWiros damnaSave bavSve-
bis socialur reabilitacias. Sesaferis SemTxvevebSi gamoyenebuli unda iqnas davis 
araformaluri mogvarebis meqaniznebi im saqmeebSi, romlebSic damnaSave bavSvi monaw-
ileobs, mediaciis da aRdgeniTi marTlmsajulebis praqtikebis, gansakuTrebiT ki im 
procesebis gamoyenebiT, romlebSic dazaralebulebi monawileoben. sxvadasxva ganxor-
cielebul RonisZiebebSi ojaxic unda CaerTos, Tu es damnaSave bavSvis sakeTildReod 
xdeba. saxelmwifoebma unda uzrunvelyon, rom alternatiuli zomebi Seesabamebodes 
konvencias, arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi gaerTianebuli erebis organizaciis 
standartebs da normebs, aseve sxva stanartebsa da normebs, rac danaSaulis prevenciasa 
da sisxlis samarTlis marTlmsajulebaSi arsebobs, rogoricaa gaerTianebuli erebis 
standartuli minimaluri wesebi arasapatimro RonisZiebebisTvis (`tokios wesebi~), sa-
dac gansakuTrebuli yuradReba amgvari zomebis gamoyenebisas saTanado procesis wese-
bis pativiscemas, aseve minimaluri intervenciis princips eqceva.

16. prioriteti unda mieiniWos saagentoebis da programebis Camoyalibebas, raTa uzrun-
velyofili iqnas samarTlebrivi da sxva daxmareba bavSvebisTvis, saWiroebis SemTxvevaSi 
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ufasod, rogoricaa Tarjimnis momsaxureba da, kerZod, imis uzrunvelyofa, rom praq-
tikulad daculi iqnas yvela bavSvis ufleba, rom bavSvis dakavebis momentidanve am saxis 
daxmareba yvela bavSvisaTvis xelmisawvdomi iyos.

17. Sesabamisi qmedeba unda iqnas uzrunvelyofili im bavSvebis problemis Semsubuqebis 
uzrunvelsayofad, visac gansakuTrebuli dacvis zomebi sWirdeba, rogoricaa quCaSi 
momuSave da mcxovrebi bavSvebi, an is bavSvebi, romelTac ojaxuri garemo mudmivad ak-
liaT, SezRuduli SesaZleblobebis bavSvebi, umciresobebis warmomadgeneli bavSvebi, 
emigranti da adgilobrivi mosaxleobis Svilebi, aseve bavSvebis sxva daucveli jgufebi.

18. bavSvebis daxurul dawesebulebaSi ganTavseba unda SeizRudos. bavSvTa amgvari gan-
Tavseba mxolod kovenciis 37-e (b) muxlis debulebebis Sesabamisad unda moxdes da es 
unda ganixilebodes rogorc ukiduresi zoma, rac SeiZleba umoklesi vadiT. fizikuri 
dasja bavSvis marTlmsajulebis da keTildReobis sistemaSi unda aikrZalos.

19. TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvisTvis gaerTianebuli erebis wesebi da 
konvenciis 37-e `d~ muxli aseve miesadageba nebismier sajaro an kerZo garemos, saidanac 
gasvla bavSvs Tavisi nebiT ar SeuZlia, nebismieri sasamarTlo, administraciuli an sxva 
sajaro uwyebis brZanebis safuZvelze. 

20. dakavebul bavSvsa da mis ojaxTan, aseve sazogadoebasTan kavSiris SenarCunebisTvis, 
aseve misi socialuri reintegraciis xelSewyobisTvis, mniSvnelovania uzrunvelyofi-
li iqnas martivi xelmisawvdomoba naTesavebis da im pirebis mxridan, romelTac bavSvis 
mimarT legitimuri interesi gaaCniaT, im dawesebulebebSi, sadac TavisuflebaaRkveTi-
li bavSvebi imyofebian, Tu bavSvis WeSmariti interesebidan gamomdinare sxva mosazreba 
ar arsebobs.

21. aucileblobis SemTxvevaSi damoukidebeli organo unda Camoyalibdes, romelic sapa-
timro dawesebulebebSi arsebul pirobebs monitorings gauwevs da angariSebs regu-
larulad moamzadebs. monitoringi arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi gaerTianeb-
uli erebis organizaciis standartebis da normebis, gansakuTrebiT ki Tavisufle-
baaRkveTil arasrulwlovanTa dacvisTvis gaerTianebuli erebis wesebis farglebSi 
unda ganxorcieldes. saxelmwifoebma bavSvebs neba unda darTon Tavisuflad da konfi-
dencialurad daamyaron komunikacia monitoringis organoebTan. 

22. saxelmwifoebma dadebiTad unda ganixilon Sesabamisi humanitaruli, adamianis uflebe-
bis dacvis da sxva organizaciebis moTxovnebi sapatimro dawesebulebebis SefasebasTan 
dakavSirebiT, sadac ki es Sesaferisia.

23. sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sistemaSi myof bavSvebTan dakavSirebiT, saTana-
do yuradReba unda mieqces mTavrobaTaSorisi da arasamTavrobo organizaciebis, aseve 
sxva dainteresebuli mxareebis mier wamoWril mosazrebebs, gansakuTrebiT ki sistemur 
sakiTxebs, romelic sistemaSi bavSvis arasaTanado miRebas da xangrZliv gaWianurebas 
moicavs, rac TavisuflebaaRkveTil bavSvebze zegavlenas axdens. 

24. yvela pirma, visac sisxlis samarTlis marTlmsajulebaSi moxvedril bavSvTan kontaqti 
aqvs, an mis mimarT pasuxismgebelia, unda miiRos ganaTleba da gaiaros treningi Semdeg 
sakiTxebSi: adamianis uflebebi, konvenciis principebi da debulebebi, gaerTianebuli 
erebis organizaciis sxva standartebi da normebi arasrulwlovanTa marTlmsajule-
baSi, rogorc TavianTi trening programebis ganuyofeli nawili. maT Sorisaa policia 
da sxva samarTaldamcavi organoebis warmomadgeneli pirebi, mosamarTleebi da mag-
istratebi, prokurorebi, advokatebi da administratorebi; sapyrobilis oficrebi 
da sxva profesionalebi, romlebic im dawesebulebebSi muSaoben, sadac Tavisufle-
baaRkveTili bavSvebi arian ganTavsebulni; aseve jandacvis personali, socialuri mu-
Saki, samSvidoboebi da sxva, arasrulwlovanTa marTlmsajulebasTan dakavSirebuli 
profesionalebi.   

25. arsebuli saerTaSoriso standartebis WrilSi, saxelmwifoebma meqanizmebi unda Se-
imuSaon, raTa yvela braldebis myisieri, gulmodgine da miukerZoebeli gamoZieba 
uzrunvelyon oficialuri pirebis mimarT, romelTac bavSvebis ZiriTadi uflebebi da 
Tavisuflebebi ganzrax daarRvies. saxelmwifoebma Tanabrad unda uzrunvelyon, rom sa-
Tanado sanqciebi gaices maT mimarT, vinc amazea pasuxismgebeli.  
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g. saerTaSoriso doneze gansaxorcielebeli RonisZiebebi 

26. arasrulwlovanTa marTlmsajulebas saTanado yuradReba unda daeTmos rogorc saer-
TaSoriso, aseve regionul da erovnul  doneze, gaerTianebuli erebis organizaciis sis-
temebis farglebSi ganxorcielebuli RonisZiebebis CaTvliT. 

27. am sferoSi arsebuli yvela organos mWidro TanamSromlobis gadaudebeli saWiroeba 
arsebobs, romelTa Soris gansakuTrebiT gamoiyofa: danaSaulis prevenciis da sisxlis 
samarTlis marTlmsajulebis ganyofileba samdivnoSi, gaerTianebuli erebis organ-
izaciis adamianis uflebaTa umaRlesi komisariati / adamianis uflebebis centri, gaer-
Tianebuli erebis organizaciis ltolvilTa umaRlesi komisariati, gaerTianebuli ere-
bis organizaciis bavSvTa fondi da gaerTianebuli erebis organizaciis ganviTarebis 
programa, bavSvis uflebaTa komiteti, Sromis saerTaSoris organizacia, gaerTianebuli 
erebis organizaciis ganaTlebis, samecniero da kulturis organizacia da janmrTelo-
bis msoflio organizacia. amas garda, msoflio banks da sxva saerTaSoriso da regionul 
safinanso institutebsa da organizaciebs, aseve arasamTavrobo organizaciebsa da 
akademiur dawesebulebs mouwodeben, rom mxari dauWiron mrCevelTa samsaxurebis da 
teqnikuri daxmarebis uzrunvelyofas arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi. 
Sesabamisad, unda gaZlierdes TanamSromloba, gansakuTrebiT ki kvlevis, informaciis 
gavrcelebis, treningis, bavSvis uflebaTa konvenciis monitoringis ganxorcielebiT, 
aseve arsebuli strandartebis gamoyenebiT da amoqmedebiT; garda amisa, teqnikuri kon-
sultaciis da daxmarebis programebis mimarT, magaliTad, arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis sferoSi arsebuli saerTaSoriso qselebis gamoyeneba. 

28. uzrunvelyofili unda iqnas bavSvis uflebaTa konvenciis, aseve saerTaSoriso stand-
artebis efeqturi gamoyeneba da amoqmedeba teqnikuri TanamSromlobisa da sakon-
sultacio momsaxurebis programebiT, sadac gansakuTrebuli yuradReba im aspeqtebs 
daeTmoba, romlebic dakavebuli bavSvebis adamianis uflebebis dacvas da mxardaWeras, 
kanonis uzenaesobis ganmtkicebas da arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis ad-
ministrirebis gaumjobesebas ukavSirdeba:
(a)  samarTlebriv reformebSi daxmareba;

(b)  erovnuli potencialis da infrastruqturebis gaZliereba;

(g)  treningis programebi qvemoT mocemuli pirebisTvis: policia da sxva samarTaldam-
cavi pirebi, mosamarTleebi da magistratebi, prokurorebi, advokatebi, administra-
torebi, sapyrobileebis oficrebi da TavisuflebaaRkveTili bavSvebis dawesebule-
bebSi momuSave sxva profesionalebi, jandacvis personali, socialuri muSakebi, sam-
Svidoboebi da sxva profesionalebi, romlebsac Sexeba aqvT arasrulwlovanTa mar-
TlmsajulebasTan;

(d)  treningis saxelmZRvanelos momzadeba;

(e)  araformaluri da saganmanaTleblo masalebis momzadeba, raTa moxdes bavSvebis in-
formireba TavianTi uflebebis Sesaxeb arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi;

(v)  daxmareba informaciis da menejeruli sisstemebis ganviTarebaSi.

29. unda SenarCundes mWidro TanamSromloba danaSaulis prevenciis da sisxlis samarTlis 
ganyofilebasa da samdivnos samSvidobo operaciebis ganyofilebas Soris, bavSvis ufle-
bebis dacvis Sesabamisobis TvalsazrisiT samSvidobo operaciebis dros, raSic Sedis im 
bavSvebis da axalgazrdebis problemebi, romlebic dazaralebulebi da danaSaulis Cam-
denebi arian samSvidobo da konfliqtisSemdgom, an sxva msgavs situaciebSi.

d. teqnikuri konsultaciis da daxmarebis proeqtebis ganxorcielebis meqanizmebi

30. konvenciis 43-e, 44-e da 45-e muxlebis Sesabamisad, bavSvis uflebaTa komisia ganixilavs 
saxelmwifoebis mier wardgenil angariSebs konvenciis ganxorcielebasTan dakavSire-
biT. konvenciis 44-e muxlis Sesabamisad, aRniSnul angariSebSi miTiTebuli unda iyos 
faqtorebi da sirTuleebi, Tu aseTi ram arsebobs, romlebic konvenciiT gaTvaliswineb-
uli valdebulebebis Sesrulebis xarisxze zegavlenas axdens.

31. konvenciis monawile saxelmwifoebs mouwodeben, rom TavianT sawyis da periodul angar-



saerTaSoriso standartebi arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebaSi

89

iSebSi yovlismomcveli inforamcia, monacemebi da indikatorebi gadmoscen konvenciis 
debulebis ganxorcielebis, aseve arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi gaerTianebuli 
erebis organizaciis standartebis da normebis gamoyenebis da amoqmedebis Sesaxeb. 

32. monawile saxelmwifoebis mier konvenciiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis Ses-
rulebis progresis Semowmebis procesis Sedegad, komitetma SesaZloa SeTavazebebi da 
zogadi rekomendaciebi warudginos monawile saxelmwifos, raTa konvenciasTan sruli 
Sesabamisoba uzrunvelyos (konvenciis 45 (d) muxlis Sesabamisad). konvenciis efeqturi 
ganxorcielebis gaZlierebisTvis, aseve saerTaSoriso TanamSromlobis mxardasaWerad 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi, komiteti, Tavisi Sexedulebisamebr, spe-
cializebul saagentoebs, gaerTianebuli erebis bavSvTa fonds da sxva kompetentur 
uwyebebs gadascems monawile saxelmwifoebisgan miRebul nebismier angariSs, romelSic 
mocemulia moTxovna, an miTiTebulia saWiroeba sakonsultacio momsaxurebebis da te-
qnikuri daxmarebis mimarT, amgvar moTxovnebsa da miTiTebebze komitetis mier gakeT-
ebul dakvirvebebsa da winadadebebTan erTad, Tu aseTi ram arsebobs (konvenciis 45 (b) 
muxlis Sesabamisad).   

33. Sesabamisad, Tu konvenciis mier monawile saxelmwifos angariSi an ganxilvis procesi 
raime saWiroebas gamoavlens arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi reformebis 
dawyebis aucileblobis kuTxiT, sadac igulisxmeba gaerTianebuli erebis organizaci-
is, an sxva specializebuli saagentoebis teqnikuri sakonsultacio da daxmarebis pro-
gramebi, monawile saxelmwifos SeuZlia amgvari daxmareba moiTxovos, raSic SeiZleba 
aseve Sevides danaSaulis prevenciis da sisxlis samarTlis marTlmsajulebis ganyo-
fileba, adamianis uflebebis centris da gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa 
fondis CaTvliT. 

34. aRniSnul moTxovnebze adekvaturi daxmarebis uzrunvelsayofad teqnikuri kon-
sultaciis da daxmarebis sakoordinacio sabWo unda Camoyalibdes arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis sakiTxebSi, romelic, sul mcire, yovelwliurad Seikribeba gener-
aluri mdivnis mier. aRniSnuli sabWo dakompleqtdeba ganyofilebis, gaerTianebuli 
erebis organizaciis adamianis uflebebis umaRlesi komisariatis / adamianis uflebaTa 
centris, gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa fondis, gaerTianebuli erebis 
organizaciis ganviTarebis programis, bavSvis uflebebis komitetis da im instituci-
ebis warmomadgenlebiT, romlebic gaerTianebuli erebis organizaciis danaSaulis 
prevenciis da sisxlis damarTlis programebis qsels qmnian, aseve warmomadgenlebiT 
gaerTianebuli erebis organizaciis sxvadasxva uwyebebidan, dainteresebuli mTavro-
baTaSorisi, regionuli da arasamTavrobo organizaciebidan, arasrulwlovanTa mar-
Tlmsajulebis saerTaSoriso qselis da akademiuri instituciebis CaTvliT, romlebic 
teqnikuri konsultaciis da daxmarebis miwodebaSi monawileoben qvemoT mocemuli 39-e 
punqtis Sesabamisad. 

35. sakoordinacio sabWos pirveli Sexvedris gamarTvamde strategia unda SemuSavdes im 
sakiTxis gadasaWrelad, Tu rogor unda moxdes samomavlo saerTaSoriso TanamSromlo-
bis amoqmedeba arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi. sakoordinacio sabWom 
aseve xeli unda Seuwyos saerTo problemebis gamovlenas, kargi praqtikis magaliTebis 
Segrovebas, gaziarebuli gamocdilebis da saWiroebebis analizs, rac Tavis mxriv ufro 
strategiul midgomas gamoiwvevs saWiroebebis Sefasebisa da efeqturi winadadebebi-
sadmi qmedebis uzrunvelsayofad. amgvari midgoma erToblivi sakonsultacio samsaxu-
rebis da arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi teqnikuri daxmarebis SeTanxmebul mo-
qmedebas uzrunvelyofs, rac adre arsebul SeTanxmebas moicavs aseTi daxmarebis momTx-
ovn mTavrobasa da yvela sxva partniorebTan, visac qveyanaSi proeqtis sxvadasxva seg-
mentis ganxorcielebis SesaZlebloba da kompetencia gaaCnia, rac yvelaze efeqtur da 
problemaze orientirebul qmedebas uzrunvelyofs. aRniSnuli erToblioba mudmivad 
unda SemuSavdes yvela monawile mxaresTan mWidro TanamSromlobiT. is gaiTvaliswinebs 
alternatiuli programebis da iseTi zomebis SesaZlo danergvas, rac arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis administrirebis gaumjobesebazea gaTvlili, raTa Semcirdes aras-
rulwlovani damnaSaveebis winaswari dakavebis dawesebulebebis da saerTod winaswari 
dakavebis gamoyeneba, gaumjobesdes TavisuflebaaRkveTili bavSvebis mopyroba da re-
integraciis Tu aRdgenis efeqturi programebi Seiqmnas.

36. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces erTiani prevenciuli gegmis fomulirebas, 
razec saubrobs arasrulwlovanTa danaSaulobis prevenciis Sesaxeb gaerTianebuli 
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erebis organizaciis saxelmZRvanelo principebi (riadis gaidlainebi). proeqtma foku-
sireba unda moaxdinos strategiebze yvela bavSvis da axalgazrdis warmatebuli so-
cializaciis da integrirebis strategiebze, kerZod ki ojaxebis, sazogadoebis, Tanas-
worTa jgufebis, skolebis, profesiuli gadamzadebis da samuSao garemos meSveobiT. aR-
niSnulma proeqtebma gansakuTrebuli yuradReba unda dauTmos gansakuTrebuli dacvis 
saWiroebis mqone bavSvebs, rogoricaa quCaSi mcxovrebi da momuSave bavSvebi, an ojaxur 
garemos mudmivad moklebuli bavSvebi, SezRuduli SesaZleblobis da umciresobis war-
momadgeneli bavSvebi, emigranti da aborigeni mosaxleobis Svilebi da bavSvTa sxva mowy-
vladi jgufebi. gansakuTrebiT ki, SesaZleblobebis farglebSi, unda aikrZalos aRniS-
nuli bavSvebis ganTavseba instituciebSi. saWiroa SemuSavdes socialuri dacvis zomebi, 
raTa aRniSnuli bavSvebis kriminalizaciis riskebi SeizRudos.

37. strategiaSi aseve mocemuli unda iyos koordinirebuli procesi saerTaSoriso sakon-
sultacio momsaxurebebis da teqnikuri daxmarebis miwodebisTvis konvenciis monawile 
saxelmwifoebisTvis, iseTi erToblivi misiebis safuZvelze, rac Sesaferis dros unda 
ganxorcieldes sxvadasxva monawile organizaciebis da saagentoebis personalis mier, 
ufro grZelvadiani daxmarebis proeqtebis SemuSavebis gaTvaliswinebiT.

38. qveynis doneze sakonsultacio momsaxurebebis da teqnikuri daxmarebis programebis 
ganxorcielebaSi mniSvnelovan moqmed mxarebs gaerTianebuli erebis mudmivi koordi-
natorebi warmoadgenen, raSic mniSvnelovani rolebi Semdegma uwyebebma unda iTamaSon: 
gaerTianebuli erebis organizaciis adamianis uflebebis umaRlesi komisariatis / ada-
mianis uflebaTa centris adgilobrivi ofisebi, gaerTianebuli erebis organizaciis 
bavSvTa fondi da gaerTianebuli erebis organizaciis ganviTarebis programa. qveynis 
doneze dagegmvasa da programirebaSi xazgasmulia arasrulwlovanTa marTlmsajuleb-
is teqnikur TanamSromlobaSi integrirebis sasicocxlo mniSvnelobis xasiaTi, gaer-
Tianebuli erebis organizaciis qveynebis doneze arsebuli strategiis dokumentis 
CaTvliT. 

39. unda moxdes resursebis mobilizeba rogorc sakoordinacio sabWos koodrinaciis 
meqanizmisTvis, aseve regionuli da qveynis doneze ganxorcielebuli proeqtebisTvis, 
romelTa SemuSavebis mizanic konvenciasTan Sesabamisobis gaumjobesebaa. am miznisTvis 
ki resursebi (ixileT punqtebi 34 da 38 zemoT) gamoyofili iqneba an regularuli biu-
jetebidan, an arasabiujeto resursebidan. konkretuli proeqtebisTvis resursebis um-
etesoba gare wyaroebidan iqneba mobilizebuli. 

40. sakoordinacio sabWos mizani iqneba mxari dauWiros am sferoSi resursebis mobilizaci-
is koordinirebul midgomas, faqtobrivad ki amis mamoZravebeli Zala gaxdes. resurse-
bis amgvari mobilizacia zogad strategias unda emyarebodes, rogorc es am sferoSi 
globaluri programis mxardasaWerad SemuSavebul programul dokumentSia mocemuli. 
am procesSi monawileobis misaRebad mowveuli unda iyos gaerTianebuli erebis organ-
izaciis yvela dainteresebuli organo da saagento, aseve arasamTavrobo organizaciebi, 
roemlTac am sferoSi teqnikuri TanamSromlobis samsaxuris miwodebis demonstrire-
buli potenciali gaaCniaT.

e. Semdgomi mosazrebebi qveyanaSi proeqtebis ganxorcielebasTan dakavSirebiT

41. arasrulwlovanTa danaSaulobis prevenciis da arasrulwlovanTa marTlmsajuleb-
is erT-erTi aSkara principia is, rom grZelvadiani cvlileba xdeba ara mxolod maSin, 
roca simptomebze axdenen reagirebas, aramed maSinac, roca Zireul gamomwvev mizezebze 
muSaoben. magaliTad, arasrulwlovanTa dakavebis zedmetad gamoyeneba adekvaturad 
gadaiWreba mxolod erTiani midgomis gamoyenebis gziT, romelic moicavs rogorc or-
ganizaciul, aseve menejerul struqturebs gamoZiebis yvela doneze, prokuraturasa da 
sasamarTlos, aseve penitencialur sistemas. es, sxvaTa Soris, Sida da gare komunikacias 
moiTxovs policiasTan, prokurorebTan, mosamarTleebsa da magistratebTan, adgilo-
briv xelisuflebasTan, samTavrobo uwyebebsa da dakavebis centrebis Sesabamis saagen-
toebTan. amas garda, es erTmaneTTan mWidrod TanamSromlobis nebasa da SesaZleblobas 
moiTxovs. 

42. bavSvebis qcevasTan dakavSirebuli sakiTxebis gadaWrisas sisxlis samarTlis marTlm-
sajulebis zomebze zedmetad damokidebulebis Semdgomi prevenciisTvis, saWiroa Zal-
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isxmeva iseTi programebis SemuSavebisa da gamoyenebisTvis, romelTa mizania socialuri 
daxmarebis gaZliereba. amis meSveobiT SesaZlebeli iqneba alternatiuli programebis 
ganxorcieleba marTlmsajulebis sistemis gverdis avliT, Sesaferis situaciebSi, aseve 
arasapatimro zomebis da reintegraciis programebis gamoyenebis gaumjobeseba. amgvari 
programebis SemuSavebisa da ganxorcielebisTvis aucilebelia mWidro TanamSromlobis 
gaZliereba bavSvTa marTlmsajulebis seqtorebs, sxvadasxva samarTaldamcav samsaxu-
rebs, socialuri keTildReobis da saganmanaTleblo seqtorebs Soris.

III. dazaralebul da mowme bavSvebTan dakavSirebuli gegmebi

43. danaSaulisa da xelisuflebis borotad gamoyenebis msxverplTa mimarT marTlmsaju-
lebis ganxorcielebis ZiriTadi principebis deklaraciis Sesabamisad, saxelmwifoebma 
unda aiRon valdebuleba, raTa uzrunvelyon, rom dazaralebuli da mowme bavSvebs xeli 
saTanadod miuwvdebaT marTlmsajulebasa da samarTlian mopyrobaze, zianis anazRau-
rebaze, kompensaciasa da socialur daxmarebaze. Sesabamis SemTxvevebSi, saWiroa zome-
bis miReba, raTa Tavidan iqnas acilebuli sisxlis samarTlis saqmeebis mogvareba kom-
pensaciis meSveobiT marTlmsajulebis sistemis gverdis avliT, roca amgvari qmedeba 
bavSvis WeSmarit interesebs ar Seesabameba.

44. policiam, advokatebma, samarTlebriv sferoSi momuSave da sasamarTlos personalma 
treningi unda gaiaron im saqmeebis ganxilvis Temaze, sadac dazaralebulad bavSvebi 
gvevlinebian. saxelmwifoebma specializebuli ofisebis da ganyofilebebis Camoyal-
ibeba unda ganixilon, Tu es maT jer ar gaukeTebiaT, im saqmeebis ganxilvisTvis, sadac 
danaSauli bavSvebis winaaRmdeg iqna Cadenili. saxelmwifoebma, Sesabamis SemTxvevebSi, 
im saqmeebis saTanado marTvis praqtikis kodeqsi unda SeimuSaon, sadac dazaralebuli 
bavSvia.

45. dazaralebul bavSvebs TanagrZnobiT da maTi Rirsebis pativiscemiT unda moeqcnen. maT 
ufleba aqvT xeli miuwvdebodeT marTlmsajulebis meqanizmebze, aseve maT mier gancdi-
li zianis dauyovnebliv gamosworebaze, rogorc es erovnuli kanonmdeblobiT aris 
gaTvaliswinebuli.

46. dazaralebul bavSvebs xeli unda miuwvdebodeT daxmarebaze, rac maT saWiroebebs ak-
mayofilebs, rogoricaa advokatireba, dacva, ekonomikuri daxmareba, konsultacia, 
janmrTeloba da socialuri samsaxurebi, socialuri reintegracia, aseve fizikuri da 
fsiqologiuri aRdgeniTi samsaxurebi. gansakuTrebuli daxmareba unda iqnas uzrun-
velyofili im bavSvebisTvis, romlebic avad arian, an SezRuduli SesaZlebloba aqvT. 
specialuri yuradReba unda daeTmos ufro metad ojaxsa da sazogadoebaze damyarebul 
reabilitacias, vidre institucionalizacias. 

47. saWiroa Camoyalibdes da, sadac aucilebelia, gaZlierdes sasamarTlo da adminis-
traciuli meqanizmebi, raTa dazaralebulma bavSvebma kompensacia miiRon dauyovnebeli, 
samarTliani da xelmisawvdomi formaluri an araformaluri procedurebis meSveobiT. 
dazaralebuli bavSvebis an/da maTi kanonieri warmomadgenlis Setyobinebac Sesabamisad 
unda moxdes.

48. saWiroa samarTlian da adekvatur kompensaciaze xelmisawvdomobis uzrunvelyofa yve-
la dazaralebuli bavSvisTvis, visi adamianis uflebebic Seilaxa, gansakuTrebiT maSin, 
Tu am bavSvebma ganicades wameba da sxva boroti, araadamianuri an Rirsebis Semlaxavi 
mopyroba an dasja, gaupatiurebis da seqsualuri Seviwroebis, Tavisuflebis arasamarT-
lebrivad an TviTneburad aRkveTis, gaumarTlebeli dakavebis da marTlmsajulebis 
Secdomis CaTvliT. xelmisawvdomi unda iyos aucilebeli samarTlebrivi warmomadgen-
loba, raTa saqme ganxilul iqnas Sesabamis sasamarTloSi an tribunalSi, aseve moxdes 
misi Targmna bavSvis mSobliur enaze, saWiroebis SemTxvevaSi.

49. mowme bavSvebs sasamarTlo da administraciuli procesebis ganmavlobaSi daxmareba 
sWirdebaT. saxelmwifoebma, saWiroebis SemTxvevaSi, TavianT mtkicebiT da saproceso sa-
marTalSi unda ganixilon, Seafason da gamoasworon mdgomareoba im bavSvebisTvis, rom-
lebic danaSaulis mowmeebi arian, raTa bavSvis uflebebis srulad dacva uzrunvelyon. 
sxvadasxva samarTlebrivi tradiciebis, praqtikebis da samarTlebrivi farglebis Se-
sabamisad, Tavidan unda iqnas acilebuli pirdapiri kontaqti dazaralebul bavSvsa da 
damnaSaves Soris gamoZiebis da devnis procesis, aseve saqmis sasamarTloSi ganxilvis 
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procesis ganxilvis ganmavlobaSi, ramdenadac es SesasZlebelia. unda aikrZalos daza-
ralebuli bavSvis identifikacia mediaSi da, sadac saWiroa, daculi unda iqnas bavSvis 
piradi cxovreba. sadac akrZalva wevri qveynebis fundamentur samarTlebriv principebs 
ewinaaRmdegeba, amgvari identifikacia ukugdebuli unda iqnas.

50. aucileblobis SemTxvevaSi saxelmwifoebma unda ganixilon cvlilebebis Setana TavianT 
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsebSi, raTa, sxvaTa Soris, SesaZlebeli gaxdes bavS-
vis Cvenebis videoCanaweris gakeTeba da am Canaweris wardgena sasamarTloSi oficial-
uri mtkicebulebis saxiT. kerZod. policiam, prokurorebma, mosamarTleebma da magis-
tratebma ufro bavSvisadmi keTilganwyobili praqtikebi unda gamoiyenon, magaliTad, 
policiis operaciebis dros da mowme bavSvebis dakiTxvisas. 

51. dazaralebuli da mowme bavSvis saWiroebebis mimarT sasamarTlo da administraciuli 
procesebis reagirebaze xelSewyoba Semdegnairad unda ganxorcieldes:

(a) dazaralebuli bavSvebis informireba Tavisi rolis, aseve saqmis warmoebis da ganx-
ilvis masStabis, xangrZlivobis da progresis Sesaxeb, gansakuTrebiT mZime danaSau-
lis SemTxvevaSi;

(b) mowme bavSvis momzadebis sqemebis SemuSavebis mxardaWera, raTa bavSvi sisxlis sa-
marTlis process mtkicebulebis gadacemamde gaecnos. dazaralebuli da mowme bavS-
vebisTvis uzrunvelyofili unda iqnas saTanado daxmareba mTeli samarTlebrivi 
procesis ganmavlobaSi; 

(g) dazaralebuli bavSvebis Sexedulebebis da mosazrebebis wardgenis da ganxilvis 
uzrunvelyofa saqmis warmoebis saTanado etapebze, sadac maTi piradi interesebis 
sakiTxi dgas, braldebulis mimarT arsebuli winaswari ganwyobis gaTvaliswinebis 
gareSe da Sesabamisi erovnuli sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sistemis Sesa-
bamisad;

(d) zomebis miReba, raTa minimumamde iqnas dayvanili sisxlis samarTlis marTlmsa-
julebis procesis gaWianureba, moxdes dazaralebuli da mowme bavSvebis piradi 
cxovrebis dacva, aseve, sadac saWiroa, ganxorieldes maTi dacva daSinebisa da Su-
risZiebisgan.

52. sazRvrebs gareT aralegalurad gadayvanili an aramarTlzomierad datovebuli bavS-
vebi, zogadi principis Tanaxmad, warmoSobis qveyanaSi unda daabrunon. saTanado 
yuradReba unda mieqces maT usafrTxoebas; maT adamianurad unda moeqcnen da aucile-
beli daxmareba gauwion dabrunebamde. isini dauyovnebliv unda daabrunon, raTa uzrun-
velyofili iqnas Sesabamisoba bavSvis uflebebis konvenciasTan. iq, sadac gamoiyeneba 
haagis 1980 wlis konvencia bavSvTa saerTaSoriso motacebis samoqalaqo aspeqtebis Ses-
axeb, an haagis 1993 wlis konvencia bavSvTa dacvis da TanamSromlobis Sesaxeb saerTaSo-
riso gaSvilebis SemTxvevebSi, romelic haagis saerTaSoriso kerZo samarTlis koncer-
enciam daamtkica, aseve, sadac gamoiyeneba konvencia iurisdiqciis, Sesabamisi kanonis, 
aRiarebis, aRsrulebis da TanamSromlobis Sesaxeb mSoblebis pasuxismgeblobis da bavS-
vis dacvis mimarT, dauyovnebliv unda iqnas gamoyenebuli aRniSnuli konvenciebis de-
bulebebi bavSvis dabrunebisTvis. bavSvis dabrunebis Semdeg mSobliuri qveyana bavSvs 
pativiscemiT unda moeqces, adamianis uflebaTa saerTaSoriso principebis Sesabamisad 
da mas adekvaturi ojaxuri sareabilitacio saSualebebi unda SesTavazos. 

53. gaerTianebuli erebis organizaciis danaSaulis prevenciis da sisxlis samarTlis mar-
Tlmsajulebis programa, im institutebis CaTvliT, rogoricaa programis qseli, gaer-
Tianebuli erebis organizaciis adamianis uflebebis umaRlesi komisariati / adamianis 
uflebebis centri, gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa fondi, gaerTianebuli 
erebis organizaciis ganviTarebis programa, bavSvis uflebaTa komiteti, gaerTianebu-
li erebis organizaciis ganaTlebis, samecniero da kulturuli organizacia, msoflio 
banki da dainteresebuli arasamTavrobo organizaciebi, unda daexmaron wevr qveynebs, 
maTi moTxovnis safuZvelze, gaerTianebuli erebis organizaciis biujetebis an arasa-
biujeto resursebis saerTo apropriaciis farglebSi, raTa SemuSavdes multidisci-
plinuri treningi, saganmanaTleblo da sainformacio RonisZiebebi samarTaldamcavi da 
sxva sisxlis samarTlis marTlmsajulebis personalisTvis, policielebis, prokurore-
bis, mosamarTleebisa da magistratebis CaTvliT.
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დამნაშავეთა 6%–დან 7%–მდე შეადგენს. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ეს ჯგუფი ყველა 

დანაშაულის ნახევარზე მეტს სჩადის. შესაბამისად, პრევენციის პოლიტიკა სწორედ ამ 

სამართალდამრღვევებისკენ მიმართ უნდა იყოს მიმართული.  

ამ ახალგაზრდა სამართალდამრღვევათა ჯგუფის შემთხვევაში ჩვენი ინტერვენციები 

არც თუ ისე წარმატებულია. ჩვენ ვცდილობთ ისინი ახალგაზრდა 

სამართალდამრღვევთა დაწესებულებებში გამოვასწოროთ, მაგრამ დანაშაულის 

განმეორებით ჩადენის მაჩვენებელი კვლავ მაღალი რჩება. ნამდვილად ეფექტიანი 

პროგრამები იშვიათია. მეტიც, იმ შემთხვევებშიც კი, როცა გამოსწორების ეფექტი ჩანს, 

ის უმალვე ქრება, როგორც კი ახალგაზრდა დამნაშავეობრივ გარემოს უბრუნდება. 

როგორც ადრინდელ, ასევე მოგვიანებით ჩატარებულ კვლევებში კარგად ჩანს 

პროგრამების ნაკლებეფექტიანობა. ამ ახალგაზრდა სამართალდამრღვევების 

გამოსწორების წარუმატებლობა რამდენიმე მიზეზით აიხსნება. ერთ-ერთი მთავარი 

მიზეზი, რა თქმა უნდა, ეფექტური მეთოდების არასრულყოფილი ცოდნაა. ბევრი 

ინტერვენცია „საღი აზრისა“ და კარგი განზრახვების პრინციპს ეფუძნება და არა 

დამტკიცებულ ეფექტურობას. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ არის გარკვეული 

გაუმჯობესებებიც, რომელიც კოგნიტიური ქცევის ტრენინგ-პროგრამების 

ეფექტურობაზე მიუთითებს.  

მეორე მიზეზი არის ის, რომ გამოსწორების პროგრამები დამრღვევთა ცხოვრების 

მხოლოდ მცირე პერიოდს ფარავს, რომლის შემდეგ ისინი კვლავ თავანთ სამეზობლოს, 

თანატოლებსა და „ჩვეულ“ მოქმედებებს უბრუნდებიან.  

მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვან მიზეზს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ინტერვენცია 

ძალიან დაგვიანებულ ეტაპზე ხორციელდება - მაშინ, როცა ახალგაზრდები 
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დანაშაულებრივი ქმედებების პიკზე არიან. ამ დროისთვის მათ უკვე ქცევითი 

პრობლემების, სკოლის გაცდენის, ჩხუბისა და სამართალდარღვევების გრძელი 

ისტორია აქვთ. დანაშაული „ცხოვრების წესი“ ხდება – ყოველ შემთხვევაში, 

ცხოვრების ამ ეტაპზე მაინც. 

ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ინტერვენცია უსარგებლოა. მაგრამ კვლევები ცხადყოფს, რომ 

პატარა ბავშვებზე ზემოქმედება გაცილებით უფრო ეფექტურია, ვიდრე 

მოზრდილებზე. პატარა ბავშვები უფრო დამყოლები არიან, მაშინ, როცა ასაკის 

მატებასთან ერთად, ადამიანები უფრო ჯიუტები ხდებიან და ნაკლებად 

ემორჩილებიან ცვლილებებს. ეს არ ნიშნავს, რომ გარკვეული ასაკის შემდეგ შეცვლა 

შეუძლებელია: ქცევის შეცვლა ნებისმიერ ასაკში შეიძლება, მაგრამ ჩემი ვარაუდით, 

ახალგაზრდებში და ზრდასრულებში მსგავს ცვლილებას უფრო მეტად განაპირობებს 

სიტუაციური ფაქტორები და ის, თუ რა მიაჩნიათ მათ საკუთარი ინტერესის საგნად.  

თუ პოლიტიკოსებს, არასრულწლოვანთა სერიოზული და დაჟინებული 

დანაშაულებრივი ჩართულობის აღკვეთა სურთ, რამდენიმე კითხვას წინასწარ უნდა 

გასცენ პასუხი. უპირველეს ყოვლისა, არსებობს თუ არა ზოგადი წარმოდგენა და 

კონსენსუსი დანაშაულებრივი ქცევის გამომწვევი ფუნდამენტური მიზეზის შესახებ? 

მეორე, შესაძლებელია თუ არა გარკვეული დამაჯერებლობით დაჟინებული 

სამართალდამრღვევი ქცევის წინასწარმეტყველება? მესამე, თუ ამ კითხვებზე პასუხი 

დადებითია, არსებობს თუ არა პროგრამები, რომელსაც შეუძლია  ეფექტურად 

გაუმკლავდეს დაჟინებულ სამართალდარღვევასთან დაკავშირებულ გარემოებებს და 

რომელიც მოგვიანებით დანაშაულში ჩართვის კუთხით დადებით შედეგს გვაჩვენებს? 

და თუ ასეა, როგორ გავუმკლავდეთ ეთიკურ ასპექტებს, რაც ოჯახების ცხოვრებაში 

ჩარევას ახლავს თან? ამ თავში სწორედ ამ პრობლემებს მიმოვიხილავთ. 

სერიოზული სამართალდამრღვევი ქცევის მიზეზები 

ნათელია, რომ არსებობს რამდენიმე ურთიერთმოქმედი ფაქტორი, რომელიც 



4 

 

სპეციფიკურად არის დაკავშირებული ერთმანეთთან და ალბათობის ერთგვარ 

მოდელს ქმნის. შეიძლება ამას რისკის მოდელიც კი ვუწოდოთ, რომელიც მომავალ 

დანაშაულებრივ ქცევას მეტ-ნაკლები ალბათობით წინასწარმეტყველებს. სხვადასხვა 

გამომწვევი ელემენტების უკეთ კლასიფიკაციის მიზნით, ჩვენ განვასხვავეთ: ბავშვის 

ქცევასთან, ოჯახთან, ოჯახურ გარემოსთან  და სხვადასხვა ფაქტორების 

ურთიერთქმედებიდან გამომდინარე ფაქტორები.  

ბავშვის რისკ-ფაქტორები 

განვითარების ფსიქოლოგებმა ტემპერამენტის ფაქტორების მდგრადობა დაამტკიცეს. 

ეს ფაქტორებია: სოციალური ინტროვერსია და ექსტრავერსია, ასერტულობა, 

იმპულსურობა, ადამიანზე ორიენტაცია, ინტელექტის კოეფიციენტი IQ და 

ყურადღების დეფიციტის, ჰიპერაქტივობის სინდრომი (ADHD), რომელთაგან 

ზოგიერთი ნაწილობრივ და სრულად თანდაყოლილია. ბავშვები განსხვავდებიან იმის 

მიხედვით, თუ რა გრძნობებს იწვევენ ისინი მშობლებში და ეს ძალიან დიდ გავლენას 

ახდენენ ბავშვის აღზრდის პროცესზე. მაგალითად, ქცევითი პრობლემების მქონე 

ბავშვებისათვის სოციალიზაცია რთულია. ზოგიერთი მშობელი უბრალოდ, რაღაც 

ეტაპზე,  მცდელობას თავს ანებებს, რითაც ხელს უწყობს აგრესიულ და 

ანტისოციალურ ქცევას. დანაშაულებრივ ქცევას უკავშირდება ზოგიერთი 

ბიოლოგიური ფაქტორიც – ასაკი და სქესი: ბიჭები გოგონებზე საგრძნობლად მეტ 

დარღვევას სჩადიან; როგორც ვიცით, დანაშაულებრივი ქცევა პიკს ახალგაზრდა 

ასაკში აღწევს და ასაკის მატებასთან ერთად მცირდება. 

კვლევებმა ცხადყო, რომ აგრესიული ქცევა და ანტისოციალური ტენდენციები 

საკმაოდ მდგრადი თვისებებია და დიდ გავლენას ახდენს შემდგომ ქცევაზე. შეიძლება 

ამან ოჯახში ქცევით პრობლემებამდე, ასევე სწავლის გართულებამდე და სკოლაში 

პრობლემურ ქცევამდე  მიგვიყვანოს. ინგლისში ჩატარებულმა გრძელვადიანმა 

კვლევამ აჩვენა, რომ დაჟინებული სამართალდამრღვევი ქცევით გამორჩეულ ბავშვებს 
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მასწავლებლები რთულ და მატყუარა ბავშვებად ახასიათებდნენ მაშინ, როცა ისინი 10 

წლისანიც არ იყვნენ. ამ ბავშვებს ჰქონდათ დაბალი IQ  და სკოლაში ცუდად 

სწავლობდნენ. ისინი იმპულსურები, ჰიპერაქტიურები და სკოლის მოსწავლეებს 

შორის არაპოპულარულები იყვნენ. 14 წლის ასაკში ისინი სხვა მოსწავლეებთან 

შედარებით უფრო აგრესიულები იყვნენ, ხოლო 18 წლის ასაკში თანატოლებისაგან 

ბევრი ფაქტორით განსხვავდებოდნენ: უფრო მეტს სვამდნენ, უფრო ხშირად იყვნენ 

მთვრალები და აგრესიულები, უფრო მეტს ეწეოდნენ და თამაშობდნენ აზარტულ 

თამაშებს, უფრო ხშირად მოიხმარდნენ ნარკოტიკებს და უფრო ხშირად მიუძღოდათ 

ბრალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევაში. ისინი ასევე უფრო ხშირად ხვდებიან 

საგზაო შემთხვევებში – როგორც ეს ჰოლანდიაში ჩატარებულმა კვლევამ უჩვენა. 

იუნგერმა და სხვებმა (1995) გამოავლინეს მთელი რიგი ფაქტორები, რომლებიც 

თანაბრად უკავშირდება სამართალდამრღვევ ქმედებას და საგზაო შემთხვევებს.  

ზოგადი კონსენსუსია, რომ მემკვიდრეობით ფაქტორებს სამართალდამრღვევ 

ქცევასთან მხოლოდ სუსტი კავშირი აქვს; ანტისოციალური ქცევა დამახასიათებელია 

ბავშვებისათვის, რომლებიც გარიყულები არიან სკოლაში, რაც ასევე სკოლის ნაკლს 

წარმოადგენს. ამ ნაკლის გამო, ისინი ადვილად ექცევიან გზასაცდენილი მეგობრების 

გავლენის ქვეშ, თუმცა, უნდა გვახსოვდეს, რომ პატარაობაში ქცევითი პრობლემების 

მქონე ბავშვების ნახევარი ისე „გამოვა ამ ასაკიდან“ და არასდროს ჩაერთვება 

დანაშაულებრივ საქმიანობაში. მიუხედავად ამისა, კვლევები ცხადყოფს, რომ ასეთი 

ბავშვები მსგავსი ქცევის ჩადენის უფრო დიდი რისკის ქვეშ არიან. მოხდება თუ არა ეს, 

უკვე ბევრ სხვა პირობაზეა დამოკიდებული. ამ მხრივ არახელსაყრელი ფაქტორებია: 

ის ბავშვები, რომლებიც ბევრ გარემოში ამჟღავნებენ პრობლემურ ქცევას, მაგალითად 

– როგორც სკოლაში, ასევე ოჯახშიც; პატარაობიდან ხშირი და სერიოზული 

პრობლემური ქცევის მქონე ბავშვები; ბავშვები, რომლებსაც პრობლემური ქცევების 

ნაირსახეობა ახასიათებთ, როგორიცაა ქურდობის და აგრესიის სხვადასხვა ფორმები; 

და ბავშვები, რომლებსაც, ჰიპერაქტიურობის გამო ერთ რამეზე კონცენტრირება 

უჭირთ.  
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ამ ნაწილის დასასრულ ვიტყვით, რომ ბავშვის ქცევაში არსებობს რამდენიმე ფაქტორი, 

რომლებსაც შემდგომი დევიაციური და/ან სამართალდამრღვევი ქცევის რისკი 

გაზრდა შეუძლია. ეს ნიშნავს, რომ შეიძლება გამოიკვეთოს „დანაშაულისადმი 

მიდრეკილების ადრეული“ მაჩვენებელი. მიუხედავად ამისა, უნდა გვახსოვდეს, რომ 

ეს ფაქტორები შემდგომ დანმაშავეობას ავტომატურად და აუცილებლად სულაც არ 

განაპირობებს. მოხდება თუ არა ასე, დამოკიდებულია ბავშვის ფაქტორებსა და გარემო 

ფაქტორებს შორის ურთიერთქმედებაზე, რასაც შეიძლება „ინტერაქციული 

განგრძობადობა“ ვუწოდოთ.  

ამ მხრივ, ოჯახი გადამწყვეტ როლს თამაშობს. დამნაშავეობრივი ქცევის გაგრძელების 

სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორებია: სტრუქტურული, ნაკლებად ხელსაყრელი 

პირობები და სოციალური ინტეგრაციის მუდმივად კლებადი შესაძლებლობები, რასაც 

თავისუფლების აღკვეთის ღონისძიებები და იარლიყის მიკრობა განაპირობებს. 

მსგავსი ტიპის „კრებითი განგრძობადობის“ მაგალითებია ყოფილი პატიმრების 

ნაკლები შანსები შრომის ბაზარზე, საცხოვრებლის ძიებისა და ქორწინებისას.  

მშობლები და ოჯახი 

უმთავრესად, მშობლები შვილის აღზრდის მოვალეობას საზოგადოების სასიკეთოდ 

ასრულებენ: თუ ისინი წარმატებით ართმევენ თავს საზოგადოებაში სოციალიზაციას, 

მაშინ ძალიან მცირეა იმის რიკსი, რომ მათი შვილები დანაშაულებრივ გზას 

დაადგებიან. ეს მშობლებს დიდ პასუხისმგებლობას აკისრებს. ზოგისთვის 

სოციალიზაცია გულისხმობს შემდეგს: უპირველეს ყოვლისა, მშობლები საკმარისად 

უნდა იყვნენ შვილებით დაინტერესებულნი, რომ მათ აღზრდაში გარკვეული 

ინვესტირება მოახდინონ; მეორე, ისინი მუდმივად უნდა ხელმძღვანელობდნენ და 

აკვირდებოდნენ ბავშვის ქცევას; მესამე, მნიშვნელოვანია, ამოიცნონ გზას აცდენილი 

(დევიანტური) და სამართალდამრღვევი ქცევა; და მეოთხე, მიუღებელი და/ან 

სამართალდამრღვევი ქცევისას, მათ ბავში უნდა დასაჯონ და ამისთვის 
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თანმიმდევრულად მიმართონ შესაბამის, არაძალადობრივ და ეფექტურ 

დისციპლინარულ ღონისძიებებს.  

არსებობს რამდენიმე სტრუქტურული, ოჯახური რისკ-ფაქტორი. ერთ-ერთი ასეთი 

ფაქტორია თინეიჯერი დედა,  განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ამ ასაკის დედებს მცირე 

განათლება აქვთ, მათი შემოსავალი დაბალია, ისინი დამოკიდებულები არიან 

სოციალურ დახმარებაზე, ცხოვრობენ კრიმინოგენურ უბნებში და ხშირად უწევთ 

ბავშვის სხვა, ზრდასრული ადამიანის მხარდაჭერის გარეშე აღზარდა. დიდ 

ბრიტანეთში ასეთი ბავშვები უფრო ხშირად არიან ფიზიკური უგულებელყოფის 

მსხვერპლნი და დედები მათ მიმართ ნაკლებად იჩენენ დედობრივ მზრუნველობას 

თუ შესაბამის ზედამხედველობას. შემდგომი სამართალდამრღვევი ქცევა ნაკლებად 

უკავშირდება ბიოლოგიურ ფაქტორებს. ესენია ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა 

უმამობა, დედის მხრიდან ზედამხედველობის და სწავლა-დარიგების ნაკლებობა და 

პრობლემები სკოლაში. 

ცოტა მტკიცებულება მოიძებნა იმისა, რომ დედის დასაქმება შეიძლება 

კრიმინოგენური ფაქტორი იყოს. უფრო მეტიც: დედის დასაქმება ბავშვზე ცუდ 

ზეგავლენას არ ახდენს, თუ დედა თავისი არყოფნის პერიოდში ბავშვზე  შესაბამისი 

ზრუნვის და ზედამხედველობის საკითხს მოაგვარებს. 

სტრუქტურული ფაქტორი, რომელიც ბევრი კვლევის საგანი გახდა, არის დანგრეული 

ოჯახი - იქნება ეს განქორწინების, თუ ერთ-ერთი მშობლის მიერ ოჯახის მიტოვების 

გამო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან განქორწინების პრობლემის წინაშე 

ბევრი ბავშვი დამდგარა ან მომავალში დადგება. ოჯახის დაშლას ბავშვის ქცევაზე 

სერიოზული ზეგავლენის მოხდენა რომ შეეძლოს, მომავალი ნამდვილად ბნელი 

იქნებოდა. პრობლემას მხოლოდ ერთი მშობლისგან, უმეტესად – დედისგან, შემდგარი 

ოჯახების რაოდენობის ზრდა წარმოადგენს. არსებობს ჰიპოთეზა, რომ მსგავსი 

ოჯახები ბავშვის აღზრდის საკითხში სერიოზულად უნარშეზღუდულები არიან. 
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ვინაიდან დანგრეულ ოჯახებსა და სამართალდამრღვევ ქცევას შორის შესაძლო 

კავშირი ხანგრძლივი კვლევების საგანი იყო, ეს ამ მიმართულებით გარკვეული 

დასკვნების გამოტანის საშუალებას გვაძლევს.  

უპირველეს ყოვლისა, ორი ბიოლოგიური მშობლისგან შემდგარი ოჯახების იმ 

ოჯახებთან შედარებისას, სადაც მხოლოდ ერთი მშობელია, ან ოჯახებთან, სადაც 

ერთი მშობელი და დედინაცვალი/მამინაცვალია, აღმოჩნდა, რომ 

დედინაცვლიან/მამინაცვლიან ოჯახებში გაზრდილი ბავშვები უფრო მეტ 

პრობლემებს და სამართალდამრღვევ ქცევას ამჟღავნებენ, ვიდრე დანარჩენი ორი 

ტიპის ოჯახში გაზრდილი ბავშვები. ეს მიგვანიშნებს, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

ოჯახის შემადგენლობას კი არა, ხარისხს უფრო აქვს. 

მეორე, არსებობს უდავო – თუმცაღა სუსტი კავშირი დანგრეულ ოჯახებსა და 

სამართალდამრღვევ ქცევას შორის. გასული საუკუნის 90–იან წლებში ჩატარებული 

კვლევების მიმოხილვა გვაჩვენებს, რომ სრულ და არასრულ ოჯახებში გაზრდილ 

ბავშვებს შორის სამართალდამრღვევ ქცევაში ჩართულობის თვალსაზრისით სხვაობა 

13%–დან 15%–მდეა. სამართალდამრღვევ ქცევაში უმეტესად იგულისხმება ჩემს 

ქვეყანაში ე.წ. „პრობლემურ ქცევებად“ წოდებული ისეთი ქცევები, როგორებიცაა: 

რთული ქცევა სახლში, ცუდი მოსწრება სკოლაში, სკოლის გაცდენა, სახლიდან გაქცევა 

და ნარკოტიკების მოხმარება. სერიოზულ დამნაშავეობრივ ქცევასთან კავშირი 

ძლიერი არ არის. ყველაზე მეტად სამართალდამრღვევი ქცევის მქონე ბავშვები 

გვხვდებიან ორი მშობლისგან შემდგარ ოჯახებში, სადაც მშობლები გამუდმებით 

ჩხუბობენ, განსაკუთრებით, როცა ისინი ძალადობას მიმართავენ. იგივე შეიძლება 

ითქვას ერთი მშობლისგან შემდგარ ოჯახებზეც, სადაც დედას ბავშვებთან დიდი 

გრძნობები არ აკავშირებს. სამართალდამრღვევი ქცევა ნაკლებად გვხვდება 

ჰარმონიულ, სრულ ოჯახებში ან ერთი მშობლისგან შემდგარ ოჯახში, სადაც დედა 

თბილი და მოსიყვარულეა. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ბავშვის ქცევაზე ოჯახის 
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დანგრევის გავლენა არ შეცვლილა, მას შემდეგ, რაც ამ თემაზე პირველი კვლევები 60 

წლის უკან ჩატარდა. ეს გავლენა დროში უცვლელია. 

ხარისხობრივი ფაქტორები გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოჯახის 

შემადგენლობა, განსაკუთრებით ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა: ბავშვის კონტროლი 

და ურთიერთობა მშობლებსა და ბავშვებს შორის.  

ბავშვებზე არასათანადო ზედამხედველობა დამნაშავეობის ერთ-ერთი ყველაზე 

ზუსტი წინასწარმეტყველია. ზედამხედველობისა და დისციპლინის მხრივ ბავშვის 

აღზრდის სუსტი მეთოდები და მშობლების ან და-ძმის დამნაშავეობა 

სამართალდამრღვევ ქცევასთან მნიშვნელოვან კავშირშია. საინტერესოა, რომ დიდი 

ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს კვლევის თანახმად, ის ბავშვები, 

რომლებისგანაც მშობლები ნაკლებ დისციპლინას ითხოვენ, თვლიან, რომ მშობლებს 

ისინი უბრალოდ არ ადარდებთ. თუმცა, სამართალდამრღვევი ახალგაზრდები 

მშობლების კონტროლს ადვილად არ ემორჩილებიან: ასეთ არასრულწლოვნებს 

ხშირად მამასთან ცუდი ურთიერთობა აქვთ, რაც მიგვანიშნებს, რომ ბავშვსა და 

მშობლებს შორის კარგი ურთიერთობა ეფექტური ზედამხედველობის მნიშვნელოვანი 

წინაპირობაა. 

კიდევ ერთი რისკ ფაქტორი არათანმიმდევრული დისციპლინაა, რომელსაც ხშირად 

თან ახლავს ისეთი სასტიკი და ძალადობრივი დისციპლინარული მეთოდები, 

როგორებიცაა - ლანძღვა, მუქარა  და ცემა-ტყეპა. მამის კრიმინალურ წარსულს ან 

ალკოჰოლის გადაჭარბებულ მოხმარებას ბავშვის აღზრდაზე უარყოფითი გავლენა 

აქვს: მსგავსი ტიპის მამები უფრო ხშირად მიმართავენ ძალადობას და 

არათანმიმდევრულ დისციპლინას. დედის მიერ ალკოჰოლის მოხმარება და 

არარეგულარული სამუშაო გრაფიკი განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს ბავშვის  

აღზრდაზე. კვლევებმა უჩვენა, რომ როგორც უკონტროლობა, ასევე გადაჭარბებული 

კონტროლი და დისციპლინა სამართალდამრღვევი ქცევის უფრო მაღალ მაჩვენებელს 
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უკავშირდება. ბავშვების მეტისმეტად ხშირად, მეტისმეტად მკაცრად ან მეტისმეტად 

მტკივნეულად დასჯა და ძალადობა კიდევ უფრო მეტად უწყობს ხელს 

სამართალდამრღვევი ქცევის განვითარებას. ამ მხრივ უნდა გვახსოვდეს, რომ 

ოჯახური ძალადობა სამი რამით განხსვავდება სხვა ტიპის ძალადობებისაგან: ამ 

შემთხვევაში ძალადობა ხდება ისეთ გარემოში, რომელიც ხანგრძლივი ბუნებისაა - 

იქნება ეს მშობლებს შორის თუ მშობლებსა და ბავშვს შორის. უცხო ადამიანებს შორის 

წარმოშობილი ძალადობისგან განსხვავებით, ოჯახური ძალადობა ხშირად მეორდება, 

ერთ-ერთი მხარე მოძალადე მხარესთან შედარებით სუსტი და დაუცველია. დაბოლოს, 

ძალადობა პირად სივრცეში მიმდინარეობს, შესაბამისად, შეუმჩნეველი და რთულად 

აღმოსაჩენია. ბიჭებს უმეტესად ფიზიკურად შეურაცხყოფენ, ხოლო გოგონები 

სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი ხდებიან. ბოროტად მოპყრობა და 

უგულებელყოფა მჭიდროდ არის დაკავშირებული შემოსავალთან: რაც უფრო 

ნაკლებია შემოსავალი, მით უფრო მეტი რისკი არსებობს ბავშვებისთვის. ფიზიკურ 

ძალადობას თან ახლავს არა მხოლოდ სამედიცინო გართულებები, არამედ 

თვითმკვლელობისა (ან თვითმკვლელობის მცდელობის) და დეპრესიის შემთხვევები. 

დეპრესიული მშობლები საკუთარ ბავშვებს უფრო ხშირად ეპყრობიან ცუდად. 

ოჯახური ძალადობა ხშირად თაობიდან თაობაზე გადადის. უფრო მეტიც, ბავშვობის 

ასაკში ცუდად მოპყრობის ან უგულებელყოფის მსხვერპლებს უფრო ემუქრებათ იმის 

საფრთხე, რომ მოგვიანებით ძალადობრივი დანაშაულისათვის დაიჭერენ, ვიდრე იმ 

ადამიანებს, ვისაც მსგავსი რამ არ გამოუცდია. 

კონტროლის გარდა, უმნიშვნელოვანესია ბავშვსა და მშობელს შორის არსებული 

ურთიერთობის ხარისხი. მშობლების მიმართ ბავშვის ნეგატიური გრძნობები 

დამნაშავეობრივ ქცევასთანაა კავშირში. ამ მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ელემენტებია: მოწონება, პატივისცემა და ბავშვის რწმენა; ფიქრების, გრძნობებისა და 

პრობლემების შესახებ ბავშვსა და მშობლებს შორის კარგი კომუნიკაცია; კონფლიქტის 

არარსებობა, როგორც მშობლებს შორის, ასევე მშობლებსა და ბავშვს შორის. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილ ფაქტორთაგან არც ერთს არა 
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აქვს კავშირი ოჯახის შემადგენლობასთან. თუმცა, ყველა ეს ფაქტორი ბავშვში 

პროსოციალური ქცევის განვითარებასთან ასოცირდება. ამ მხრივ, ნორმის შესაბამისი 

ქცევის განვითარებისათვის ოჯახის შიგნით არსებული დინამიკა უფრო 

მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოჯახის შემადგენლობა. 

1980-იან წლებამდე ჩატარებული ოჯახის ყველა კვლევის მიმოხილვის საფუძველზე, 

„რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახების“ ოთხი ტიპი გამოიკვეთა. უყურადღებო ოჯახში 

მშობლები შვილებს ცოტა დროს უთმობენ და თითქმის არასდროს ზედამხედველობენ 

მათ. ასეთი მშობლები არ ამოწმებენ, სად არიან მათი შვილები, ვისთან მეგობრობენ ან 

რას აკეთებენ. კონფლიქტურ ოჯახში მშობლებს შორის ან მშობლებსა და ბავშვებს 

შორის მუდმივი ჩხუბია, რასაც ხშირად ძალადობაც ახლავს. დასჯის ვერბალური და 

ფიზიკური მეთოდები არაეფექტურია. მშობლები ხშირად  ბავშვს თავიდან იცილებენ 

და შედეგად ისიც სცილდება მშობლებს. ბავშვი სწავლობს, რომ  კონფლიქტები 

მხოლოდ ძალადობრივი მეთოდებით იჭრება. გზას აცდენილი ოჯახი 

შემწყნარებლურია სამართალდამრღვევი ქცევის მიმართ, ან ღიად თუ მალულად ხელს 

უწყობს ისეთ ქცევებს, როგორებიცაა: ჩხუბი, მოპარული საქონლის შენახვა/გასაღება, 

ქურდობა. ასეთ შემთხვევებში, მშობლები დამნაშავეები და აგრესიულები არიან და 

ბავშვებიც სერიოზული დამნაშავეობრივი ქცევის, მათ შორის, ძალადობრივი 

დანაშაულის, განვითარების რისკის წინაშე დგანან. დანგრეულ ოჯახებში 

განქორწინებამდე და განქორწინების შემდეგ არსებული ოჯახური კონფლიქტები 

ბავშვის აღზრდის პრობლემებსა და არათანმიმდევრულ დისციპლინას უკავშირდება.  

 

ოჯახური გარემო 

როგორც ვიცით, დამნაშავეობის დონე ურბანულ დასახლებებში უფრო მაღალია, 

ვიდრე სოფლად. სხვა პრობლემებიც, როგორიცაა ქცევითი, ემოციური და 

ფსიქოლოგიური პრობლემები, ასევე ქალაქში უფრო ხშირად გვხვდება, ვიდრე 
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სოფლად. ამის მიზეზი ის არაა, რომ დამნაშავეები ან პრობლემური ადამიანები 

მასობრივად ქალაქში გადადიან საცხოვრებლად. კვლევებმა ცხადყო, რომ დიდ 

ქალაქებში მცხოვრები ოჯახები უფრო ხშირად დგანან ისეთი სერიოზული 

პრობლემების წინაშე, როგორიცაა უმუშევრობა, ცუდი საცხოვრებელი პირობები, 

ფსიქიატრიული აშლილობები, ცოლ–ქმრული სირთულეები, ალკოჰოლიზმი და 

დამნაშავეობა.  

ამ მხრივ დიდი მნიშვნელობა აქვს უბანს. უბანი, სადაც ბევრი სახლი ჩამოშლილი ან 

აჭედილია და სადაც ნარკოტიკებით ვაჭრობა ღიად მიმდინარეობს, სადაც 

ვანდალიზმი ყოველდღიურობის ნაწილია და ირგვლივ ნაგავი და ნახმარი შპრიცებია 

მიმოფანტული, ბავშვის აღზრდისათვის შესაფერი არ არის. ასეთი უბნები 

მაცხოვრებლებს შორის შიშს იწვევს, ამცირებს სოციალურ კონტროლს და ზრდის 

დამნაშავეობას. ბევრი უმუშევარი და ღარიბი ოჯახი სწორად ასეთ უბნებში ცხოვრობს. 

მათ შორის ბევრი განსხვავებული ეთნიკური წარმომავლობისაა. ახალგაზრდები 

უსაქმოდ არიან და დაჯგუფებებს ან ბანდებს აყალიბებენ. სკოლის მიტოვებას, 

უმუშევრობას, მოწყენილობასა და გასართობის არარსებობას სამართალდარღვევის 

კოლექტიურ ძიებამდე მივყავართ. ბავშვების სამართალდამრღვევ ქცევასთან შემდეგი 

სტრუქტურული გარემო ფაქტორები ასოცირდება: ღარიბი და გადატვირთული 

სახლები, დანგრეული ოჯახები, სოციალურ შემწეობაზე დამოკიდებულება, 

სიღარიბე, ეთნიკური წარმომავლობა, მაცხოვრებლების ხშირი ცვალებადობა, 

არარეგულარული დასაქმება, ერთი, ან ორივე მშობლის მიერ ალკოჰოლის / 

ნარკოტიკების მოხმარება და ერთი ან ორივე მშობლის კრიმინალური წარსული. 

ასევე მნიშვნელოვანია სკოლის (განათლების) ხარისხი. ცუდი აკადემიური მოსწრება, 

არაამბიციურობა, სკოლით უკმაყოფილება, კლასში ჩარჩენა და სკოლის მიტოვება 

პირდაპირ კავშირშია დამნაშავეობრივ ქცევასთან. 
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დაბოლოს, ახალგაზრდების ქცევაზე დიდი გავლენა აქვთ თანატოლებს. 

სამართალდამრღვევი მეგობრების ყოლასა და ადამიანის საკუთარ დამნაშავეობრივ 

ქცევას შორის კავშირი განსაკუთრებით ძლიერია და, რა თქმა უნდა, ასეთი ქცევის 

უმეტესობა ჯგუფური ქცევაა.  ახალგაზრდები სამართალდამრღვევი თანატოლების 

ჯგუფებში შემთხვევით არ ხვდებიან. არსებობს გარკვეული მინიშნებები, რომ 
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meore gamocemis winasityvaoba

bolo wlebSi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi mniS-
vnelovani cvlilebebi ganxorcilda. am cvlilebebis naTeli dagvir-
gvineba iyo saqarTvelos parlamentis mier 2015 wlis 12 ivniss aras-
rulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis miReba, romlis ZiriTadi 
nawili 2016 wlis 1 ianvridan amoqmeddeba. 

arasrulwlovanTa danaSaulis prevencia, romelsac emsaxureba 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi kompleqsuri sakiTx-
ia da saWiroa rogorc sakanonmdeblo normebis Seqmna, aseve qveynis 
socialur-ekonomikuri mdgomareobis gaTvaliswinebiT, prevenciuli 
RonisZiebebis dagegma da gatareba.

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsma axleburi, ufro 
liberaluri, xedva SemogvTavaza da sxvagvarad daaregulira bevri 
sakiTxi. kerZod:

• erT sakanonmdeblo aqtSi iqna Tavmoyrili arasruwlovanTa 
marTlmsajulebis normebi;

• ganridebis ganxorcielba SesaZlebeli xdeba 21-wlamde pirebis 
mier Cadenili danaSaulis SemTxvevaSi;

• xazi gaesva arasrulwlovanTa saukeTeso interesis prioritet-
ulobas;

• xazi gaesva aRdgeniTi marTlmsajulebis RonisZiebebis gamoy-
enebis aucileblobas; 

• 15 wlidan 12 wlamde Semcirda Tavisuflebis aRkveTis Se-
fardebis vada da sxva.  

winamdebare naSromi sayuradReboa, vinaidan arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis kodeqsis normebis ganxivlis pirvel mcdelo-
bas warmoadgens. naSromSi sakmaod srulyofilad aris ganixiluli 
kanonTan konfliqtSi myofi mozardi, rogorc  kriminologiuri, so-
ciologiuri, fsiqologiuri, aseve konstituciur samarTlebrivi, 
sisxlissamarTlebrivi, sasjelaRsrulebiTi da adamianis uflebaTa 
dacvis kuTxiT.

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
iuridiuli fakultetis kriminologiis institutis mier 2015 wlis 
martSi Catarda saerTaSoriso konferencia arasrulwlovanTa mar-
Tlmsajulebis Sesaxeb, sadac arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
kodeqsis proeqti iqna ganxiluli da gaanalizebuli. konferenciis 
dros gamoTqmuli kritikuli SeniSvnebi werilobiT miewoda saqa-
rTvelos parlaments. saxelmZRvaneloSi zemoaRniSnuli zogierTi 
kritikuli SeniSvna iqna mecnierulad damuSavebuli da gaanalize-
buli. mocemuli saxelmZRvanelo gankuTvnilia studentebisaTvis, 
arasrulwlovnebTan momuSave saxelmwifo organoebis (sasjelaR-
srulebis dawesebulebis mosamsaxureebi, policielebi, gamomZieble-
bi, fsiqologebi, sociologebi) da sazogadoebrivi organizaciebis 
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warmomadgenlebisaTvis, agreTve iuristebisa da kriminaluri mec-
nierebiT dainteresebuli mkiTxvelisaTvis.

mocemuli saxelmZRvanelos pirveli gamocema dafinansebul iqna 
evrokavSiris mier `sasjelaRsrulebisa da probaciis saswavlo cen-
tris daxmarebis~ proeqtis farglebSi da gamoica 2011 wels ssip 
sasjelaRsrulebisa da probaciis saswavlo centris mier. 

didi madloba gvinda gadavuxadoT maqs-plankis ucxouri da saer-
TaSoriso samarTlis institutis kriminologiis mimarTulebas frai-
burgSi (germania) gamoyofili samecniero stipendisaaTvis, romelmac 
didi wvlili Seitana wignis meore gamocemis momzadebaSi. guliTadi 
madloba profesor hans iurgen albrexts, Salva saRiraSvils, giorgi 
dgebuaZes, guram gobeCias da giorgi geTiaSvils saintereso diskus-
iebisa da SemoTavazebuli winadadebebisaTvis, aseve maia xasias, mario 
Sutces, ani naCxataSvils da laSa xuciSvils daxmarebisaTvis.

didi madloba cixis saerTaSoriso reformas (PRI) da samarT-
lebrivi TanamSromlobis saerTaSoriso germanul fonds (IRZ) wlebis 
manZilze nayofieri TanamSromlobisa da am saxelmZRvanelos dafi-
nansebisaTvis.

warmodgenili wignis pirveli xuTi Tavi ekuTvnis moris SalikaS-
vils, xolo meeqvse, meSvide da merve Tavebi givi miqanaZes.

moris SalikaSvili
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis

saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis 
asocirebuli profesori, 

samarTlis doqtori (hamburgi, germania)

givi miqanaZe
samarTlis magistri

 (eseqsis universiteti, gaerTianebuli samefo)
amsterdamis (holandia) Tavisufali universitetis doqtoranti

evropis sabWoSi sisxlis samarTlis 
TanamSromlobis sammarTvelos proeqtis menejeri
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Vorwort zur 2. Auflage

Das vorliegende Lehrbuch zum Jugendstrafrecht gibt in kompakter und zugleich umfas-
sender Form einen Überblick über das georgische Jugendstrafrecht.Das georgische Parlament 
hat am 12. Juni 2015 das Jugendstrafgesetzbuch verabschiedet. Das Gesetz ist im Januar 2016 
in Kraft getreten. Das Ziel der Verabschiedung dieses Gesetzes war die Zusammenfassung 
der Vorschriften über das Strafverfahren gegen jugendliche Straftäter in einem einheitlichen 
Gesetz. Das neue Gesetz erhält unter anderem folgende Neuerungen:

• Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren sind strafrechtlich verantwortlich, bei Her-
anwachsenden von 18 bis 21 Jahren kann die jugendstrafrechtliche Maßnahme der Diversion 
angewendet werden.

• Als Höchststrafe für einen jugendlichen Täter sieht das neue Gesetz statt 15 Jahren 12 
Jahre Freiheitsstrafe vor.

• Die Staatsanwaltschaft muss begründen, wenn sie von der Einstellungsmöglichkeit 
(Diversion) keinen Gebrauch macht.

• Im Jugendstrafrecht und Jugendstrafverfahren hat das Wohl des Kindes Vorrang.
Diese  zweite Auflage des Jugendstrafrechtslehrbuches soll in die Praxis des neuen Ge-

setzes einführen. Zugleich werden die maßgeblichen Gesetzesnormen wissenschaftlich darg-
estellt und  diskutiert. Dabei wurden insbesondere die Vorschläge in das Buch integriert, die 
im Rahmen einer internationalen Fachkonferenz im April 2015 an der Staatlichen Universität 
Tiflis thematisiert wurden.

Unser Dank für die engagierte Hilfe und fruchtbare Diskussion dieser 2. Auflage des 
Lehrbuchs gilt Prof. Dr. H-J. Albrecht, Prof. Helmut Kury, Giorgi Dgebuadze, Shalva Sa-
girashvili, Giorgi Getiashvili, Mario Schütze, Maia Khasia, Ani Nachkhatashvili und Lasha 
Khutzishvili.

Herzlicher Dank gilt der Deutschen Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammen-
arbeit e.V. (IRZ), Penal Reform International (PRI) und dem Max-Planck-Institut für auslän-
disches und Internationales Strafrecht in Freiburg (MPI) für die finanzielle Unterstützung und 
langjährige effiziente Zusammenarbeit.

Das Buch richtet sich an Studierende und Wissenschaftler aus juristischen, pädagogisch-
en, sozialen, psychologischen und polizeilichen Berufen, sowie an alle weiteren interessierten 
Leserinnen und Leser. 

Von Moris Shalikashvili stammen die Kapitel 1, 2, 3, 4 und 5, während die Kapitel 6, 7 
und 8 von Givi Mikanadze verfasst wurden.

Prof. Dr. Moris Shalikashvili
Doktor der Rechtswissenschaft (Dr. jur.) der Universität Hamburg (Deutschland)
Assoziierter Professor der Staatlichen Iv. Javachishvili Universität Tbilissi (Georgien)

Givi Mikanadze
Magister (UK, Essex Universität); Doktorand der Freie Universität von Amsterdam 

(Holland), Projektmanager im Europarat (Straßburg, Frankreich)
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Vorwort

Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 berät die Deutsche Stiftung für In-
ternationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ) ihre Partnerstaaten im 
Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz bei der 
Reformierung ihrer Rechtssysteme und der Justizwesen. Rechtsstaatlichkeit 
und Demokratisierung sind Voraussetzung, um grundrechtliche Freiheiten zu 
wahren, stabile staatliche und gesellschaftliche Strukturen zu stärken sowie 
wirtschaftliches Wachstum anzuregen. Diesen Entwicklungsprozess zu unter-
stützen ist Aufgabe der IRZ, wobei die Bedürfnisse des jeweiligen Partnersta-
ats immer im Mittelpunkt stehen. 

Die Zusammenarbeit mit Georgien basiert auf einer gemeinsamen Erk-
lärung zwischen dem georgischen Justizministerium und dem Bundesministe-
rium der Justiz von 2005 und wurde im Jahr 2006 aufgenommen. Die Schw-
erpunkte der Tätigkeit liegen in der Umsetzung internationaler Abkommen in 
georgisches Recht, in der Beratung im Straf- und Strafvollzugsrecht sowie der 
Aus- und Fortbildung von Rechtsanwenderinnen und Rechtsanwendern. 

Die Erarbeitung und Einführung eines Jugendstrafgesetzbuchs in Geor-
gien stellt einen Meilenstein für die nationale Rechtsentwicklung dar. Dieses 
Gesetzeswerk setzt die UN-Kinderrechtskonvention in nationales Recht um 
und rückt das Kindeswohl in das Zentrum des gesamten strafrechtlichen Ver-
fahrens, in welchem Kinder oder Heranwachsende beteiligt sind. Es schafft 
hierfür Spezialzuständigkeiten in allen Bereichen von Justiz und Ermittlungs-
behörden und beinhaltet viele weitere tiefgreifende Gesetzesänderungen straf-
prozessualer und materieller Art. Dieses Regelwerk in kompakter Form an 
Studierende zu vermitteln, ist Anliegen des vorliegenden Lehrbuchs. Die IRZ 
freut sich, diese wichtige Publikation unterstützen zu können. Sie liegt nun 
bereits zu einem Zeitpunkt, in dem das Gesetz frisch in Kraft ist, vor, und soll 
dabei helfen, die Materie des Jugendstrafrechts georgischen Studierenden und 
möglicherweise auch Rechtsanwenderinnen und Rechtsanwendern verstän-
dlich zu machen und ihre künftige Umsetzung zu erleichtern. 

Teresa Thalhammer
Projektbereichsleiterin Südkaukasus
IRZ
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Sesavali

1999 wlamde sisxlis samarTlis sruli pasuxismgeblobis asaki 
saqarTveloSi iyo 16 weli, amasTan, 14-16 wlis mozardebis pasuxismge-
blobis sakiTxi daismoda SedarebiT mZime danaSaulis Cadenis SemTx-
vevaSi. 1999 wels sisxlis samarTlis kodeqsSi Setanili cvlilebebis 
Sedegad, amJamad saqarTveloSi sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis 
asaki yvela saxis danaSaulisTvis 14 welia. sisxlis samarTlis kodeq-
sis mixedviT, danaSauli iyofa Semdeg kategoriebad: naklebad mZime, 
mZime da gansakuTrebiT mZime danaSauli. 14-17 wlis mozardebs unda 
epyrobodnen, rogorc arasrulwlovnebs.

arasrulwlovnobis an mozardobis periodi adamianis cxovrebis 
uaRresad sapasuxismgeblo, yvelaze `mxurvale~ da dinamikuri perio-
dia. es aris pirovnebis Camoyalibebis asaki, rodesac unda daiZlios 
RirebulebiTi orientaciebis, interesebis, sulieri moTxovnile-
bebis meryeoba. mozardi Taobis moralur-fsiqologiuri ieris dam-
axasiaTebeli Tvisebaa aqtiuri cxovrebisuli poziciis formireba da 
momavali saqmianobis gegmebis gansazRvra. Tumca, am asakTan dakav-
SirebiT, aRsaniSnavia agreTve is, rom zogjer naklebad iTvaliswine-
ben sazogadoebrivi ganviTarebis kanonzomierebebsa da obieqtur 
siZneleebs. bevri mozardi Tavisi momavlis ganWvretisas mxedvelo-
baSi iRebs mxolod sasurveli Sedegis miRwevas da ara misi mopovebis 
gzebsa da saSualebebs, im SesaZleblobebs, romlebic saboloo Sede-
gis miRwevisTvisaa aucilebeli. aqedan gamomdinare, xdeba im materi-
aluri normebidan gadaxra, rac dadgenili da gabatonebulia ama Tu 
im sazogadoebaSi. Cvens realobaSi ki es problema sul ufro da ufro 
aqtualuri xdeba. 

arasrulwlovanTa damnaSaveoba TiTqmis Cveni yoveldRiurobis 
Semadgenel nawilad iqca. yoveli mxridan gvesmis, rom moxda sazare-
li mkvleloba, Zarcva, qurdoba, sxeulis dazianeba da am yvelafers 
sCadian mozardebi, romlebic praqtikulad qmedebis CadenisTanave 
iRupaven momavals. maTi danaSaulis Sedegad Cndeba ormxrivi msxver-
pli: bavSvebi, romlebmac kanoni daarRvies, radgan isini msxverplad 
moiazrebian da ara damnaSaveebad da maTi danaSaulebrivi qmedebis 
realuri msxverpli.  

arasrulwlovnebis mier Cadenil danaSaulze sazogadoebisa da 
saxelmwifos reaqcia xSirad gamoixateba maT mimarT represiebis ga-
ZlierebiT, sanqciebis gazrdiTa da pasuxismgeblobis asakis Semcire-
biT.

Seqmnili mdgomareobidan gamosavali SeiZleba veZioT mxolod 
sakiTxis mimarT ufro Rrma, mecnierul midgomasa da kriminologi-
uri kvlevebis safuZvelze Seqmnil grZelvadian samoqmedo gegmaSi. 
saWiroa dadgindes problemis arsi, misi buneba, gamovikvlioT, Tu 
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ratom sCadis arasrulwlovani danaSauls, ra garemoebebi ubiZgebs 
mas amisken, ra safexurebs gadis igi manam, sanam am nabijs gadadgams. 
gamokvleul unda iqnes yvela konkretuli piroba, garemoeba, rom-
lebmac garkveuli roli iTamaSes mocemuli piris qcevaSi, danaSau-
lis Camdeni piri unda daxasiaTdes mTeli misi individualuri Tavise-
burebebisa da socialuri garemos gaTvaliswinebiT, unda gairkves 
danaSaulis Cadenis motivebi, pirovnebis saSiSroebis xarisxi, misi 
warsuli, sayofacxovrebo Cvevebi da sxva. mxolod amis Semdeg Segve-
Zleba ganvaxorcieloT raime konkretuli prevenciuli RonisZiebebi 
da davsaxoT arasrulwlovanTa danaSaulobis profilaqtikis konkre-
tuli Tu zogadi miznebi da amocanebi. winamdebare naSromi swored 
amis mcdelobaa. igi pirveli gadadgmuli nabijia imisaTvis, rom mo-
mavalSi Seiqmnas kriminologiur kvlevasa da ufro Rrma Teoriul 
analizze dafuZnebuli Sromebi arasrulwlovanTa marTlmsajule-
baze. 

arasrulwlovanTa marTlmsajuleba, farTo gagebiT, aris pro-
cesi mozardis mier danaSaulis Cadenidan mis resocializaciamde. es 
procesi moicavs rogorc arasrulwlovnis samarTaldamcav struq-
turebsa (policia, prokuratura) da sasamarTlo organosTan urT-
ierTobas, ise misi aRzrdisa da resocializaciis RonisZiebebs peni-
tenciur sistemaSi, romlis ganxorcielebac SeuZlebelia mozardis 
pirovnebis, socialuri garemos, mis mier Cadenili danaSaulis mo-
tivisa da xelis Semwyobi pirobebis kriminologiuri safuZvlebis ana-
lizis gareSe.
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Tavi pirveli
arasrulwlovanTa danaSaulis kriminologiuri 

aspeqtebi

1. arasrulwlovanTa danaSaulis aRricxva 

kriminaluri statistika moiazrebs maTematikur cifrebs, romle-
bic kontrolis organoebis mier sistematurad aRiniSneba damnaSavis 
da/an danaSaulis Sesaxeb werilobiTi dokumentebis safuZvelze,1 anu 
kriminaluri statistikis sagans warmoadgens damnaSaveobis raodeno-
brivi mxare, misi struqtura, mdgomareoba da dinamika.2 

kriminolog Snaideris azriT, kriminalur statistikas oTxi 
ZiriTadi mniSvneloba aqvs:3

1. oficialuri kriminaluri statistika aris saxelmwifo kon-
trolis organoebis saqmianobis angariSi. policiis, sasamarTlos, 
probaciisa da sasjelaRsrulebis organoebi awarmoeben statistikas 
sakuTari saqmianobis warmosadgenad;

2. kriminaluri statistika aris kvlevis instrumenti. igi iZleva 
informacias imis Taobaze, Tu rogoria qveyanaSi kriminogenuli mdgo-
mareoba da, savaraudod, ra mizezebiT SeiZleba iyos es gamowveuli;

3. kriminaluri statistikis meSveobiT xdeba mosaxleobis in-
formireba qveyanaSi arsebuli kriminaluri mdgomareobis, dinamiki-
sa da struqturis Sesaxeb, raTa mosaxleobam SeZlos, Tavi aaridos 
msxver plad gaxdomas (magaliTad, avtomobilis qurdobis SemTxvevebis 
momravlebisas umeTvalyureod ar datovos mesakuTrem Tavisi avto-
mobili dRis nebismier monakveTSi). mosaxleobisaTvis kriminaluri 
statistikis gacnobis erT-erT mizezad kriminologi kaizeri asax-
elebs danaSaulis mimarT SiSis moxsnis faqtors4 (magaliTad, maso-
brivi informaciis saSualebebze dayrdnobiT pirs SeiZleba egonos, 
rom gaxSirebulia ganzrax mkvlelobis an sxeulis dazianebis faqte-
bi, kriminaluri statistikis gacnobiT ki igi darwmundeba, rom aseTi 
saxis danaSaulebi Zalian cotaa da, Sesabamisad, naklebia imis alba-
Toba, rom igi amgvari danaSaulis msxverpli gaxdes);

4. kriminaluri statistikis ZiriTad funqciad miCneul unda 
iqnes danaSaulze kontroli da misi Tavidan acilebisaTvis Sesabamisi 
RonisZiebebis SemuSavebis xelSewyoba. kriminaluri statistikis ana-
lizi naTlad aCvenebs sisxlis samarTlis kanonmdeblobis dadebiT da 
uaryofiT mxareebs da ganxorcielebuli zogadi Tu individualuri 

1  Kaiser, G., 1985. S. 197.
2  surgulaZe l., 1997, gv. 6.
3  Schneider, H. J., 1987. S. 162-163.
4  Kaiser, G., 1980. S. 211.
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prevenciuli RonisZiebebis zegavlenas. kriminaluri statistika xels 
uwyobs qveynis axali kriminaluri politikis Camoyalibebas da sisx-
lis samarTlis kanonmdeblobis cvlilebebs.

1.1. arasrulwlovanTa danaSaulobis bolo wlebis statistika
arsebobs arasrulwlovanTa danaSaulis gamorkvevisa da maTi Se-

fasebis sami ZiriTadi meTodi: dapatimrebulTa (braldebul/msja-
vrdebul arasrulwlovanTa) raodenobis maCvenebeli, msxverplTa mier 
micemuli Cvenebis da danaSaulis TviTaRiarebis maCveneblebi. saqa-
rTveloSi Segrovebul monacemebSi umTavresad figurirebs dapatim-
rebis (braldebul arasrulwlovanTa) raodenobis maCvenebeli. ar ar-
sebobs informacia imis Taobaze, Tu ramdeni danaSauli iqna Cadenili 
arasrulwlovnebis mier uaxloes warsulSi. amis mizezi SemdegSia, 
rodesac samarTaldamcavi organoebisTvis cnobili xdeba danaSaulis 
Cadenis Sesaxeb, SeuZlebelia imis dadgena Tu ra asakis iyo danaSau-
lis Cadmeni piri (Sesabamisad iyo Tu ara is arasrulwovani), sanam 
ar gairkveva misi vinaoba. anu danaSauli ar iqneba gaxsnili. amdenad 
ucnobi rCeba gauxsnel danaSaulSi arasrulwlovanTa mier Cadenili 
danaSaulis odenoba. Cvens xelT arsebuli monacemi exeba ganaCenis 
gamotanis raodenobas. es informacia sasargebloa msjavrdebulTa 
raodenobis dasadgenad, Tumca cotas metyvelebs arasrulwlovanTa 
mier Cadenil danaSaulTa saerTo raodenobaze. 

arasrulwlovanTa saerTo raodenoba msjavrdebulTa saerTo 
raodenobasTan SedarebiT:5

 

wlebi
msjavrdebulTa 

saerTo raodenoba

msjavrdebuli 
arasrulwlovnebis 
saerTo raodenoba

%

1990 7 481 499 6.7

1991 492

1992 3 730 335 9.0

1993 X X

1994 8 283 X

1995 7 094 455 6.4

1996 X 491

1997 7 646 357 4.7

1998 6 998 357 5.1

1999 7 973 383 4.8

2000 8 284 388 4.7

2001 8 897 525 5.9

2002 8 579 497 5.8

5  wyaro: saqarTvelos uzenaesi sasamarTli. http://www.supremecourt.ge/statistics.
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2003 8 110 459 5.7

2004 9 071 598 6.6

2005 9 168 475 5.2

2006 13 607 1 002 7.3

2007 21 170 1 060 5.0

2008 20 804 1 166 6.2

2009 18 354 803 4,4

2010 19 940 883 4,4

2011 18 153 669 3,7

2012 10 922 475 4,3

2013 15 166 456 3,0

2014 16 776 381 2,3

sasjelmisjil arasrulwlovanTa raodenoba sqesisa da asakis 
mixedviT:6 

wlebi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

msja-
vrdebul 
arasrulw. 
saerTo -ba.

1002 1060 1166 803 883 669 475 456 381

biWebi 979
98,1%

1026
96,8%

1119
95,9%

767
95,5%

853
96,6%

638
95,4%

450
94,7%

443
97,1%

365
95,8%

gogonebi 23
1,9%

34
3,2%

47
4,1%

36
4,5%

30
3,4%

31
4,6%

25
5,3%

13
2,9%

16
4,2%

14-15 wlis 323
31,4%

298
28,1%

299
25,6%

206
25,6%

226
25,6%

201
30%

129
27,2%

126
27,6%

113
29,7%

16-17 wlis 679
68,6%

762
71,9%

865
74,4%

587
74,3%

657
74,4%

468
70%

346
72,8%

330
72,4%

268
70,3%

ar muSaobs, 
ar swavlobs

602
60,1%

613
57,8%

652
55,9%

392
48,8%

398
44,8%

349
52,2%

275
57,9%

307
67,3%

288
75,6%

danaSauli 
Cadenilia 
jgufurad

490
48,9%

547
51,6%

505
43,3%

336
41,8%

298
33,7%

158
23,6%

77
16,2%

69
15,1%

46
12,1%

arasrulwlovanTa mier Cadenili danaSaulebi da msjavrdebulTa 
saerTo raodenoba:7 

wlebi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

mkvleloba 5 5 21 40 31 28 40 28 17 7 6

mkvleloba 
(ssk 108 
muxli)

- - - 3 1

janm. gan-
zrax mZime 
dazianeba

8 3 14 9 17 11 10 13 4 8 8

6  wyaro: saqarTvelos uzenaesi sasamarTli. http://www.supremecourt.ge/statistics.
7  wyaro: saqarTvelos uzenaesi sasamarTli. http://www.supremecourt.ge/statistics.
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gaupati-
ureba

- 1 4 1 5 1 3 1 0 2 0

qurdoba 286 299 575 551 619 368 403 364 271 293 229

yaCaRoba 62 41 98 88 80 65 49 23 14 24 17

Zarcva 23 23 74 68 108 49 32 27 26 35 36

TaRliToba 2 1 3 35 27 12 5 12 11 4 4

1.2. arasrulwlovanTa danaSaulobis statistikis analizi
zemoT mocemuli cifrebidan (arasrulwlovanTa mier Cadenil 

danaSaulTa saxeebi wlebis mixedviT ix. Tavi meoTxe, 2.2. qveTavi) naT-
lad Cans, rom sasjelis saxiT arasrulwlovanTa cixeSi moTavsebis 
faqtebis raodenoba izrdeba. 2000 wels sasamarTlom braldebuli 
arasrulwlovnebis 14.9%-s miusaja cixeSi sasjelis moxda, xolo 2006 
wels _ 37.4%-s. 2000 wels 58 arasrulwlovans miesaja Tavisuflebis 
aRkveTa. es cifri 2000 wlis Semdeg izrdeboda da Tu ar gaviTval-
iswinebT 2005 wlis monacems (104 arasrulwlovani patimari), Tavis 
umaRles zRvars 2007 wels miaRwia 426 arasrulwlovani patimriT.

wamoiWreba mravali sakiTxi, maTgan erT-erTi imis Taobaze, amgvari 
zrda gamowveulia samoqmedo kursis sisxlis samarTlis politikis 
SecvliT (`nulovani tolerantoba~), Tu mozardebis mier Cadenili 
danaSaulis sixSiriTa da xasiaTiT. aseve seriozul SeSfoTebas iwvevs 
14-18 wlis im mozardTa raodenobis zrda, romlebic cixeSi ixdidnen 
sasjels, gansakuTrebiT sisxlis samarTlis kodeqsSi Setanili cvli-
lebebis fonze, romelic sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis asaks 
14-dan 12 wlamde amcirebda.

Tu zemoT moyvanili statistikur monacemebs erTmaneTs 
SevadarebT, miviRebT Semdeg suraTs: arasrulwlovan msjavrdebulTa 
raodenoba msjavrdebulTa saerTo raodenobis 4-6%-s Soris meryeob-
da bolo 20 wlis ganmavlobaSi. 2006-2008 wlebSi msjavrdebul aras-
rulwlovanTa  raodenobam umaRles mwvervals miaRwia, rac qveynis 
mkacri kriminaluri politikiT da alternatiuli RonisZiebebis (gan-
rideba da mediacia) gamouyeneblobiT unda iyos gamowveuli. bolo 
wlebis (2011-2014) liberalurma midgomebma ki Seamcire arasrulw-
lovani msjavrdebulebis raodenoba. 

1.2.1. mkvlelobebis statistikuri monacemebis analizi
statistikuri monacemebis Tanaxmad, did SeSfoTebas iwvevs aras-

rulwlovanTa mier ganzrax mkvlelobis Cadenis mniSvnelovani zrda. 
kerZod, Tu 2004 da 2005 wlebSi moxda ganzrax mkvlelobis 5 SemTx-
veva, 2006 wels maTi ricxi gaxda 21, 2007 wels _ 40 da 2008 wels _ 
31, anu bolo 3 wlis ganmavlobaSi, 2004 da 2005 wlebTan SedarebiT, 
ganzrax mkvlelobis SemTxvevebma 2006 wels 400%-iT, 2007 wels 800%-
iT da 2008 wels 600%-iT imata. 2014 welTan SedarebiT aseve maRa-
lia 2010 da 2011 wlebSi mkvlelobebis maCvenebeli. kriminologiuri 
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TvalTaxedviT, bolo xuTi wlis monacemebis amgvari sxvaoba SesaZle-
belia gamowveuli yofiliyo qveynis kanonmdeblobis reformidan, mag-
aliTad, daSvebul iqna cecxlsasroli iaraRis tareba, ramac gamoi-
wvia 2006-2008 wlebSi ganzrax mkvlelobebis SemTxvevebis saSualod 
600%-iani zrda. magram qveyanaSi ar momxdara cecxlsasroli iaraRis 
tarebasTan dakavSirebuli raime sakanonmdeblo liberalizacia, Sesa-
bamisad, monacemTa amgvari sxvaoba safuZvlian eWvs iwvevs. 

statistikur monacemTa aseTi sxvaoba SesaZlebelia gamowveuli 
yofiliyo ramdenime faqtoriT: 

• statistikuri monacemebis araswori aRricxviT, kerZod, 2006-
2007 wlebSi politikur wreebSi mimdinareobda saubari sisxlis 
samarTlis pasuxismgeblobis asakis 14-dan 12 wlamde Semcire-
baze. aRniSnulma ideam sisxlis samarTlis erovnul Tu saerTa-
Soriso specialistTa didi SeSfoTeba gamoiwvia. qveynis poli-
tikur jgufs, romelic sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis 
asakis 14-dan 12 wlamde Semcirebis momxre iyo, esaWiroebo-
da myari argumenti Tavisi ideis gansaxorcieleblad. swored 
statistikis manipulacias unda moetana is damajerebloba, 
rom zogierTi danaSaulisaTvis (maT Soris mkvlelobisaTvis) 
bolo wlebis statistika calsaxad miuTiTebs 12-dan 14 wlamde 
asakSi mZime danaSaulebis mkveTr zrdas, rac pasuxismgeblobis 
safuZveli unda gaxdes. savaraudod, 12-dan 14 wlamde mo-
zardebis mier Cadenili danaSaulis statistikuri monacemebi im 
droisaTvis ar arsebobda, vinaidan pasuxismgeblobis asakic da 
statistikuri aRricxvac 14 wlidan iwyeboda. amitom 14-dan 18 
wlamde mozardebis ganzrax mkvlelobebis statistikuri ricx-
vi xelovnurad iqna gazrdili, radgan argumentis gamyarebi-
sTvis, rom zogierT mZime danaSaulze SemoRebuli unda iyos 
12-dan 14 wlamde pasuxismgebloba, arsebiTi mniSvneloba ar 
hqonda xdeboda Tu ara swored 12-dan 14 wlamde mozardebis 
mier im raodenobis mZime danaSaulebis Cadena, romelic am re-
formas saWiroebda. 12-dan 14 wlamde sisxlis samarTlis pasux-
ismgeblobis asakis dawevis mowinaaRmdege mxaris dasarwmune-
blad sakmarisi iyo 14-dan 18 wlamde mZime danaSaulebis (da maT 
Soris ganzrax mkvlelobis) statistikuri monacemebis zrda. 
sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis asakis 12-dan 14 wlamde 
dawevis mowinaaRmdegeTaTvis advili dasajerebelia swored is 
garemoeba, rom Tu 14 wlis arasrulwlovani sCadis am raodeno-
bis mZime danaSauls (2007 wels 40 ganzrax mkvlelobas), ratom 
ar SeiZleba igi 13 wlis arasrulwlovanma Caidinos;

• statistikuri monacemebis araswor warmoebaSi, kerZod ganzrax 
mkvlelobebis raodenobaSi, igulisxmeba ara mxolod ss kod-
eqsis 108-e da 109-e muxlebiT Cadenili danaSaulebi, aramed 
ganzrax mkvlelobis mcdelobac. SesaZlebelia, 2007 wels gan-
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zrax mkvlelobis (ss kodeqsis 108-e da 109-e muxlebi) saer-
Tod ramdenime SemTxveva aRiniSna, magram bevri iyo ganzrax 
mkvlelobis mcdelobis faqti,8 anu im arasrulwlovan msja-
vrdebulTa raodenoba, romelTac miesajaT sasjeli ganzrax 
mkvlelobis mcdelobisaTvis, Tumca es orive danaSaulis saxe 
(ganzrax mkvleloba da ganzrax mkvlelobis mcdeloba) erTad 
iqna daTvlili da erT statistikur grafaSi (ganzrax mkvlelo-
ba) aRniSnuli, ramac statistikuri monacemebis aseTi mkveTri 
zrda gamoiwvia; 

• 2006 wlis qarTuli Rvinis rusul embargos SesaZlebelia aseve 
gamoewvia, alkoholis Warbi maragis dagroveba saqarTveloSi, 
mozardebis mier alkoholis miReba da Zaladobrivi danaSaulis 
Cadena, maT Soris mkvlelobebis. kriminologiurma kvleveb-
ma daadgina, rom alkoholze da narkotikze damokidebuleba 
pirdapir kavSirSia danaSaulis CadenasTan.9

• mkvlelobebis gaxSirebis erT-erTi gamomwvevi mizezi SesaZle-
belia aseve iyos saqarTveloSi metad mZime agresiuli garemo, 
romelic sxvadasxva mizeziT aris ganpirobebuli10 da zrdis Za-
ladobrivi danaSaulis Cadenis albaTobas. aseve yuradRebas im-
saxurebs arasrulwlovanTa mier Cadenili mkvlelobebis zrdis 
periodi _ 2005-07 wlebi. am periodis arasrulwlovnebi dabade-
bulni arian 90-ian wlebSi, rodesac saqarTveloSi mZvinvarebs 
ekonomikuri krizisi, saqarTvelo kargavs Tavisi ekonomikis 
mniSvnelvan nawils da Sesabamisad, ikargeba uamravi samuSao 
adgili. 1992-94 wlebSi qveyana CarTulia samxedro konfliqt-
Si, xolo momdevno wlebSi saqarTvelo kriminalur saxelmwi-
fod yalibdeba, sadac mkvleloba, adamianis gataceba, yaCaRoba, 
adamianebis wameba yoveldRiur rutinad iqca. aRarafers vam-
bobT narkomaniis SemaSfoTebel masStabebze. ra Tqma unda es 
yvelaferi qmnis ukiduresad mZime socialur da ekonomikur 
fons. faqtiurad am peridoSi saqarTveloSi saxezea social-
uri anomia.  vfiqrobT SesaZloa vivaraudoT, rom am periodSi 
dabadebuli da gazrdili Taoba garkveulwilad mometebuli 
agresiiT xasiaTdeba da ufro metad iyo midrekili konfliq-
turi situaciebis Zalismieri meTodebiT gadaWrisken. amas da-
vumatoT arasrulwlovnisTvis damaxasiaTebeli daufiqrebeli 
da impulsuri gadawyvetilebebis miRebisken midrekileba da 
Sedegad miviRebT sakmaod saSiS narevs, romelmac SesaZloa ax-
snas kidec arasrulwlovanTa mxridan Cadenili mkvlelobebis 
mateba 2007-2008 wlebSi.    

8  problemuria praqtikaSi ganzrax mkvlelobis mcdelobis dadgenis kriteri-
umebis sakiTxic. dRes moqmedi praqtikiT ganzrax mkvlelobis mcdelobad kva-
lificirdeba damnaSavis mier adamianisaTvis sxeulis zeda nawilSi miyenebuli 
nebismieri saxis dazianeba.
9  Ostendorf, H., 2013. S. 32.
10  saqarTveloSi agresiuli garemos Sesaxeb ix.: SalikaSvili, m., 2012. gv. 34-45.
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1.2.2. jgufurad Cadenili danaSaulebis analizi
statistikuri monacemebis Tanaxmad, arasrulwlovnebis mier jgu-

furad Cadenilma danaSaulma 2014 wels (12%) 2005-2007 wlebTan (50%) 
SedarebiT iklo TiTqmis 40%-iT. rac mozardTa danaSaulobis feno-
menTan mimarTebaSi alogikurad Cans da ganmartebebs saWiroebs. cno-
bilia, rom mozardebi danaSauls jgufurad sCadian, rac ramodenime 
faqtoriT aris ganpirobebuli: 1) jgufSi maTi gambedaoba matulobs; 
2) vinmem maT mier Cadenili danaSaulis _ `saqmeni sagmironias~ Ses-
axeb sxvebs unda uambos, marto danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi es 
SeuZlebelia; 3) jgufurad danaSaulis Cadena jgufis wevrad miRebis/
aRiarebis yvelaze logikuri da martivi gzaa. 

inglisuri da amerikuli kvlevebis Tanaxmad, mozardTa danaSau-
lobis 60% (inglisi), 75% (aSS) swored jgufurad Cadenil danaSaulze 
modis.11 

mocemuli qarTuli statistikuri monacemebi SesaZlebelia Sem-
degi faqtorebis zemoqmedebiT aixsnas: 1) qveynis masStabiT poli-
ciis prezentabelurobis zrda, rac zogadad danaSaulis (maT Soris 
jgufuri) prevenciis erT-erTi saSualebaa; 2) jgufurad Cadenili 
danaSaulisaTvis ganrideba-mediaciis programaSi moxvedris SesaZle-
blobiT. kerZod, `ganridebisa da mediaciis Sesaxeb prokurorebisT-
vis saxelmZRvanelo miTiTebebisa da mxareebs Soris gasaformebeli 
xelSekrulebis ZiriTadi pirobebis damtkicebis Taobaze~ iusti-
ciis ministris 2010 wlis 12 noembris #216-e brZanebaSi 2011 wlis 
23 ivniss Sevida cvlileba, romlis mixedviTac ganridebas da/an me-
diacias daeqvemdebara jgufurad Cadenili danaSauli;12 3) 2006-2012 
wlebSi gatarebuli mkacri sisxlis samarTlis politika da mZime 
pirobebi sasjelaRsrulebis dawesebulebaSi.13 cixis gausaZlis pi-
robebs SesaZlebelia mozardebSi cixis mimarT SiSi da danaSaulis 
prevencia gamoewvia; 4) bolo (2012-2014) wlebSi kriminaluri mental-
obis zegavlenis zrda, rac aiZulebs mozards jgufurad Cadenili 
danaSauli sakuTar Tavze aiRos; 5) jgufuri danaSaulis gamoZiebis 
Sromatevadobam da danaSaulis swrafad gaxsnis survilma SesaZlebe-
lia gamomZiebels miaRebinos gadawyvetileba ar daafiqsiros saqmeSi 
monawile, gamoZiebisTvis daudgeneli pirebi da mxolod erTi piris 
mimarT daiwyos sisxlissamarTlebrivi devna; 6) qveyanaSi arsebuli 
siRaribis gamo mozardebi sakuTari Tavis gadasarCenad ufro Cadian 
danaSauls, vidre sakuTari `mes~ mosapoveblad.14

11  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 24.
12  ix.: SalikaSvili, m. 2013. gv. 51.
13  ix.: saxalxo damcvelis 2011, 2012 wlis saparlamento moxsenebebi.
14  iunisefis mier Catarebuli kvlevis Tanaxmad, 2011 wels saqarTveloSi bavS-
vebis (0-16 weli) 9,4% ukidures siRaribeSi, xolo 25 % fardobiT siRaribeSi 
cxovrobda. ix.: http://unicef.ge/uploads/UNICEF_Child_PovertyGEO_web_with_names.pdf 
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1.2.3. sxvadasxva statistikuri monacemebis analizi
statistikis analizi gviCvenebs, rom arasrulwlovan msjavrdeb-

ulTa umetesoba mamakacebi arian. sainteresoa, rom msjavrdebuli go-
gonebis ricxvi bolo 2 wlis ganmavlobaSi orjer gaizarda. mkveTrad 
imata aseve danaSaulma 14-15 wlis mozardebSi, Tu 2000 wels maTi 
procentuli raodenoba Seadgenda mTlianad arasrulwlovan msjav-
rdebulTa 16.8%-s, 2006-2008 wlebSi es maCvenebeli TiTqmis gaorma-
gda. es cvlileba ganpirobebuli iyo ramdenime faqtoriT, romelTa 
Sorisacaa, specialuri profteqnikuri saswavleblebis daxurva, Sss 
bazaze arsebuli `mcirewlovanTa inspeqtorebis~15 struqturis gau-
qmeba, agreTve cvlilebebi sisxlis samarTlis kodeqsSi, romelic 
uflebas aZlevs mosamarTleebs cixeSi moeTvsebina 14-18 wlis mo-
zardebi, Tu maT mier Cadenili danaSauli iTvaliswinebs 3 welze meti 
xniT Tavisuflebis aRkveTas.16 

metad mZimea im msjavrdebulTa statistikuri maCvenebeli, rom-
lebic danaSaulis Cadenis dros ar muSaoben da/an ar swavloben. 2014 
wels dafiqsirda bolo aTi wlis yvelaze cudi maCvenebeli am mxriv. 
kerZod, 2014 wlis monacemebiT msjavrdebul arasrulwlovanTa 75,6% 
danaSaulis Cadenis dros ar muSaobda da ar swavlobda. (arasrulw-
lovanTa) danaSaulis prevenciis pirveli done socialur saxelmwi-
fos avaldebulebs SeimuSaos programebi danaSaulis Tavidan asac-
ileblad, maT Soris masobrivi umuSevrobis, usaxlkaroobis, dabali 
samarTlebrivi marTlSegnebis aRmosafxvrelad.17

Tu msjavrdebul arasrulwlovanTa aRniSnul monacemebs 
SevadarebT msjavrdebulTa monacemebs davinaxavT, rom iqac ar aris 
sxva mdgomareoba. kerZod, 2014 wels im msjavrdebulTa raodenobam, 
romelic danaSaulis Cadenis dros umuSevari iyo 90,5% Seadgina.

1.3. latenturi danaSauli arasrulwlovanTa Soris
latenturad unda CaiTvalos iseTi sisxlis samarTlis kodeqsiT 

gaTvaliswinebuli dasjadi qmedeba (danaSauli), romelic samarTal-

15  „mcirewlovanTa inspeqtireba~ iyo Sss daqvemdebarebaSi myofi 287 adamiani-
sagan Semdgari organizacia, romelsac aRricxuli hyavda is bavSvebi, romlebsac 
ukve Cadenili hqondaT danaSauli an SemCneuli iyvnen antisazogadoebriv qme-
debaSi, rac gulisxmobs aseve skolis regularulad gacdenas. aseT 14-18 wlis 
mozardebs aRricxavdnen skolebidan, mezoblebisgan, policiis ganyofilebidan 
da xandaxan mSoblebisgan miRebuli informaciis safuZvelze an sasjelis moxdis 
Semdeg. organizaciis warmomadgenlebi bavSvebs utarebdnen samuSaoebs skoleb-
Si. aseve exmarebodnen bavSvebs skolaSi dabrunebaSi, garTobaSi, gakveTilebis 
Semdgom sxvadasxva RonisZiebis mowyobaSi, xvdebodnen mSoblebs bavSvTa qcevis 
marTvaze sasaubrod da a. S. organizacia „mcirewlovanTa inspeqtireba~ gauqmda 
2006 wlis noemberSi da misi saqmianoba SeiTavsa sapatrulo policiam, TanamS-
romelTa 4 an 5 piris saStato SemadgenlobiT, ix. saqarTveloSi gaeros bavSvTa 
fondis (hamiltoni, q.) 2007 wlis angariSi.
16  ix. saqarTveloSi gaeros bavSvTa fondis (hamiltoni, q.) 2007 wlis angariSi.
17  SalikaSvili, m., 2011a. gv. 220.
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damcavi organoebisaTvis ar gaxda cnobili, ver iqna gamovlenili da 
amitom ar moxda policiis statistikaSi maTi aRricxva da registra-
cia, Tumca igi ̀ sinamdvileSi sakmaod gavrcelebulia da did gavlenas 
axdens kriminalur situaciaze~.18  

latenturi danaSaulis Sesaxeb informaciis wyaros warmoadgenen 
adamianTa jgufebi, romlebic gamoikiTxebian imis Taobaze: 1) Caude-
niaT Tu ara maT danaSauli (damnaSavis gamokiTxva); 2) gamxdaran Tu 
ara isini danaSaulis msxverplni (msxverplis gamokiTxva); 3) gaxda Tu 
ara maTTvis cnobili danaSaulis Cadena (informaciuli gamokiTxva).19 

germaniaSi Catarebuli mosaxleobis gamokiTxvis analizis Tanax-
mad, Cadenili danaSaulis raodenoba mniSvnelovnad gansxvavdeba 
oficialurad registrirebuli danaSaulis raodenobisagan.20 zogi-
erTi mecnieris azriT, Tanafardoba registrirebulsa da latentur 
danaSaulebs Soris 1:3-zea. araregistrirebul danaSaulTa Soris 
mniSvnelovani adgili ukavia qurdobas da sxvisi nivTis dazianebas.21 
arasrulwlovanTa gamokiTxvebis Tanaxmad, mocemul asakSi latentu-
ri danaSaulis xvedriTi wili, oficialur danaSaulebTan SedarebiT, 
Zalian maRalia.22

kriminologi kaizeri latenturi danaSaulebis kvlevebis safuZ-
velze daskvnis saxiT acxadebs, rom23

1. arasrulwlovanTa danaSauli ufro farTodaa gavrcelebuli, 
vidre es policiis statistikiT aris registrirebuli. TiTqmis yve-
la arasrulwlovans erTxel mainc aqvs Cadenili msubuqi danaSauli. 
gamokiTxvebis Sedegad dadginda, rom arasrulwlovnebi xSirad sCa-
dian qurdobas da azianeben sxvis nivTs.

2. latenturi danaSaulis kvleva xels uwyobs iseTi saxis qmede-
bebis gamovlenas, romelic socialurad miuRebelia, magram dana-
Sauls ar warmoadgens (magaliTad, gakveTilebis gacdena, saxlidan 
gaqceva).

3. arasrulwlovanTa mier Cadenili danaSaulebis mxolod erTi 
mcire nawili xdeba samarTaldamcavi organoebisaTvis cnobili, 
gamoZiebuli da sanqcionirebuli. Sesabamisad, arasrulwlovnebis 
mier kanonis darRveva normalurad unda iqnes miCneuli, magram ara-
normaluria, rodesac isini mkacri sasjeliT arian sanqcionirebuli.

4. latenturi danaSaulis safuZvlianma kvlevam aCvena, rom ama Tu 
im jgufebs Soris didi gansxvavebaa danaSaulis gavrcelebis, struq-
turisa da intensivobis mxriv. 

5. latenturi danaSaulis kvlevebis Tanaxmad, arasrulwlovnebis 
mier Cadenili danaSauli msubuqi xasiaTisaa. mZime (an gansakuTrebiT 

18  SuSanaSvili, a., 2000, gv. 155.
19  Eisenberg, U., 2005. S. 132.
20  Kunz, K.-L., 1998. S. 302.
21  iqve.
22  iqve, gv. 303.
23  Kaiser, G., 1985. S. 225-228.
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mZime) xasiaTis danaSaulebis gamovlena latenturi danaSaulis kvle-
vebiT TiTqmis SeuZlebelia.

6. rogorc oficialuri monacemebis, aseve latenturi danaSaulis 
kvlevis Tanaxmad, mniSvnelovnad cotaa gogonebis mier Cadenili da-
naSauli.

7. latenturi danaSaulis kvlevis safuZvelze SeiZleba iTq-
vas, rom oficialurad registrirebulia ZiriTadad mZime da gansa-
kuTrebiT mZime danaSaulebi.

8. arasrulwlovnebi, romelTa mier Cadenili danaSauli cnobili 
gaxda policiisaTvis da daisajnen sasamarTlos mier, arafriT gan-
sxvavdebian sxva im arasrulwlovnebisagan, romlebic dasjilni ar 
arian.

9. erTmaneTisagan unda ganvasxvaoT SemTxveviT danaSaulis Cam-
deni da damnaSave arasrulwlovnebi. gansxvavebul unda iqnes maTi 
resocializaciis programebic.

10. latenturi danaSaulis kvlevam agreTve aCvena, rom zogierTi 
danaSaulis mimarT sazogadoeba tolerantulad (Semwynareblurad) 
aris ganwyobili da mas policiis organoebs ar atyobineben. 

latenturi danaSaulis kvlevam aseve aCvena, rom mosaxleobis 
didi nawili ar sCadis mZime da gansakuTrebulad mZime danaSauls.24 

2. arasrulwlovnis gardatexis periodi

dimitri uznaZis mier 1940 wels daweril `zogad fsiqologiaSi~ 
vkiTxulobT: ̀ sayuradReboa, rom sqesobrivi momwifebis periodSi mo-
zardis yuradRebis koncentracia qveiTdeba~.25 aRniSnuli sityvebiT 
dimitri uznaZe yuradRebas amaxvilebs arasrulwlovnis (mozardis) 
`sqesobrivi momwifebis periodze~, e.w. `gardatexis periodze~. cota 
mogvianebiT am sakiTxTan dakavSirebiT S. CxartiSvili wers `bavSvo-
bis datovebisa da didis mdgomareobaSi yofnis moTxovnilebebi gar-
damaval asakSi, iZens ra socialur Sinaarss, gadamwyvet zegavlenas 
axdens mozardis aqtivobis mimarTulebis gansazRvris saqmeSi. es 
moTxovnileba, pirvel rigSi, socialuri prestiJis, Tavisuflebis 
da damoukideblobis moTxovnilebaTa formebSi diferencirdeba da 
mozardis yovel qcevaSi, romelic mas raime mxriv sxva adamianebTan 
akavSirebs, eZebs damokidebulebas~.26

gardatexis periodi da (am periodis) socializacia mkacrad gansaz-
Rvravs adamianis pirovnebis Camoyalibebas.27 adamiani, misi fiziolo-
giuri, fsiqologiuri da socialuri `damuSaveba~, axlad yalibdeba.28

24  Schöch, H., 1976. S. 224.
25  uznaZe, d., 2006. gv. 560.
26  CxartiSvili, S., 1954. gv. 51.
27  Hurrelmann, K., 2010. S. 26.
28  iqve.
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pirvelad `gardatexis periodi~ me-16 saukunis bolos iqna gamoy-
enebuli. laTinurad Pubertas, anu seqsualuri momwifeba _ „Mannbarkeit`, 
`половая зрелость~ niSnavda adamianis seqsualur Camoyalibebas.29

me-19 saukuneSi gardatexis periodi mozardebSi  17 wlis asakidan 
dgeboda. dReis mdgomareobiT gogonebs 10-18 da vaJebs 12-21 wlis 
asakSi aqvT sqesobrivi momwifebis,30 anu `kacad gaxdomis periodi~. 
gardatexis periodi adamianisTvis gamoirCeva Tavisi biologiuri da 
fsiqikuri ganviTarebis mniSvnelobiT. rasac aseve emateba is social-
uri roli romelsac mozardi ojaxSi da nacnob wreebSi iRebs (bavSvi 
skolis moswavlidan xdeba studenti an iwyebs muSaobas). es ki misTvis 
axali xasiaTis moTxovnilebebs qmnis, romelTan gamklavebac mas jer 
ar SeuZlia.31  dRevandeli kvlevebiT gardatexis periodi 21 wlamde 
grZeldeba.32

rogorc ukve aRiniSna, gardatexis periodi aris seqsualuri mom-
wifebis 5-8-wliani procesi, romelic mamakacs bavSvis Casaxvis, xolo 
qals bavSvis dabadebis SesaZleblobas aZlevs.33 am biologiuri pro-
cesis ganmavlobaSi mozards uviTardeba sasqeso organo, ecvleba xma, 
amosdis Tma sxeulis sxvadasxva nawilebze. mizezi imisa, Tu ratom 
icvleba mozardis sxeuli, ganpirobebulia hormonTa cvalebadobiT, 
romelic sxeulSi yovelgvari garegani Carevis gareSe mimdinareobs. 
testosteroni (Testosteron) da ostrogeni (Östrogen) is ori ZiriTadi 
hormonia, romlebic mozardSi sxeulis cvalebadobas ganapirobebs. 

mozardis sxeulis cvalebadoba dakavSirebulia mis sulier (fsiq-
ikur) ganviTarebasTan. gardatexis periodSi mozardSi aRiniSneba 
energiis didi mozRvaveba, romelsac surs yovelgvari sulieri da 
moraluri normebis gaTvaliswinebis gareSe iCinos Tavi (daixarjos).34

gardatexis periodSi mozardis organizmSi mimdinare nivTiere-
baTa cvla did gavlenas axdens mis fsiqikur mdgomareobaze. bolo 
dros Catarebuli kvlevebiT fsiqologia midis daskvnamde, rom am 
periodSi mozardebs uWirT survilebis racionaluri marTva.35 am pe-
riodis ganmavlobaSi mozards aReniSneba xSiri uxasiaToba, xasiaTis 
ucabedi (umizezo) gauareseba an piriqiT, survilTa mravalferovne-
ba, zedmeti emociuroba, saqmis mimarT araseriozuli damokideb-
uleba, gulmaviwyoba, fantaziuroba, windauxedaoba, gadawyvetilebis 
miRebis garTuleba da, rogorc ukve aRiniSna, mozRvavebuli energia. 
am periodSi mozardebs ar gaaCniaT (an naklebad aqvT) emociebis mo-

29  Schäfers. B., 1994. S. 83.
30  mozardis seqsualuri ganviTarebis Sesaxeb ixileT qurxuli l., 2006, gv. 41-42.
31  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 7.
32  iqve.
33  Schäfers. B., 1994. S. 83.
34  ix. Schaffstein, F. / Beulke, W., 2005. S. 5; Kaiser, G., 1973. S. 38; aseve inwkirveli z., 
2000, gv. 88. 
35  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 7. 
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Tokvis SesaZlebloba da zedmetad impulsurebi arian,36 anu ar Seu-
ZliaT sakuTari moqmedebisagan gamowveuli Sedegebis gaTvaliswineba. 
mozardebi cdiloben sakuTari „mes~ warmoCenas da ewinaaRmdegebian 
yovelgvar zewolas.37 

mecnieruli kvlevis teqnikuri meTodebis uaxlesma ganviTare-
bam aCvena, rom mozardebi da zrdasruli adamianebi emociebs tvinis 
sxva dasxva sferoSi gadaamuSaveben. mecnieruli kvlevisas mozardebsa 
da zrdasrul cdispirebs aCvenes gacinebul, gabrazebul, agresiul 
da aRSfoTebul adamianTa suraTebi. cdispirebi valdebuli iyvnen, 
TiToeuli mimikis Sesabamisad, gadmoecaT (aReweraT) emociebi. am 
dros mecnierebi kompiuteris saSualebiT akvirdebodnen cdispirTa 
`momuSave~ tvins. mozardi cdispirebi mocemul amocanas asrulebdnen 
tvinis im sferoSi, romelsac `Amygdala~ hqvia. tvinis aRniSnuli 
sfero gamoirCeva gadawyvetilebaTa emociurad da swrafad miRebiT. 
zrdasruli adamianebi imave amocanas asrulebdnen ufro metad ganvi-
Tarebul da ierarqiulad `Amygdala~-ze maRla mdgom tvinis sferoSi, 
saxelwodebiT `frontalen Cortex~. mecnierebi mividnen daskvnamde, rom 
gardatexis periodSi mozardebs ar SeswevT emociebis zustad aRqmis 
unari da reagireben impulsurad.38

daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom gardatexis periodSi saqme 
gvaqvs mozardis ara marto seqsualur ganviTarebasTan dakavSirebul 
problemebTan, aramed mis sulier RirebulebaTa konfliqtTan. mo-
zardi sakuTari Tavisa da „me`-s gamoCenis mizniT xSirad Cadis iseT 
qmedebas, romelic scildeba socialuri urTierTobis normebs da 
samarTlebriv pasuxismgeblobas iwvevs. imis miuxedavad, rom yvela 
saxis danaSaulTan mimarTebaSi purbertetis, socializaciis da dam-
naSaveobis kavSiri bolomde gamokvleuli ar aris, udavoa, rom Za-
ladobrivi xasiaTis da sazogadoebrivi wesrigis winaaRmdeg mimarTu-
li danaSaulebi arasrulwlovanSi mimdinare biologiuri procesebis 
da socialuri problemebidan momdinareobs.39 swored gardatexis pe-
riodSi mozardSi mimdinare biologiuri da fsiqikuri ganviTarebis 
gamo, rac TavisTavad garkveul asakTan aris dakavSirebuli, saubaria 
mozardis (arasrulwlovnis) sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis 
Taviseburebaze. kerZod, gardatexis periodSi mozardis rTuli mdgo-
mareobis gamo vsaubrobT mis SezRudul Seracxadobaze. 

36  dimitri uznaZis azriT, impulsuri moqmedeba `subieqtis cnobieri warmarT-
vis gareSe mimdinareobs: maT ufro is situacia gansazRvravs, romelSic subie-
qts Tavisi moqmedebis gaSla uxdeba`, uznaZe d., 2006, gv. 173. 
37  Schaffstein, F. / Beulke, W., 2005. S. 5; Paasch, E., 2001. S. 373.
38  http://www.planet-wissen.de/pw. 2008 wlis 11 noembris mdgomareoba.
39  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 8.
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3. arasrulwlovanTa danaSaulobis cneba

arasrulwlovnis an mozardis zogadi cneba ar arsebobs. mozard-
obis, anu arasrulwlovnobis, asaki aris bavSobasa da zrdasrulobas 
Soris periodi. arasrulwlovnis ganviTareba damokidebulia qveynis 
socialur, kulturul, sazogadoebriv, ekonomikursa da politikur 
cxovrebaze da igi maTi zegavlenis erTgvari Sedegia (nayofia).40 

saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis mesame mux-
lis pirveli nawilis mixedviT, arasrulwlovani aris piri, romelsac 
ar Sesrulebia 18 weli.

amk-s mesame muxlis Tanaxmad, sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
blobis minimaluri asakia ToTxmeti weli, xolo maqsimaluri Tvra-
meti weli. 18-21 wlamde mozardis mimarT aseve vrceldeba amk-s 38-48 
muxlis normebi. 

kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovani aris 18 wlamde asa-
kis piri, romlis mimarTac: a) arsebobs dasabuTebuli varaudi, rom 
man Caidina saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswineb-
uli danaSauli; b) Sedgenilia administraciuli samarTaldarRvevis 
oqmi, romlis Tanaxmad, man Caidina saqarTvelos administraciul 
samarTaldarRvevaTa kodeqsis 45-e da 100 muxlebiT, 116-e muxlis 
me-9 nawiliT, 121-e muxlis me-4 nawiliT, 123-e muxlis me-4 nawiliT, 
150-e muxlis 2  nawiliT, 1533  muxlis me-2 nawiliT, 1536  muxlis me-2 
nawiliT, 1552, 157-e da 166-e muxlebiT, 171-e muxlis me-3 nawiliT, 
173-e muxliT, 1741  muxlis me-3 da me-4 nawilebiT, 17415 muxlis me-4 
nawiliT, 1752, 1771  da 178-e  muxlebiT da 1811  muxlis me-2 nawiliT 
gaTvaliswinebuli administraciuli samarTaldarRveva; g) gamota-
nilia gamamtyunebeli ganaCeni an am nawilis „b~ qvepunqtiT gaTval-
iswinebuli administraciuli samarTaldarRvevisaTvis administraci-
uli saxdelis dakisrebis Sesaxeb gadawyvetileba.  

arasrulwlovanTa danaSaulobis qveS igulisxmeba 14-17 wlis mo-
zardebis mier danaSaulis Cadena.41 

statistikuri monacemebis Tanaxmad, 2008 wlis 1 ianvris mdgo-
mareobiT, 15 wlidan 24 wlamde adamianebis saerTo raodenoba saqa-
rTveloSi Seadgenda 725 aTass, mTeli mosaxleobis (4383000) 16,8 pro-
cents.42 

4. arasrulwlovanTa danaSaulis Taviseburebani

masobrivi sainformacio saSualebebi mozardTa danaSauls xSirad 
ixsenieben, rogorc sazogadoebis ganukurnebel sens, romelic mxo-
lod mkacri sisxlissamarTlebrivi politikiT SeiZleba damarcxdes. 
mediis sawinaaRmdegod, kriminologiur literaturaSi arasrul-

40  Göppinger, H., 2008. S. 381.
41  ix. Rlonti g. (red.), 2008, gv. 290.
42  www.statistics.ge 2009 wlis 30 martis mdgomareobiT.
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wlovanTa danaSauli miCneulia erT-erT yvelaze naklebi ekonomikuri 
zaralisa da saSiSroebis mqone danaSaulad,43 romelic normaluri 
movlenaa, gavrcelebulia sazogadoebis yvela fenaSi da axasiaTebs 
epizoduroba. garda amisa, isini spontanurad, winaswari dagegmvis 
gareSea Cadenili da misi monawileni dabali kriminaluri energiiT 
gamoirCevian. 

mozardebis mxridan arasrulwlovanTa danaSaulis ase gamuqeba 
SesaZlebelia ganpirobebuli iyos ori komponentiT:

• ufrosebis pedagoguri damokidebulebiT umcrosebis mimarT, 
rac gulisxmobs imas, rom ufrosebs undaT umcrosebma maT 
daujeron, xolo im SemTxvevaSi, rodesac umcrosi ufross ar 
ugonebs, mis saqcielze ufrosis sibraze erTiorad matulobs, 
Sesabamisad, didia gabrazebuli da Seuracxyofili ufrosisa-
gan umcrosis mier Cadenili qmedebis gamuqeba;

• ufrosebis mier gantevebis vacad iqceva mozardi damnaSave, 
romelmac sxvaTa braleulobis gamoc unda agos pasuxi. dam-
naSavis dasjiT sazogadoeba uaryofs Tavis rols mozardis 
damnaSaved CamoyalibebaSi da Tavisi braleuloba danaSaulis 
Camden pirze gadaaqvs.44

rogorc zemoT aRiniSna, arasrulwlovanTa danaSauli aris norm-
aluri movlena, axasiaTebs epizoduroba da sazogadoebis yvela fena-
Sia gavrcelebuli. ganvixiloT TiToeuli maxasiaTebeli cal-calke:

4.1. arasrulwlovanTa danaSaulobis normaluroba
arasrulwlovanTa danaSaulobis kvlevam daadastura, rom aras-

rulwlovanTa mier latenturi danaSaulis xvedriTi wili qveynis la-
tentur danaSaulobaTa yvelaze didi nawilia,45 imis miuxedavad, rom 
isini (mozardebi) qveynis mosaxleobis mxolod 16-18 procents Sead-
genen. arasrulwlovanTa danaSauli maTi biologiuri da fsiqologi-
uri ganviTarebis gamo sazogadoebis normaluri gamovlinebaa,46 anu 
TiTqmis yvela arasrulwlovans erTxel mainc aqvs kanonis norma dar-
Rveuli.47

Sesabamisad, sazogadoebisaTvis problemas warmoadgenen ara aras-
rulwlovani damnaSaveebi, aramed seriuli arasrulwlovani damna-
Saveebi _ `minderjäriger Intensivtäter~, `chronic offender~48 _ romelTa mimarT 
saxelmwifom moqnili prevenciuli RonisZiebebi unda dagegmos da ga-
naxorcielos. 

43  Albrecht, P.-A., 2005. S. 12.
44  Kaiser, G., 1996. S. 273.
45  Schneider, H.J., 1987. S. 603.
46  Albrecht, P.-A., 2005. S. 4.
47  Kaiser, G., 1985. S. 225-228.
48  Albrecht, P.-A., 2005. S. 4.
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4.2. arasrulwlovanTa danaSaulobis yvela sazogadoebaSi 
gavrceleba

arasrulwlovanTa danaSauli maTi biologiuri da fsiqologiuri 
ganviTarebis gamo, statistikuri (latenturi) monacemebis Tanaxmad, 
garda imisa, rom arasrulwlovanTa danaSauli normaluri movlenaa, 
igi yvelgan da yovelTvisaa gavrcelebuli (Ubiquität). Ubiquität (lat.) _ gu-
lisxmobs RmerTis yvelgan da yovelTvis arsebobas _ gavrcelebulia 
sazogadoebis yvela socialur fenaSi.49 arasrulwlovani damnaSave 
SesaZlebelia `saCvenebeli ojaxis~ Svilic iyos.50 

germaniaSi Catarebulma gamokiTxvebma aCvena, rom mozardebi, imis 
miuxedavad, Tu romel socialur fenas ganekuTvnebian isini, erTxel 
mainc arRveven kanons. magaliTad, kirxhofis mier 70-ian wlebSi Cat-
arebulma 976 skolis moswavleebisa da arasrulwlovani msjavrdeb-
ulebis gamokiTxvam aCvena, rom, kanondarRvevis TvalsazrisiT, maT 
Soris didi gansxvaveba arc ki iyo.51

mecnierTa erTi nawili arasrulwlovanTa danaSaulobis Tavise-
burebis am or komponents _ normalurobasa da yvelgan da yvela dro-
Si gavrcelebulobas erT konteqstSi ganixilavs,52 Tumca vfiqrobT, 
rom isini mniSvnelovnad gansxvavdebian erTmaneTisagan, normaluro-
ba miuTiTebs arasrulwlovnis mier asakis gamo danaSaulis Cadenas, 
xolo yvelgan da yvela droSi gavrcelebuloba ki _ sazogadoebis 
yvela socialuri fenis arasrulwlovnis mier danaSaulis Cadenas. es 
orive Tavisebureba arasrulwlovanTa gamokiTxvebs eyrdnoba.

4.3. arasrulwlovanTa danaSaulobis epizoduroba
arasrulwlovanTa mier Cadenili danaSauli epizoduri xasiaTisaa,53 

anu mozardma danaSauli SesaZlebelia Caidinos nebismier dros _ gar-
datexis asakidan mis srulad Camoyalibebamde. gardatexis periodTan 
erTad arsebobs mozardis socializaciis procesTan dakavSirebuli 
problemebi, roca man SeiZleba danaSauli Caidinos gardatexis asakSi, 
xolo socializaciis dasrulebis Semdeg aRar Caidens danaSauls.54 

krugeris mier Slesvig-holSteinSi (germaniis erT-erTi federal-
uri miwa) Catarebulma gamokvlevam aCvena, rom 1977 wlidan moyole-
buli, eqvsi wlis ganmavlobaSi, policiis mier registrirebul iqna 
10-dan 22 wlamde asakis 2992 mozardi. mozardebis erTma mesamedma 
momdevno eqvsi wlis ganmavlobaSi kvlav Caidina danaSauli, xolo, 
vinc meored Caidina danaSauli, policiis mier registrirebul iqna 
erT procentze naklebi, sul rva mozardi.55

49  Göppinger, H., 2008. S. 384.
50  Neubacher, F., 2014. S. 69.
51  Albrecht, P.-A., 2005. S. 18.
52  Walter, M., 2005. S. 228.
53  Schaffstein, F. / Beulke, W., 2005. S. 11; Walter, M., 2005. S. 332.
54  Schaffstein, F. / Beulke, W., 2005. S. 11.
55  Krüger, H., 1983. S. 326.
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veSkem da krauzem gamoikvlies berlinSi 1953 wels dabadebuli 
mozardebi. mozardebis naxevari, 21 wlamde asakis, erTxel mainc iyo 
policiis mier registrirebuli. mozardebis 70 procenti meored 
policiaSi registrirebis Semdeg wyvetda `damnaSavis karieras~ da 
Cveulebriv cxovrebas ubrundeboda. mkvlevrebis azriT, saqme gvaqvs 
mozardis ganviTarebis iseT fazasTan, rodesac isini danaSauls sCa-
dian. mozardebis did nawilSi kriminalur tendenciebze an ganviTa-
rebaze saubari zedmetia, maT mier danaSaulis Cadena mxolod epizo-
duri xasiaTisa iyo da zrdasrulobasTan erTad gaqra.56

bolodroindelma kriminologiurma kvlevebma aCvena, rom mo-
zardebis mxolod 1,8%-ia policiis mier xuTjer an metjer registri-
rebuli, roca mozardebis 73% mxolod erTxel, xolo 90% erTxel an 
orjer aris registrirebuli.57

daskvnis saxiT, SeiZleba iTqvas, rom danaSaulebrivi qmedebebi 
adamianSi matulobs 14-dan 21 wlamde periodSi, rac misi sirTu-
leebiT aRsavse gardatexis periodiTa da socializaciiT aixsneba.58 
danaSaulebrivi qmedebebi umaRles zRvars aRwevs 16-dan 18 wlamde 
asakSi. am periodis gasvlis Semdeg umravles SemTxvevaSi saqme gvaqvs 
an kriminaluri karieris pirebTan an pirebTan, romlebic pirvelad 
Cadian danaSauls. 

germaniis oficialuri kriminaluri statistika kargad aCvenebs 
mozardTa danaSaulobis epizodur xasiaTs. braldebulTa procentu-
li maCvenebeli asakis mixedviT matulobs swored ~rTuli cxovrebis 
fazis~ _ gardatexis periodis _ 16-24 asakis dros da Semdeg nel-nela 
klebas ganicdis.59

adamianis sruli Camoyalibeba (mudmivi samsaxuri, ekonomikuri da-
moukideblobis mopoveba, ojaxis mimarT pasuxismgebloba)  mTavrde-
ba 25-30 wlis asakSi.60 Tu adamianma am asaks miaRwia ise, rom mas ar 
Caudenia danaSauli, maSin misi damnaSaved gaxdomis Zalian mcire Sansi 
arsebobs. saxelmwifo sisxlis samarTlis politika unda iyos swored 
im kuTxiT mimarTuli, rom farTod iqnes alternatiuli RonisZiebebi 
SeTavazebuli da gamoyenebuli, raTa mozardma SeZlebisdagvarad up-
roblemod gadalaxos gardatexis periodiT gamowveuli sirTuleebi, 
ar moxvdes cixeSi, ar moxdes misi gakriminaleba da gardatexis peri-
odis dasrulebis Semdeg gaagrZelos normaluri cxovrebis ritmi. 
saxelmwifo valdebulia mozardebs gardatexis periodTan dakav-
Sirebuli problemebi umtkivneulod gadaalaxvinos, raTa ar moxdes 
maTi kriminalad stigmatizireba da maT samomavlo arakriminaluri 
cxovrebiseuli Sansebi SeunarCundeT.61

56  Weschke, E. (Hrsg.), 1989. S. 240.
57  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 11.
58  Schaffstein, F. / Beulke, W., 2005. S. 11.
59  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 11.
60  Ostendorf, H., 2013. S. 226. 
61  Neubacher, F., 2014. S. 69.
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5. arasrulwlovanTa danaSaulobis determinacia

profesori goZiaSvili arasrulwlovanTa mier Cadenili dana-
Saulis ZiriTad gamomwvev mizezebad asaxelebs maTi cxovrebis oTx 
ZiriTad sferos: swavla, Sroma, yofa da dasveneba:62 1) ganaTlebisa 
da kulturis dabali done, daqveiTebuli interesi swavlis mimarT, 
interesTa da moTxovnilebaTa primitiuli xasiaTi; 2) hiperbolize-
buli (gazviadebuli) swrafva siamovnebis miRebisaken, alkoholisa da 
narkotikebisaken, iaraRisaken, uqmi drostarebisaken da qcevis sxva 
asocialuri formebisaken; 3) fsevdomoralur-samarTlebrivi Rire-
bulebebi ar gamoirCeva sakmarisi siRrmiTa da simyariT, rac ganapi-
robebs arasrulwlovan damnaSaveTa qcevis damokidebulebas situa-
ciis maprovocirebel gavlenaze, msxverplis qcevaze, danaSaulis, 
xSir SemTxvevaSi, asakiT ufrosi monawileebis waqezebaze, asocialur 
garemoze; 4) sulieri sferos siRaribe, gamokveTili individualizmi, 
momatebuli agresiuloba, TanatolebTan urTierTobisas ukompromi-
soba, orientacia uxeS Zalaze, swavlisa da sportis mimarT siste-
maturi interesis uqonloba; 5) ganaTlebis, zogadi kulturisa da 
samarTalSegnebis defeqtebis damokidebuleba ojaxur arakeTilgan-
wyobaze da garemomcvel yofis uaryofiT gavlenaze; 6) orientacia 
imave socialuri statusis profesiaTa SerCevaze, romelic aqvT aras-
rulwlovanTa ojaxuri garemocvis wevrebs. es, rogorc wesi, is pro-
fesiebia, romlebic ar moiTxovs didi ganaTlebis an maRali kvali-
fikaciis SeZenas, magram iZleva SedarebiT maRali Semosavlis miRebis 
saSualebas (mZRoli, muSa da sxva).63

zemoaRniSnuli Taviseburebebis arseboba, ra Tqma unda, xels uwy-
obs arasrulwlovanTa mier danaSaulis Cadenas, magram im biologiur-
fsiqologiur mdgomareobas, romelSic arasrulwlovani gardatexis 
periodSi imyofeba da romelzec zemoT iyo saubari, mozardis nebiT 
Tu uneblieT axlavs iseTi faqtorebi, romlebic mozardis biologi-
uri ganviTarebis Sedegia da romlebzec miuTiTebs profesori goZi-
aSvili, magaliTad: daqveiTebuli interesi swavlis mimarT, gazviade-
buli swrafva siamovnebis miRebisaken, alkoholisa da narkotikebi-
saken, iaraRisaken, uqmi drostarebisaken, danaSaulis CadenaSi asakiT 
ufrosi monawileebis waqezeba, sulieri sferos siRaribe, gamokveTi-
li individualizmi, momatebuli agresiuloba, TanatolebTan urT-
ierTobisas kompromisis SeuZlebloba, orientacia uxeS Zalaze. 

62  goZiaSvili i., 1998, gv. 189-190.
63  arasrulwlovanTa danaSaulobis determinacia, ix. agreTve Rlonti g. (red.), 
2008, gv. 292.
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mozardis mier Zaladobrivi danaSaulis Cadenis gamomwvevi
mizezebi

sazogadoebrivi pirobebi

6. arasrulwlovani seriuli damnaSavis profili

mravalwlianma kriminologiurma kvlevebma daadastura, rom mo-
zardi erTxel mainc sCadis kanondarRvevas, Tumca am ukanono qmedebis 
mxolod erTi nawili (mZime da gansakuTrebiT mZime danaSauli) Tu 
xdeba policiisaTvis cnobili.64 Sesabamisad, policias ufro cota 
piris dadgena SeuZlia braldebulis saxiT.

damnaSavis kriminologiuri kvlevisaTvis ufro mniSvnelovania 
im pirebis identifikacia da resocializacia, romlebic ramdenime 
danaSauls Caidenen. mozardebi, romlebic seriulad, anu sistemat-
urad sCadian danaSauls, didi safrTxis winaSe dganan, rom maTgan 
Camoyalibdeba namdvili damnaSave da Seiqmnian kriminalur karieras 
(cxovrebis  wesi, romelic danaSaulebrivi qmedebebiT Tavis rCenas 
emyareba).

swored amitom, marTebuli iqneba iseT damnaSaveebze aqcentis 
gakeTeba, romlebic ramdenime danaSaulis CadeniT gamoirCevian, anu 
seriul damnaSaveebad iwodebian da ufro maRali albaToba arsebobs 
imisa, rom isini kvlav Caidenen danaSauls da kriminalur karieras 

64  SalikaSvili m., 2011a. gv. 30.
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daadgebian, rac saSiSi gaxdeba sazogadoebrivi TanacxovrebisaTvis. 
mozardi damnaSavis mimarT prevenciuli RonisZiebebis ganxor-

cielebisaTvis saWiroa, pirvel rigSi, davaxasiaToT igi (mozardi), 
rogorc individi da ganvixiloT misi socialuri garemo.

6.1. arasrulwlovani seriuli damnaSavis individualuri profili
arasrulwlovani seriuli damnaSavis individualuri profilis 

ganxilvisaTvis unda SevexoT mis inteleqtis dones da impulsurobas.

inteleqtis done
kriminologiurma kvlevebma cxadyo, rom damnaSavis inteleqtsa 

da mis mier danaSaulis Cadenas Soris garkveuli kavSiri arsebobs. 
damnaSaveebis inteleqtis done (kvota) ufro dabalia, vidre udan-
aSaulo pirebis. es ar gulisxmobs imas, rom damnaSaveebi `goneba-
Clungebi an Wkuasustebi~ arian da ar SeuZliaT sisxlis samarTlis 
normebis dacva. 

etiketirebis Teoria inteleqtis dabal dones xsnis damnaSavis 
etiketirebidan gamomdinare uaryofiT movlenebze, romelic, pirvel 
rigSi, mis swavlaze aisaxeba. magaliTad, pirs, romelic policiam daa-
kava, meti sirTule uCndeba sazogadoebaSi (skolaSi, universitetSi, 
sportul gaerTianebaSi) integraciis procesSi, rac piris intele-
qtis Sesustebas iwvevs.65

garda amisa, aRsaniSnavia isic, rom pirebi, romlebic skolaSi 
arasakmarisi swavlis gamo nalkebi inteleqtiT gamoirCevian, urTul-
debaT sazogadoebaSi integracia, samsaxuris povna arakvalificiuri 
ganaTlebis gamo, rac, Tavis mxriv, zrdis imis albaTobas, rom aseTi 
piri danaSauls Caidens. xazgasasmelia aseve is garemoebac, rom xSir-
ad swored maRali inteleqtualuri done iwvevs danaSaulis Cadenas 
(politikuri da Tanamdebobrivi danaSaulebi).66 

impulsuroba
kriminologiurma kvlevebma aseve aCvena, rom seriuli damna-

Saveebi, Cveulebrivi damnaSaveebisagan gansxvavebiT, impulsurobiT 
gamoirCevian.

impulsuroba gulisxmobs adamianis qmedebas spontanur, ukontro-
lo, umravles SemTxvevaSi, Zlieri sulieri aRelvebis mdgomareobaSi. 
impulsuroba SeiZleba iyos rogorc mozRvavebuli energiis, ise sa-
kuTar impulsurobaze arasakmarisi kontrolis Sedegi.67

mometebuli impulsuroba gamovlindeba, magaliTad, adamianis 
riskianobaSi, windauxedav qcevasa da daufiqreblad gadawyvetilebis 
miRebaSi, `sulmokleobaSi~.

65  Meier, B.-D., 2007. S. 152.
66  Mergen, A., 1995. S. 187.
67  Nedopil, N., 2000. S. 160.
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mometebuli impulsuroba SesaZlebelia kanonis darRvevaSic ga-
daizardos. jer kidev bavSvobis asakSi mometebuli impulsuroba 
didobaSi SeiZleba danaSaulebriv qmedebebSi gadaizardos. `rTuli 
bavSvebi~, romlebic gamoirCevian gadametebuli aRelvebulobiT, 
gauwonasworebeli xasiaTiT, advilad brazdebian da bavSvur agresi-
ulobas xSirad sibraziT gamoxataven, mozardobisa da didobis peri-
odSi kriminaluri qcevis ganxorcielebas naklebad eridebian.68

kriminaluri karieris dasawyisSi bevri damnaSave piri gamoirCeva 
yuradRebis naklebobiTa da hiperaqtiulobiT.69

6.2. arasrulwlovani seriuli damnaSavis socialuri profili

6.2.1. ojaxi
damnaSavis pirovnebis kriminologiuri kvlevis dros aucilebe-

lia damnaSavis ojaxuri mdgomareobis gageba. fsiqologiuri Tval-
sazrisiT, adamiani pirovnuli ganviTarebis procesSi ojaxidan iRebs 
mniSvnelovan impulsebs. ojaxuri urTierTobis dros adamianebi so-
cialur, emociur da sakomunikacio komponentebs swavloben, romle-
bic mniSvnelovan rols TamaSoben maT Semdgom ganviTarebaSi. dana-
Saulis Cadenis mizezebis gamokvlevis mizniT kriminologiam didi 
xnis win daiwyo damnaSaveebis da aradamnaSaveebis erTmaneTTan Se-
dareba da analizi. am mxriv, mniSvnelovani yuradReba eqceva maTi 
ojaxuri mdgo mareobis Sedarebas, aRzrdis wesebs, mSoblebs Soris 
urTierTobas. kriminologiurma kvlevam daadastura, rom ojaxur 
mdgomareobasa da mogvianebiT piris mier danaSaulis Cadenas, erTma-
neTTan mWidro kavSiri aqvT.70 

ojaxis mniSvneloba ZiriTadad damokidebulia mSoblebsa da Svi-
lebs Soris urTierTobaze da ojaxur atmosferoze. arasistemuri 
aRzrda da aRzrdis Zalismieri meTodebi negatiur gavlenas axdens 
bavSvis Camoyalibebaze. bavSvis ganviTarebaze aseve cudad moqmedebs 
masze kontrolis nakleboba, rodesac bavSvi sakuTar Tavs aris min-
dobili. germaniis sakonstitucio sasamarTlo aRiarebs mSoblebis 
upiratesobas Svilebis aRzrdis sakiTxSi saxelmwifo struqturebTan 
SedarebiT. zogadad, mSobels SeuZlia saxelmwifo struqturebisagan 
Caurevlad sakuTari Sexedulebisamebr aRzardos Svili.71 saxelmwi-
fos gaaCnia valdebuleba ganaxorcielos prevenciuli RonisZiebebi, 
raTa ar dasWirdes mSoblis aRmzrdelobiT saqmianobaSi Careva da 
misi kontroli.72 saxelmwifos mxolod maSin aqvs mSoblis aRmzrd-
elobiT sakiTxSi Carevis ufleba, Tu bavSvis aRzrdas mSobeli araje-

68  Meier, B.-D., 2007. S. 153.
69  iqve.
70  igive, gv. 154.
71  germaniis federaluri sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetileba (BVerf-
GE) 59, S. 363; Gröpl, Ch./Windthorst, K./von Coelln, Ch., 2013. S. 145.
72  Oberloskamp, H./Brosch, D./Brosey, D./Grühn, C., 2011. S. 3. 
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rovnad anxorcielebs.73

kriminolog goZiaSvilis azriT, arasrulwlovan damnaSaveTa so-
cialurad mavnebeli Tvisebebis formirebis mTavar faqtors arakeTi-
luzrunvelyofili ojaxi warmoadgens. amgvari ojaxebisaTvis damaxa-
siaTebelia daqveiTebuli profesionaluri, materialuri da sagan-
manaTleblo-kulturuli done, Sidaojaxuri konfliqtebi da ojaxis 
ufros wevrTa uaryofiTi damokidebuleba qcevis socialurad miRe-
buli formebis mimarT.74

Sidaojaxur konfliqtebsa da ojaxur Zaladobas SeuZlia uaryofi-
Ti gavlena moaxdinos rogorc vaJebze, aseve gogonebze. am mxriv sain-
teresoa swavlebis Teoriis analizi. swavla dakvirvebis Sedegad an 
dakvirvebiT swavla, rasac swavlebis Teoria moiazrebs, gulisxmobs 
cnobier da aracnobier dakvirvebas da dakvirvebis Sedegad naswavli 
qcevis gameorebas. dakvirvebiT swavloben patara bavSvebi, rodesac 
isini akvirdebian TavianTi mSoblebis an maTTan axlos myofi pirebis 
saqciels da cdiloben maT mibaZvas, imeoreben ufrosebis qcevas.75

ojaxuri Zaladobis SemTxvevaSi, Tu qaliSvili xedavs, rom mama 
sistematurad ayenebs dedas fizikur da fsiqologiur Seuracxyo-
fas (Zaladobas), gaTxovebis Semdeg, Tu gogona imave situaciaSi aR-
moCndeba, anu meuRle mis mimarTac gamoiyenebs Zaladobas, misTvis 
(qalisaTvis) advili iqneba ojaxur ZaladobasTan Segueba da misi moT-
mena.76

ojaxuri Zaladobis mxriv sainteresoa am Zaladobis meore 
aspeqtic, kerZod, mozardebs ojaxSi naswavli konfliqtis mogvarebis 
meTodi (dartyma, cema, dayvireba) quCaSi gamoaqvT da konfliqturi 
situaciebis mogvarebas Zaladobis gamoyenebiT cdiloben.77

zemoaRniSnulidan gamomdinare, SeiZleba iTqvas, rom ojaxSi mSo-
blebs Soris Zaladobaze dakvirvebiT mozardebis erTi nawili swav-
lobs damnaSavis, xolo meore _ dazaralebulis qcevas, romelTac 
isini Sesabamis situaciebSi iyeneben.78

mSoblebsa da Svilebs Soris urTierTobis mniSvnelobasTan er-
Tad bavSvis ganviTarebisas gasaTvaliswinebelia is socialuri pi-
robebi, romelSic ojaxs uwevs cxovreba: siRaribe, sacxovrebeli 
adgili, mSoblebis socialuri garemo (alkoholizmi, narkomanoba, 
umuSevroba, damnaSaveoba), ojaxis wevrebis raodenoba. SesaZlebelia 
zemoT CamoTvlili faqtorebidan erT-erTis arsebobam bavSvis nega-
tiurad ganviTarebaze raime saxis gavlena ar moaxdinos, ramdenime 
amgvari faqtoris Serwyma ki xSirad negatiurad moqmedebs bavSvis 
ganviTarebaze, vinaidan irRveva bavSvis aRzrdis, misi kontrolisa da 

73  Gröpl, Ch./Windthorst, K./von Coelln, Ch., 2013. S. 151.
74  goZiaSvili i., 1997, gv. 37.
75  Schwind, H-D., 2008. S. 128.
76  Niesing, J., 1996. S. 104.
77  ix. qurxuli l., 2006, gv. 68, 75. 
78  Schneider, U., 1987. S. 107.
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mSoblebTan emociuri kavSiris erTiani sistema, rac, Tavis mxriv, misi 
damnaSaved Camoyalibebis albaTobas aZlierebs.79

`rTulma bavSvebma~, romlebic gamoirCevian hiperaqtiulobiT, 
xSiri uxasiaTobiT, brazianobiTa da gauwonasworeblobiT, SesaZle-
belia mSoblebSi frustracia da agresia gamoiwvion. aseTi `rTuli 
bavSvebis~ mimarT mSoblebi xSirad aRzrdis Zaladobriv meTodebs 
iyeneben, ramac, Tavis mxriv, mogvianebiT mozardis danaSaulebriv 
saqcielze gamaZlierebeli efeqti SeiZleba iqonios (konfliqtis 
ojaxSi naswavli `wesebiT~ mogvareba).80

mozardisaTvis ojaxi aris ara mxolod sakuTari identifikaciis 
adgili, aramed erTgvari xidic misi sazogadoebrivi da socialuri 
identifikaciisaTvis. ojaxis socialuri funqcia, upirveles yov-
lisa, mozardisaTvis jansaRi identifikaciis SesaZleblobis micemaa, 
raTa man SeZlos sazogadoebaSi Tavis damkvidreba.81 ojaxi iTvleba 
mozardis socializaciis pirvel wyarod.82

am mxriv didi roli eniWeba rogorc mSoblebsa da Svilebs Soris 
an mSoblebs Soris urTierTobas, aseve ojaxis Semadgenlobas.

`ojaxis Semadgenloba da mSoblis emociuri ganwyoba pirdapir 
ukavSirdeba bavSvis sulier mdgomareobas da masSi gamoxatulebas 
poulobs moWarbebuli agresia da sxva emociuri darRvevebi,~83 rac 
xSirad SeiZleba gamoixatos kanoniT dadgenili normebis darRvevaSi.

kriminologiuri diskusiis sagania aseve dangreuli ojaxis roli 
bavSvis kriminalad CamoyalibebaSi.84 SesaZlebelia, dangreulma 
ojaxma (broken-home) pirdapiri mniSvnelobiT bavSvis damnaSaveoba ar 
gamoiwvios, magram mSoblebis gayra SeiZleba mogvevlinos mSoblebsa 
da Svilebs Soris urTierTobis xelSemSlel faqtorad, rac, Tavis 
mxriv, bavSvs did emociur zians ayenebs.85 

mecnierTa erTi nawili miiCnevs, rom dangreulma ojaxebma Sei-
Zleba danaSaulis Cadenas Seuwyos xeli.86

Broken home _ arasruli ojaxi, anu iseTi ojaxi, romelic struq-
turulad arasruli da araorganizebuli an `dangreulia~, zogadad 
ufro metad dgas danaSaulis Cadenis riskis winaSe da Sesabamisad, 
aseTi ojaxebidan gamosuli mozardebi ufro xSirad xdebian damna-
Saveebi.87

mSoblebis gayra an erT-erTi mSoblis sikvdili iwvevs ojaxis 
normaluri funqcionirebisaTvis xelis SeSlas. am dros bavSvebi 

79  Meier, B.-D., 2007. S. 156.
80  iqve.
81  Hellmer, J., 1978. S. 79.
82  Bauer, G./Winkler von Mohrenfels, K., 1985. S. 9.
83  qurxuli l., 2006, gv. 72.
84  Schwind, H-D., 2008. S. 374.
85  Meier, B.-D., 2007. S. 155; kvirikaSvili, b./andRulaZe, T., 2000, gv. 101.
86  Tekles, H., 1998. S. 15-20.
87  Lamnek, S., 1985. S. 99; Schneider, H.J, 1987. S. 651.
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arasasurvelad miiCneven mSoblis xelmeored daqorwinebas.88

magram mxolod mSoblebis gayra an erT-erTi mSoblis sikvdili 
ar aris danaSaulebrivi qmedebis gamomwvevi, mniSvnelovania agreTve 
mozardis socialuri garemo da misi socializacia.89

ojaxis daSlis Semdeg, rodesac mSoblebi kontaqts ar wyveten da 
Svilebis problemebs erTad agvareben, ukanasknelni SedarebiT iolad 
eguebian Seqmnil situacias. es ufro mniSvnelovania vaJebisaTvis, 
radgan mamasTan emociuri kavSiris damyareba maTTvis ufro iolia90 
da Sesabamisad, am kavSiris gawyvetam SeiZleba uaryofiTi emociebi 
warmoqmnas maTSi, rac danaSaulebriv qmedebebSi SeiZleba gadaizar-
dos.

zogadad, saubari arasruli ojaxebidan gamosuli mozardebis 
danaSaulebriv saqcielze SeuZlebelia. igi damokidebulia mSoblis 
samuSao drois ganawilebaze (naxevari Tu mTeli ganakveTi), mozar-
dis wlovanebaze, ojaxSi arsebul socialur garemoze, megobrebis 
socialur wreze da a. S.91

6.2.2. skola
bavSvis asakis matebasTan erTad, masze zegavlenis moxdenis Tval-

TaxedviT, mniSvnelovani roli eniWeba misi socializaciis sxva in-
stanciebsac: skolas, samegobro wres da masobrivi mediis saSuale-
bebs.

skolas didi mniSvneloba aqvs mozardis aRzrdis sakiTxSi. pro-
gramuli swavlebis garda, igi mozardis moralur mxaresac unda 
avsebdes da amdidrebdes. skolaSi unda aswavlidnen aseve iseT Rireb-
ulebebs, romelic mniSvnelovania adamianTa Tanacxovrebis, mozardis 
pirovnuli da sazogadoebrivi ganviTarebisaTvis.92 sxvisi pativiscema 
da sxvisi uflebebis dacva (ar Selaxva) damokidebulia aRzrdisgan 
miRebul Rirebulebebze.

kriminologiuri kvlevebis dros didi yuradReba eqceva sagan-
manaTleblo dawesebulebebs _ skolebs, vinaidan skola is instanciaa, 
romelic saxelmwifos didi materialuri resursebis mobilizacias-
Tan aris dakavSirebuli, da romlis saqmianobis ZiriTadi mizani bavS-
visa da mozardis aRzrda-ganaTleba da pirovnuli ganviTarebaa.93

skola, sadac bavSvebi dRis garkveul nawils (20-30%-s) atareben, 
kriminologiuri kvlevisaTvis sainteresoa imaze sapasuxod, arsebobs 
Tu ara gansxvaveba damnaSave da aradamnaSave mozardebs Soris sas-
kolo qcevaSi an saskolo miRwevebSi?

kriminologiurma kvlevebma aCvena, rom mozardebi, romlebic 

88  Lamnek, S., 1985. S. 101.
89  iqve.
90  qurxuli l., 2006, gv. 74.
91  Lamnek, S., 1985. S. 102.
92  Walter, M., 2005. S. 107.
93  iqve.
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mogvianebiT danaSaulebriv gzas daadgnen, skolis periodSi TavianTi 
saqcieliT xSirad TvalSisacemi xdebodnen.94 

skolis periodSi im mozardebis `TvalSisacemoba~, romlebic 
mogvianebiT damnaSaveebi gaxdnen, gamoixateboda sami komponentiT:95 

1. skolaze uaryofiTi warmodgena (damokidebuleba). damnaSaveebs 
xSirad skolaze uaryofiTi warmodgena (damokidebuleba) aqvT, rac 
gamoixateba saskolo masalisa da saskolo moTxovnilebebis dakmayo-
filebis mimarT uinteresobiT. bavSvis uinteresobis mizezi zogierT 
SemTxvevaSi socialuri (narkomani, loTi mSoblebi) da ekonomikuri 
(skolis wignebis SeZenis SeuZlebloba usaxsrobis gamo) safuZvlebi 
SeiZleba iyos.

2. saskolo sagnebisa da skolis personalis mimarT agresiuli 
damokidebuleba. damnaSaveebi saskolo asakSi xSirad gamoirCevian 
saskolo sagnebisa da skolis personalis mimarT agresiuli damokide-
bulebiT, risi Sedegic aris gakveTilebis CatarebisaTvis xelis SeS-
la, skolis inventaris dazianeba-ganadgureba.

3. skolaSi cudi niSnebis miReba. seriuli damnaSaveebis umrav-
lesoba gamoirCeva cudi saskolo niSnebiT, rac, Tavis mxriv, iwvevs 
klasSi CarCenas an/da skolis datovebas (gamocvlas), ris gamoc bavSvi 
iZulebulia Seeguos axal socialur garemos, Tanatolebs, maswav-
lebels, rac aseve uaryofiT gavlenas axdens mis pirovnul ganviTa-
rebaze.

kriminologiaSi diskusias iwvevs skolis gacdenis urTierTobis 
sakiTxi danaSaulis CadenasTan.96 im pirebs, romlebic mogvianebiT 
damnaSaveebi gaxdnen, axasiaTebdaT skolis xSiri gacdena. skolis 
gacdena gamowveulia rogorc moswavlis mier saskolo masalisadmi 
uinteresobiT, aseve saskolo davalebebisgan Tavis aridebiT. skolas, 
rogorc mozardis socializaciis erT-erT umTavres instituts, Seu-
Zlia mozardi Camoayalibos rogorc damnaSaved, aseve aradamnaSaved. 
kerZod, skolis periodSi bavSvis mier gakveTilebis gacdena an cudi 
niSnebis miReba Tu gamoiwvevs mis etiketirebas, rogorc arafris Sem-
Zle mozardisa, romelmac maswavleblis moTxovnebs Tavi ver gaarT-
va, SesaZloa moswavles ubiZgos iqiTken, rom man `Tavi Seafaros~ im 
socialur garemos, sadac misi Rirebulebebi (skolis gacdena, cudi 
niSnebi) miRebulia, xolo etiketirebuli mozardis socialuri gare-
modan danaSaulis Cadenamde xSirad erTi nabijia darCenili.97 amde-
nad, skolaSi mozardis saqciels didi mniSvneloba aqvs misi Semdgomi 
cxovrebis gzaze. mozardis swavlisaTvis mniSvnelovania ojaxuri 
situacia, mis swavlaze kontroli, mSoblisa da maswavleblis urT-
ierToba.

94  Bereswill, M./Greve, W. (Hrsg.), 2001. S. 119.
95  Meier, B.-D., 2007. S. 157.
96  Göppinger, H., 1983. S. 60.
97  Lamnek, S., 1985. S. 147.
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skolis periodSi mozardTa uinteresoba iwvevs maTi saskolo 
ganaTlebis gareSe darCenas, rac aferxebs profesiuli ganaTlebis 
miRebas da xels uSlis maT SemdgomSi samsaxuris moZieba-dawyebas.

erT-erT mniSvnelovan problemas warmoadgens skolaSi bavSvTa 
Zaladobis sakiTxi. iunisefis (gaeros bavSTa fondis) mier 2007-2008 
wlebSi Catarebulma kvlevam aCvena, rom 93 skolis 11-dan 17 wlamde 
asakis 1300 gamokiTxuli moswavlis 77,5% skolaSi Tavs `yovelTvis~ 
usafrTxod grZnobs, 17,2% _ `Cveulebriv~, 3,9% _ `zogjer~, xolo 
1,4% arasodes grZnobs Tavs usafrTxod skolaSi.98 pirvel rigSi, 
sakiTxavia, Tu rogor SeiZleba gagebul iqnes kiTxva `skolaSi moswav-
le Cveulebriv usafrTxod grZnobs Tavs?~ `Tavis usafrTxod grZno-
ba~ wminda subieqturi xasiaTis sakiTxia da vfiqrobT, Tu moswavle 
yovelTvis usafrTxod ar grZnobs Tavs, maSin mas awuxebs azri, rom 
SesaZlebelia masze ganxorcieldes garkveuli saxis Zaladoba. mo-
cemuli gamokiTxvis Sedegebs SesaZlebelia ori mxridan SevxedoT: 
pirveli, rom moswavleTa didi umravlesoba _ 77,5% _ Tavs skolaSi 
usafrTxod grZnobs da meore, rom yoveli meoTxe-mexuTe moswavle 
skolaSi Tavs usafrTxod ar grZnobs. Tu im moswavleebis (22,5%) um-
ravlesoba, romlebic Tavs usafrTxod ar grZnoben vaJebi arian, maSin 
skolis usafrTxoebaze saubari ar SeiZleba, vinaidan es 22,5% aris 
problemuri jgufi moswavleebisa, romelTac SeiZleba Tavis dasaca-
vad skolaSi civi iaraRi (dana) daaqvT da safrTxes uqmnian Tanas-
kolelebis sicocxlesa da janmrTelobas.

metad sainteresoa skolaSi moswavleTa fizikuri dasjis sakiTxi. 
unda aRiniSnos, rom saqarTvelos konstituciis me-16 muxliT qveynis 
yvela moqalaqes aqvs fizikuri xelSeuxeblobis ufleba. Sesabamisad, 
skolis moswavlis fizikuri dasja ewinaaRmdegba konstituciis me-16 
muxls da ar SeiZleba gamarTlebul iqnes bavSvis interesiT.99

bolo wlebSi sajaro skolebTan erTad Semovida kerZo skolebi. 
kerZo da sajaro skolis Sedareba kerZo skolebis upiratesobisken 
ixreba: naklebi moswavle klasSi, Tanxis gadaxdis gamo mSoblebis meti 
daintereseba saswavlo procesiT da Svilis saskolo moswrebiT, mas-
wavleblebis ukeTesi anazRaureba da motivaciis ufro maRali done, 
kargi menejmenti da teqnikuri Tu saswavlo resursis ukeTesi baza. 
sajaro da kerZo skolis konkurencia uaxloes momavalSi TvalsaCi-
no gaxdeba moswavleTa saskolo moswrebis da karieruli warmatebis 
mxrivac.

sajaro skolam aucilebelia daibrunos Tavisi Cveuli roli da 
konkurencia gauwios kerZo skolas. Tu sajaro skolam ver SesZlo 

98  ix. gaeros bavSTa fondis (iunisefis), saqarTveloSi bavSvebis mimarT Zalad-
obis erovnuli kvleva 2007-2008.
99  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqalaqeo-
ba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. Tbilisi, 2013. gv. 100. 
(muxli 16, gociriZe, e.)
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konkurenciis gaweva  10-15 wlis Semdeg SeiZleba Camoyalibdes sazoga-
doebrivi elita, kerZo skoladamTavrebulebis, romelTac ukeTesi 
saskolo ganaTleba miiRes, Sesabamisad, ukeTes umaRles ganaTlebas 
eziarebian da karierul winsvlas swrafad gaivlian. sajaro skol-
adamTavrebulebis didi nawili, ver SeZlebs kerZo skoladamTavreb-
ulebisaTvis konkurenciis gawevas da Tu maT saxelmwifo profesiul 
ganaTlebas ar SesTavazebs, isini (sajaro skoladamTavrebulebi) didi 
albaTobiT quCaSi aRmoCndebian da sakuTari Tavis aRiarebisa da dam-
kvidrebisaTvis kriminaluri subkultura Seqmnas (ix. qoenis subkul-
turis Teoria).

6.2.3. TanatolebTan urTierToba
saskolo ganaTlebasTan erTad didi mniSvneloba eniWeba mozar-

dis TanatolebTan urTierTobas. TanatolebTan kontaqti, erTnai-
ri survilebis qona, saerTo gamocdilebis miReba, megobrebis yola 
mniSvnelovani faqtorebia mozardis socialuri kompetenciis ganvi-
TarebisaTvis.100

kriminologiurma kvlevebma daadastures, rom mozardebis mier 
danaSaulis Cadenaze mniSvnelovan gavlenas axdens megobrebis wre.101 
mozardis iseT pirebTan kontaqti, romelTac danaSauli aqvT Cadeni-
li, didi albaTobiT gamoiwvevs mozardis mier danaSaulis Cadenas.102

mas, vinc xSirad Cadis danaSauls, iseTi megobrebi hyavs (subkul-
tura, banda), romelTaTvisac kanonis darRveva (kriminaluri qmedeba) 
normaluri saqcielia.

mSoblebisa da dedmamiSvilebisagan gansxvavebiT, mozards TviTon 
SeuZlia airCios megobrebis wre. kvlevebis Sedegad dadginda, rom 
ojaxis wevrebTan konfliqturi situaciebi xSirad xels uwyobs mo-
zardis iseT samegobro wreSi CarTvas, romelic danaSaulebriv saqmi-
anobas misdevs.103

garda amisa, mSoblebTan konfliqtSi myofi mozardisTvis suler-
Ti xdeba masTan dakavSirebuli mSoblebis molodinebi da survilebi, 
Sesabamisad, sustdeba socialuri kontroli mSoblebis mxridan. sa-
magierod, sul ufro Zlierdeba kavSirebi samegobro wresTan, mego-
brebis azri ufro mniSvnelovani xdeba mozardisTvis da Sesabamisad, 
is cdilobs samegobros molodinis gamarTlebas. rig SemTxvevebSi 
swored amiT SeiZleba aixsnas arasrulwlovanTa mxridan jgufuri 
danaSaulis Cadenisken midrekileba. aRniSnuli mosazreba gamyarebu-
lia socialuri kontrolis TeoriebiT, romelic dawvrilebiT aris 
ganxiluli wignis momdevno TavebSi. 

megobrebis SerCevis TvalsazrisiT mozardze did gavlenas ax-

100  Meier, B.-D., 2007. S. 159.
101  Wetzels, P. /Enzmann, D., 1999. S. 129.
102  Dessecker, A. (Hrsg.), 2006. S. 69.
103  Wetzels, P., u.a., 2001. S. 274.
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dens manamde misi socializacia. mozardebi iseT megobrebs irCeven, 
romelTa Zaladobrivi qmedebebi Seesabameba mSoblebis warmodgenas 
Zaladobaze.104

skolidan gariyuli da mSoblebis kontrols moklebuli mozardi 
TavSesafars TanatolebSi poulobs. arasrulwlovnebi jgufurad da-
naSaulis Cadenas azartiT xsnian.105 baZaRua, ucxoeli kriminologebi-
sagan gansxvavebiT,106 miiCnevs, rom arasrulwlovnebis mier Cadenili 
jgufuri danaSauli xdeba ara jgufuri zewoliT, aramed bavSvuri in-
teresiT, rac pirovnebis gaukuRmarTebuli Camoyalibebis Sedegia.107

vfiqrobT, ̀ pirovnebis gaukuRmarTebulad Camoyalibeba~ xdeba ma-
nam, sanam igi sxva mozardebTan erTad danaSaulebriv jgufs Seqmnis. 
mozardTa jgufSi statusis mopoveba-SenarCunebisaTvis saWiroa mo-
zardma jgufis sxva wevrebTan erTad Caidinos danaSauli, anu jgufis 
mxridan garkveuli fsiqologiuri `zewola~ aSkaraa, imis miuxedavad, 
`pirovnebis gaukuRmarTebulad Camoyalibebas~ davabralebT amas Tu 
mozardis `bavSvur interess~. es ukanaskneli SesaZlebelia mozards 
pirveli danaSaulis Cadenis dros hqondes, magram Tu igi bavSvuri 
interesis dakmayofilebis Semdeg mainc sCadis jgufur danaSauls, es 
jgufis zegavlenaze miuTiTebs. gasaTvaliswinebelia aseve is gare-
moeba, rom jgufi mozardisaTvis identifikaciis saSualebas war-
moadgens, aqedan gamomdinare, mozards cnobierad Tu aracnobierad, 
Tundac sakuTari interesebis winaaRmdeg, xSirad identifikaciis da-
kargvis SiSiT, uwevs jgufis normebs daqvemdebareba. amdenad, jgufs 
didi zegavlena SeuZlia iqonios mozardis mier danaSaulis Cadenaze.

daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom mozardebis iseT samegobro 
wresTan kontaqti, romelic danaSauls sCadis, SesaZlebels xdis mo-
zardebis mxridan danaSaulis Cadenas.108

6.2.4. Tavisufali drois gatareba (kompiuteri, masmedia)
Tavisufali drois optimalurad gatarebas mniSvnelovani adgili 

ukavia danaSaulis Cadenis prevenciis TvalsazrisiT. mozardebis (da 
ara marto maT) mier danaSaulebrivi qmedebebi xorcieldeba Tavisu-
fal dros, e. i. drois im monakveTSi, rodesac adamians arc biolo-
giuri aucilebloba (Zili, avadmyofoba) da arc mesame pirisagan war-
moSobili valdebulebebis Sesruleba ar uwevs (skolis maswavlebeli, 
ojaxis wevri). zemoaRniSnulis gamo kriminologiuri kvleva mimarTu-
lia Tavisufali drois periodSi danaSaulis Cadenaze.109

104  Wetzels, P. /Enzmann, D., 1999. S. 129.
105  baZaRua m., 1998, gv. 89
106  Wetzels, P. /Enzmann, D., 1999. S. 129; Göppinger, H. 2008. S. 147.
107  baZaRua m., 1998, gv. 90.
108  Meier, B.-D., 2007. S. 160.
109  iqve.
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damnaSaveebis mier Tavisufali drois gatareba, sxva pirebisagan 
gansxvavebiT, gamoirCeva spontanurobiT, daugegmaobiT da situaci-
idan gamomdinare moqmedebiT.110

kriminologiuri TvalTaxedviT Tavisufali drois mniSvneloba 
gansxvavdeba ojaxuri, saskolo da samegobro garemosagan, vinaidan 
igi piris ganaTlebisa da socialuri ganviTarebis instituciebs ar 
miekuTvneba.111 pirovnebas (maT Soris damnaSavesac) ufleba aqvs in-
dividualurad, sakuTari Sexedulebisamebr, gamoiyenos Tavisufali 
dro. Tavisufali drois kriminologiur kvlevas mxolod informa-
ciis miRebis funqcia aqvs, raTa gamoiyenos zomebi danaSaulis gan-
meorebiTi Cadenis aRsakveTad (specialuri prevencia): Tavisufali 
drois rogor gatarebas SeiZleba mohyves danaSaulebrivi qmedeba?

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos statistikuri monaceme-
biT arasrulwlovan msjavrdebulTa 60 procenti ar muSaobs da ar 
swavlobs,112 rac qveyanaSi arsebuli politikuri problemebis (sas-
kolo zedamxedvelobis nakleboba, masobrivi umuSevroba, swav-
lis uperspeqtivoba, profesiuli saswavleblebis gauqmeba) garda, 
sazogadoebriv problemebzec miuTiTebs, kerZod, Tavisufali drois 
gatarebis sakiTxze, vinaidan mozards xSirad Tavisufali drois nay-
ofierad gatarebis dros aReZvreba swavlis an muSaobis survili. mag-
aliTad, mozards, romelic bevrs mogzaurobs qarTuli kulturis 
Zeglebis gasacnobad, SesaZlebelia gauCndes survili gaxdes arqe-
ologi, eTnologi an imuSaos aseTi kulturuli Zeglebis saremonto 
samuSaoebze.

xelovneba da aqtiuri sporti Tavisufali drois gatarebis iseTi 
saSualebebia, romlebic sazogadoebis didi nawilis mier aris aRiare-
buli, Tumca xSirad mozardTa dainteresebas ver hpovebs, magaliTad, 
Tavisi surviliT cota mozardi Tu wava xelovnebis an eTnografiul 
muzeumSi. sporti iseTive saxis Tavisufali drois gatarebis saSu-
alebaa, romelsac SeiZleba iTqvas, rom saerTod ar arsebobs. sports 
mxolod profesionali sportsmenebi misdeven aqtiurad. Tu gadavxe-
davT dedaqalaqis sportul-gamajansaRebel centrebs, isini mxolod 
profesional sportsmenebs avarjiSeben da mozards, romelsac fex-
burTis TamaSi unda, amas ver axerxebs. mas aRaraferi darCenia, gar-
da quCaSi drois gatarebisa, kinoSi an barSi wasvlisa, televizoris 
yurebisa da kompiuteris TamaSisa.

qalaqSi aSenebuli sportuli moednebi, maqsimum, 10-12 mozards 
itevs da mxolod erTi saxis sportuli TamaSisTvis aris gankuTvnili 
(fexburTi an kalaTburTi). garda amisa, am sportul moednebze mxo-
lod karg amindSi SeiZleba TamaSi. Tu gaviTvaliswinebT im garemoe-

110  Göppinger, H., 1983. S. 89.
111  Meier, B.-D., 2007. S. 161.
112  ix. www.supremecourt.ge 
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bas, rom ormilionian TbilisSi finansurad xelmisawvdomi sul ram-
denime daxuruli sacurao auzi arsebobs, maSin aravisTvis ar unda 
iyos gasakviri, Tu ratom dganan mozardebi mTeli dRis ganmavlobaSi 
quCaSi an ratom TamaSoben kompiuterul TamaSebs an uyureben saxlSi 
Zaladobriv filmebs, romelTac SeuZliaT sxvadasxvagvarad imoqme-
don arasrulwlovanze. am mxriv sainteresoa Zaladobrivi qmedebebis 
satelevizio gadacemebisa da kompiuteruli TamaSebis Teoriuli 
safuZvlebis ganxilva. 

kaTarzisis Teoria: kaTarzisis Teoriis Tanaxmad, satelevizio 
agresia xels uwyobs adamians agresiuli emociebisagan ganmuxtvas. 
piri, romelic agresias televizorSi uyurebs, Tavs aigivebs ekranze 
gamosaxul agresorTan da mis agresiul qmedebebs ise aRiqvams, ro-
gorc sakuTars. agresiuli siuJetis Sedegad igi Tavisufldeba saku-
Tari agresiisagan.

kaTarzisis Teoria 1969 wels Camoayaliba Feschbach-ma.113 froi-
diseul moTxovnilebaTa Sesaxeb mosazrebas igi safuZvlad udebs 
kaTarzisis Teoriis Camoyalibebas da ambobs, rom fantaziuri qceva 
ukureaqciis erTgvari meqanizmia, romelic nanaxi agresiis safuZvel-
ze sakuTar agresiasTan identifikaciis saSualebas iZleva (fantaziis 
doneze).114  

Feschbach-ma kvlevebis safuZvelze daadgina, rom 1. didi xnis 
ganmavlobaSi (6 Tve) agresiuli satelevizio gadacemebis yureba sa-
kuTari agresiuli qmedebebis momatebas ar iwvevs; da 2. didi xnis 
ganmavlobaSi agresiuli satelevizio gadacemebis yureba, sakuTari 
agresiuli qmedebebis klebas da kontrols uwyobs xels.115

Sekavebis Teoria (Inhibition): Sekavebis Teoriis Tanaxmad, satele-
vizio Zaladoba akavebs sakuTar agresiul emociebs. mocemuli Teo-
ria ekuTvnis avtorTa jgufs, romlis warmomadgenelia Berkowitz.116 
misi 1963 wels gamoqveynebuli Sekavebis Teoria Feschbach-is kvle-
vis Sedegebis interpretaciisa da sakuTari eqsperimentebis Sedegia. 
Berkowitz-is azriT, agresiis Sekaveba xdeba agresiis SiSis gamo. es SiSi 
Zaladobis mimarT adamianSi warmoiSoba agresiuli filmebis yurebiT.

stimulirebis Teoria: stimulirebis Teoriis Tanaxmad, satele-
vizio sivrceSi nanaxi Zaladoba stimulis mimcemia mnaxvelisaTvis da 
xdeba agresiuli qcevis swavla. stimulirebis Teoria Camoayalibes 
e. w. Berkowitz-is jgufis wevrebma 1966 wels.117 aRniSnul Teorias mxa-

113  Feshbach, S., 1969. 
114  Mattern, U., 1982. S. 308.
115  iqve.
116  Berkowitz, L., et al., 1963. pg. 217-229.
117  Geen, R., et al., 1966. pg. 456-465.
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ri dauWira albert banduram, romelmac am sakiTxTan dakavSirebiT 
ramdenime eqsperimenti Caatara118 skolamdeli asakis bavSvebze da 
daadgina, rom dakvirvebiT (Tundac satelevizio gadacemebiT) bavS-
vebi agresiulobas swavloben. naswavli agresiuloba didi xnis ganma-
vlobaSia maTi qcevis Semadgeneli nawili. 

fsiqologma banduram Tavis TanamSromlebTan erTad mimarTa 
Semdegi saxis laboratoriul eqsperiments: 3-dan 6 wlamde 96 bavS-
vi uyurebda (akvirdeboda) zrdasruli adamianis agresiul qmedebas. 
bavSvebis erTi jgufi zrdasruli adamianis agresiul saqciels ak-
virdeboda bunebriv pirobebSi, bavSvebis meore jgufi imave saqciels 
uyurebda filmSi, mesame jgufi imave saqciels uyurebda multipi-
kaciur filmSi, xolo bavSvebis meoTxe (sakontrolo) jgufs araferi 
aCvenes. zrdasruli adamianis agresiuli qmedeba, romelic bavSvebis 
samma jgufma naxa, iyo aseTi: plastikatis saTamaSo figuras, saxelad 
`bobo~, adamiani uyviroda da xels an CaquCs urtyamda.

amis Semdeg TiToeul bavSvs ufleba hqonda 20 wuTis ganmavlobaSi 
eTamaSa oTaxSi, romelSic, sxva saTamaSoebTan erTad, `boboc~ ido.

eqsperimentis Sedegi iyo is, rom sakontrolo (meoTxe) jgufis 
bavSvebs, romlebsac araferi unaxavT, `bobosTvis~ xeli ar uxliaT, 
roca danarCeni samive jgufis bavSvebi (romelTac naxes ̀ bobos~ cema), 
`bobos~ urtyamdnen da uyvirodnen ise, rogorc maT es naxes.119

miCvevis (Habitual) Teoria: mocemuli Teoriis Tanaxmad, satele-
vizio ekranze nanaxi Zaladoba adamianSi emociebis TandaTan, uwyvetad 
Senelebas da bolos saerTod gaqrobas iwvevs. Teoriis ZiriTadi mim-
devrebi arian Berger120 da Lazarus et al.121. aRniSnuli TeoriisaTvis Cat-
arda eqsperimenti. eqsperimentSi monawile pirebma, romlebmac film-
Si adamianis tanjva naxes, Tavdapirvelad Zlieri emociuri dartyma 
ganicades, eqsperimentis msvlelobisas maTma emociurma gancdebma 
nel-nela iklo da bolos saerTod gaqra.122 

miCvevis Teoriis Tanaxmad, adamiani televizorSi nanax Zaladobas 
imdenad eCveva, rom Zaladobriv qmedebebze mas ukve  reaqcia aRar 
aqvs. yovelive adamianSi iwvevs danaSaulis samarTaldamcavi organoe-
bisadmi Seutyobineblobas da damnaSavisa da msxverplisadmi arasaTa-
nado mopyrobas.123

satelevizio ZaladobasTan dakavSirebiT mecnierebi gamoyofen 
satelevizio Zaladobis Sedegad warmoSobil pirvelad da xangrZliv 
(momavlis) Sedegebs. satelevizio Zaladobis pirveladi Sedegi aris 

118  Mattern, U., 1982. S. 309.
119  Schwind, H-D., 2008. S. 294.
120  Berger, S.M., 1962. S. 105-456.
121  Lazarus, R.S., et al., 1965. S. 622-635.
122  Mattern, U., 1982. S. 309.
123  Schwind, H-D., 2008. S. 295.
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is, rom adamianebi mibaZaven televiziiT gadmocemul Zaladobriv qce-
vas, xolo xangrZlivi (momavlis) TvalsazrisiT, televiziiT nanaxi 
Zaladobrivi qceva SeiZleba adamianSi agresiul qcevad ganviTardes 
da Camoyalibdes, romlis Sedegi iqneba problemebis Zalismieri meTo-
debiT mogvarebis survili da mcdeloba.124

bavSvobaSi Zaladobrivi satelevizio gadacemebis yurebisa da 
maTi momavalSi gamoxatvis mxriv, aRsaniSnavia Semdegi kvleva: 8 wlis 
biWebi, romlebic xSirad uyurebdnen Zaladobrivi siuJetebis Sem-
cvel filmebs, 30 wlis asakSi swored isini aRmoCndnen, vinc gansa-
kuTrebuli agresiulobiT gamoirCeoda.125

meore SedarebiTma kvlevam, romelic sami wlis ganmavlobaSi 
msoflios xuT qveyanaSi (avstralia, fineTi, israeli, poloneTi da 
aSS) 9-dan 11 wlamde asakis bavSvebSi mimdinareobda, aCvena, rom am 
qveynebSi agresiuli iyvnen is bavSvebi, romlebic 1. zogadad bevr 
dros atarebdnen televizorTan; 2. upiratesobas aniWebdnen Zalado-
briv siuJetebs; 3. sakuTari Tavis identifikacias axdendnen satele-
vizio gadacemebis gmirebTan; 4. sjerodaT, rom satelevizio siu-
JetebSi nanaxi Zaladoba, cxovrebiseul sinamdviles Seefereboda; 
dabolos, xuTive qveyanaSi agresiul bavSvebs ded-mamac agresiuli 
hyavdaT, romlebic Svilebis saqmianobiTa da emociurobiT naklebad 
interesdebodnen.126

gasuli saukunis 70-iani wlebis bolos Belson-is mier gamokvleul 
iqna 12-13 wlis 1565 biWi. kvlevis Sedegad igi mivida daskvnamde, rom 
Zaladobriv satelevizio gadacemaTa gadaWarbebuli yureba didi al-
baTobiT iwvevs mozardebis monawileobas Zaladobriv qmedebebSi.127

6.2.5. narkotikul nivTierebebsa da alkoholur sasmelebTan 
damokidebuleba

Tavisufali drois quCaSi gatarebiTa da araswori gadanawile-
biT iwyeba maTi pirveli Sexeba alkoholsa Tu narkotikul niv-
TierebebTan. 

alkoholur sasmelebs da narkotikul nivTierebaTa moxmarebas 
mniSvnelovani adgili ukavia piris mier danaSaulis CadenaSi. kvle-
vebis Sedegad dadginda, rom is pirebi, romlebic sistematurad iRe-
ben alkohols, ufro xSirad sCadian danaSauls, vidre isini, vinc 
naklebad etaneba mas.128 danaSaulis Cadenis albaToba izrdeba, Tu 
pirma jgufTan erTad miiRo alkoholuri sasmeli an igi arastruq-
turirebulad atarebs dros (gzis piras qeifi, ramac SesaZlebelia 

124  Schneider, H. J., 2001. S. 135.
125  iqve.
126  Eron, L.D./Huesmann, R.L., 1989. S. 151-167.
127  Belson, W.A., 1978.
128  Kreuzer, A., u.a. (Hrsg.), 1999. S. 153.
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gamvlelTa ukmayofileba gamoiwvios, rac urTierTdapirispirebaSi 
gadaizrdeba).129

gamabruebeli saSualebebi (alkoholi, narkotikuli nivTierebebi) 
aTamamebs damnaSaves, aZlevs stimuls danaSaulis Casadenad, xdis mas 
impulsursa da agresiuls. gamabruebeli saSualebebis miRebis Sede-
gia xelsayrel situaciaSi Sesabamisi mxneobis qona, romlis Zalisx-
meviTac piri danaSauls Cadis.

garda imisa, rom alkoholuri saSualebebi pirovnebaze pirdapir 
zemoqmedebs, rac mis mier danaSaulis Cadenas aadvilebs, arapirdapir 
zemoqmedebad iTvleba maTi sistematuri miRebis Sedegad warmoSobi-
li fsiqikuri, fizikuri da nevrologiuri Sedegebi, romlebic xels 
uwyobs konfliqturi situaciebis warmoqmnas, rogorc ojaxur, ise 
samsaxurebriv garemoSi.130

gasuli saukunis bolos, 1998-2000 wlebSi, saqarTveloSi Catarda 
14-18 wlis mozardTa Soris iseTi mavne Cvevebis gavrcelebis masSta-
buri empiriuli sociologiuri kvleva, rogoricaa Tambaqos moweva, 
alkoholuri sasmelebis, narkotikuli saSualebebisa da toqsikuri 
nivTierebebis miReba-moxmareba.131 kvlevis periodSi saqarTveloSi 
gamoikiTxa me-10-me-11 klasis sul 3461 moswavle. qalaq TbilisSi 
gamoikiTxa gamokiTxulTa 57,9%, quTaisSi _ 14,9%, baTumSi _ 9,1%, 
rusTavSi _ 6,5%, gurjaanSi _ 4,9%, foTSi _ 4,2% da gorSi _ 4,2%. 
gamokiTxulTa Soris 52,7% iyo gogona, xolo 47,3% _ vaJi. 

SekiTxvaze, romel narkotikul nivTierebas iReben maT wreSi, re-
spondentebma Semdegi pasuxi gasces: haSiSi (plani) _ 91,7%; morfi _ 
6,2%; heroini _ 6,1%; kokaini _ 6%; kodeini (abebSi) _ 5,6%, opiumi _ 
4,3%, koknari _ 1,8%, eqstazi _ 1,5%, kodeinis fxvnili _ 1,4%.132

gamokiTxul mozardTa 17,2 procentma aRiara, rom mas erTxel 
mainc aqvs miRebuli zemoT CamoTvlili narkotikuli nivTierebebi-
dan erT-erTi. respondentebis didi umravlesoba moixmarda haSiSs 
(94,5%), 3,9% _ heroins, 3,4% _ kokains, 3,7% _ kodeinis abebs, 4,2% _ 
managuas, 2,4% _ opiums, 1,9% _ eqstazs.133

SekiTxvaze, Tu ramdenad xSirad xmaroben gamokiTxulebi nar-
kotikul saSualebebs pasuxebis procentuli maCvenebeli Semdegnai-
rad gadanawilda: sistematurad _ 1,3%, Zalian xSirad _ 1,2%, xSirad 
_ 3,2%, arc Tu ise xSirad _ 11,6%, iSviaTad _ 19,8%, Zalian iSviaTad 
_ 62,9%. 

respondentebi aseve gamoikiTxnen alkoholuri sasmelebis miRe-
basTan dakavSirebiT. gamokiTxulTa 71,8 procentma aRiara, rom svams 
spirtian sasmelebs. SekiTxvaze, maTi Tanaklaselebis, megobrebisa da 

129  Meier, B.-D., 2007. S. 162.
130  iqve.
131  ix.: gabiani a./RvinefaZe l., 2000, gv. 43-48.
132  iqve, gv. 45.
133  iqve, gv. 46.



35

amxanagebis ra nawili svams spirtian sasmelebs, respondentebis pa-
suxi iyo: yvela _ 8,1%, umetesoba _ 28,2%, naxevari _ 18%, umciresoba 
_ 25,6%, aravin _ 3,9%, miZneldeba pasuxis gacema _ 18,2%.134

gamokiTxvis Sedegebis analizi mkvlevrebisTvis cxadyofs, rom 
viTareba sakmaod mZimea. 90-ian wlebSi ganviTarebulma socialur-
ekonomikurma mdgomareobam da politikurma kataklizmebma negatiu-
rad imoqmeda mozardebis Camoyalibebaze, ramac maT mier alkohol-
uri sasmelebisa da narkotikuli nivTierebebis miReba ganapiroba.135

6.2.6. sazogadoebrivi Rirebulebebi da mozardTa danaSauloba
bolo aTwleulebis manZilze Seqmnilma qveynis politikur-

sazogadoebrivma problemebma, samoqalaqo omma, socialur-ekonomi-
kurma krizisma aCvena, rom qveyana Rirebulebebis ZiebaSia. am mxriv 
mozardebis mdgomareoba metad rTulad unda Sefasdes. Tamamad Sei-
Zleba iTqvas, rom Rirebulebebis ZebnaSi myof mozardebs sazoga-
doeba ver exmareba sakuTari Tavis identifikaciaSi, vinaidan TviTon 
sazogadoebas (jer kidev) ara aqvs sakuTari Rirebulebebi mkafiod 
gamoxatuli da Camoyalibebuli.

sazogadoebrivi Rirebulebebis sakiTxs Tavisi istoriuli wina-
piroba aqvs da sabWoTa kavSiris memkvidreobad unda CaiTvalos. am 
mxriv sainteresoa gasuli saukunis bolos iuri levadas sociolo-
giuri kvleva da misi Sedegebis analizi da 2005 wels saqarTveloSi 
mozardTa gamokiTxva.

iuri levadas sociologiuri kvleva
iuri levadam 1989-91 wlebSi gamokiTxa sabWoTa kavSirSi mcxovre-

bi TiTqmis yvela erovnebis 2700 moqalaqe. kiTxvari Sedgeboda 100 
kiTxvisagan. 

levada sabWoTa sistemis mier Seqmnil „Homo Sowjeticus~-s axasi-
aTebs oTxi ZiriTadi niSniT: 1. misTvis STagonebuli da misgan aRi-
arebuli warmodgena misi erTaderTobis Sesaxeb; 2. misi „mamaSviluri~ 
orientacia saxelmwifos mimarT;136 3. misi midrekileba ierarqiulo-
bisadmi; da 4. misi imperiuli xasiaTi.137 imisaTvis, rom naTeli gaxdes 
levadas mier CamoTvlili es oTxive xasiaTi, unda SevexoT mis mier 
Camoyalibebul sabWoTa adamianis Taobebs. 

levada gamoyofs sabWoTa adamiani sam Taobas: 30-ianelebi, 
50-ianelebi da 70-ianelebi. 30-ianebis Taoba aris sabWoTa patrio-
ti adamiani, romelmac 50-ian wlebSi Tanamdebobriv postebs miaRwia, 

134  iqve, gv. 44.
135  narkotikul nivTierebebze damokidebulebis ganmartebis kriminologiuri 
Teoriebi ix.: SalikaSvili m., 2011a, gv. 207,208.
136  igulisxmeba ara moqalaqesa da saxelmwifos Soris urTierTTanamSromlobi-
Ti damokidebuleba, rogorc es miRebulia, aramed sabWoTa adamianis orientacia 
_ saxelmwifo iyos misi `mama~, ufrosi, mmarTveli.
137  Levada, J., 1992. S. 16.
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50-ianebisam ganicada saxelmwifo dapirebebisagan imedgacrueba. isini 
gadauWreli ekonomikuri (pirveladi moxmarebis sagnebis nakleboba) 
da politikuri (korufcia) problemebis winaSe aRmoCndnen, xolo 
70-ianebi mowme gaxda mkveTri gardaqmniTi  RonisZiebebisa, rac sax-
elmwifo Tu sazogadoebriv konfliqtebs iwvevda.138 

levada Tvlis, rom erTi Taobis mier miRebuli codna da gamoc-
dileba, meore Taobas ver gamoadga da TiToeuls axal politikur, 
ekonomikursa da socialur pirobebTan mouxda Segueba.

levadas azriT, sabWoTa sistemam Seqmna frustrirebuli, gaore-
buli, advilad marTvadi da morCili adamianis fenomeni, romelsac 
orientacia aqvs dakarguli da yoveldRiur cxovrebaSi Tavisi Tavis 
damkvidreba uWirs. mas imis Zalac ki ar Seswevs, rom raime iRonos sa-
kuTari mdgomareobis gamosasworeblad.139 

levadas mier Seqmnili `sabWoTa adamianis~ prototipebi jer 
kidev bevria Cvens sazogadoebaSi. yovelives isic emateba, rom sabWo-
Ta sistemam Seqmna naxevrad kulturuli adamianis fenomeni, romelic 
saSiSia qveynis rogorc sazogadoebrivi, ise politikuri cxovrebi-
saTvis.140

xSir SemTxvevaSi dRevandel saqarTveloSi saqme gvaqvs sabWoTa 
kavSirSi arsebuli mdgomareobis dublirebasTan. ase magaliTad, Tu 
sabWoTa kavSiris dros sajaro samsaxuris dawyebisaTvis aucilebeli 
iyo rusuli enis codna, dRes aucilebelia inglisuris codna, imis 
garkvevis miuxedavad, inglisuri enis mcodne pirs SeuZlia Tu ara az-
rovneba, aqvs Tu ara mocemuli TanamdebobisaTvis saWiro ganaTleba 
Tu samsaxurebrivi gamocdileba, aqvs Tu ara SemecnebiTi da Semo-
qmedebiTi saqmianobis an analitikuri da racionaluri azrovnebis 
unari. 

sabWoTa adamianis azrovnebis gadmonaSTad unda CaiTvalos aseve 
is, rom saqarTvelos bevr moqalaqes (zogadad) orientacia aqvs dak-
arguli da uWirs yoveldRiur cxovrebaSi Tavis damkvidreba, swored 

138  Shalikashvili, M., 2009. S. 109.
139   Levada, J., 1992. S. 31. 
msgavsi mosazreba sabWoTa adamianis Sesaxeb aqvs agreTve iungs. misi azriT, 
70-ianelebis generacias, romelic breJnevis dros gaizarda, saerTod sxva Rire-
bulebebi aqvs, vidre mis winamorbed Taobas(ebs). 70-ianelebSi saxelmwifosa da 
partiis pativiscemam da maTma sazogadoebrivma aqtivobebma sakmaod iklo. ix.: 
Jung, L., 1987. S. 51.
140  Huebner, P., 1991. S. 14.
naxevrad kulturuli adamiani saxifaToa sazogadoebisTvis, ramdenadac mis mier 
Seqmnili sazogadoebrivi Rirebulebebi ar iqneba gamosayenebeli sxva TaobisTvis 
(rogorc es levadas gamokiTxvam daadastura), xolo naxevrad kulturuli ada-
mianis saxelmwifo xelisuflebaSi mosvla Seaferxebs saxelmwifo ganviTarebas, 
vinaidan igi (naxevrad kulturuli adamiani) sakuTari araprofesionalizmis ga-
moaSkaravebisa da maRali Tanamdebobrivi poziciis dakargvis (konkurenciis) Si-
SiT, arasodes ar moiyvans Tavisze Wkvian adamianebs saxelmwifo xelisuflebis 
mmarTvelobaSi.
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imis gamo, rom sabWoTa azrovnebis adamianisTvis saxelmwifo marCen-
lis funqcias atarebs, adamianebi moklebulni arian iniciativis un-
ars da saxelmwifosgan elian dasaqmebas an maTi yoveldRiuri prob-
lemebis gadaWras. rac xSir SemTxvevaSi gamoixateba gadawyvetilebis 
Znelad miRebaSi an wlebis ganmavlobaSi umoqmedod yofnaSi.

mozardTa gamokiTxva
mozardTa kvleva Catarda 2005 wels saqarTvelos zogadsagan-

manaTleblo skolebSi. gamokiTxul iqna 12-17 wlamde 1374 mozardi, 
rogorc qalaqis, aseve raionis mcxovrebi. kvlevaSi monawileobdnen 
eTnikuri umciresobis warmomadgeneli mozardebi. 

mozardis qceviTi problemebis speqtris Sefaseba ganxorcielda 
socialur-ekonomikuri, fsiqologiuri, neirofsiqologiuri maxasi-
aTeblebis gaTvaliswinebiT. 

rogorc kvleva adasturebs, mozardebs aReniSnebaT orientaciisa 
da faseulobaTa sistemis problemebi, kerZod: `mozardebSi TavianTi 
prioritetebisa da araprioritetebis Sesabamisad, gamoikveTa swrafva 
iseT pirovnebad Camoyalibebisaken, romelic datovebs ganaTlebuli 
adamianis STabeWdilebas, iqneba daxvewili, zrdilobiani, janmrTeli, 
amavdroulad mas SeiZleba ar hqondes arc maRali SemecnebiTi aq-
tivoba, arc racionaluroba, misTvis arcTu ise mniSvnelovania six-
alise, siamovneba, magram, samagierod, mniSvnelovan rols asruleben 
megobrebi da siyvaruli~.141 

mocemuli kvlevis avtorebi fiqroben, rom ̀ mozardebisaTvis mniS-
vnelovani iqneboda swori orientirebis Camoyalibeba, maTi sworad da 
adekvaturad gaazreba da dakavSireba TavianTi faseulobaTa siste-
mis, sakuTari cxovrebis, avTentikuri survilebis konteqstSi~.142

qveyanaSi arsebuli socialuri anomia: moqalaqeTa orientaciis 
dakargva; kulturuli Rirebulebebis ganusazRvreloba; samoqalaqo 
sazogadoebis Camouyalibebloba xels uwyobs mozardebSi moraluri 
da samarTlebrivi normebisadmi rwmenis dakargvasa da rRvevas, rac 
maT mier danaSaulebriv qmedebebSic SeiZleba gamoixatos.143 

6.3. quCis biWebi

6.3.1. `quCis biWebis~ fenomeni  
`quCis biWebis~ fenomeni warmoadgens adamianTa `kavSirs~ maTi 

sacxovrebeli adgilis mixedviT, romlis ZiriTadi mizani sakuTari 
Tavis damkvidreba da (`mobirJaveTa~ mier) Rirsebis aRiarebaa. birJa 
aris im mezobeli biWebis sistematuri TavSeyris adgili, romelnic 
quCaSi xSirad gamodian. birJas `quCis akademiasac~ uwodeben, radgan 

141  gegelaSvili m. /jaliaSvili T., 2005, gv. 20.
142  iqve.
143  Haferkamp, H., 1972. S. 49; Opp, K.-D., 1978. S. 176.
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mas didi wvlili Seaqvs ojaxisa da skolis gareT sxva adamianebTan 
urTierTobis swavlaSi. birJa axalgazrda adamianebs aCvevs sakuTar 
saqcielze pasuxismgeblobas da aswavlis (mama)kacobis wesebs. birJis 
daniSnulebaa agreTve mezobel biWebs Soris erTmaneTTan urTierTo-
bis damyareba, gaRrmaveba, garkveva da, am urTierTobebidan gamomdi-
nare, `mobirJavisaTvis~ sakuTari adgilis miCena (statusis miniWeba). 
SegviZlia vTqvaT, rom es aris garkveuli subkultura, romelic Cam-
oyalibebulia quCaSi. am subkulturis Seqmna mravalma socialurma 
faqtorma ganapiroba.

upirveles yovlisa unda avRniSnoT ojaxSi mSoblebis dasaqmebis 
mdgomareoba. saqarTvelos prokuraturis mier Catarebuli kvleviT 
dgindeba, rom 2014 wels danaSaulis CadenaSe eWvmitanili arasrul-
wlovnebis 59,4%-is mSoblebidan arcerTi ar iyo dasaqmebuli. igive 
monacemi 2013 wels 64% -s aWarbebs. rogorc kvleviT gairkva, ze-
moaRniSnul arasrulwlovanTa mxolod 9,7%-s hyavda orive mSobeli 
dasaqmebuli. dasaqmebuli mSoblebis SemTxvevebSic maTi samuSao ad-
gili ZiriTadad dabalanazRaurebadi gaxldaT. Sesabamisad, SegviZlia 
vivaraudoT, rom am ojaxebs hqondaT garkveuli saxis socialuri 
problemebi. qoenis jgufis kulturis Teoriis mixedviT, aseT bavS-
vebs ar SeswevT unari konkurencia gauwion mozardebs saSualo feni-
dan, isini ver akmayofileben saSualo fenis bavSvisTvis wayenebul 
moTxovnebs, da Sesabamisad, cdiloben avtonomiuri kulturis Camo-
yalibebas an masTan mierTebas. „quCis biWebis instituti~ ki amisTvis 
idealuri gamosavalia. aRniSnuli Teoria dawvrilebiT aris ganxi-
luli wignis momdevno TavebSi. 

meores mxriv, bavSvebi socialurad problemuri ojaxebidan ar 
arian dakavebulni skolis gareSe aqtivobebiT, maT Warbad aqvT Ta-
visufali dro, razec gvqonda ukve saubari aRniSnuli wignis wina 
TavSi. mTavari prokuraturis kvlevis mixedviT 2014 wels danaSaulSi 
mxilebuli arasrulwlovnebis 82,6%, xolo 2013 wels msgavsi aras-
rulwlovnebis 85,4% ar iyvnen CarTulni klasgareSe aqtivobebSi. 

arsebobs kidev erTi faqtori, romelic aseve saWiroebs Seswav-
las da romelic aseve SeiZleba iyos mozardebis quCisken mizidvis 
mizezi. kerZod, xSir SemTxvevaSi tradiciul qarTul ojaxSi aras-
rulwlovnebi ar ganixilebian rogorc srulfasovani adamianebi, 
mSoblebi xSirad maT nacvlad iReben gadawyvetilebas, aseT bavSvebs 
sWirdebaT aRiareba, raTa daikmayofilon TavianTi pativmoyvareoba, 
quCa amisTvis maT idealur adgilad evlinebaT. swored amiT SeiZleba 
aixsnas, socialurad uzrunvelyofili ojaxebidan mozardebis `quCis 
biWebad~ Camoyalibebis tendencia. 

unda aRiniSnos, rom am mimarTulebiT, sakmaod kargad muSaobda 
aseve kriminaluri samyaro. saqarTvelo iyo TiTqmis erTaderTi qvey-
ana, sadac qurduli `obSiaki~ skolebSic ikribeboda. ra Tqma unda 
skolebSi Segrovebuli Tanxa sakmaod umniSvnelo iyo organizebuli 
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danaSaulis `biujetisTvis~, Tumca mozardebis mier Sekrebil Tanxas 
finansurze ufro ideologiuri xasiaTis mniSvneloba hqonda. am Sem-
TxvevaSi bevrad ufro mniSvnelovani iyo mozardebis monawileoba e.w. 
`obSiakis~ SekrebaSi, rac `qurduli~ ideologiis Tavsmoxvevis sauke-
Teso saSualebaa. isini faqtiurad Tanaziarni xdebodnen am subkul-
turis da qurduli wesebis matareblebad gvevlinebodnen. aseve unda 
aRiniSnos, rom obSiakis SegrovebaSi monawileobis miReba sakmaod 
prestiJuladac iTvleboda. 

6.3.2. `quCis biWebis~ calkeuli saxeebi
`quCis biWebis~ fenomeni germanelma eTnologma kolerma oTx jg-

ufad dayo:144 1. kargi biWi (`kai biWi~); 2. `dedikos~ biWi (`quCis bi-
Webis~ msxverpli); 3. Zveli biWi da 4. Savi biWi.

kai (kargi) biWi aris is, vinc quCis wesebiT cxovrobs, anu samar-
Tliani da uSiSaria. man SeiZleba `dedikos biWs~ fuli waarTvas an 
imsaxuros daniSnulebisamebr. `kai biWs~ SeuZlia `dedikos biWi~ saku-
Tari meTvalyureobis qveS aiyvanos da aravis daaCagvrinos igi.

dedikos biWi iSviaTad gamodis ̀ birJaze~ da naklebi kontaqti aqvs 
`birJaze~ mdgom `mobirJaveebTan~.

Zveli biWi `birJis~ profesionalebad iTvlebian. `birJas~ isini 
skolaze, ojaxze an universitetze win ayeneben. maTi ZiriTadi „iara-
Ria~ fsiqikuri gavlenis moxdena „birJis~ sxva monawileebze.

Savi biWi Zvel biWTan gaTanasworebuli mdgomarebiT sargeblobs 
`birJaze~. igi (Savi biWi) orientirebulia `kanonieri qurdebis~ ide-
aze da am samyaroSi Tavis damkvidrebas cdilobs. mas universitetis 
an samxedro samsaxuris mimarT uaryofiTi damokidebuleba aqvs.

zemoaRniSnul statusTagan vin romels miiRebs, wyveten `mobirJa-
veebi~. statusis ganawileba `mobirJaveTa~ Soris urTierTobidan 
gamomdinareobs. `mobirJave~ `Zveli biWis~ Zma, romelic sruliad ak-
mayofilebs im monacemebs, rom igi `dedikos biWad~ iyos aRiarebuli, 
gadaurCeba am statuss, Tavisi Zmis poziciis gamo.

`quCis biWebisa~ da birJis fenomenis gansakuTrebulobas mis 
monawileTa asakobrivi zRvaris uqonloba warmoadgens. es ar aris 
gardatexis periodSi myof adamianTa Tavisufali drois gatarebis 
erT-erTi (xSir SemTxvevaSi, ekonomikuri gaWirvebis gamo, erTad-er-
Ti) saSualeba an asakidan gamomdinare gataceba (sakuTari Tavis ga-
moCena-damkvidreba); is Camoyalibebuli mamakacebisTvisac inarCunebs 
Tavis mniSvnelobas.

6.3.3. `mobirJaveTa~ qcevis wesebi 
`mobirJaveTa~ qcevis wesebi emyareba sakuTari Tavis aRiarebasa 

da prestiJs, romelic Rirsebis mopovebiskenaa mimarTuli. Zaladobis 
gamoyenebac, xSir SemTxvevaSi, swored Rirsebis mopovebas an SenarCu-

144  Koehler, J., 2000. S. 52.
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nebas isaxavs miznad. RirsebaSi unda vigulisxmoT maTi kargi ̀ saxeli~, 
sxvebis mier maTi pirovnebis pativiscema da maTi qcevis aRiareba.

`mobirJaveTa~ qcevis wesebi dauwereli normebidan gamomdin-
areobs da (mama)kacobis elementebzea orientirebuli. qcevas afaseben 
`mobirJaveebi~.  

6.3.4. konfliqturi situaciis warmoqmna da mniSvneloba
`quCis biWebisaTvis~ konfliqturi situacia da amgvar situa-

ciaSi Tavis gamoCena Rirsebis aRiarebis erT-erTi (Tu erTaderTi 
ara) saSualebaa. maT Rirseulsa da adekvatur reaqciazea maTi piradi 
Rirseba damokdebuli. konfliqturi situaciis ZiriTad safuZvels 
Seuracxyofis miyeneba warmoadgens. Seuracxyofa ar unda darCes 
ureaqciod, magram reaqcia unda iyos Seuracxyofis adekvaturi. 

konfliqturi situaciis warmoqmna SeiZleba 4 kategoriad daiyos:
1. sxvisTvis Seuracxyofis miyeneba an sxvisi damcireba;
2. sakuTari ojaxis wevris, naTesavis, stumris an megobari mandi-

losnis Seuracxyofa;
3. sxvaze Zaladobis gamoyeneba (magaliTad, mobiluri telefonis 

„dawera`, rodesac saqme exeba ara materialur faseulobas, aramed 
TviTon „daweris~ faqts);

4. konfliqtebi, romlebic materialur resursebs exeba (nar-
kotikebis, iaraRis an fulis warTmeva, misi materialuri Rirebulebis 
gamo).

amgvari konfliqturi situaciebis mniSvneloba mdgomareobs 
Seuracxyofili piris Rirseul reaqciaSi.  Seuracxyofili piris 
Rirseuli reaqcia SeiZleba gamoixatos SemdegSi:

1. momxdari konfliqti araviTar SemTxvevaSi ar unda darCes 
ureaqciod;

2. SiSis arCveneba; 
3. `kanonieri reaqcia~ _ `arabesprideluri~;
4. saWiro `kanonieri reaqciis~ aramiznobrivad, ZalTa gansxvave-

buli TanafardobiT Catareba;
5. konfliqtSi damarcxebis SemTxvevaSi saqmis mogvianebiT ̀ mogva-

reba~ an saqmeSi kriminaluri avtoritetis Careva. 
konfliqtis mogvarebis dros dacul unda iqnes ori mniSvnelovani 

piroba: 1. konfliqti ar unda Seityon ojaxis wevrebma da 2. damalul 
unda iqnes igi saxelmwifo samarTaldamcavi organoebisagan, xolo Tu 
isini mainc Seityoben rames, SenarCunebul unda iqnes dumili.

quCis konfliqtis axal dinamikurobasTan gvaqvs bolo wlebSi 
saqme. konfliqturi situaciebi 60-ian da 70-ian wlebSi `muStis~ sa-
SualebiT da yvelaze ukidures SemTxvevaSi danis saSualebiT gvar-
deboda. sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg didi raodenobiT cecxlsas-
roli iaraRi moeqca rigiT moqalaqeTa da maT Soris `quCis~ xelSi. 
konfliqtis mogvarebisaTvis xSirad xdeba danis an cecxlsasroli 
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iaraRis gamoyeneba, rac mZime SedegebiT mTavrdeba.
axalgazrda adamianebis mier dRes gavrcelebuli danis tareba 

SeiZleba miCneul iqnes, rogorc: 1. Rirsebis dacvis saSualeba Seura-
cxyofis miyenebis SemTxvevaSi; an 2. danaSaulis potenciuri msxver-
plis mxriv SiSisagan gamowveuli TavdacviTi RonisZieba.

daskvnis saxiT unda aRiniSnos, rom arasrulwlovanTa danaSau-
lis problematika statistikuri monacemebis mixedviT mkveTrad ar 
Secvlila. 1997 wlidan dRemde arasrulwlovanTa xvedriTi wili 
msjavrdebulTa saerTo raodenobasTan mimarTebiT meryeobs 3%-
6% Soris. ase rom, saqme ar exeba iseTi saxis anomaliur viTarebas, 
rom aucilebeli iyos arasrulwlovnis mkacrad dasja, rogorc es 
xdeba bolo wlebis ganmavlobaSi. aucilebelia sxva alternatiuli 
sasjelebis (sazogadoebrivi Sroma) an aRmzrdelobiTi zemoqmedebis 
RonisZiebebis gamoyeneba, rac xels Seuwyobda arasrulwlovnis re-
socializacias. am mxriv aRsaniSnavia `sazogadoebrivad sasargeblo 
Sroma~ an `zianis anazRaurebis movaleobis dakisreba~, vinaidan, ro-
gorc cnobilia, arasrulwlovnis dasaqmeba xels uwyobs mis aRzrdas, 
mis garkveul `reJimSi Cayenebas~ da misTvis zogadad samuSaos mimarT 
dadebiTi damokidebulebis Camoyalibebas. garda amisa, mozards muS-
aobis periodSi an zianis anazRaurebis movaleobis dakisrebis SemTx-
vevaSi uyalibdeba pasuxismgeblobis SegrZneba da swavlobs, Tu ro-
gor unda icxovros man sazogadoebis sxva wevrebTan erTad.145

7. arasrulwlovanTa danaSaulis ganmartebis kriminologiuri 
Teoriebi 

emil diurkemis azriT ar arsebobs sazogadoeba danaSaulis ga-
reSe.146 marTalia igi xSirad formas icvlis, magram yovelTvis da 
yvela droSi arsebobdnen adamianebi, romlebic danaSauls sCadiodnen 
da maT mimarT sanqciebi gamoyeneboda.147

diurkemis azriT, danaSauli sasargebloa im mxriv, rom is sazoga-
doebas aiZulebs moaxdinos cvlilebebi.148 `gansxvavebiT geniosisagan, 
romelic epoqas uswrebs, damnaSave mis epoqaze [sazogadoebis ganvi-
Tarebaze] dabla dgas, magram isic cvalebadobis wyaroa~,149 vinadan 
damnaSavec sazogadoebis wevria.

danaSauli, rogorc sisxlis samarTlis kanonmdeblobiT gaTval-
iswinebuli marTlsawinaaRmdego da braleuli qmedeba, metad komple-
qsuri movlenaa. misi Cadena ganpirobebulia sxvadasxva faqtorebiT: 

145  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 117.
146  Durkheim, E. 1968. S. 3. 
147  iqve.
148  kodua, e. 1998. gv. 213.
149  iqve.
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socialuri, fsiqologiuri, pirovnuli, nevrologiuri da sxva. Se-
sabamisad, rTulia misi axsna-ganmarteba. kriminologiuri Teoriebis 
simravlis fonze sasurvelia ganxilul iqnes mxolod is Teoriebi, 
romlebic naTlad ganmartaven arasrulwlovanis mier Cadenil dana-
Sauls an specifiuria qarTuli sazogadoebis ganviTarebis am konkre-
tul etapze.

7.1. anomiis Teoria
`anomia~ berZnuli warmoSobis sityvaa da ukanonobas, kanonisa Tu 

normebis ararsebobas niSnavs.150 anomias aseve uwodeben „sazogadoe-
bis iseT mdgomareobas, romelic xasiaTdeba socialuri urTierTo-
bebis maregulirebeli normebis SesustebiT an maT mimarT gulgri-
li damokidebulebiT~.151  es cneba pirvelad gamoiyena gamoCenilma 
frangma sociologma emil diurkemma TviTmkvlelobis Sesaxeb Cat-
arebul kvlevaSi.152

aRsaniSnavia, rom Tanamedrove socialur mecnierebebSi anomia 
gamoiyeneba ori masStaburad gansxvavebuli movlenis aRsaniSnavad _ 
socialuri anomia da subieqturi anomia.153 „socialuri anomia gulisx-
mobs konkretul socialur sistemebSi moraluri Tu samarTlebrivi 
normebis araefeqturobas, sazogadoebis regulirebis kriziss, kul-
turuli miznebis ganusazRvrelobas, rac sazogadoebis rRvevasa da 
socialur dezorganizacias ganapirobebs~.154

„subieqturi anomia gulisxmobs konkretuli individis mdgomareo-
bas, rodesac igi ver axerxebs sakuTari miznebis gansazRvrasa da maT 
misadagebas sazogadoebrivi faseulobebis instituciuri struqtur-
isadmi, ris Sedegadac adamiani aRar iziarebs socialur normebs, mas 
eufleba socialuri gaucxoebisa da izolaciis SegrZneba, apaTia, rac 
gauTvaliswinebel da mZime Sedegs iwvevs~.155

anomiis Teoriam ganviTarebis ori etapi ganvlo. pirveli iyo di-
urkemis mier anomiis, rogorc danaSaulebrivi qmedebis, ganmartebis 
Teoria. mas TeoriiT undoda eCvenebina, rom usazRvrod miznebis 

150  bregvaZe, l. 2006. gv. 260.
151  kodua e. da sxva (sared. jgufi), 2004, gv. 21.
152  Haferkamp, H., 1972. S. 48.
153  bregvaZe, l. 2006. gv. 261.
154  iqve.
socialuri dezorganizaciis niSnebia: 1) saxelmwifosa da moqalaqes Soris soci-
aluri erTianobis darRveva (ararseboba); 2) socialuri kontrolis moSla (maga-
liTad, saskolo da ojaxuri kontrolis Sesusteba); 3) gaqurduli, dangreuli 
da nagavsayrelad qceuli saxlebi; 4) quCis prostitucia; 5) quCaSi maTxovrebis 
raodenobis zrda; 6) sazogadoebrivi TavSeyris adgilebSi alkoholis daleva; 7) 
sajarod azartuli TamaSebis gamarTva (SeiZleba iTqvas, rom azartuli TamaSe-
bis bumia saqarTveloSi); 8) naklebi samoqalaqo aqtiuroba; 9) eTnikuri xasiaTis 
problemebi; 10) didi raodenobis ojaxebis siRaribis zRvarze cxovreba. ix.: Sa-
likaSvili, m., 2010. gv. 206.
155  bregvaZe, l. 2006. gv. 261.
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moTxovnas, bolos maregulirebeli normebis rRveva mosdevs.156 anomi-
is Teoriis meore etaps warmoadgens mertonis Sexedulebebi. man 
anomiis Teoria ganavrco da sistematizaciaSi moiyvana. igi miuTiTebs 
anomiis iseT formaze, romelic kulturuli miznebisa da socialu-
rad organizebuli saSualebebis `urTierTSejaxebiT~ warmoiqmneba.157 

„diurkemi ZiriTadad gamoyofs sam situacias, romlis drosac 
yalibdeba anomiis mdgomareoba: 1) industriuli da ekonomikuri 
krizisi; 2) mecnierebis ukiduresi specializacia, rodesac SeuZlebe-
li xdeba misi mTlianobis SenarCuneba; da 3) antagonizmi kapitalsa da 
Sromas  Soris, rasac sazogadoebis komercializacia da klasobrivi 
diferencireba iwvevs. diurkemis Tanaxmad, „Tu anomia aris boroteba, 
es, upirveles yovlisa, gamowveulia imiT, rom sazogadoebaSi, romlis 
funqcionireba SeuZlebelia integraciisa da regulirebis gareSe, 
iqmneba problemebi mis gamo. Sesabamisad, moraluri Tu iuridiuli 
regulireba aSkarad warmoadgens im socialur saWiroebas, romelsac 
uSualod SeigrZnobs sazogadoeba~.158

amerikeli sociologi robert mertoni akritikebs manamde gaba-
tonebul adamianis qcevis biologiuri faqtorebiT axsnis Teorias 
da qcevis ganmsazRvrelad socialur da fsiqologiur Teorias miiC-
nevs.159  mertoni anomias ukavSirebs socialur struqturas, romelSic 
moiazrebs garkveuli miznebiT gaerTianebul adamianTa jgufs da im 
saSualebebs, romelTac isini am miznebis misaRwevad iyeneben.160 miznis 
misaRwev saSualebebs igi yofs or jgufad: kanonieri (legaluri) da 
ukanoni (aralegaluri). mertonis azriT, Tu sazogadoebis kulturu-
li da socialuri struqtura cudad aris erTmaneTSi integrirebu-
li, Tu pirveli (kulturuli) iseT qcevas moiTxovs, roemlsac meore 
(socialuri) ver uzrunvelyofs, xdeba normaTa sistemis darRveva, 
rac iwvevs unormobas,161  anu anomia kulturul miznebsa da maTi miR-
wevis saSualebebs Soris wonasworobis darRvevaa. kulturuli mizne-
bi aris konkretuli sazogadoebis legitimuri [yvelasTvis misaRebi 
da aRiarebuli] faseulebebi, jgufuri Tanacxovrebis aucilebeli 
winapirobebi, [kargi ekonomikuri mdgomareoba, profesiuli warmate-
ba], romlis miRwevasac cdiloben individebi.162 sazogadoebis wevrebi 
sxva dasxva SesaZleblobis arian. isini cdiloben dasaxuli miznis mis-
aRwevad gamoZebnon maTTvis Sesaferisi socialuri adaptaciis for-
ma.163 mertoni ganasxvavebs socialuri adaptaciis xuT formas: kon-
formizmi, inovacia, ritualizmi, ukuqceva da winaaRmdegoba (Confor-

156  Cloward, R. 1968. S. 315.
157  iqve.
158  bregvaZe, l. 2006. gv. 277.
159  Merton, R. 1968. S. 285.
160  kodua e. da sxva (sared. jgufi), 2004, gv. 21.
161  Merton, R. 1968. S. 292.
162  Haferkamp, H. 1972. S. 48.
163  bregvaZe, l. 2006. gv. 288.
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mity, Innovation, Ritualism, Retreatism and Rebellion).164 
„konformizmi, mertonis Tanaxmad, warmoadgens socialuri adap-

taciis im pirvel saxes, romlis drosac individebisTvis sazogadoe-
baSi dadgenili kulturuli miznebis miRweva SesaZlebelia arsebuli, 
institucionalizebuli saSualebebiT. sazogadoebis mniSvnelovani 
nawilisTvis misaRebia rogorc konkretuli socialuri miznebi, aseve 
am mizanTa miRwevis legaluri saSualebani. amdenad, stabilur sazoga-
doebaSi konformizmi warmoadgens socialuri adaptaciis yvelaze 
Cveul saxes. sazogadoebis wevrTa umravlesoba swored miznebisa da 
saSualebebis urTierTSeTavsebiT axdens konkretul socialur moq-
medebaTa inicirebas, rac kanonmorCilebas  da danaSaulobis dabal 
dones ganapirobebs~.165 konformizmi yvelaze gavrcelebuli adapta-
ciis formaa, winaaRmdeg SemTxvevaSi kiTxvis qveS dadgeboda sazoga-
doebis stabilurobis sakiTxi.166  

mertonis azriT, mxolod maSin SeiZleba adamianTa jgufs, „ma-
sas`, ewodos sazogadoeba, Tu maTi saqcieli orientirebulia sazoga-
doebis ZiriTad Rirebulebebze. Tu individebs Soris ar arsebobs 
erTiani Rirebulebebis sakmarisi baza, maSin saqme gvaqvs individebs 
Soris arsebul socialur urTierTobebTan, magram ara sazogadoe-
basTan.167 

inovacia socialuri adaptaciis formaa, „romlis drosac indi-
vidisTvis misaRebia socialuri miznebis sistema, Tumca misaRebi ar 
aris am miznebis miRwevis saSualebebi. amis safuZvelze, individebi 
ver an ar axdenen instituciuri normebis internalizacias da eZeben 
axal saSualebebs sazogadoebaSi damkvidrebuli miznebis misaRwevad, 
rac xSir SemTxvevaSi danaSaulis formas iRebs. inovacia ZiriTadad 
damaxasiaTebelia dabali socialuri fenisaTvis (Semosavlis mixed-
viT), sadac eknomikuri da socialuri problemebis gamo sakmaod 
rTulia konkretuli socialuri miznebis miRweva, rac sazogadoebaSi 
warmatebis ZiriTadi niSania, socialur warmatebas ki sazogadoebis 
nebismieri wevri eswrafvis~.168 dabali socialuri fenis warmomadgen-
lebi, erTi mxriv, orientireben simdidris miRwevaze, xolo, meore 
mxriv, moklebuli arian SesaZleblobas kanonieri gziT miaRwion am 
mizans, vinaidan maTi dasaqmebis SesaZleblobebi Zalian SezRudu-
lia.169 

sazogadoebrivi kultura dabali fenis warmomadgenlebisagan 
elodeba, rom isinic cxovrebis doniT maRal fenas ganekuTvnebian, 

164  qarTul sociologiaSi mertonis xuT formasTan dakavSirebiT gamoiyeneba 
Semdegi terminologia: konformizmi, inovacia, ritualizmi, retritizmi da ambo-
xi. ix. kodua, e. da sxva (sared. jgufi), 2004. gv. 21.
165  bregvaZe, l. 2006. gv. 289.
166  Merton, R. 1968. S. 293.
167  iqve.
168  bregvaZe, l. 2006. gv. 290.
169  Merton, R. 1968. S. 296.
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Tumca maT (dabal fenas) instituciuri gzebi ar gaaCniaT da danaSau-
lis gziT cdiloben miznis miRwevas.170 

is pirebi, romlebic sakuTar warumateblobas socialur struq-
turas abraleben, Zalian Cqara emijnebian mas da ixrebian adaptaciis 
mexuTe punqtisken (winaaRmdegoba). sxvebi ki sakuTar warumateblobas 
xsnian mistikurobiT da naklebad sakuTari socializaciiT. aseTi 
adamianebisaTvis mniSvnelovania bedi, bediswera da SemTxveva. amgvari 
midgomis fsiqologiuri axsna aseTia: isini sakuTar warumateblobas 
bedisweras miaweren da amiT TviTdajerebulobas inarCuneben,171 anu 
maTi warumatebloba ara maTi socializaciis problemaa, aramed be-
dis. 

„ritualizmi, rogorc adaptaciis damoukidebeli saxe, yalibde-
ba maSin, rodesac individebi kanonis pativiscemisa da instituci-
uri saSualebebis dacvis uzrunvelsayofad uars amboben konkretul 
socialur miznebze~.172 socialuri adaptaciis mocemuli saxis gazi-
arebis dros individi gabatonebuli kulturis miznebs ekonomikuri 
miRwevisa da socialuri mdgomareobis gaumjebesebis Sesaxeb im do-
neze dabla „swevs`, rom SeiZlebodes misi dakmayofileba (miRweva).173 

„ritualizmi, rogorc socialuri adaptaciis saxe, ZiriTadad 
axasiaTebT konkretul religiur jgufebs maTSi moqmedi normati-
uli wesrigis ganmtkicebis saxiT, eklesiis msaxurT, gansakuTrebu-
li misiis organizaciebsa Tu gaerTianebebs, romlebSic instituci-
uri normebis dacvasa da normatiuli ritualebis aRsrulebas, da 
amdenad kanonis pativiscemas, udidesi mniSvneloba eniWeba konkre-
tuli socialuri jgufis Sinagani stabilurobisa da identurobis 
SenarCunebisaTvis~.174

„ukuqceva anu retritizmi warmoadgens socialuri adaptaciis 
iseT formas, romlis drosac xdeba rogorc socialuri miznebis, 
aseve mocemul mizanTa miRwevis instituciuri saSualebebis ugule-
belyofa. ukuqcevis socialur cxovrebaSi „ukan daxevis~ dros indi-
vidisTvis kulturiT ganpirobebul mizanTa sistemas ara aqvs ara-
nairi faseuloba, misTvis miuRebelia socialuri warmatebis miRw-
evis dadgenili formebi. ukuqceva ganapirobebs individTa asocial-
izacias, araproduqtiul socialur cxovrebas. amitomac socialuri 
adaptaciis mocemuli formis warmomadgenlebi arian isini, vinc, neb-
siT Tu uneblieT, rCebian aqtiuri sazogadoebis gareT: narkomanebi, 
alkoholizmiT daavadebulni, gandgomilebi, usaxlkaroni, maTxovre-
bi, moxetialeni. mocemul jgufTa wamomadgenlebisTvis mniSvnelobas 
kargavs sazogadoebrivi aqtivoba, konkretuli socialuri miznebis 

170  iqve, gv. 297.
171  iqve, gv. 299-301.
172  bregvaZe, l. 2006. gv. 290.
173  Merton, R. 1968. S. 308.
174  bregvaZe, l. 2006. gv. 291.
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miRweva da, Sesabamisad, instituciuri normebis gamoyeneba, ris 
safuZvelzec isini TviTizolacias mimarTaven da eqcevian unugeSo 
apaTiis mdgomareobaSi~.175 es adamianebi „amovardnili~ arian sazoga-
doebrivi cxovrebidan, Tavs grZnoben „ucxod`, iketebian sakuTar 
TavSi da xdebian martosulebi.176  mertonisaTvis martoobaSi gaqceva 
aris arCevanis Sedegi da ara damarcxebis simptomi.177 

„winaaRmdegoba, anu amboxi, ganekuTvneba socialuri adaptaciis 
im saxes, romelic yalibdeba individTa ormxrivi damokidebulebis 
Sedegad socialur miznebsa da instituciur saSualebebTan mimarTe-
biT. socialuri winaaRmdegobis safuZvelze konkretuli socialuri 
jgufebi ayalibeben miznebisa da saSualebebis alternatiul sistemas, 
risi mizanicaa arsebuli socialuri sistemis transformacia. social-
uri adaptaciis mocemuli formis propagandistebi arian sxvadasxva 
revoluciuri Tu saprotesto moZraobebis warmomadgenlebi, rom-
lebic qadageben radikaluri socialuri, plitikuri, ekonomikuri, 
kulturuli cvlilebebis aucileblobas da skeptikurad ekidebian 
rogorc damkvidrebul faseulobebs, ise sazogadoebis normatiul 
sistemasac~.178 winaaRmdegoba deviaciis koleqtiuri formaa, romelic 
mimarTulia alternatiuli struqturebis Camoyalibebaze.179  

mertonis adaptaciis saxeebis sqematuri warmodgena: `+~ niSnavs 
„Tanxmobas~, `_~ niSnavs „uaryofas~ da `(+, _)~ niSnavs gabatonebuli 
Rirebulebebis uaryofas da Secvlas axali RirebulebebiT.180 

adaptaciis saxeebi kulturuli miznebi instrumentuli saSualebebi

1. konformizmi + +

2. inovacia + –

3. ritualizmi – +

4. ukuqceva – –

5. winaaRmdegoba (+, –) (+, –)

„mertonis TeoriaSi gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba kultu-
ris cnebas. socialur faseulobaTa sistemis Camoyalibebas, mertonis 
Tanaxmad, uSualod kultura ganapirobebs. amitomac mertoni moce-
mul faseulobebs „kulturul miznebs~  (Culture Goals) uwodebs. kul-
tura, erTi mxriv, ayalibebs socialuri miznebis sistemas, magram, 
meore mxriv, gansazRvravs individualur socialur moqmedebaTa Si-
naarsa da formas. mertoni iyenebs makrokulturis koncefcias, ro-
melic gansazRvravs socialur faseulobaTa zogad sistemas. kul-

175  iqve.
176  kodua e. da sxv. (sared. jgufi), 2004, gv. 240.
177  iqve, gv. 241.
178  bregvaZe, l. 2006. gv. 292.
179  Merton, R. 1968. S. 310.
180  bregvaZe, l. 2006. gv. 293.
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tura gansazRvravs sazogadoebis faseulobaTa, socialuri miznebis 
sistemas, magram amave dros mocemul sistemasTan individTa mimarTe-
basac. swored amiT unda aixsnas is garemoebac, rom konkretulma 
adamianma, sxvadasxva etapze SeiZleba TviTidentifikacia moaxdinos 
socialuri adaptaciis sxva axal formasTan. aqedan gamomdinare, 
swored individualuri kulturuli damokidebulebebi ganapirobeben 
individTa mimarTebas zogadkulturuli faseulobebisadmi~.181

mertonis Teoriis kritika mdgomareobs imaSi, rom „mertoni ax-
dens damnaSaveTa identifikacias mxolod sazogadoebis qveda feneb-
Si, dabal klasSi, radganac arsebuli socialuri miznebisa da moce-
muli miznebis miRwevis legaluri saSualebebis integrireba swored 
dabali klasis problemaa~.182 amis gamo ki mocemuli Teoriis meSveo-
biT SuZlebeli xdeba sazogadoebis warmatebul fenebSi damnaSveTa 
identificireba (White-Collar Crime).183

7.2. etiketirebis Teoria
Labeling Approach warmodgeba inglisuridan. `Label~ niSnavs etikets, 

etiketirebas, xolo `Approach~ _ midgomas, daaxlovebas. etiketirebis 
Teoria cnobilia agreTve „iarliyis mikerebis~ saxelwodebiT.184 etik-
etirebis Teoria pirvelad 1938 wels Camoayaliba amerikelma soci-
ologma frank tanenbaumma.185 etiketirebis Teoriis klasikuri daxasi-
aTeba, ramac igi popularuli gaxada, ekuTvnis aseve amerikel socio-
logs hovard bekers186 da edvin lemerts.187 bekeris azriT, qmedebebi, 
TavisTavad, arc kargia da arc cudi. normaluroba da deviantoba188 
sxva araferia, Tu ara socialurad gansazRvruli Tvisebebi. amdenad, 
deviacia ufro metad aris ara moqmedebis Tviseba, aramed sxvaTa mier 
miwerili wesebi da sanqciebi „kriminalebis~ mimarT.189 

bekeri gamoyofs Labeling-is or ganzomilebas, romlebsac did mniS-
vnelobas aniWebs danaSaulis definirebisa da misi konstruirebisaT-
vis. pirveli ganzomileba aris  dadgenili norma. is pirebi, romlebic 
qcevis wesebsa da normebs qmnian gansazRvraven, Tu romeli qmedeba 
aris normis darRveva da danaSauli. meore aris normis gamoyeneba. is 
pirebi, romlebic dadgenil normebs iyeneben (magaliTad, samarTal-

181  igive, gv. 394.
182  igive, gv. 395.
183  igive, gv. 396.
184  kodua e. da sxva (sared. jgufi), 2004, gv. 102.
185  Tannenbaum, F. 1938. 1951.
186  Becker, H. 1963.
187  Lemert, E. 1951.
188  deviacia im qcevis aRniSvnaa, romelic ewinaaRmdegeba sazogadoebaSi aRia-
rebul normebs... [Tumca] SesaZloa, individis esa Tu is qmedeba formalurad ga-
nixilebodes rogorc devianturi, magram mas mainc ar „miekeros~ deviantis iar-
liyi, ramdenadac, garemoebis specifikurobidan gamomdinare, sazogadoebrivi 
azri ar aRiarebs normis darRvevas`, kodua e. da sxva (sared. jgufi), 2004, gv. 54.
189  Rüther, W., 1975. S. 29.
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damcavi organoebis wevrebi), yvela qmedebas ar miiCneven danaSaulad 
da axdenen erTgvar seleqcias. normis gamoyenebis seleqciurobiT 
xdeba damnaSavis cnebis Camoyalibeba.190 bekeris azriT, swored nor-
mis gamoyenebis dros xdeba seleqcia (gamorCeva, gadarCeva), romelic 
gavlenas axdens piris etiketirebaze.

vin axdens piris etiketirebas („iarliyis mikerebas~)? 
rogorc wesi, piris „damnaSaved~ etiketirebas axdenen socialuri 

kontrolis organoebi an maTi warmomadgenlebi. es organoebia: poli-
cia, media, sasamarTlo, sagamoZiebo organoebi da sxva. am organoebis 
mier negatiuri (devianturi) etiketireba gavlenas axdens individis 
cnobierebaze da warmoSobs masSi deviantur identurobas, rac devi-
anturi karierisa da devianturi subkulturebis ganviTarebas uwyobs 
xels.

kaizeris azriT, damnaSave warmoiqmneba maSin, rodesac mas damna-
Savis etikets mianiWeben socialuri kontrolis institutebi da mas 
damnaSaved aRiarebs sazogadoeba.191 aqedan gamomdinare, damnaSavea is, 
vinc sazogadoebis mier aRiarebuli iqneba damnaSaved. 

piris damnaSaved `gaxdomis~ etapebi:
1. pirvelad Cadenili danaSauli; 2. sazogadoebrivi reaqcia, anu 

sazogadoebis mier piris damnaSaved etiketireba; 3. a) sazogadoe-
baSi `damnaSavis~ integrirebis problema; b) `damnaSavis~ mier Tavisi 
statusis aRiareba da kriminalad Camoyalibeba; 4. ganmeorebiT dana-
Saulebis Cadena.

gTavazobT magaliTs,192 Tu rogor SeiZleba ganxorcieldes mozar-
dis damnaSaved Camoyalibeba sazogadoebis mier etiketirebis gamo. 

mozardi Tavisi (ekonomikuri) problemis mosagvareblad Caidens 
danaSauls. mozardis mier Cadenili danaSauli ar gaxdeba cnobili 
samarTaldamcavi organoebisaTvis da ar moxdeba misi etiketireba.

imis miuxedavad, gadaWra Tu ara mozardma (ekonomikuri) prob-
lema, igi xedavs, rom mis mier Cadenili qmedeba ar dafiqsirebula 
policiis mier, rac mas gambedaobas matebs da ubiZgebs kidev Caidinos 
danaSauli. amiT matulebs imis albaToba, rom mozardis mier Cad-
enili danaSauli latenturi aRar darCes da moxdes misi saxelmwifo 
organoebis mier gamovlena. 

Tu samarTaldamcavi organoebisaTvis cnobili gaxda mozardis 
mier danaSaulis Cadena, magram igi reagirebis gareSe iqneba dato-
vebuli, mozards ufro meti gambedaoba daeufleba da saxelmwifo 
kontrolis organoebs sisusted CauTvlis umoqmedobas. 

xolo Tu samarTaldamcavi organoebi reagirebas moaxdenen, mo-
zardis garSemomyofi sazogadoebisaTvis cnobili gaxdeba mis mier 
danaSaulis Cadenis faqti, sazogadoeba mozards „zurgs Seaqcevs~ Ca-

190  Becker, H., 1963. S. 12.
191  Kaiser, G., 1996. S. 275.
192  Quensel, S., 1970. S. 381. 



49

denili danaSaulis gamo. samagierod, mozardi aRiarebas hpovebs sxva 
axal pirTa wreSi, romelic danaSaulis Cadenasa da sasjelis moxdas 
ise aRiqvams, rogorc jildos. Semdgomi danaSaulis Cadenisas mo-
zardi ufro met aRiarebas moipovebs axali megobrebisagan. mozardis 
mier axali danaSaulis Cadenis gamovlena samarTaldamcavi organoebis 
mxridan ufro mkacrad iqneba sanqcionirebuli, vidre es danaSaulis 
pirvelad gamovlenis SemTxvevaSi iyo. mozardi oficialurad iqneba 
damnaSaved gamocxadebuli. ucxo pirTa mier mozardis damnaSaved ga-
mocxadebas Tan mohyveba mozardis mier sakuTari Tavis damnaSaved 
aRiareba. etiketirebis gamo mozards SeezRudeba sazogadoebaSi in-
tegraciis SesaZlebloba, rac mis socialur ganviTarebasac SeuSlis 
xels. sazogadoebisagan gariyuli mozardi ecdeba gaamarTlos misT-
vis miniWebuli damnaSavis „statusi`, iswavlis danaSaulis Cadenis 
axal xerxebsa da meTodebs da gamoiyenebs mas problemebis mosagvare-
blad. mozardi kvlav Caidens danaSauls, romelzec samarTaldamcavi 
organoebis reaqcia iqneba mkacri, rac ganpirobebuli iqneba manamde 
mis mier Cadenili danaSaulebiT. mozardi moTavsdeba Tavisuflebis 
aRkveTis adgilas, sadac moxdeba danaSaulis Cadenis axali xerxebisa 
da meTodebis Seswavla da daxvewa. cixidan gamosuli mozardi iTv-
leba nasamarTlevad, rac, Tavis mxriv, arTulebs mis sazogadoebaSi 
integracias (samsaxuris dawyeba, megobarTa axali wris povna).

kriminologiuri TvalsazrisiT, etiketirebis mniSvneloba mdgo-
mareobs damnaSaved miCneuli piris mier sakuTari pirovnebis identi-
fikaciis SecvlaSi da kriminalis statusis aRiarebasa da mis gamar-
TlebaSi. Tu sazogadoebis mier pirovneba miCneuli iqneba kriminalad, 
igi amis Semdeg iqceva ise, rom gaamarTlos sazogadoebis Sexeduleba 
misi pirovnebis Sesaxeb.193

kritikis TvalsazrisiT, sagulisxmoa, rom: 1. imperiulad nak-
lebad aris dadgenili, iwvevs Tu ara kontrolis organoebis mier 
piris `etiketireba~ mis mier sakuTari identurobis Secvlas da gan-
meorebiT danaSaulis Cadenas; 2. danaSaulis Camden pirebs aqvT unari, 
uaryon sazogadoebrivi etiketireba da CaTvalon, rom etiketireba 
sulac ar aris avtomaturi procesi, romelic mas sxva (ganmeorebiT) 
danaSaulis Cadenisken ubiZgebs; 3. Tu mosamarTle ityvis `a. aris 
qurdi~, igi eyrdnoba realur faqts, (romelic mtkicebulebebze 
dayrdnobiT aris dadgenili), xolo piris qurdad gamocxadebas win 
uZRoda misi danaSaulebrivi qmedeba da pirovnuli safuZvlebi. aqe-
dan gamomdinare, marTebulia daisvas kiTxva: ratom gaxda a. qurdi?194

amerikeli kriminologi akersi sastiki winaaRmdegi iyo etike-
tirebis Teoriisa, romelsac man 1967 wels naSromi miuZRvna. misi 
TqmiT, etiketirebis Teoriis wakiTxvisas adamians Seeqmneba STabe-

193  Göppinger, H., 1997. S. 110.
194  Opp, K-D., 1972. S. 40.



50

Wdileba, rom adamianebi sul sakuTar saqmes Cahkirkiteben, garSe-
mo aravis arafers uSaveben da uceb `bum!~ da Cndeba `cudi sazoga-
doeba~, romelic mas daRis damsmel etikets aZlevs. bevris azriT, 
etiketirebis Teoria aiZulebs adamians SeiTavsos damnaSavis roli, 
TiTqos adamians meti arCevani ar hqondes, garda imisa, rom gaamarT-
los is, rac mas sazogadoebam etiketis saxiT `miakera.~ 

7.3. qoenisa da mileris subkulturuli Teoriebi
upirveles yovlisa, saWiroa ganvixiloT, Tu ra aris subkultura? 

subkulturis ukeT gagebisaTvis ki unda gairkves kulturis cneba. 
kultura warmodgeba laTinuri zmnidan „colo~, rac (niadagis) movlas, 
damuSavebas, zrunvas niSnavs.195 kulturis cnebis gansazRvrebaSi ar 
arsebobs erTsulovneba, Tumca SeiZleba gamoiyos sami elementi: 1. 
kulturis socialuri tradicia, memkvidreoba, rac gadaecema Tao-
bebs; 2. kultura ar aris adamianis genetikuri bunebis gamovlineba, 
igi aris is, rasac adamianebi swavloben. is socializaciis procesSi 
SeZenili normebis erTobliobaa; 3. kultura aris sayovelTaod miRe-
buli, sazogadoebisaTvis saerTo normebisa da Rirebulebebis siste-
ma.196 sazogadoebis kultura Seqmnilia mravali Taobis mier. kultura 
did gavlenas axdens adamianis socialur pirovnebad CamoyalibebaSi, 
romlisgan gaTavisufleba TiTqmis SeuZlebelia. qarTuli kultur-
is CamoyalibebisaTvis mniSvnelovani roli iTamaSa intensiurma dak-
virvebam da TanamSromlobam sxva kulturis adamianTa jgufebTan.

subkulturis cnebis Camoyalibebisas ZiriTadi aqcenti mimarTu-
lia kulturasa da subkulturas Soris ierarqiul damokidebulebaze 
(sub = lat. ̀ qveviT~). sub TavisTavad miuTiTebs, rom adgili aqvs subkul-
turasa da kulturas Soris hegemoniur damokidebulebas.197 

195  `kultura (laT. cultura _ damuSaveba, movla, ganaTleba, ganviTareba) [aris] 
adamianis da sazogadoebis moqmedebis formaTa erToblioba, romelic vlindeba 
adamianis moRvaweobis sxvadasxva sferoSi da gamoxatavs adamianis socializa-
ciisa da sazogadoebis humanizaciis dones. gansazRvrul epoqaSi xalxis, eris, 
sazogadoebis miRwevaTa erToblioba Seadgens maT kulturas~, qarTuli sabWoTa 
enciklopedia, tomi 6, Tbilisi, 1983, gv. 67.
196  kodua e. da sxva (sared. jgufi), 2004, gv. 145.
197  „subkulturis kvleva britaneTSi daefuZna urbanul eTnografias, romelic 
jer kidev me-19 saukuneSi ganviTarda (henri meihius da tomas arCeris naSromebi, 
Carlz dikensisa da artur morisonis novelebi). Tumca subkulturis kvlevisad-
mi ufro mecnieruli midgoma, Tavisi meTodologiiT (CarTuli [Tanamonawileo-
biTi] dakvirveba), 1920-ian wlebamde ar aRmocenebula, rodesac sociologebisa 
da danaSaulis SemswavlelTa jgufma CikagoSi daiwyo informaciis Segroveba 
quCis axalgazrda dajgufebebsa da kriminogenur jgufebze. CarTuli dakvirveba 
isev aqtualuria, Tumca analitikuri da axsniTi amosavali wertilis ararsebo-
bis gamo mas sociologiis ZiriTad nakadSi marginaluri statusi eniWeba. piter 
vilmotma subkultura gansazRvra rogorc „kompromisuli gadawyvetileba~ or 
urTierTdapirispirebul moTxovnilebas Soris: Seqmnisa da avtonomiurobis mo-
Txovnileba da mSoblisagan gansxvavebulobis damtkiceba da mSoblis identi-
fikaciebis SenarCunebis moTxovnileba~, ix. asaTiani m., 2006.
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Tanamedrove sociologiaSi miRebulia arnoldis mier SemoTava-
zebuli subkulturis cneba. arnoldis mixedviT, subkultura aris 
kulturis erTi nawili. subkultura aris adamianTa jgufis an erTi 
romelime socialuri kategoriis qcevis modeli, romelic xorciel-
deba mTliani kulturis (farglebSi) SigniT da sakuTari Tavisebure-
bani aqvs, romlis meSveobiTac isini gansxvavdebian dominirebuli 
kulturis an sxva subkulturebisagan.198

Svendteris mixedviT, subkultura aris konkretuli sazogadoe-
bis nawili, romelic Tavisi institutebiT, adaTebiT, normebiT, Ri-
rebulebaTa orientirebulobiTa da moTxovnilebebiT mniSvnelovnad 
gansxvavdebian gabatonebuli saerTo sazogadoebis institutebisa da 
Rirebulebebisagan.199

sazogadoebis socialur konteqsts aniWeben upiratesobas sub-
kulturis definiciis Camoyalibebisas amerikeli sociologebi qoeni 
da Sorti. maTi azriT, subkultura aris Rirebulebebisa da rwmenis 
erTiani sistema, romelic im bavSvebs Soris komunikaciis proces-
Si warmoiSoba, romelTac erTnairi mdgomareoba ukaviaT socialur 
struqturaSi.200 

klerki subkulturas ganixilavs sazogadoebis klasebTan dakav-
SirebiT. misTvis subkulturebi, rogorc subsistema, klasebis kul-
turis maniSnebelia, rogorc patara, lokaluri da diferencirebuli 
struqtura, samoqalaqo da muSaTa klasebis SemadgenlobaSi,201 mag-
aliTad, me-20 saukunis dasawyisis bohemaTa subkulturas saSualo 
inteligenciis klass miawers, xolo fexburTis xulignebs (Hooligans) 
muSaTa klass.

socialur da politikur terminTa leqsikonSi subkulturis Ses-
axeb Semdegi saxis ganmartebas vxvdebiT: „socialuri normebisa da 
Rirebulebebis, qcevis modulebis sistema, romelic gansazRvruli 
socialuri jgufisTvisaa damaxasiaTebeli da gamoarCevs mas sazoga-
doebaSi gabatonebuli kulturisagan (anu sazogadoebis umravlesobis 
kulturisagan). ar aris aucilebeli subkultura ewinaaRmdegebodes 
gabatonebul kulturas, aramed SeiZleba iyos misi relevanturi. 
Tumca, amasTan dakavSirebiT, Tavs iCens problema, vinaidan Taname-
drove sazogadoebebSi kulturuli fragmentaciis maRali xarisxi 
aZnelebs gabatonebuli kulturis gamoyofas. subkulturebSi CarTu-
lobis motivacia zogierTisaTvis SeiZleba iyos kompensacia im waru-
mateblobisa da wyenisa, rac maT sazogadoebis umravlesobis mxridan 
SexvdaT. subkultura SeiZleba Seiqmnas sxvadasxva socialuri maxa-
siaTeblis safuZvelze, rogorebicaa eTnikuroba, klasobrivi da re-
ligiuri kuTvnileba, seqsualuri orientacia, ubralod cxovrebis 

198  Arnold, D. O., 1970.
199  Schwendter, R., 1993. S. 11.
200  Cohen, A. K.,/ Short, J. F. Jr., 1958. S. 20-37.
201  Clarke, J., 1979. S. 45.
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axali stili (iseTi, romelic daamkvidres, mag., pankebma) da sxva~.202

zogadad subkultura SeiZleba ewodos adamianTa jgufs, ro-
melic gabatonebuli kulturis Rirebulebebs Tumca iziarebs, magram 
amavdroulad ayalibebs (qmnis) konkretuli qcevisa da Rirebulebebis 
sistemas, romelic mniSvnelovnad gansxvavdeba imave gabatonebuli 
kulturis Rirebulebebisagan.

subkulturis definiciasTan mimarTebiT sainteresoa mosazre-
ba imis Taobaze, rom subkulturis definireba mxolod konkretul 
fenomenTan (fenomenebTan) kavSiris SemTxvevaSia SesaZlebeli.

kriminologiur literaturaSi gamoyofen sami saxis subkulturas:
1. arakriminaluri kultura. igulisxmeba jgufebi, romlebic ga-

batonebul kulturas ekuTvnian, magram sakuTari normatiuli siste-
ma aqvT da gabatonebuli kulturisagan an TavianTi socialuri mdgo-
mareobiT an imiT gansxvavdebian, rom isini gabatonebuli kulturis 
zogierT aspeqts uaryofen. aseTi saxis subkulturebs konfliqti ar 
aqvT gabatonebul kulturasTan da legitimur saSualebebs iyeneben 
miznis misaRwevad.

2. kontrakultura. danaSaulebrivi subkultura, romelic Ta-
visi normebisa da Rirebulebebis sistemiT sagrZnoblad gansxvavdeba 
gabatonebuli kulturisagan, magram ar cdilobs gabatonebuli kul-
turis Secvlas.

3. sawinaaRmdego kultura, romelsac aseve sakuTari normebi aqvs, 
romlebic gabatonebuli kulturis opoziciurobidan gamoikveTa da 
surs Secvalos gabatonebuli kultura.

qoenis subkulturis Teoria warmoiSva dabali fenis (klasis) aras-
rulwlovan vaJebze misi dakvirvebiT imis Taobaze, Tu rogor xvde-
bodnen isini kriminalur dajgufebebSi. qoenis subkulturis model-
is ukeT gasagebad aucilebelia misi terminebis _ dabali da saSualo 
fenebi (klasebi) _ ganmarteba. qoenis azriT, ekonomikuri mdgomareo-
bis garda, mniSvnelovania bavSvebis socialuri mdgomareoba. dabali 
socialuri fenis bavSvebi, didi albaTobiT, naklebi kulturuli Ri-
rebulebebis matarebeli arian, vidre saSualo fenis bavSvebi. dabali 
socialuri fenidan gamosul bavSvebs ar SeswevT unari (kulturu-
li SesaZlebloba) konkurencia gauwion saSualo fenis bavSvebs da 
daakmayofilon maswavlebelTa, mzrunvelTa, policielTa da ekle-
siis msaxurTa _ romlebic saSualo fenis normebiT xelmZRvaneloben 
_ moTxovnebi. am fenebs Soris `konkurenciis~ Sedegad dabali fe-
nis bavSvebs uyalibdebaT arasrulfasovnebis grZnoba, uars amboben 
gavrcelebuli normebis aRiarebaze da upirispirdebian mas.203

saSualo fenasTan konkurenciaSi `damarcxebuli~ dabali fenis 
mozardebi, romelTac sazogadoebaSi srulfasovan wevrad damkvi-

202  kodua e. da sxva (sared. jgufi), 2001, gv. 295.
203  Cohen, A. K., 1961. S. 84.
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drebisa da integraciis problema aqvT, qmnian TanatolTa da Tana-
moazreTa jgufebs, kriminaluri bandis kulturas. ase warmoiSobian 
subkulturuli jgufebi. 

qoenis mixedviT, gadamwyveti aris is, rom mozardebi kulturuli 
sistemis sakuTar formas ayalibeben da iseT miznebs isaxaven, romelTa 
ganxorcielebaze kontroli TviTon SeuZliaT ganaxorcielon da 
romelic maT daexmarebaT nawilobriv mainc aRmofxvran statusTan 
dakavSirebuli problemebi.204 mozardebis monawileoba Gang-Kultura-
Si aZlevs maT SesaZleblobas miaRwion sakuTar miznebs, magram amave 
dros maT gabatonebul kulturasTan mudmivi kavSiri aqvT. subkul-
turis wevri mozardebi Tanatolebis TvalSi Rirsebas swored imis 
gamo iZenen, rom isini gabatonebuli sazogadoebis im normebsa da Ri-
rebulebebs arRveven, romelTa gamoc maT am sazogadoebaSi statusi 
ver moipoves. qoenis azriT, gabatonebul sazogadoebaSi integrirebis 
problemis koleqtiuri gadaWris saSualeba aris swored dabali fe-
nis mozardTa gaerTianeba danaSaulebriv subkulturebSi.205

dasasruls, qoenis Teoria SeiZleba Camoyalibdes Semdegi Tez-
isebis saxiT: 

1) Tu sazogadoeba dayofilia klasebis mixedviT;
2) Tu sazogadoebis erT nawils socialuri statusi aqvs miniWe-

buli, romelic klasebis SesaZleblobazea damokidebuli;
3) Tu sazogadoebis erTi nawili, klasebis specifikurobidan 

gamomdinare, warmoSobil normebsa da Rirebulebebs da dabali fenis 
statuss aRiarebs;

4) Tu dabali fenis mozardebs sakuTari statusi gabatonebul 
sazogadoebaSi (kulturaSi) integraciis problemebs uqmnis;

5) Tu dabali fenis mozardebs gabatonebul sazogadoebaSi (kul-
turaSi) integraciis erTnairi problemebi aqvT;

6) Tu dabali fenis mozardebi erTad gamodian gabatonebul 
sazogadoebaSi (kulturaSi) miRebuli im normebisa da Rirebulebebis 
winaaRmdeg, romelTa gamoc maT dabali fenis statusi mieniWaT,

maSin dabali fenis mozardebi qmnian interaqtiul jgufebSi 
normebsa da Rirebulebebs (statusis kriteriumebs), romlebic gaba-
tonebuli sazogadoebis (kulturis) mimarT negatiuria da moqmedeben 
am kulturis winaaRmdeg. 

valter mileric (qoenis msgavsad) cdilobs axsnas dabali fenis 
mozardebis bandebis fenomeni. Tu qoeni subkulturis warmoSobis 
mizezad miiCnevs dabali fenis koleqtiur reaqcias saSualo fenis 
normebisadmi, mileris azriT, subkulturis warmoSobis mizezia ara 
fenebs Soris konfliqti, aramed dabali fenis qcevis (maregulire-
beli) elementi.

mileris azriT, dabali fena avtonomiuria, romelsac tradici-

204  Cohen, A. K., 1961. S. 91.
205  iqve.
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ulad damkvidrebuli kulturuli sistema aqvs. dabali fenis kul-
turuli ganviTarebis safuZvelia eqvsi mniSvnelovani da central-
uri aspeqti,206 (Kristallisationspunkte, focal concerns). esenia:  

1. siZneleebi. igulisxmeba iseTi situacia an qceva, romelsac 
oficialur organoebTan an saSualo fenis warmomadgenlebTan rTu-
li urTierTobebi axlavs Tan. siZneleebi exeba rogorc kanonier, 
aseve ukanono qcevas.

2. siZliere. igulisxmeba dadebiTi Tvisebebi, rogorebicaa fsiq-
ikuri simyare, Zala, gamZleoba, siTamame. maskulinuri (mamakacuri) 
Cvevebis warmoSobis mizezad mileri miiCnevs vaJi mozardebis mier ma-
makacad identifikaciis SesaZleblobis naklebobas, rac ganpirobebu-
lia imiT, rom dabali fenis ojaxebSi saxlis saqmeebs qalebi marTaven, 
xolo mamakacebi saxlSi ar arian.

3. gonebrivi moqniloba. gonebrivi moqniloba gulisxmobs Tvise-
bas, romliTac mozards SeuZlia sxvebs ajobos, `moatyuos~, sxvebis 
qmedebebi Rirseulad moigerios.

4. aRgznebadoba. am punqtSi gaerTianebulia yvela is saSualeba, 
romliTac dabali fenis warmomadgenlebi eZeben daZabulobasa da 
dasvenebas, da romelic alkoholis smaSi, kartis TamaSSi, seqsualur 
da agresiul TavgadasavlebSi gamoixateba.

5. bediswera. mileris es punqti gamoixateba cxovrebisadmi eqs-
tremalur midgomaSi: iyo bednieri an ubeduri. dabali fenis warmo-
madgenlebis warmodgeniT, SeuZlebelia im magiuri Zalebis winaaR-
mdeg moqmedeba, romlebic adamianis bedniereba-ubedurebis sakiTxs 
wyveten.

6. avtonomia (damoukidebloba). avtonomia gamoixateba garegani 
kontrolis meqanizmebze uaris TqmiT, rac miuTiTebs maT survilze 
iyvnen damoukideblebi.

mileris mier Sedgenili kulturuli focal concerns aris sazoga-
doebisagan `gariyuli jgufebis~ mozardi mamakacebis is zogadi kul-
turuli meliu (adgili), sadac maT uwevT moqmedeba. zemoT CamoT-
vlili eqvsi punqtis garda, mniSvnelovania agreTve: kuTvnileba 
(jgufis wevroba) da statusi.207 kuTvnileba damokidebulia imaze, 
Tu rogor asrulebs adamiani jgufis mier aRiarebul normebs, xolo 
statusi damokidebulia adamianis siZliereze, gonebriv moqnilobasa 
da mis sxva iseT Tvisebebze, romlebic mas upiratesobas moutans sxva 
pirebTan SeadarebiT. statusTan dakavSirebiT aRsaniSnavia mozardTa 
survili, iyvnen iseTebi, rogorebic mozrdilebi arian. subkulturu-
li jgufis wevrebi Tavs valdebulad grZnoben gamoavlinon is Tvise-
bebi, romliTac isini mozrdilebad CaiTvlebian (avtomobilis tareba, 
fulis xarjva, narkotikuli saSualebebis an alkoholis miReba).

sazogadoebisagan `gariyuli jgufebis~ mier Cadenili danaSau-

206  Miller, W. B., 1968. S. 340.
207  igive, gv. 353.
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lebrivi qmedebebi, mileris azriT, aris Sedegi maTi orientaciis 
dabali fenisaTvis damaxasaTebeli normebisa da Rirebulebebisa, anu 
subkulturuli focal concerns punqtebisa.

qoenisa da mileris subkulturis Teoriebs Soris gansxvaveba 
mdgo mareobs, pirvel rigSi, subkulturis cnebaSi. qoenis mixed-
viT, subkultura socialstruqturidan warmoSobili refleqsia, 
romelsac didi zegavlena aqvs mis `daqvemdebarebaSi~ myofi indi-
videbis (subkulturis wevrTa) statusze. milerisaTvis subkultura 
aris sazogadoebaSi tradiciebze damyarebuli avtonomiuri sistema, 
amitom miaCnia milers, rom muSaTa klasis warmomadgenlebis mier Ca-
denili danaSauli swored maTi kulturuli tardiciebis nayofia.

7.4. socialuri kontrolis Teoria
sanam TiToeul socialuri kontrolis Teorias ganvixilavdeT, 

saWiroa gavarkvioT ras gulisxmobs sityva control. control iTargmneba 
rogorc zedamxedveloba, Semowmeba, kontroli. 

sakiTxavia, Tu rogor unda iqnes gagebuli sityva control social-
uri kontrolis Teoriis mixedviT.

hirSis Tanaxmad, piris kontroli mdgomareobs ara pirdapiri 
gagebiT kontrolSi, aramed mis mWidro kavSirSi mSoblebTan da mego-
brebTan.208 germaneli kriminologis, Snaideris, azriT, hirSis SemTx-
vevaSi saqme gvaqvs ara socialuri kontrolis TeoriasTan, aramed 
socialuri kavSirebis TeoriasTan,209 rac zedamxedvelobasa da Semow-
mebaSi ufro gamoixateba.

igive Snaideri neis kontrolis cnebas ufro miiCnevs rogorc kon-
trols da zedamxedvelobas.210 neis „kontrolis~ cnebaSi igulisxmeba 
Svilebis kontroli da zedamxedveloba mSoblebis mier.211 

raisis „kontrolis~ cneba gulisxmobs qcevis pirad da sazoga-
doebriv kontrols. misive azriT, qcevis kontroli xorcieldeba, 
erTi mxriv, socialuri jgufis (socialuri kontroli) da, meore 
mxriv, TviTon individis mier (piradi kontroli).212

goldisTvis „kontrolis~ cnebaSi ojaxuri kontroli aris nagu-
lisxmebi, yvela is ojaxuri kontrolis faqtori, rac arasrulwlo-
van damnaSaves aiZulebs ar Caidinos danaSauli.213

travis hirSim gamoikvlia 5 545 moswavlisagan Semdgari jgufi. es 
jgufi Sedgeboda 17 500 moswavleTagan amorCeuli moswavleebisagan 
11 `public junior~ and `senior high schools~-dan, romlebic gamokvleul iqnen 

208  Hirschi, T., 1969. S. 20, 29.
209  Schneider, H.J., 1987. S. 532.
210  iqve, gv. 529.
211  Nye, F. I., 1958. S. 5. 
212  Reiss, A. J., 1951. S. 196.
213  Gold, M., 1963. S. 11-12.



56

1964 wlis `Richmond Youth Project~-is farglebSi.
5 545 moswavle Sedgeboda 1 479 Savkaniani, 2 126 TeTrkaniani biWis-

agan da 1 076 Savkaniani da 864 TeTrkaniani gogonasagan. aRniSnuli 5 
545 moswavle gamokiTxul iqna. garda amisa, merve klasis moswavle ebs 
Sesavsebad gadaecaT testebi. erTi wlis Semdeg testebi Sesavsebad 
gadaecaT meSvide klasis moswavleebs.

moswavleebis mier Sesavsebi kiTxvarebi daegzavnaT skolebs. rTul 
kiTxvebs axlda instruqciebi. maswavleblebic aZlevdnen rTuli kiTx-
vebis ganmartebebs moswavleebs. aRniSnuli kiTxvarebi garkveuli xnis 
Semdeg kvlav daurigdaT moswavleebs. ase rom, im moswavleebma, rom-
lebmac pirvelad ver SeZles kiTxvaris Sevseba (skolaSi ar yofnis 
gamo), da im moswavleebs, romlebmac ver moaswres kiTxvaris bolomde 
Sevseba, miecaT SesaZlebloba SeevsoT an daesrulebinaT kiTxvari. 

mkvlevrebs ukan daubrundaT 4 077 srulyofilad Sevsebuli kiTx-
vari, rac saerTo raodenobis 73,5% Seadgenda.214 gamokiTxul moswav-
leTa 12%-is mSoblebma uari Tqves kiTxvarebis Sevsebaze, 6,2% 1965 
wels ukve aRar cxovrobda im qalaqSi da, Sesabamisad, aRar swavlobda 
reixmondis skolaSi. 7,1%-is mier gamogzavnili pasuxebi ar iyo da-
makmayofilebeli da ver iqna gamoyenebuli kvlevis SefasebisaTvis, 
xolo 1,2%-is mier kiTxvebze gacemul iqna araswori pasuxebi.

kiTxvarebTan erTad cdis pirebis Sesaxeb gaanalizda skolasa da 
policiaSi  arsebuli Canawerebi (saqmeebi). 

kiTxvarebisa da cdis pirebis Sesaxeb arsebuli saqmeebis Sejameba-
Sefasebisas gairkva, rom im cdis pirebTan SedarebiT, romelTac sru-
lad da amomwuravad upasuxes anketebs, jgufi, romelmac ar an ver 
upasuxa kiTxvaris pasuxebs, sagrZnoblad gamoirCeoda damnaSaveobiT. 
mkvlevrebi danaSaulebriv qmedebad miiCnevdnen iseT qcevas, romelic 
dasjil iqna kanoniT dadgenili normebiT. rac Seexeba danaSaulis Ca-
denas, mkvlevrebma moswavleebs miandes TviTon daeweraT kiTxvarebSi 
maT mier Cadenili danaSaulis Sesaxeb, vinaidan SeuZlebelia poli-
cias maT mier Cadenili yvela danaSauli daefiqsirebina.215

mocemul kvlevebze dayrdnobiT hirSi aRwers Tavis `kontrolis 
Teorias~. hirSis azriT, Tu romelime adamiani sxva adamianis survi-
lebsa da molodinze ar aris mindobili, maSin igi aRarc normebzea 
mijaWvuli.

adamianebsa da normebs Soris kavSirs hirSi oTx elementad yofs: 
1. `Commitment~; 2. `Attachment~; 3. `Involvement~ da 4. `Belief~.

1. `Commitment~ (racionaluri komponenti) niSnavs racionalur, 
gonivrul mofiqrebas, imis gaazrebas, Tu ra SeiZleba mohyves normis-
gan gadaxras. aRniSnuli, rogorc racionaluri komponenti, SegviZlia 
zigmund froidis `mes~ SevadaroT. hirSi ambobs, rom albaT maRali 
socialuri statusis mqone adamianebi, romlebmac bevri energia, dro 

214  Hirschi, T., 1969. S. 36.
215  iqve, gv. 64.
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da fuli daxarjes am statusis misaRwevad, iswavles, kariera Seiqmnes 
da SeZles sazogadoebis pativiscema daemsaxurebinaT, ar arian mzad, 
rom mcire, umniSvnelo danaSaulis Cadenis gamo TavianTi rTulad 
misaRwevi maRali statusi (mdgomareoba) dakargon.216 

2. `Attachment~ (emociuri komponenti) aris emociuri kavSiri sxva 
adamianebTan. es aris socialuri kavSiris yvelaze mniSvnelovani ele-
menti. emociuri kavSiri socialur „partniorebTan~ _ mSoblebTan, 
megobrebsa da maswavleblebTan _ amcirebs piris mier danaSaulis Ca-
denisa da misi kriminalad Camoyalibebis albaTobas. piris emociuri 
kavSiri masSi ayalibebs pasuxismgeblobis grZnobas socialuri „part-
niorebis mimarT`, rac mas xels uSlis danaSaulis CadenaSi. krimi-
nologi Snaideri emociur komponents ganmartavs, rogorc pirovne-
basTan axlo dgomas, mis erTgulebasa da masze mijaWvulobas.217

3. `Involvement~ (drois komponenti) niSnavs konformul (aradana-
Saulebriv) qmedebebSi Cabmas, e. i. piri imdenad aris CarTuli Tavis 
saqmeSi, rom mas aRar aqvs dro Caidinos danaSaulebrivi qmedebebi.218 
vinc muSaobs, sports misdevs, eklesiaSi dadis an sxvadasxva saxis ka-
vSirebSia gaerTianebuli, dro aRarc ki eqneba kriminaluri qmedebebi 
dagegmos an Caidinos. kriminologi Snaideri amas uwodebs kanoniT 
dadgenili qcevebis meSveobiT piris Sekavebas,219 rom man ar Caidinos 
danaSauli.

4. `Belief~ (moraluri komponenti) es niSnavs rwmenas, rom arsebobs  
sayovelTao RirebulebaTa sistema,220 romelsac Snaideri ganmartavs, 
rogorc moraluri keTildReobisa da konvencionaluri wesebis Se-
fasebas da aRiarebas.221 hirSis Teza ki im mimarTulebisaa, rom normis 
damrRvevs wesebis sjera manam, sanam is mas daarRvevs. rac ufro nak-
lebad aRiarebs piri moralur normebs, miT ufro didia saSiSroeba, 
rom is danaSauls Caidens.

hirSis mosazrebiT, Tu pirs konvencionalur adamianebTan aqvs 
kavSiri, albaT konvencionalur saqmianobas misdevs da Sesabamisad, 
amgvarive azrebisa da survilebis matarebelia, xolo Tu pirs ar aqvs 
konvencionaluri kavSirebi, ra Tqma unda, ar SeiZleba imis mtkiceba, 
rom is aucileblad Caidens danaSauls, magram amis didi albaToba 
iarsebebs.222 

danaSaulebrivi qmedebis Cadenis motivacia SeiZleba yovelTvis 
iyos kompleqsur motivaciaTa erTobliobiT gamowveuli, Tumca mo-
tivaciis xarisxi ueWvelad cvalebadia. swavlebis Teoriis mixedviT, 
qcevis motivebi Seswavlilia da igi aqamde miRebul gamocdilebebzea 

216  iqve, gv. 21.
217  Schneider, H.J., 1987. S. 533.
218  Hirschi, T., 1969. S. 22.
219  Schneider, H.J., 1987. S. 533.
220  Hirschi, T., 1969. S. 23.
221  Schneider, H.J., 1987. S. 533.
222  Hirschi, T., 1969. S. 28-29.
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damokidebuli. motivs didi mniSvneloba aqvs danaSaulis CadenisaT-
vis, igi zemoqmedebas axdens piris mier danaSaulis Cadenaze. motiva-
ciis xarisxi aris cvalebadi da is qmedebis ganxorcielebis momentSi 
SeiZleba Sesustdes an, piriqiT, gaZlierdes.223

calkeuli SemTxvevebis Sefaseba did sirTuleebTan aris dakav-
Sirebuli, vinaidan xSir SemTxvevaSi saqme gvaqvs iseT cxovrebiseul 
pirobebTan (sacxovrebeli adgili, samuSao, mzrunveli), romelTac 
SeuZliaT Secvalon piris mdgomareoba, xeli Seuwyon an xeli SeuSa-
lon piris mier danaSaulis Cadenas.

kaizerisa da Soxis Tanaxmad, hirSis Sexedulebas ewinaaRmdegeba 
dakvirvebebi, romlis Tanaxmad, mravali individi, miuxedavad imisa, 
rom ar gaaCnia qcevis SemboWveli kavSirebi, mainc ar sCadis dana-
Sauls.224

hirSis mixedviT, ar arsebobs specialuri danaSaulebrivi moti-
vacia, anu zustad Camoyalibebuli recepti, riTac SeiZleba aixsnas 
`adamiani cxovelis~ kriminaluri saqcieli. hirSis kontrolis Teo-
ria ar svams kiTxvas  `ratom akeTeben isini amas?~ anu ratom sCadian 
adamianebi danaSauls, aramed kiTxulobs: „ratom ar vakeTebT Cven 
amas?~ anu ratom ar vemorCilebiT arsebul normebs.225 

hirSis azriT, rwmena moqmedi normebis mimarT (`Belief~) gulisx-
mobs, rom damnaSaves, normaTa rwmenis gareSe, romelic mas danaSau-
lis Cadenas aukrZalavs, uadvildeba danaSaulis Cadena da rom unor-
moba iwvevs piris danaSaulebriobas.226

hirSis socialuri kontrolis Teoriis kritika mdgomareobs ima-
Si, rom saskolo da policiis (Canawerebis) saqmeebis gamoyeneba kvle-
visaTvis problemuria, vinaidan ismis kiTxva: vin ras wers am saqme-
ebSi? da rogor iqna is wakiTxuli mkvlevrebis mier?

danaSaulis TviTaRiarebisas yuradReba unda mieqces imas, rom 
danaSaulis Cadenas yvela ar aRiarebs. garda amisa, arasrulwlovan-
ma SeiZleba iseTi saqcieli miiCnios danaSaulad, romelic sulac 
ar aris danaSauli. anketuri gamokiTxviT SeuZlebelia danaSaulis 
cnebis srulad gadmocema an cnebis im moculobiT gadmocema, rom 
gasagebi gaxdes TiToeuli gamosakiTxi arasrulwlovnisaTvis. kiTxva-
rebis Sevsebis dros didia im maswavlebelTa zegavlena moswavleebze, 
romlebic kiTxvaris Sevsebis Sesaxeb instruqtaJs aZlevda arasrul-
wlovnebs. 

anketaTa pirveli „gadamowmeba~ gvaZlevs daeWvebis sababs, radgan 
Cndeba kiTxva, sad da rogor „mowmdeboda~ isini. anketebis xelmeored 
darigebisas miecaT gaumjobesebuli instruqciebi, rac gansazRvrul 
kiTxvaze Semofargluli pasuxis gacemis SesaZleblobas iZleoda, rom 

223  Lemp, R., 1975. S. 230-231.
224  Kaiser, G./Schöch, H., 1987. S. 40.
225  Hirschi, T., 1969. S. 34.
226  Hirschi, T., 1969. S. 198.
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gamokiTxvis meored Catarebisas `swori~ pasuxebi mieRoT. 
gansakuTrebiT damafiqrebelia, rom anketebis pasuxTa 1,2% `aras-

worad~ iqna miCneuli da amdenad, isini ar SeiZleba sabolood kvle-
viT masalaSi ganvixiloT. samwuxarod, gaugebaria, ra kriteriumebiT 
Sefasda isini `arasworad~.

Tu erTad daviTvliT im pirebs, romelTac anketebi arasworad 
Seavses an kiTxvebs arasrulad upasuxes, aseve maT, romlebic anke-
tur gamokiTxvas ar eswrebodnen an 1965 wels reixmondis skolaSi 
ukve aRar iyvnen, maT, romelTa mSoblebmac anketur gamokiTxvaze 
uari Tqves, Seadgens gamokiTxulTa Tavdapirveli saerTo raodeno-
bis 26,5%-s. 

es koeficienti sakmaod maRalia da maTma gauTvaliswineblobam 
SeiZleba saerTo kvlevis Sedegze erTgvari gavlenac ki moaxdinos, 
radgan es jgufi (26,5%) SeiZleba ufro metad kriminaluri iyo, vidre 
is jgufi (73,5%), romelmac swori da sruli pasuxi gasca. 

hirSis Teoriis  Sefasebisas es kritikuli SeniSvnebi kvlevis 
mimarT yovelTvis unda iyos gaTvaliswinebuli.

aucilebelia agreTve hirSis mier Camoyalibebuli kontrolis 
Teoria Semowmdes im kuTxiT, Tu ramdenad Seesabameba igi sxva kvleve-
biT miRebul analizebsa da Sedegebs. 

hirSis azriT, maRali socialuri statusis mqone adamianebi ar 
arian mzad patara danaSaulobebis gamo Tavisi statusi dakargon.227 
gasaTvaliswinebelia, rom maRali statusis mqone adamianebi, rogorc 
wesi, didi finansuri SesaZleblobis mqone arian. garda imisa, rom 
isini materialurad uzrunvelyofili arian da, savaraudod, angare-
biT danaSaulis Cadena aRarc ki esaWiroebaT, rogorc maRali statu-
sis mqone adamianebs, ufro meti legaluri saSualebebi aqvT miznis 
misaRwevad, vidre socialurad daucvel adamianebs. garda amisa, maTi 
(maRali socialuri statusis mqone adaminebis) policiis mier eWvmit-
anilad miCneva, maTi statusidan gamomdinare, ufro  naklebad real-
isturia, ase rom, maTze saxelmwifo kontrolic ufro sustia, vidre 
socialurad daucvel an sazogadoebisagan gariyul adamianebze (na-
samarTlevi, narkomani, loTi, usaxlkaro). 

orazrovania hirSis debuleba imis Taobaze, rom Tu pirs sazoga-
doebis legaluri wesebis sjera da Cabmulia muSaobis normalur re-
JimSi,  es aferxebs mis danaSaulebriobas.228 

sazogadoebis legaluri wesebisadmi ndoba TiToeul adamianzea 
damokidebuli da Zneli dasadgenia esa Tu is adamiani romel wess 
scems pativs da romels uaryofs.229 xolo, rac Seexeba im faqts, rom 
pirebi, romlebic muSaoben, naklebad sCadian danaSauls, vfiqrobT, 
TavianT moTxovnilebebs isini ufro legalurad ikmayofileben, vi-

227  Hirschi, T., 1969. S. 21.
228  iqve.
229  Kaiser, G., 1985. S. 252.
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dre umuSevrebi. 
hirSis kontrolis Teoriis Tanaxmad, normaluri adamianebisaTvis 

sxva pirebTan (ara kriminalebTan) mWidro emociuri kavSiri (magali-
Tad, mSoblebTan), maTi gakriminalebis TvalsazrisiT, erTgvar dac-
viT saSualebas warmoadgens.230 

magram hirSis es migneba, rom piris damnaSaveobis ganviTarebisaT-
vis gadamwyvetia ara mWidro emociuri kavSiri, aramed is, Tu rogor 
ganviTarda es emociuri kavSiri, friad calsaxaa. Svilebsa da mSob-
lebs an sazogadoebas Soris mWidro emociuri kavSiri Tavisi konven-
cionaluri RirebulebebiT mxolod maSin warmoiqmneba, Tu Svilebsa 
da mSoblebs Soris kavSiri kargia da arasrulwlovans, Sesabamisad, 
kargi gamocdileba aqvs miRebuli.

Tu Svilebsa da mSoblebs Soris cudi urTierTobaa, maSin Sesa-
Zlebelia, rom Svilebma maTi Rirebulebebi ar aRiaron da uari Tqvan 
maTTan emociur kavSirze.

Svilebsa da mSoblebs Soris mWidro emociuri kavSiri SeiZleba 
damyarebuli iyos aRzrdis avtoritarul meTodebze da es kavSiri 
taqtikuri TvalsazrisiT iyos gamarTlebuli, raTa Svils mSoblebT-
an konfliqti ar hqondes. igi mSoblebTan mWidro kavSirs mxolod 
garegnulad Tanxmdeba (aCvenebs), Sinaganad ewinaaRmdegeba maT da 
Zalismieri aRzrdisagan gaTavisuflebis Semdeg uWirs garegnulad 
naCvenebi arakriminaluri qcevis ganxorcieleba.

banduras azriT, Tu gacvliTi emociuri kavSiri Svilebsa da mSo-
blebs Soris kargia, maSin Svilebi sakuTari saqmianobis, megobrebis, 
azrebis Sesaxeb mSoblebs ufro met informacias aZleven, vidre is 
Svilebi, romelTac mSoblebTan cudi urTierToba aqvT. isini sakuTar 
TavSi Caketili arian da TavianTi saqmianobis Sesaxeb megobrebTan an 
dedmamiSvilebTan ufro saubroben, vidre mSoblebTan.231

gasaTvaliswinebelia agreTve iseTi SemTxvevebic, rodesac mSo-
blebi kriminalebi arian, magram, miuxedavad amisa, kargi urTierToba 
aqvT sakuTar SvilebTan.  hirSis azriT, Sexeduleba imis Taobaze, 
rom damnaSave mSoblebTan Svilebis xSiri kavSiri maT kriminaluri 
saqcielisaken ubiZgebs, ar dadasturda.232 daskvnis saxiT unda iTqvas, 
rom mniSvnelovania Svilebsa da mSoblebs Soris kargi urTierToba 
da ara mSoblis damnaSaveoba an aradamnaSaveoba.

hirSis azriT, is moswavleebi, romelTac cudi emociuri kavSiri 
aqvT sakuTar mSoblebTan, pativs ar scemen maswavleblis Sexedule-
bebs da skola ar uyvarT.233 amasTan dakavSirebiT gasaTvaliswinebe-
lia, rom moswavle, romelsac konfliqti da cudi urTierToba aqvs 
saxlSi mSoblebTan, skolaSi maswavleblebTanac aseTi (cudi) urT-

230  Hirschi, T., 1969. S. 83. 
231  Bandura, A., 1979. S. 66.
232  Hirschi, T., 1969. S. 97.
233  iqve.
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ierTobis molodinSia. miT ufro, rom xSirad mSoblebis mier Svilis 
ZaldatanebiT skolaSi gagzavna moswavles negatiurad ganawyobs mas-
wavleblebis mimarTac.

daskvnis saxiT unda aRiniSnos, rom hirSis „socialuri kontrolis 
Teoria~ dafuZnebulia mozardze mWidro kontrolis ganxorciele-
basa da mis Cabmaze konvencionalur aqtivobebSi.

hirSis 4 ZiriTad aspeqts (`Commitment~, `Attachment~, `Involve-
ment~, `Belief~) erTi mimarTuleba aqvs. kerZod, miznad isaxavs mozar-
dis idealuri tipis Seqmnas, romelic morgebulia mozrdilTa Rire-
bulebebze. amgvari axalgazrda piris suraTi ase gamoiyureba: is ac-
nobierebs im negatiuri Sedegebis dadgomis SesaZleblobas, romlebic 
SeiZleba mas moutanos danaSaulis Cadenam, am axalgazrdas urTier-
Toba aqvs iseT pirovnebebTan _ uwinaresad ufrosebTan _ romlebic 
danaSaulebriv qmedebebTan ar arian dakavSirebuli.

hirSis socialuri kontrolis Teoria gamyarda empiriuli kvle-
vebiT. empiriulma kvlevebma daadastura, rom:

-	 imis miuxedavad, Tu romel socialur fenas miekuTvneba aras-
rulwlovani, rac ufro mWidroa misi kavSiri mSoblebTan, miT ufro 
naklebia imis albaToba, rom man danaSauli Caidinos;

-	 rac ufro cudia moswavlis saskolo Sedegebi (niSnebi) da mo-
swavle maswavleblis azrs rac ufro naklebad scems pativs, miT ufro 
izrdeba albaToba, rom moswavlem danaSauli Caidinos;

-	 rac ufro naklebi dro eqneba arasrulwlovans socialkon-
formuli saqmianobebisaTvis, miT ufro izrdeba albaToba, rom man 
danaSauli Caidinos;

-	 rac ufro nakleb pativs scems arasrulwlovani policiasa da 
iusticiis sistemas an rac ufro amcirebs Cadenili danaSaulis mniS-
vnelobas, miT ufro izrdeba albaToba, rom igi samarTlis normebs 
daarRvevs.

ivan niem 1958 wels, hirSis Teoriamde adre ganaviTara kontrolis 
Teoria, romlis Tanaxmad, danaSauli gamowveulia socialuri kon-
trolis naklebobiT. 

niem Tavisi kvlevisaTvis SearCia sami patara qalaqi (10.000-dan 
30.000-mde mcxovrebi). kvlevis ZiriTadi monacemebi 1955 wels Seg-
rovda. 

me-9_me-12 klasis moswavleebs daurigdaT kiTxvari, romelic 
maT anonimurad unda SeevsoT da moeTxroT maT mier Cadenili dana-
Saulebis Sesaxeb.

kiTxvarebis pasuxebTan SedarebisaTvis saxelmwifo organoebidan 
miRebul iqna dokumentacia 18 wlamde pirebis mier Cadenili dana-
Saulebis Sesaxeb. gaanalizebul iqna aseve moswavleTa ojaxuri viTa-
reba.234

234  Nye, I., 1958. S. 11.
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3158 anketidan 32 anketa gauqmda. zogierTma ki Tavisi anketa gaay-
alba. yvela danarCeni anketa iyo sxvadasxvagvari. 

gamoikiTxa samive qalaqis me-9_me-12 klasis moswavleTa 25%. ojax-
uri urTierTobis Sesaxeb kiTxvebs 788 moswavlem upasuxa, romelTa-
gan 780-is gamoyeneba SeiZleboda anketis kvlevisaTvis. saklaso oTax-
is rigebis mixedviT moswavleebs oTxi sxvadasxva anketa daurigdaT. 

im moswavleebis mSoblebi, romlebic monawileobas iRebdnen 
kvle vaSi, ufro axalgazrdebi iyvnen, vidre aSS-is mosaxleobis igive 
nawili (sxva skolis moswavleebis mSoblebi). am mSobelTa Soris cota 
iyo 65 wels gadacilebuli, rac gulisxmobda, rom maT kargi Semo-
savali hqondaT.235

danaSaulis Cadenis `socialur-ekonomikuri mdgomareobis~ gamo-
saricxad, mamis profesiuli saqmianoba Seudarda mozardis dana-
Sauls.

nies koncefciis sxva Teoriuli koncefciebisagan (hirSis Teo-
riisagan) gansxvaveba rom moxdes, yuradReba mieqceva misi Teoriis 
mxolod mniSvnelovan aspeqtebs. 

Tu individi ekuTvnis jgufs, romelic normebTan konfliqt-
Sia maSin, nies Tanaxmad, konfliqti gaTavisebulia da mas individis 
pirovnul dezorganizaciamde mivyavarT.

nies Tanaxmad, danaSaulis simZime sxvadasxva saxis jgufSi dakav-
Sirebulia socialuri kontrolis dakargvasTan. eWvgareSea, rom zo-
gierTma mozardma kriminaluri qmedeba mSoblebisagan, Tanatolebi-
sagan an sxva saSualebiT iswavla, rogorc sxvebi konformul (kanon-
morCil) qcevebs swavloben, ambobs nie. 

vinaidan kriminalur qmedebebs metwilad kriminaluri garemo, ga-
mocdileba da pirovnuli Sexedulebebi ganapirobeben, nies Tanaxmad, 
danaSaulis Cadena mravalmizezobrivia. 

nies socialuri kontrolis koncefcia dayofilia qcevis 4 mag-
aliTad da mdgomareobs SemdegSi:

a) gare pirdapiri kontroli, SezRudvebiTa da jarimiT;
b) Sinagani kontroli warmoqmnili piris Sexedulebidan (morali);
g) arapirdapiri kontroli, mSoblebTan an sxva arakriminal 

pirebTan sakuTari Tavis identifikaciis (gaigivebis) gziT (mibaZva 
konformul saqcielSi);

d) sxva alternatiuli mosazrebebis xelmisawvdomoba, miznebisa 
da Rirebulebebis misaRwevad.236

nies Tanaxmad, Sinagani kontroli Zalian efeqturia. amisTvis dam-
atebiT faqtors mSobelTa da SvilebTan urTierToba warmoadgens. 
zogierTi mozardi manam ar swavlobs mSoblisgan, sanam pativs ar 
scems mas.

235  iqve, gv. 18.
236  iqve, gv. 5.
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arapirdapiri kontroli, nies mosazrebiT,  maSin moqmedebs, roca 
kargi, efeqturi urTierToba arsebobs sxva adamianebTan. mSoblebis 
mier bavSvis aRzrda sxvadasxvanairad mimdinareobs: zogierTi bavSvi 
viTardeba da mSoblebSi xedavs gamocdil megobrebs, meoreni mSob-
lebs uaryofen da xdeba ganxeTqileba mSoblisa da Svilis urTier-
TobaSi. 

nies Tanaxmad, amerikaSi pirdapiri kontroli erTi mTlianis mniS-
vnelovani nawilia. mSoblebi darajoben, meTvalyureobas uweven Svi-
lebs, sTavazoben maT wesebs, normebs da sjian, roca isini am normebs 
arRveven. nie fiqrobs, rom xSirad kanonis darRveva maSinac xdeba, 
vinaidan es (kanonis darRveva) amaRelvebelia (adrenalins gamoyofs 
normis damrRvevSi). nies azriT, kriminalur SemTxvevaTa umravlesoba 
kontrolis naklovanebis gamo xdeba. axalSobilma ar icis instiqturi 
normebi, konformiteti mas unda aswavlon. ojaxi, nies Tanaxmad, aris 
umniSvnelovanesi faqtori mozardze socialuri kontrolis Caner-
gvisaTvis.237

nies Teoriis kritika mdgomareobs imaSi, rom iseve rogorc hirSma, 
manac kvleva awarmoa anketebis meSveobiT. anketebiT gamokvlevisas, 
rogorc hirSTan, ise niesTan, SeiniSneboda garkveuli sisusteebi. 
gamokiTxul mozardebze, maT subieqtur Sexedulebaze iyo damokide-
buli, Tu romel qcevas miiCnevdnen danaSaulebrivad da romels ara. 
is, rac erT kategorias danaSaulebrivad miaCnia, meore mas aradana-
Saulebrivad Tvlis da, amasTan, is, rac erT arasrulwlovans unda 
gaixsenos, an SeuZlia gaixsenos, meores ar surs an ar SeuZlia gaix-
senos igi. amitom anketuri gamokiTxvis Sedegebi SeiZleba miviCnioT, 
rogorc qmedebaTa subieqturi da ara obieqturi Sefaseba. 

sakiTxavia TviTon meTodic, romelic gamoyenebulia imisTvis, 
rom `socialur-ekonomikuri mdgomareoba~ gamovricxoT. arasrul-
wlovnis danaSaulis ganxilva mxolod mamis profesiuli poziciis 
mixedviT arasakmarisia, radgan socialuri fena, kerZod ekonomikuri 
mdgomareoba, marto mamis profesiuli poziciiT ar izomeba, Tundac 
igi martiv sazom meTodad iyos miCneuli. amgvari meTodiT dedis, 
da-Zmis, ojaxis sxva wevrTa SesaZlo Semosavali gamoiricxeba. aseTi 
klasifikaciisas aseve gauTvaliswinebeli rCeba uZravi qoneba, memkvi-
dreoba, Tumca amas socialur-ekonomikuri statusis gansazRvrisas 
didi mniSvneloba aqvs. 

7.5. diferencirebuli kavSiris Teoria
diferencirebuli kavSiris Teoria pirvelad warmoadgina edvin 

sazerlendma 1939 wels Tavis wignSi `kriminologia~. Teoriis kore-
qtireba man moaxdina 1947 wels da mas Semdeg am TeoriaSi araferi 
Secvlila. 

237  iqve, gv. 8.
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edvin sazerlendi iyo amerikeli sociologi, profesori da Cika-
gos skolis erT-erTi wamyvani figura. misi Teoria diferencirebuli 
kavSiris Sesaxeb moicavda orive _ individualur da socialur faq-
torebs. erT-erTi mizani, ris gamoc sazerlendi esoden mniSvnelovani 
figuraa kriminologiis istoriaSi, aris is, rom igi Seecada Tavis 
TeoriaSi win wamoewia rogorc fsiqologiuri, ise socialuri faq-
torebi, raTa pasuxi gaeca kiTxvaze  _ rogor gavigoT, Tu ra aris 
danaSaulebrivi qceva?238

sazerlendis Teorias aqvs 9 debuleba, romelsac Semdeg 9 prin-
cipi ewoda. Tumca TviTon sazerlendi ambobs, rom es 9 debuleba 
gulisxmobs ara principebs _ aramed process, romlis Sedegadac 
pirovneba ebmeba danaSaulebriv saqmianobaSi.

pirveli principi _ danaSaulebrivi qceva Seiswavleba. es niSnavs, 
rom danaSaulebrivi qceva memkvidreobiT ar gadaicema. adamiani, ro-
melic gamowvrTnili ar aris danaSaulSi, ver gamoigonebs danaSau-
lebriv qmedebas, iseve rogorc adamiani ver SeZlebs Seqmnas meqa-
nikuri gamogoneba, Tu igi gacnobierebuli da momzadebuli ar aris 
meqanikaSi.

meore principi _ danaSaulebrivi qceva Seiswavleba sxva pirebTan 
komunikaciis procesSi. komunikaciaSi, rogorc wesi, igulisxmeba ver-
baluri kontaqti, Tumca igi aseve moicavs JestebiT komunikacias.

mesame principi _ mTavari nawili danaSaulebrivi qmedebis Seswav-
lisa xdeba jgufebSi, sadac pirebs axlo, piradi kavSiri aqvT. amde-
nad, es niSnavs imas, rom iseT sakontaqto da sainformacio wyaroebi, 
rogorebicaa kino da gazeTebi, Zalian umniSvnelo rols TamaSoben 
danaSaulis warmoqmnaSi. 

meoTxe principi _ danaSaulebrivi qmedebis Seswavla moicavs da-
naSaulis Cadenis teqnikis Seswavlas, romelic xSirad Zalian rTulia 
an piriqiT, Zalian advilia. aq yuradReba eqceva pirovnebis motivebs, 
azrovnebasa da ganwyobas.

mexuTe principi _ Seswavla xdeba motivebis specifikuri mimar-
Tulebis im ganmartebebidan, romlebic samarTlebriv normebSia mo-
cemuli. garkveul sazogadoebaSi piri garemoculia im adamianebiT, 
romlebic samarTlebriv normebs ganmartaven, rogorc wesebs, rom-
lebic unda Sesruldes. amave dros arsebobs sazogadoeba, sadac 
piri garemoculia im adamianebiT, romlebic samarTlebriv normebs 
ganmartaven rogorc wesebs, romelTa darRveva dasaSvebia. sazerlen-
dis TqmiT, amerikul sazogadoebaSi es yvelaferi erTgvari nazavis 
saxiT aris warmodgenili, rasac cnobili kriminologi im faqts mi-
awers, rom samarTlebriv normebTan mimarTebiT amerika seriozuli 
kulturuli konfliqtis winaSe dgas.

238  Newburn, T., Pg. 151
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meeqvse principi _ piri damnaSave xdeba imitom, rom igi gadaWar-
bebiT Tavis sasargeblod ganmartavs samarTlebriv normebs, anu im 
kuTxiT, rom normaTa darRveva misaRebia, vidre misTvis arasasarge-
blod, anu rom normaTa darRveva miuRebelia. es diferencirebuli 
kavSiris Teoriis principi gulisxmobs rogorc danaSaulebriv, ise 
aradanaSaulebriv kavSirs, anu saxezea urTierTsawinaaRmdego Zalebi. 
adamianebi xdebian damnaSaveebi imitom, rom kontaqtoben danaSau-
lebriv garemosTan, xolo Tu isini izolirebuli arian, kontaqtoben 
aradanaSaulebriv garemosTan. 

meSvide principi _ diferencirebuli kavSiri damokidebulia iseT 
faqtorebze, rogorebicaa sixSire, drois xangrZlivoba, priorite-
ti da intensiuroba. ufro konkretulad, kavSiri danaSaulebriv Tu 
aradanaSaulebriv sazogadoebasTan damokidebulia am faqtorebze. 
kavSiris maxasiaTeblebi _ kavSiris sixSire da drois xangrZlivoba _ 
aSkaraa da ar sWirdeba axsna-ganmarteba. prioriteti mniSvnelovnad 
miiCneva im gagebiT, rom samarTlebrivi azrovneba, iseve rogorc da-
naSaulebrivi azrovneba, romelic adamians ganuviTarda adreul bavS-
vobaSi, SeiZleba mTeli cxovreba gahyves mas. Tumca es tendencia ad-
ekvaturad ar yofila damtkicebuli da, rogorc Cans, prioriteti 
mniSvnelovania im mxriv, Tu ramdenad SeuZlia mas zegavlena moaxdi-
nos piris arCevanze. 

intensioba konkretulad ar aris gansazRvruli. rodesac xdeba 
adamianis danaSaulebrivi qcevis aRwera, es faqtorebi Sefasdeba kvan-
titatiuri formiT da garkveuli maCvenebeli iqneba gamoyvanili. am 
tipis formula jer ar ganviTarebula, rac sazerlendis azriT, al-
baT, imis bralia, rom aseTi formulis SemuSaveba Zalian rTuli iqne-
boda.

merve principi _ danaSaulebrivi qcevis Seswavlis procesi aso-
ciaciis meSveobiT danaSaulebriv da aradanaSaulebriv garemosTan 
gulisxmobs yvela meqanizms, romlebic saxezea nebismier sxva swavlis 
procesSi. 

mecxre principi _ imavdroulad, rodesac danaSaulebrivi qce-
va aris zogadi moTxovnebisa da Rirebulebebis erTgvari gamox-
atva, ar aixsneba zogadi moTxovnebiTa da RirebulebebiT, radgan 
aradanaSaulebrivi qmedeba aris imave moTxovnebisa da Rirebule-
bebis erTgvari gamoxatuleba. qurdebi iparaven imisTvis, rom fi-
nansurad iyvnen uzrunvelyofili, aseve patiosani xalxi muSaobs 
finansuradşuzrunvelyofis gamo.

erT-erTi umTavresi kritika mdgomareobs imaSi, rom es Teoria 
mxedvelobaSi ar iRebs pirovnebis maxasiaTebel Tvisebebs, pirovnul 
faqtorebs an fsiqologiur cvalebadobas danaSaulebriv qcevaSi. es 
realuri kritikaa, radgan exeba danaSaulobis ganmsazRvrel mniS-
vnelovan faqtors. am kritikas uamravi mecnieri uWers mxars.
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7.6. frustracia-agresiis Teoria
frustracia-agresiis Teoria orientirebulia froidis fsiqo-

analitikur Teoriaze da agresias miiCnevs rogorc reaqciis saSu-
alebas garkveuli mdgomareobis arsebobis dros. froidi Tavis Zvel 
naSromebSi saubrobs frustracia-agresiis meqanizmze, romlis mixed-
viT, roca adamianSi survilis maZiebel (lustsuchende) an tkivilis gamqa-
rwylebel (schmerzmeidende) qmedebas eSleba xeli, adamianSi Cndeba 
frustracia, romelic, Tavis mxriv, warmoSobs agresias im pirebis 
mimarT, romlebic pasuxismgebeli arian qmedebis xelis SeSlaSi.239

dolardma (Dollard) 1939 wels swored zemoaRniSnuli fsiqoanal-
itikuri aspeqtidan SeimuSava frustracia-agresiis Teoriis oTxi 
ZiriTadi Tezisi:240

• frustracias adamiani mihyavs agresiul qmedebamde da agresia 
aris frustraciis Sedegi;

• agresiulobis siZliere proporciulia adamianSi manamde ganvi-
Tarebuli frustraciis siZlierisa;

• kaTarzisis Teoriis mixedviT, agresiuli qmedebis gamovleniT 
adamianSi arsebuli agresiuli energia neldeba da adamiani sxva 
agresiul qmedebebs naklebad sCadis;

• Tu moxdeba agresiis gamovlenis blokireba, agresia gadava sxva 
adamianebze an obieqtze.241

frustracia-agresiis Teoriis mixedviT, damnaSave mozardebi 
ufro frustrirebuli arian, vidre aradamnaSaveebi. aradamnaSave mo-
zardebi frustracias sxva reaqciebiT avlenen, xolo damnaSaveebi 
Zaladobriv danaSauls (mkvleloba, mkvlelobis mcdeloba, sxeulis 
dazianeba, nivTis dazianeba) sCadian. frustraciis momtania mozardis 
umuSevroba an dausaqmebloba, rac SeiZleba agresiaSi, narkotikebisa 
da alkoholis miRebaSi gamoixatos (ix. anomiis Teoria).

mocemuli Teoriis kritika mdgomareobs imaSi, rom frustra-
ciis agresiad gadaqceva damokidebulia adamianis cxovrebiseul ga-
mocdilebaze. frustraciisagan warmoSobili agresia SesaZlebelia 
`gamarTlebulic~ iyos, Tu igi samarTliania. magaliTad, mZRoli av-
tobuss ar aCerebs gaCerebaze, sadac xalxi elodeba, im motiviT, rom 
mas eCqareba. es mgzavrebSi iwvevs frustracias, romelic SeiZleba 
gamoixatos mZRolis mimarT agresiiT, sityvieri SeuracxyofiT, rac 
samarTliani iqneba da mZRols ufleba ar eqneba, uCivlos mis Seura-
cxmyofels.242

frustracia-agresiis Teoriis mniSvneloba mdgomareobs mo-
zardisaTvis ojaxsa da skolaSi frustraciisadmi tolerantuli 
damokidebulebis CamoyalibebaSi da sakuTari Tavis kontrolis meqa-
nizmis swavlaSi.

239  Schwind, H-D., 2010. S. 134.
240  Weidner, J., 1997. S. 20.
241  ix. `gantevebis vacis Teoria~, SalikaSvili, m., 2011a, gv. 38.
242  Schwind, H-D., 2010. S. 134.



67

8. arasrulwlovanTa danaSaulobis Tavidan acileba (prevencia)

arasrulwlovanTa danaSaulis Tavidan acileba mTlianad dana-
Saulis Tavidan acilebis metad mniSvnelovani qvakuTxedia. arasrul-
wlovani damnaSavis gamosworebiT xeli Seewyoba saerTo danaSaulis 
statistikuri maCveneblis klebas. 

profesori goZiaSvili gvTavazobs mozardTa danaSaulis Tavidan 
acilebis Semdeg stadiebs:243

• kanondamrRvevTa aRricxvaze ayvana da maTTan, agreTve misi 
ojaxis wevrebTan aRmzrdelobiT _ profilaqtikuri RonisZie-
bebis Catareba;

• ardadegebis periodSi amgvar arasrulwlovanTa uzrunvelyofa 
gamajansaRebel banakebSi. agreTve maTi Cabma TviTSemoqmedebi-
Ti da saklubo organizaciebis muSaobaSi;

• administraciuli xasiaTis zomebis miReba; moyvanas oficial-
uri gafrTxilebisaTvis, wvrilmani darRvevisaTvis kanonmde-
blobiT gaTvaliswinebuli administraciuli zomebis miReba;

• arasrulwlovnis specialur aRmzrdelobiT dawesebulebaSi 
moTavseba;

• miyenebuli zianis anazRaureba, rac mozardis pasuxismgeblobis 
grZnobas sazogadoebis mimarT erTiorad aamaRlebs.

zemoaRniSnuli RonisZiebebi aucilebeli da marTlac mniSvnelova-
nia, raTa Tavidan iqnes acilebuli mozardis kriminaluri kariera. 
Tumca amgvari RonisZiebebi unda Seesabamebodes mozardis pirovne-
bas, mis moTxovnilebebs, gaTvaliswinebul unda iqnes misi ojaxuri da 
saskolo mdgomareoba da, rac mTavaria, mozardis aRricxvaze ayvanam 
an mis mimarT nebismieri dasjis meqanizmis gamoyenebam ar unda gamoi-
wvios misi etiketireba. etiketirebam SesaZloa mozardSi ukureaqcia 
da danaSaulis Cadena gamoiwvios (ix. etiketirebis Teoria).

arasrulwlovanTa danaSaulis gamomwvevi mizezebisa da riskfaq-
torebis kargad gaanalizebis Sedegad unda moxdes prevenciis efeq-
turi RonisZiebebis dagegmva da saxelmwifo politikis gansazRvra. 
vinaidan gamomwvevi mizezebi mudmivad kvlevis procesSia da arasrul-
wlovanTa danaSaulis ganmsazRvrelad erT konkretul mizezs ver 
davasaxelebT, bunebrivia, saxelmwifoebis midgomac aseTi danaSaulis 
mimarT kompleqsuri xdeba da sxvadasxva faqtoris gaTvaliswinebiT 
mravali uwyebisa Tu farTo sazogadoebis CarTulobas moiTxovs.244 

sanam uSualod arasrulwlovanTa danaSaulis prevencias Sevexe-
biT, mniSvnelovania ganvixiloT is ZiriTadi midgomebi, romlebic 
msoflioSia damkvidrebuli danaSaulis prevenciis mimarT. danaSau-
lis prevenciaSi zogadad moiazreba sazogadoebisa da saxelmwifos 
dacva danaSaulisgan, Tumca, ufro konkretulad, es gulisxmobs 

243  goZiaSvili i., 1998, gv. 195.
244  mosuliSvili m., 2000, gv. 86.
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sazogadoebrivi da saxelmwifoebrivi zomebis sistemas, romelic 
mimarTulia danaSaulis gamomwvevi mizezebisa da pirobebis Sesuste-
baze, samarTaldamrRvevebis qcevis gamosworebasa da danaSaulebrivi 
qmedebis Cadenisagan maT TavSekavebaze.245 

danaSaulis efeqturi prevencia aris nebismieri aqtivoba, ro-
melic mimarTulia danaSaulebrivi qmedebebis Semcirebaze. prevenci-
uli zomebis fokusi aris danaSaulis mizezebze da ara Sedegebze, 
xolo mizani _ im faqtorebisa da mizezebis mniSvnelovnad Semcireba 
an sruli aRmofxvra, romelic danaSaulis Cadenas uwyobs xels.

danaSaulis prevencia sam safexurad an doned SeiZleba daiyos:246

pirveli donis prevencia _ mimarTulia problemis (danaSaulis Ca-
denis) SeCerebisken, sanam is moxdeba. es SeiZleba moicavdes:

• danaSaulis SesaZleblobebis Semcirebas;
• socialuri da sazogadoebrivi struqturebis gaZlierebas.
pirveladi prevencia orientirebulia socialur da situaciur 

faqtorebze.
danaSulis socialuri prevencia gavlenas axdens iseT faqtorebze, 

rogorebicaa siRaribe da umuSevroba, cudi jandacva da ganaTleba. 
aseTi saxis prevenciis magaliTebad SegviZlia moviyvanoT skolasTan 
dakavSirebuli da sazogadoebaze dafuZnebuli programebi. pirveli 
donis prevenciis mizania zegavlena moaxdinos mozardebis aRzrdaze, 
socializaciaze, ganaTlebaze, Tavisufali drois gatarebasa da das-
venebaze.247 

uzenaesi sasamarTlos bolo wlebis statistikuri monacemebis 
Tanaxmad, kanonTan konfliqtSi myofi mozardebis 70-75% danaSaulis 
Cadenis dros ar muSaobda da ar swavlobda. es statistikuri mona-
cemebi kargad miuTiTebs Tu ra saxis pirveli donis prevenciuli 
RonisZiebebi aris gasatarebeli imisTvis, rom mozardma danaSauli 
ar Caidinos: umuSevrobis Semcireba, profesiuli ganaTlebis ganvi-
Tareba da xelSewyoba.

metad sainteresoa siRaribis prevenciis da arasrulwlovnebis 
mier danaSaulis Cadenis sakiTxis gaanalizeba. siRaribe TavisTavad 
SesaZlebelia ar iyos danaSaulis gamomwvevi, Tumca arasakmarisi so-
cialuri dacvis meqanizmebi, saxelmwifo, saojaxo da sazogadoebrivi 
institutebis CamoSla an/da arakoordinirebuloba iwvevs siRaribis 
gamo danaSauls.248 kriminologiuri kvlevebis Tanaxmad, im qveyneb-
Si sadac met-naklebad yvela Raribia danaSaulis Cadenis gamomwvevi 

245  ix. SalikaSvili m., 2011a, gv. 219.
246  SalikaSvili m., 2011a, gv. 220.
247  Meier, B-D., 2005. S. 275.
248  Schneider, H.J., 1987. S. 279.
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mizezi siRaribe ar aris. siRaribe im qveynebSia danaSaulis gamomwvevi 
mizezi, sadac mosaxleobis mcire procentuli nawili mdidaria, xolo 
garkveuli nawili Zalian an saSualoze Raribi.249

meore donis danaSaulis prevencia cdilobs Secvalos adamiani, 
kerZod is pirebi, romlebic danaSaulebrivi karieris dawyebis wi-
naperiodSi imyofebian. danaSaulis prevenciis meoradi donis dros 
Careva xdeba iseTi jgufebis an adamianis mimarT, romlebic danaSau-
lis Cadenis (maRali) riskis qveS dganan.250 danaSaulis prevenciis am 
konkretuli donis RonisZiebebi mimarTulia rogorc potenciuri 
damnaSaveebisa da dazaralebulebis mimarT, aseve danaSaulebrivi 
adgilebis da situaciebis gasaneitraleblad. danaSaulis prevenciis 
meoradi donis tipiur instrumentebs warmoadgens: rCevebi poten-
ciur damnaSaveebsa da dazaralebulebs; teqnikuri saSualebebis gam-
oyeneba (videokamerebi); konkretuli adgilis, situaciis an pir(eb)is 
sapolicio organoebis mxridan kontroli.251

am SemTxvevaSi orientireba SesaZlebelia iyos:
• swraf da efeqtur axalgazrdul programebze;
• maRali riskis ubnebze (magaliTad, samezoblo konfliqtis cen-

trebi);
• potenciur dazaralebulebTan muSaobaze.

mesame donis danaSaulis prevencia moqmedebs sisxlissamarT-
lebrivi marTlmsajulebis sistemaSi da umklavdeba danaSauls mas 
Semdeg, rac is ukve moxdeba. ukve cnobil samarTaldamrRvevebze ori-
entirebuli programebi gamiznulia ganmeorebiTi danaSaulis Cadenis 
prevenciaze. mesame donis prevenciisaTvis aucilebelia, rom adamians 
ukve hqondes danaSauli Cadenili. mesame donis prevenciis moqmedebis 
areali Zalian farToa da moicavs nebismieri sanqciis gamoyenebas Ta-
visuflebis aRkveTidan dazaralebulis damnaSavesTan Serigebamde.252 
misi mizania sisxlissamarTlebrivi da sapolicio saSualebebiT gan-
meorebiTi danaSaulis Tavidan acileba.253

„arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis strategiis damtkicebis 
Taobaze~ saqarTvelos prezidentis 2012 wlis 22 martis #235-e brZa-
nebuleba gansazRvravs im ZiriTad mimarTulebebs, rasac mozardTa 
danaSaulobis pirveli, meore da mesame donis prevencia hqvia.

daskvnis saxiT, SesaZlebelia danaSaulis prevenciis matri-
cis grafikuli gamosaxva samive donis prevenciuli RonisZiebis 
gamoyenebiT:254 

249  Mergen, A. 1995. S. 294.
250  Meier, B-D., 2005. S. 275.
251  iqve.
252  Kaiser, G., 1997. S. 76, 77.
253  iqve.
254  Meier, B-D., 2005. S. 276.
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pirveli done meore done mesame done

d a n a S auli s 
prevencia

- narkotikuli saSuele-
bebis kontroli, anti 
narkotikuli kampania;
- Zaladobrivi xasiaTis 
videoebis SeZenis, gad-
moweris kontroli;
- sasjeliT damuqreba 
normebis darRvevis Sem-
TxvevaSi.

- narkomomxmareblebis-
Tvis daxmarebis cen-
trebis daarseba;
- policiuri RonisZie-
bebi (konkretuli ad-
gilidan gaZeveba, xSiri 
kontroli, dakaveba).

- Terapiuli kursebi;
- gayra, bavSvze zrunvis 
uflebis CamorTmeva; 
- sasjelis daniSvna da 
aRsruleba

situaciuri 
prevencia

- iaraRis SeZenis, 
tarebis kontroli;
- qalaqis dagegmarebis 
da arqiteqturis 
dagegma (smulebis da 
TavSesafrebis dangreva, 
maRalsarTuliani, civi, 
usaxuri korpusebis 
nacvlad, 3-4 sarTu-
liani saojaxo tipis 
saxlebi gamwvanebuli 
ezoebiT).

- videokontroli gan-
sakuTrebiT saSiSi adg-
ilebis (gadasasvlelebi, 
rkinigzis sadguri, met-
ro, bankebi, supermar-
ketebi);
- teqnikuri saSualebe-
biT prevencia (signal-
izaciis dayeneba, velo-
sipedis, motociklis 
daketva);
- kerZo dacvis kompaniis 
daqiraveba.

- danaSaulis Cadenis 
iaraRis CamorTmeva; 
 _ danaSaulis Cadenis 
adgilis daxurva (dis-
koteka, bari da a.S.).

m s x v e r pl i s 
prevencia

- seqsualuri cno-
bierebis amaRleba;
- TavdacviTi kursebi 
(gansakuTrebiT qalebi-
sa da gogonebisaTvis).

- Ramis taqsebis 
firmebis SemoReba (gan-
sakuTrebiT gogonebisa 
da qalebisaTvis), Ramis 
baridan saxlSi miyvanis 
servisis SemoReba;
- TviTdaxmarebis kurse-
bi konkretuli danaSau-
lis SemTxvevaSi;
- personaluri dac-
vis servisebi poli-
tikosebisa da mene-
jerebisaTvis. 

- TavSesafarSi gan-
Tavseba; 
- cxelis xazis gamoyofa 
ojaxuri da seqsualuri 
Zaladobis msxverpli 
qalebisaTvis;
- mozardebis gadayvana 
usafrTxo garemoSi 
(mcire saojaxo tipis 
saxlebi). 

msoflio qveynebis gansakuTrebuli interesi arasrulwlovanTa 
danaSaulis prevenciis mimarT aSkaradaa gamoxatuli gaeros saxelmZ-
Rvanelo wesebSi arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis Sesaxeb (e. 
w. riadis wesebi). 1990 wlis 14 dekembers gaeros generaluri asam-
bleis mier miRebul zemoxsenebul dokumentSi naTelia saxelmwifoTa 
miswrafeba, arasrulwlovanTa danaSaulis efeqturi prevenciisTvis 
maqsimalurad adre moxdes iseTi programebis ganxorcieleba, romle-
bic adreul asakSi uyalibebs pirovnebas aradanaSaulebriv damokide-
bulebebs. gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis Sesaxeb (e. w. pekinis wesebi) aseve rekomendacias 
aZlevs monawile saxelmwifoebs gamoiyenon pozitiuri RonisZiebebi 
imisaTvis, rom gaaZlieron arasrulwlovnis zogadi mdgomareoba da 
Sesabamisad, Seamciron saxelmwifo intervenciis saWiroeba. rodesac 
Rirebulebebis Camoyalibebaze vsaubrobT, bunebrivia gansakuTreb-
uli yuradReba unda gavamaxviloT bavSvis aRzrdaSi monawile or 
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mTavar institutze _ ojaxsa da skolze, romelTa daxmareba da ga-
Zliereba xels Seuwyobs mozardTa danaSaulis Semcirebas. 

arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciisTvis adreuli interven-
cia saukeTeso saSualebaa. prevenciisaTvis saWiroa individualuri, 
jgufuri da organizaciuli Zalisxmeva, romelic orientirebuli 
iqneba arasrulwlovnis kanondarRvevis Tavidan acilebaze. sxvadasxva 
saxelmwifo gansxvavebul meTods iyenebs delikventuri da danaSau-
lebrivi qmedebis Tavidan asacileblad. zogierTi orientirebulia 
sadamsjelo politikaze, romelic miznad isaxavs potenciuri damna-
Saveebis daSinebas, im savaraudo mkacri sasjelis axsniT, romelic maT 
SesaZlo qmedebas mohyveba. SesaZlebelia iseTi RonisZiebebis ganxor-
cielebac, romlebic ganmeorebiTi danaSaulis prevencias emsaxureba 
da moicavs uaryofiTi gavlenis axsnas damnaSavisTvis, romelic misma 
qmedebam gamoiwvia da msxverplTan/dazaralebulTan Serigebas.

msoflios mraval qveyanaSi ekonomikur seqtorSi xorcieldeba 
iseTi programebi, romlebic axalgazrdebs Semosavlis miRebis kanon-
ier alternativas sTavazobs. axalgazrdisTvis SesaZleblobis mice-
ma, miiRos profesiuli ganaTleba, axali samuSao adgilebis Seqmna 
is faqtorebia, romlebic delikventur aqtivobebSi axalgazrdobis 
CarTulobis Tavidan acilebis SesaZleblobas iZleva. 

2007 wlis dasawyisSi evrosabWos adamianis uflebaTa dacvis 
komisarma, Tomas hamerbergma, ganacxada, rom arasrulwlovanTa da-
naSaulis Tavidan acilebis ZiriTadi komponentebia: riskis qveS myo-
fi ojaxebis dacva, mkveTri reagireba ojaxuri Zaladobis faqtebze, 
daxmarebis programebis ganxorcielebaze pasuxismgebeli socialuri 
muSakebis saqmianoba, arsebuli garemo da skola, romelic ara marto 
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ganaTlebas unda  aZlevdes bavSvebs, aramed zrunavdes kidec maTze. 
rasakvirvelia, axalgazrdebi Tavad unda ecadon am saqmianobaSi Cab-
mas da ar unda iyvnen miCneuli kontrolis qveS myof ganzogadebul 
obieqtebad.255 

255  ix. evrosabWos vebgverdi www.coe.int.t.commissioner ‚08.01.07.
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Tavi meore
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

zogadi principebi

saqarTvelos kanoni „arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeq-
si~ (SemdgomSi amk) meore TavSi gamoyofs arasrulwlovanTa marTlm-
sajulebis zogad principebs. kerZod, arasrulwlovnis saukeTeso 
interesis prioritetuloba (muxli 4), diskriminaciis akrZalva (mux-
li 5), arasrulwlovanis harmoniuli ganviTarebis ufleba (muxli 6), 
Tanazomiereba (muxli 7), yvelaze msubuqi saSualebisa da alternati-
uli zomis prioritetuloba (muxli 8), patimroba, rogorc ukiduresi 
RonisZieba (muxli 9), arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesSi 
arasrulwlovnis monawileoba (muxli 10), arasrulwlovanTa marTlm-
sajulebis procesis gaWianurebis dauSvebloba (muxli 11), arasrulw-
lovanis nasamarTloba (muxli 12), arasrulwlovanis piradi cxovrebis 
daculoba (muxli 13), arasrulwlovanisadmi individualuri midgoma 
(muxli 14) da arasrulwlovanis saproceso uflebebi (muxli 15).

mocemuli principebi kargad gamoxatavs arasrulwlovanis mar-
Tlmsajulebis ZiriTad ideas da midgomebs. zogierTi maTgani kon-
stituciuri rangis principebia da daculia saqarTvelos konstitu-
ciis mier. ganvixiloT, mocemuli principebi cal-calke.

1. arasrulwlovnis saukeTeso interesis prioritetuloba

amk-s meoTxe muxlis Tanaxmad, arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis procesSi, upirveles yovlisa, gaiTvaliswineba arasrulw-
lovnis saukeTeso interesebi.

arasrulwlovanis saukeTeso interesi aris amk-s pirveli prin-
cipi da Sesabamisad, sxva yvela principze da sakiTxze maRlamdgomi da 
ganmsazRvreli. kanonis ganmartebiT baraTSi arasrulwlovanis sauke-
Teso interesi ganimarteba, rogorc „arasrulwlovnis usafrTxoe-
bis, keTildReobis, janmrTelobis dacvis, ganaTlebis, ganviTarebis,  
resocializacia-reabilitaciisa da sxva interesebi, romelTa gansaz-
Rvra unda moxdes saerTaSoriso standartebisa da arasrulwlov-
nis individualuri maxasiaTeblebis Sesabamisad, agreTve misi azris 
gaTvaliswinebiT~.256

arasrulwlovanis saukeTeso interesis an bavSvis WeSmariti in-
teresis cneba or sakiTxs aerTianebs: kontrols da gamosavlis Zie-
bas. kontrolis kriteriumi gulisxmobs bavSvis uflebebisa da masTan 
mimarTebiT arsebuli valdebulebebis jerovnad ganxorcielebis uz-

256  ix. ganmartebiTi baraTi saqarTvelos kanonis arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis kodeqsis proeqtze.
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runvelyofas. xolo gamosavlis Ziebis kriteriumi _ gadawyvetilebis 
miRebis dros yvela SesaZlo gamosavali iqnes moZiebuli da Sefase-
buli yvela konkretul SemTxvevaSi, rac bavSvis konkretul interess 
ganekuTvneba.257 

bavSvTa uflebebis konvenciis mesame muxlis Tanaxmad, saxelmwifo 
Tu kerZo dawesebulebebi uzrunvelyofen bavSvis WeSmariti intere-
sis dacvas.

sainteresoa, ramdenad aris gaTvaliswinebuli arasrulwlovanis 
saukeTeso interesi amk-s calkeul muxlebSi. 

• amk-s 35-e muxli exeba arasrulwlovnis sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobisagan gaTavisuflebas xandazmulobis vadis gasvlis 
gamo, xolo amave kodeqsis 36-e muxli _ arasrulwlovnis sasjelis 
moxdisagan gaTavisuflebas gamamtyunebeli ganaCenis xandazmulobis 
gamo. 

orive muxlSi CamoTvlilia is konkretuli winapirobebi, romelTa 
arsebobis SemTxvevaSi xandazmulobis gamo SeiZleba arasrulwlovani 
gaTavisufldes sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobisagan an 
sasjelis moxdisagan. aRniSnul CamonaTvalSi ar figurirebs sakiTxi, 
Tu Seicvleba garemoeba da saxelmwifos aRar uRirs arasrulwlovanis 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba an sasjelis moxda imis miuxe-
davad, rom xandazmulobis vada jer srulad ar amowurula. magali-
Tad, 15 wlis a.-m Caidina naklebad mZime danaSauli, romlisTvisac 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobisagan gaTavisufleba SesaZle-
belia Tu gasulia xandazmulobis sam wliani vada (amk-s 35-e muxlis b) 
qvepunqti). 17 wlis asakSi, xandazmulobis vadis gasvlamde, a. daojax-
da, daiwyo muSaoba da danaSaulebrivi qmedeba aRar Caudenia. moce-
muli 35-e muxlis redaqcia ar iZleva arasrulwlovani a.-s sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblobisagan gaTavisuflebis saSualebas da 
prokurori valdebulia daiwyos sisxlissamarTlebrivi devna. Tumca 
mas SeuZlia gamoiyenos sssk me-16 muxliT gaTvaliswinebuli diskre-
ciuli uflebamosilebis zogadi principi258 da uari Tqvas devnis daw-
yebaze. mocemuli magaliTidan kargad Cans, rom am muxlebSi gaTval-
iswinebulia da miTiTebulia konkretuli xandazmulobis vadebi da 
ar aris arasrulwlovanis saukeTeso interesi. prokuroris mier dis-
kreciuli uflebamosilebis zogadi principis gamoyenebam SesaZlebe-
lia ver uzrunvelyos zemoTmoyvanil magaliTSi a.-s sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgeblobisagan gaTavisufleba. saWiroa, konkretulad 
iyos Canaweri amk-Si, rac Tavad prokurors miscems arasrulwlovanis 
saukeTeso interesis gaTvaliswinebiT gadawyvetilebis miRebis saSu-
alebas.

sasurvelia amk-s 35-e muxls daematos Semdegi Sinaarsis e) qve-
punqti: xandazmulobis vadis gasvlamde SesaZlebelia sisxlissamar-

257  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 111,112.
258  ix. TumaniSvili, g., 2014. gv. 70. 



75

Tlebrivi pasuxismgeblobisagan gaTavisufleba Tu amas moiTxovs 
arasrulwlovanis saukeTeso interesi, xolo 36-e muxls daematos 
Semdegi Sinaarsis e) qvepunqti: xandazmulobis vadis gasvlamde Ses-
aZlebelia gamamtyumnebeli ganaCenis moxdisagan gaTavisufleba Tu 
amas moiTxovs arasrulwlovanis saukeTeso interesi;

• amk-s 50-e muxlis pirveli nawilis a) qvepunqtis Tanaxmad, „meur-
veobisa da mzrunvelobis organo gamomZieblis, prokuroris, mosamar-
Tlis mimarTvis safuZvelze [arasrulwlovnis] saproceso warmomad-
genlad asaxelebs Tavisi TanamSromlis kandidaturas. gamomZiebeli, 
prokurori, mosamarTle saproceso warmomadgenlad niSnavs meurveo-
bisa da mzrunvelobis organos mier warmodgenil kandidats an sxva 
sando pirs, Tu: a) procesSi kanonieri warmomadgenlis monawileoba 
arasrulwlovnis samarTaldamcav organoSi miyvanidan 1 saaTis ganma-
vlobaSi SeuZlebelia~. 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi didi yuradReba eTmo-
ba kanonieri warmomadgenlis instituts. amk-s mesame muxlis me-11 
nawilis mixedviT, kanonieri warmomadgeneli aris arasrulwlovanis 
axlo naTesavi, mxardamWeri, meurve an mzrunveli. kanonieri warmo-
madgenlis Secvla saproceso warmomadgenlis institutiT aris mxo-
lod saproceso miznebidan da ara arasrulwlovanis saukeTeso in-
teresidan gamomdinare. 

arasrulwlovanis dakavebisTanave prokurori, gamomZiebeli an 
arasrulwlovanis damkavebeli piri atyobinebs arasrulwlovanis mSo-
bels, axlo naTesavs an arasrulwlovanis mier miTiTebul pirs (amk-s 
49-e muxli). kanonmdebelma am konkretuli muxlis CanaweriT uzrun-
velyo, rom dakavebul arasrulwlovans hyavdes gverdSi mdgomi, misi 
ndobiT aRWurvili piri, raTa man ar ganicados fsiqologiuri, emo-
ciuri Soki. mxolod iseT adamians SueZlia am funqciis tareba, vinc 
kargad icnobs mozards. 

bavSvTa uflebaTa konvenciis me-40 muxlis (b) punqtis (III) qvepun-
qti pirdapir miuTiTebs mSoblis/meurvis daswrebaze, Tu es bavSvis 
interess ar ewinaaRmdegeba. bavSvTa uflebaTa komitetis azriT mSob-
lis/meurvis daswrebas aqvs ori mniSvneloba: 1) uzrunvelyon moma-
valSi bavSvis qceva [icodnen yvelaferi sakuTari Svilis Sesaxeb] da 
2) emociuri da fsiqologiuri mxardaWera aRmouCinon bavSvs.259

germanuli iuridiuli literatura (amk-s 50-e muxlis pirveli 
nawilis a) qvepunqtisagan gansxvavebiT) mSoblis an kanonieri war-
momadgenlis procesSi dauswreblobis sakiTxs, rogorc gamonaklis 
SemTxvevas ise ganixilavs.260 germanuli arasrulwlovanTa sisxlis 
samarTlis kanonis 67-e muxlis pirveli nawilis (JGG §67 Abs.1) mixed-
viT, mSobels an kanonier warmomadgenels aqvs procesSi monawileo-
bis ufleba. kanonTan konfliqtSi myofi mozardis dakiTxvamde poli-

259  hamiltoni, q., 2011. gv. 87, 88.
260  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 528.
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ciis mier miewodeba mas informacia, imis Sesaxeb Seatyobina Tu ara 
man misi adgilsamyofelis Sesaxeb aRmzrdelebs (mSoblebs, kanonier 
warmomadgenls).261

mSobels Svilis aRmzrdelobiT sakiTxebSi upiratesoba gaaC-
nia sxva nebismier saxelmwifo Tu sazogadoebriv struqturasTan.262  
swored Svilis samomavlo aRzrdisaTvis aris aucilebeli, rom mSo-
belma yvelaferi icodes misi Svilis Sesaxeb. Sesabamisad, mSobeli da 
ara sxva piri unda daeswros Svilis dakiTxvas. aRniSnuli sakmarisi 
safuZveli unda iyos, rom gamoZiebis mwarmoebelma organom yvela 
Rone ixmaros, rom swored mozardis mSobeli iqnes saproceso moq-
medebebSi CarTuli da ara sxva (mozardisTvis ucxo, misi ndobis ar-
mqone) piri. 

amk-s 50-e muxlis pirveli nawilis a) qvepunqtis Canaweri aSkarad 
ewinaaRmdegeba arasrulwlovanis saukeTeso interesis zogad debule-
bas. am normis mixedviT, mSobeli romelic Tbilisis gldanis dasaxle-
baSi cxovrobs da sagamoZiebo organo sTxovs arasrulwlovani Svilis 
dakiTxvaze daswrebas varkeTilis teritoriaze, igi verafriT ver Se-
Zlebs erT saaTSi iq gamocxadebas da avtomaturad SeuZlia sagamoZie-
bo organos arasrulwlovanis saproceso warmomadgenlad meurveo-
bisa da mzrunvelobis organos TanamSromels dauZaxos dakiTxvaze, 
imis miuxedavad icnobs Tu ara igi (meurveobisa da mzrunvelobis 
organos TanamSromeli) mozards. situacia ufro rTuladaa, Tu aras-
rulwlovani raionidanaa da TbilisSi Caidens danaSauls. aseT SemTx-
vevaSic SeuZlebelia mSoblis erT saaTSi TbilisSi Camosvla. imisaT-
vis, rom arasrulwlovanis WeSmariti interesi ar dairRves saWiroa 
mSobels mieces gonivruli vada kanonTan konfliqtSi myofi Svilis 
dakiTxvas daeswros.

• arasrulwlovanis saukeTeso interesi SesaZlebelia darRveul 
iqnes SejibrebiTobis principis dros. dRes arsebuli sisxlis samar-
Tlis procesi iTvaliswinebs mxareTa SejibrebiTobis princips, sa-
dac mosamarTle SezRudulia mxareebTan SeTanxmebis gareSi dasvas 
kiTxvebi, moipovos mtkicebulebebi  (sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis 25-e muxlis meore nawili, 228 muxlis meore nawili). 

„WeSmaritebis (simarTlis) dadgenisaken swrafva aris sisxlis 
samarTlis procesis aucilebeli komponenti~.263

SejibrebiTobis principi gulisxmobs mxareebis mier mtkicebule-
bebis damoukideblad mopovebas, mowmeTa moZiebas, xolo sasamarTlos 
mxridan (mas ekrZaleba sakuTari iniciativiT mtkicebulebebis mopove-
ba) mxareebis mier warmodgenili mtkicebulebebiT gadawyvetilebis 
miRebas.264 

261  Laubenthal, K./Baier, H./Nestler, N., 2015. S. 106.
262  germaniis federaluri sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetileba (BVerf-
GE) 59, S. 363; Gröpl, Ch./Windthorst, K./von Coelln, Ch., 2013. S. 145.
263  turava, m., 2014. gv. 95.
264  TumaniSvili, g., 2014. gv. 74.
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samwuxarod, sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 25-e muxlis 
meore nawilis, 228-e muxlis meore nawilis Canawerebi gagebulia si-
tyva- sityviT da mosamarTleebs marTlac uWirT kiTxvis dasma, an 
cdiloben damazustebeli kiTxvis dasmis dros daadginon saqmeze 
obieqturi WeSmariteba.

kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovanis WeSmariti intere-
sis gaTvaliswinebis mizniT aucilebelia mosamarTles, romelic 
pasuxismgebelia ganaCeni daafuZnos „erTmaneTTan SeTanxmebul sak-
maris mtkicebulebaTa erTobliobas`,265 mieces ufleba mxareebis Se-
Tanxmebis gareSe dasvas kiTxvebi amk me-8-e muxlis pirveli nawilis 
safuZvelze, gamoarkvios Cadenili qmedebis gamomwvevi mizezebi, raTa 
sasjelis saxis  da zomis gansazRvris dros ixelmZRvanelos kanonTan 
konfliqtSi myofi arasrulwlovanis WeSmariti interesidan, aras-
rulwlovans miusajos sasjelis is saxe da is zoma, romelic indi-
vidualurad mis aRzrdas, resocializacias gamoiwvevs.

SesaZlebelia aseve, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqs-
Si pirdapir Caiweros, rom kanonTan konfliqtSi myofi arasrulw-
lovanis WeSmarit interess upiratesi Zala aqvs SejibrebiTobis prin-
cipze.

• kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovanis WeSmariti in-
teresi SeuTavsebelia arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganxor-
cielebis dros saproceso SeTanxmebis institutTan. 

saproceso SeTanxmebis gaumWvirvale qarTuli modeli ver uz-
runvelyofs braldebulisaTvis sargeblis motanas, sajaro intere-
sis dakmayofilebis gziT.266 saproceso SeTanxmebis dRes arsebuli 
modeli (ssk 55-e muxli) kargi saSualebaa, „noyieri niadagia~ imisT-
vis, rom braldebulze samarTaldamcavi organoebis mxridan ganx-
orcieldes zewola.267 Tavisuflebis aRkveTis maqsimumsa da minimums 
Soris arsebuli didi zRvari da prokuroris uflebamosileba Tavad 
SesTavazos sasjelis nebismieri zoma braldebuls, aZlevs mas imis 
SesaZleblobas, imoqmedos braldebulze da miiRos misgan aRiarebiTi 
Cveneba, iTanamSromlos masTan.268 saproceso SeTanxmebis dros mxare-
Ta Tanasworobaze an braldebulis saproceso SeTanxmebaSi Tavisuf-
ali nebis gamovlinebaze SeuZlebelia saubari, roca prokurors aqvs 
uflebamosileba braldebuls saproceso SeTanxmeba gauformos erTi 
an aTi wliT Tavisuflebis aRkveTaze.

saproceso SeTanxmebis institutiT xdeba arasrulwlovanTan/
kanonier warmomadgenelTan sasjelze „vaWrobis~ mcdeloba, rac ewi-
naaRmdegba kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovanis interess, 
mis aRzrdas. saproceso SeTanxmebis dros mozardTan saubari ima-

265  turava, m., 2014. gv. 94.
266  gvenetaZe, n., 2013. gv. 236. 
267  laliaSvili, T., 2013. gv. 286.
268  iqve.
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ze ki ar midis ra surs mas, aramed ra unda gaakeTos man, rom mas 
saproceso garigeba gauformdes. Sesabamisad, es ar SeiZleba iyos 
arasrulwlovanis interesSi da saproceso SeTanxmebis instituti ar 
unda iqnes gamoyenebuli arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganx-
orcielebis dros. argumenti imis Taobaze, rom saproceso SeTanx-
meba swraf marTlmsajulebas uzrunvelyofs ar aris misaRebi, radgan 
swrafi marTlmsajulebis pirobebSic ki mozardis WeSmariti interesi 
unda iqnes gaTvaliswinebuli. saproceso SeTanxmebis nacvlad far-
Tod unda iqnes gamoyenebuli swrafi da efeqturi aRdgeniTi mar-
Tlmsajulebis sxva institutebi: ganrideba, ganrideba da mediacia an 
amk-iT gaTvaliswinebuli alternatiuli sasjelebi. 

2. diskriminaciis akrZalva

amk-s mexuTe muxlis mixedviT, „akrZalulia arasrulwlovnis, 
agreTve misi kanonieri warmomadgenlis pirdapiri da iribi diskrimi-
nacia „diskriminaciis yvela formis aRmofxvris Sesaxeb~ saqarTvelos 
kanonis pirveli muxliT gaTvaliswinebuli niSniT/niSnebiT~.

diskriminaciisagan dacva saqarTvelos konstituciis me-14 mux-
liT garantirebuli uflebaa. am muxliT daculia adamianTa iuridi-
uli Tanasworuflebianoba rasobrivi, eTnikuri, religiuri an sxva 
kuTvnilebisgan.269 rasobriv da eTnikuri niSniT diskriminacia abso-
luturi uflebaa da am niSniT Tanasworobis darRveva yvela SemTx-
vevaSi diskriminaciad ganixileba, xolo zogierTi niSani absolutur-
Tan miaxlovebulia. am niSnebiT gansxvavebul mopyrobas saxelmwifos 
mxridan „Zalzed wonadi argumentebi esaWiroeba~.270

3. arasrulwlovnis harmoniuli ganviTarebis ufleba

amk-s meeqvse muxlis Tanaxmad, „arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis procesSi arasrulwlovans aqvs fizikuri, gonebrivi, su-
lieri, zneobrivi da socialuri ganviTarebis ufleba~. harmoniuli 
ganviTarebis es ufleba aris bavSvTa uflebaTa konvenciis me-6 mux-
lis meore nawilis (bavSvis sicocxlis SenarCunebisa da jansaRi gan-
viTarebis ufleba) farTo mniSvnelobiT gamoyeneba.271 am konkretuli 
CanaweriT saxelmwifo valdebulebas iRebs marTlmsajulebis ganxor-
cielebis yvela etapze araTu Seaferxos, aramed uzrunvelyos aras-
rulwlovanis ganviTareba. 

arasrulwlovanis harmoniuli ganviTarebis ufleba unda ganvix-

269  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqalaqeo-
ba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 61. (muxli 14, go-
ciriZe, e.)
270  iqve.
271  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 119.
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iloT saqarTvelos konstituciis me-16 muxlis farglebSi. swored 
Tavisufali ganviTarebis ufleba aris mniSvnelovani bavSvebisa da 
mozardebisaTvis,272 raTa TavianTi wvlili Seitanon da isargeblon 
ekonomikuri, politikuri da kulturuli ganviTarebiT, resursiT, 
romelSic adamianis uflebebi da Tavisuflebebi realizdeba.273

saqarTvelos konstituciis 39-e muxliT dacul uflebebs Soris 
aseve moiazreba socialuri saxelmwifos principiT gamtkicebuli sax-
elmwifos valdebuleba arasrulwlovanis harmoniuli ganviTarebis 
uflebaSi xelis Sewyobis Sesaxeb. kerZod, saxelmwifo valdebulia 
socialuri saxelmwifos principidan gamomdinare im kanonTan kon-
fliqtSi myof mozardebs Seuqmnas pirobebi, romelic fizikuri da 
fsiqikuri mdgomareobis gamo ver monawileoben qveynis cxovrebaSi.274

4. Tanazomiereba

amk-s meSvide muxlis Tanaxmad, „kanonTan konfliqtSi myofi aras-
rulwlovnis mimarT gamoyenebuli zoma Cadenili qmedebis Tanazom-
ieri unda iyos da mis pirovnebas, asaks, saganmanaTleblo, socialur 
da sxva saWiroebebs unda Seesabamebodes~.

arasrulwlovnis mimarT nebismieri sanqciis, gansakuTrebiT ki 
patimrobis da Tavisuflebis aRkveTis Sefardebisas gaTvaliswinebul 
unda iqnes e. w. Tanazomierebis konstituciuri principi. saqarTvelos 
sakonstitucio sasamarTlos ganmartebiT, Tanazomierebis principi 
`pirdapir ukavSirdeba samarTlebrivi saxelmwifos princips. swored 
Tanazomierebis principi adgens materialur masStabebs kanonmdeb-
lisaTvis ZiriTadi uflebebis SezRudvisas. Tu norma am principebs 
ar Seesabameba, is dauSvebs TviTnebobis SesaZleblobas. adamianis Ta-
visuflebis sferoSi saxelmwifos TviTneboba ki avtomaturad niS-
navs adamianis Rirsebis, rogorc konstituciuri wesrigis umaRlesi 
principis, samarTlebrivi saxelmwifosa da sxva konstituciuri prin-
cipebis darRvevas da adamianis Tavisuflebis ZiriTadi uflebis ara-
konstituciur xelyofas~.275 

arasrulwlovnisaTvis patimrobis an Tavisuflebis aRkveTis 
Sefar debisas Tanazomierebis principis gaTvaliswineba gulisxmobs: 
1) le  gitimuri miznis miRwevas; 2) gamosadegobas; 3) aucileblobas; 

272  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqalaqeo-
ba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 91. (muxli 16, go-
ciriZe, e.)
273  iqve.
274  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 483-484. 
(muxli 39, izoria, l.).
vrclad ix.: SalikaSvili, m./miqanaZe, g./xasia, m., 2014. gv. 29-33.
275  saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2009 wlis 6 aprilis #2/1/415 
gadawyvetileba.
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4) proporciulobas.276 ganvixiloT TiToeuli maTgani cal-calke:
• legitimuri miznis miRweva arasrulwlovanTa mimarT patim-

robis/Tavisuflebis aRkveTis daniSvnis dros gulisxmobs sanq-
ciis/sasjelis konkretul vadas, romelmac unda uzrunvelyos 
sasjelis miznebi, kerZod, axali danaSaulis Tavidan acileba 
da resocializacia. Sesabamisad, mosamarTlis mier SerCeu-
li unda iyos aRkveTi RonisZiebis/sasjelis iseTi forma da 
zoma, romelic arasrulwlovnis resocializacias uzrunve-
lyofs. sasjelis zoma orientirebuli unda iyos aRzrdis miR-
wevaze.277 kriminologiur literaturaSi davaa imaze, arasrul-
wlovnisaTvis misjili moklevadiani (eqvsi Tvidan erT wlamde) 
Tu grZelvadiani (erTi wlidan sam wlamde) sasjeli aris Tu 
ara resocializaciis momtani. kriminologiaSi davas ar iwvevs 
is garemoeba, rom oTxi an xuTi wliT Tavisuflebis aRkveTa 
xels uwyobs ara piris resocializacias, aramed frustraciasa 
da socializaciis dakargvas.278 

• SerCeuli saSualeba legitimuri miznis misaRwevad unda iyos 
gamosadegi. saSualeba, romelic miznis miRwevas arTulebs, 
dauSvebeli da Sesabamisad, arakonstituciuria.279 mosamarTle/
prokurori valdebulia, SearCios iseTi formis da zomis sanq-
cia, rom man legitimuri miznis (resocializacia-reabilitacia 
da axali danaSaulis Tavidan acileba) miRweva uzrunvelyos.280

• arasrulwlovnisaTvis konkretuli sanqciis forma da zoma 
unda iyos aucilebeli dasaxuli miznis misaRwevad. aucilebe-
lia sasjelis iseTi forma da zoma, romelic uzrunvelyofs 
sasjelis miznis miRwevas. Tu Tavisuflebis aRkveTis mcire 
zomas SeuZlia sasjelis miznis miRweva da miuxedavad amisa, 
gamoyenebul iqneba maRali zomis Tavisuflebis aRkveTa, es 
iqneba msjavrdebulis interesebSi arasavaldebulo Careva.281 
aRniSnuli sakiTxi gamtkicebulia samarTliani saxelmwifos 
konstituciuri principiT, amitom mosamarTle valdebulia 
Tavisuflebis aRkveTis mcire zoma SearCios, Tu igi sasjelis 
miznebs uzrunvelyofs.282 Tu sxva ufro msubuq formas Seu-
Zlia uzrunvelyos mozardis qceva, mosamarTle valdebulia 

276  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 24. (muxli 7, 
izoria, l.).
277  Ostendorf, H., 2009. S. 150.
278  Ostendorf, H., 2009. S. 152; Peters, K., 1960. S. 193; Mollenhauer, W., 1961, S. 162.
279  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqala-
qeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 25. (muxli 7, 
izoria, l.).
280  Laubenthal, K., Baier, H., Nestler, N., 2015. S. 186.
281  Ostendorf, H., 2009. S. 152
282  iqve.
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swored es forma gamoiyenos.
• dabolos, aucilebelia moxdes imis ganxilva, aris Tu ara sanq-

cia/patimroba/Tavisuflebis aRkveTis zoma legitimuri miznis 
proporciuli. proporciuloba gansazRvravs damokidebule-
bas mizansa da saSualebas Soris, anu xdeba maTi Sepirispireba. 
„SezRuduli sikeTisa da SezRudvis miznis Sefasebisas, gad-
amwyvetia maTi Sepirispireba, ramac unda cxadyos, rom erTi 
sikeTe ar iqneba  araproporciulad, calmxrivad Sefasebuli 
meore sikeTis xarjze~.283 „mjelobis sagania _ ramdenad ad-
ekvaturi da proporciulia uflebaSi Carevis konkretuli 
forma im legitimuri miznebisa, romelTa misaRwevadac is iqna 
SerCeuli~.284 aRniSnuli gulisxmobs, rom arasrulwlovnisaT-
vis sanqcia/Tavisuflebis aRkveTis zoma mis mier Cadenili da-
naSaulis proporciuli unda iyos da uzrunvelyos rogorc 
ganmeorebiT danaSaulis Cadenis SeuZlebloba, aseve mozardis 
resocializacia.285 imisaTvis, rom moxdes mocemuli meoTxe 
komponentis kriteriumis srulad dakmayofileba mosamarTle 
valdebulia daadginos: damnaSavis pirovneba (socialuri, ojax-
uri urTierTobebi) da danaSaulis Cadenis motivi; msxverplTan 
misi damokidebuleba rogorc danaSaulis Cadenis momentSi, ise 
danaSaulis Semdeg; damnaSavis ganviTarebisaTvis sasjelis sa-
varaudo  fizikuri da fsiqologiuri Sedegebi da sxva.286

Tanazomierebis principis gamoyenebis dros Tavisuflebis aRkve-
Ta SerCeuli unda iyos rogorc ukiduresi forma (Ultima Ratio),287 da 
misi Sefardebisas sasjelis zoma ise unda iyos SerCeuli arasrulw-
lovnisTvis, rom is iyos ara dasjis, aramed aRmzrdelobiTi xasiaTis. 
sasjelis saxiT Tavisuflebis aRkveTas aRmzrdelobiTi xasiaTi unda 
hqondes. arasrulwlovnisaTvis misjilma araproporciulma sasjel-
ma SeiZleba gamoiwvios misi pativisa da Rirsebis Selaxva. saqarT-
velos sakonstitucio sasamarTlos 2007 wlis 26 oqtombris #2/2-389 
gadawyvetileba Semdegnairad ganmartavs pativisa da Rirsebis Semlax-
av mopyrobas: `mopyroba msxverplSi aRZravs SiSis, tkivilisa da aras-
rulfasovnebis gancdas; es gancda amcirebs da akninebs msxverpls; 
gancda texs msxverplis fizikur an moralur mdgomareobas; mopyrob-
is mizania msxverplis damcireba; mopyrobis xarisxi aRwevs simkacris 
minimalur dones mainc. damamcirebeli mopyrobis faqti unda dadg-
indes obieqtur garemoebebze dayrdnobiT da ara savaraudo msxver-

283  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqala-
qeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 25. (muxli 7, 
izoria, l.).
284  eremeZe, q., 2013. gv. 122.
285  Ostendorf, H., 2009. S. 153.
286  iqve.
287  Laubenthal, K., Baier, H., Nestler, N., 2015. S. 186.
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plis subieqturi SegrZnebebisa da gancdebis analizis safuZvelze. ... 
pativisa da Rirsebis xelmyofi kanoni unda Seicavdes normebs, rom-
lebic iqneboda imdenad mkacri, amoraluri da usamarTlo, rom isi-
ni obieqturi TvalsazrisiT moaxdendnen: pirovnebis mier sakuTari 
moraluri Tvisebebis Sefasebis (Rirsebis) an sazogadoebis mxridan 
pirovnebis mimarT SefasebiTi damokidebulebis (pativis) dakninebas~.

germanul literaturaSi gamoTqmulia mosazreba, rom sazoga-
doebisaTvis sasargeblo Sromis daniSvna 300 saaTis odenobiT ewi-
naaRmdegeba konstituciiT aRiarebul Tanafardobis princips,288 vi-
naidan is ar aris gamosadegi, radgan SeuZlebelia mozards, romelic 
skolaSi an profesiul saswavlebelSi dadis da sazogadoebisaTvis 
sasargeblo Sromis aRsruleba evaleba Tavisufal dros, daevalos 
kidev damatebiT 300 saaTi sazogadoebrivad sasargeblo Sroma. 

5. yvelaze msubuqi saSualebisa da alternatiuli zomis
prioritetuloba

amk-s merve muxlis mixedviT, „1. arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis procesSi upiratesoba saqarTvelos sisxlis samarTlis 
kodeqsis, saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis, saqa-
rTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis, patimrobis 
kodeqsisa da am kodeqsis miznebis miRwevis yvelaze msubuq saSuale-
bas eniWeba.

2. arasrulwlovnis mimarT, pirvel rigSi, ganixileba ganridebis 
an aRdgeniTi marTlmsajulebis RonisZiebis gamoyenebis SesaZleblo-
ba da fasdeba, sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis dakisrebasa 
da sasjelis gamoyenebaze ukeT uzrunvelyofs Tu ara ganrideba an 
RonisZieba arasrulwlovnis resocializacia-reabilitacias da axali 
danaSaulis Tavidan acilebas.

3. nebismieri zoma, romelic arasrulwlovnis mimarT saqmis sa-
samarTloSi ganxilvis nacvlad gamoiyeneba, arasrulwlovnis ufle-
bebisa da samarTlebrivi garantiebis dacvas unda emsaxurebodes~.

zemoT ganxiluli principebisagan gansxvavebiT es ar aris kon-
stituciur samarTlebrivi principi. es aris ufro marTlmsajulebis 
mizani arasrulwlovanis mimarT gamoyenebul iqnes yvelaze msubuqi 
saSualeba da alternatiuli zomebi iyos prioritetuli. 

amk gvTavazobs msubuqi saSualebisa da alternatiuli zomebis 
erTgvar gradacias: ganrideba da ganrideba-mediacia da arasrulw-
lovanTa sasjelebi. 

arasrulwlovanTa sasjelebs gaaCnia Semdegi gradacia: jarima, 
Sinapatimroba, saqmianobis uflebis CamorTmeva, sazogadoebisaTvis 

288  Ostendorf, H., 2013. S. 142.
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sasargeblo Sroma, Tavisuflebis SezRudva, vadiani Tavisuflebis 
aRkveTa.

6. patimroba, rogorc ukiduresi RonisZieba

amk-s mecxre muxlis mixedviT, „1. dauSvebelia arasrulwlovnisT-
vis Tavisuflebis SezRudva, Tu kanoniT gansazRvruli miznis miRweva 
ufro msubuqi zomis gamoyenebiT aris SesaZlebeli. 2. arasrulwlov-
nis dakaveba da dapatimreba, misTvis Tavisuflebis SezRudva da Tavi-
suflebis aRkveTa dasaSvebia mxolod rogorc ukiduresi RonisZieba, 
romelic SeZlebisdagvarad mokle vadiT da regularuli gadasinjvis 
pirobiT unda iqnes gamoyenebuli~.

bavSvTa uflebaTa konvenciis 37-e muxlis (b) punqti iTvaliswinebs, 
rom Tavisuflebis aRkveTa SeiZleba mxolod ukiduresi zomis saxiT 
da isic drois rac SeiZleba mokle vadiT. 

saerTaSoriso samarTalSi arainstituciur midgomebs, insti-
tuciur midgomebTan SedarebiT upiretesoba eniWeba, rac gulisx-
mobs, rom bavSvebisTvis Tavisuflebis aRkveTa akrZaluli ar aris, 
Tumca eWvgareSea, rom ukidures RonisZiebad gamoiyeneba.289 

garda imisa, rom bavSvis mimarT Tavisuflebis aRkveTa ukidures 
zomad an minimaluri xangrZlivobiT unda iqnes gamoyenebuli, saer-
TaSoriso standartebi saxelmwifoebs avaldebulebs, rom dakavebis 
adgilebis sistema ojaxis wevrebis mimarT Ria iyos, pirobebi bavSvis 
moTxovnebis Sesabamisi, xolo personali bavSvTan urTierTobaSi gad-
amzadebuli.290

7. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesSi
arasrulwlovnis monawileoba 

amk-s meaTe muxlis Tanaxmad, „1. kanonTan konfliqtSi myof aras-
rulwlovans aqvs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesSi 
uSualod an/da kanonieri warmomadgenlis meSveobiT monawileobis 
ufleba. mas aqvs agreTve ufleba, mousminon da gaiTvaliswinon misi 
mosazrebebi asakisa da ganviTarebis donis Sesabamisad. 2. kanonTan 
konfliqtSi myofi arasrulwlovnis advokats ufleba aqvs, arasrul-
wlovnis kanonieri warmomadgenlis werilobiTi TanxmobiT, arasrul-
wlovnis nebisgan damoukideblad Seitanos saCivari an uari Tqvas 
masze, Tu es Seesabameba arasrulwlovnis saukeTeso interesebs. 3. 
Tu arasrulwlovnisa da misi kanonieri warmomadgenlis an saproceso 
warmomadgenlis moTxovnebi erTmaneTs ewinaaRmdegeba, upiratesoba 
im moTxovnas eniWeba, romelic metad Seesabameba arasrulwlovnis 

289  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 177.
290  igive, gv. 178.
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saukeTeso interesebs. 4. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis pro-
cesSi arasrulwlovnis monawileobiT ganxorcielebuli qmedeba unda 
Seesabamebodes misi aRqmisa da gagebis unarebs~.

mocemuli muxli gansazRvravs arasrulwlovanis marTlmsa-
julebis procesSi monawileobis sakiTxs. arasrulwlovans an/da mis 
warmomadgenels ufleba aqvs uSualod miiRos monawileoba marTlm-
sajulebis procesSi, mosmenil iqnes igi da gaTvaliswinebuli iqnes 
bavSvis mosazreba. es ufleba ganmtkicebulia aseve bavSvTa uflebaTa 
konvenciis me-12 muxlSi. saxelmwifos valdebuleba mousminon bavSvs bavS-
vis azris gamoxatvis uflebis aRiarebas efuZneba.291 garemo, romelSic 
bavSvi ganaxorcielebs am uflebas unda iyos wamaxalisebeli, rom igi 
darwmundes mis mimarT keTilganwyobil midgomaSi.292 bavSvis mosmenisa 
da misi mosazrebis gaTvaliswineba pirveli nabijia misi pirovnebis 
seriozulad miRebisken. mxolod amgvari midgomiT (misi pirovnebis 
aRiarebiT) aris SesaZlebeli saxelmwifosa da marTlmsajulebis 
mimarT mozardis uaryofiTi damokidebulebis Secvla.293 

8. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesis gaWianurebis 
dauSvebloba

 
amk-s meTerTmete muxlis mixedviT, „1. arasrulwlovanTa marTlm-

sajulebis procesi yovelgvari gaumarTlebeli gaWianurebis gareSe 
unda mimdinareobdes. 2. sasamarTlo valdebulia kanonTan konfliqt-
Si myofi arasrulwlovnis saqme prioritetulad ganixilos~.  ger-
manul iuridiul literaturaSi saubaria ara `gaumarTlebel gaWi-
anurebaze~ aramed daCqarebul procesze, 294 Sesabamisad, umjobesia 
ara gaWianurebaze, aramed daCqarebul procesze saubari. miT umetes, 
rom procesis gaumarTlebeli gaWianureba arc srulwlovani bral-
debulis SemTxvevaSi aris misaRebi. daCqarebuli procesis mniSvnelo-
ba (gaWianurebuli procesis uaryofiTi mxare) Semdegi garemoebebis 
gamo aris sayuradRebo:295

• gaWianurebuli procesis dros rTuldeba mtkicebulebebis Se-
groveba, xolo daCqarebuli procesis SemTxvevaSi xdeba mtki-
cebulebebis swrafi mopoveba;

• gaWianurebuli procesis dros izrdeba ganmeorebiTi danaSau-
lis Cadenis albaToba, Tu arasrulwlovanis mimarT aRkveTi 
RonisZiebis saxiT patimroba ar aris Sefardebuli;

• gaWianurebuli procesis dros klebulobs Sefardebuli 
sasjelis efeqtianoba;

291  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 122.
292  hamiltoni, q., 2011. gv. 40.
293  Ostendorf, H., 2015. S. 62.
294  igive, gv. 65.
295  Ostendorf, H., 2015. S. 65; TumaniSvili, g., 2014. gv. 77, 78.
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• gaWianurebuli procesi uaryofiTad aisaxeba mozardis fsiqikaze;
• gaWianurebuli procesi ewinaaRmdegeba dazaralebulis sur-

vils.

daCqarebuli procesis dros erTis mxriv aucilebelia kanonTan 
konfliqtSi myofma mozardma kargad gaiTavisos mis mimarT warmodge-
nili braldebis arsi da sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi damokide-
buleba da meores mxriv unda moxdes individualuri prevenciis ganx-
orcieleba.296 

mokle procesma unda uzrunvelyos ori sakiTxi: 1) samarTlebrivi 
saxelmwifosTvis aRiarebuli principebis dacva, da 2) kanonTan kon-
fliqtSi myofi konkretuli mozardis resocializacia.

daCqarebuli procesi ar niSnavs saproceso garigebas mozardis 
mimarT. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganxorcielebis dros 
ar SeiZleba saproceso SeTanxmebis institutis danergva. 

amk-s meTerTmete muxlis meore nawili saubrobs sasamarTloSi 
arasrulwlovani braldebulis saqmis ganxilvis prioritetulobaze. 
sasurveli iqneba ara specializirebuli mosamarTleebis SemoReba 
(amk-s me-17 muxli), aramed arasrulwlovanTa mosamarTlis insti-
tutis SemoReba, romelic mxolod arasrulwlovani braldebulis 
saqmes ganixilavda.

9. arasrulwlovanis nasamarTloba 

amk-s meTormete muxlis mixedviT, „1. arasrulwlovans nasamarT-
loba gaqarwylebulad eTvleba sasjelis moxdisTanave, xolo piro-
biT msjavrdebisas _ gamosacdeli vadis gasvlisTanave. 2. am muxlis 
pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli SeRavaTi ar moqmedebs, Tu aras-
rulwlovani kvlav Caidens danaSauls. aseT SemTxvevaSi arasrulw-
lovans nasamarTloba gauqarwyldeba: a) pirobiT msjavrdebisas _ 
gamosacdeli vadis gasvlisTanave; b) Tavisuflebis aRkveTaze ufro 
msubuqi sasjeliT msjavrdebisas _ sasjelis moxdidan 6 Tvis Sem-
deg; g) naklebad mZime danaSaulisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT ms-
javrdebisas _ sasjelis moxdidan 1 wlis Semdeg; d) mZime danaSau-
lisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT msjavrdebisas _ sasjelis moxdidan 
3 wlis Semdeg; e) gansakuTrebiT mZime danaSaulisaTvis Tavisuflebis 
aRkveTiT msjavrdebisas _ sasjelis moxdidan 5 wlis Semdeg~.

zemoaRniSnuli normis Tanaxmad, Tu arasrulwlovanma pirvelad 
Caidina danaSauli nasamarTloba gaqarwylebulad CaiTvleba sasjelis 
moxdisTanave, xolo Tu saxeze gvaqvs ganmeorebiT danaSaulis Cadena 
nasamarTlobis gaqarwyleba moxdeba zemoaRniSnuli vadis gasvlis 
Semdeg.

296  Ostendorf, H., 2015. S. 64; 
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sainteresoa, mocemuli muxlis arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis zogadi principebis TavSi arsebobis sakiTxi. nasamarTlobis 
gaqarwylebis sakiTxi ar aris arc konstituciuri principi da arc 
zogadi mniSvnelobis sakiTxi, rom misi zogadi principebis TavSi gan-
Tavseba iyos mizanSewonili sakanonmdeblo teqnikis TvalsazrisiT. es 
aris erTi Cveulebrivi norma, romelic arasrulwlovanis nasamarT-
lobis gaqarwylebis sakiTxs awesrigebs. umjobesia arasrulwlovanis 
nasamarTlobis gaqarwylebis es konkretuli muxli ganTavsdes amk-s 
meSvide karis meToTxmete Tavis bolo muxlad.

SedarebisTvis, sisxlis samarTlis kodeqsSi nasamarTlobis Ses-
axeb 79-e muxli ganTavsebulia meTxuTmete TavSi _ amnistia, Sewy-
aleba, nasamarTloba.

10. arasrulwlovanis piradi cxovrebis daculoba 

amk-s mecamete muxlis mixedviT, „1. arasrulwlovnis piradi 
cxovrebis daculoba uzrunvelyofilia arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis procesis nebismier stadiaze. 2. arasrulwlovnis nasamarT-
lobisa da administraciuli pasuxismgeblobis Sesaxeb informacia 
sajaro ar aris. dauSvebelia arasrulwlovnis personaluri monace-
mebis gamJRavneba da gamoqveyneba, garda „personalur monacemTa dac-
vis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa~.

piradi cxovrebis xelSeuxebloba saqarTvelos konstituciis me-
20 muxliT gaTvaliswiebuli uflebaa. es sakiTxi aseve gaTvaliswine-
bulia adamianis uflebaTa sayovelTao deklaraciis me-12 muxlSi, 
bavSvTa uflebaTa konvenciis me-16 muxlSi.  

piradi cxovrebis xelSeuxeblobis ganmartebisas saqarTvelos sa-
konstitucio sasamarTlom aRniSna, rom `kanonmdebloba unda Seiqm-
nas socialuri Tanacxovrebis xelSewyobisa da SenarCunebis gaT-
valiswinebiT, Tumca im savaldebulo pirobiT, rom daculi iqneba 
TiToeuli pirovnebis TviTmyofadoba~.297 aRniSnuli pirvel rigSi, 
gulisxmobs pirovnebis Tavisufali ganviTarebis xelisSemSleli 
garemoebebis, SezRudvebis aRkveTas.298 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis konteqstSi piradi cxovrebis 
xelSeuxeblobis sakiTxi moicavs or mniSvnelovan komponents: 1) sax-
elmwifom ar dauSvas kanonTan konfliqtSi myofi bavSvis Sesaxeb is-
eTi xasiaTis informaciis gavrceleba, romelic mis identificire-
bas gamoiwvevs;299 2) satelevizio reportaJebis dros ar unda iyos 
mozardis garegnuli identifikaciis SesaZlebloba, vinaidan `damna-

297  eremaZe, q., 2013. gv. 18.
298  tuRuSi, T./burjanaZe, g./mSvenieraZe, g./gociriZe, g./menabde, v., 2013. 
gv. 189.
299  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 166.
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Saved identificirebuli~ mozardis sazogadoebaSi inegracias da re-
socializacias SeeSleba xeli.300

piradi cxovrebis xelSeuxeblobis ufleba mWidro kavSirSia iseT 
uflebebTan, rogoricaa identobis SenarCunebis, udanaSaulobis 
prezumfciis,301 bavSvis WeSmariti interesis an bavSvis Rirsebisa da 
xelSeuvalobis dacvis ufleba, „es ki bavSvis janmrTeli emociuri, 
sulieri da fizikuri ganviTarebis ZiriTadi elementebia~.302

11. arasrulwlovanisadmi individualuri midgoma

amk-s meToTxmete muxlis mixedviT, „1. arasrulwlovnis mimarT 
gadawyvetilebis miRebisas gaiTvaliswineba misi individualuri maxa-
siaTeblebi: asaki, ganviTarebis done, cxovrebis, aRzrdisa da ganvi-
Tarebis pirobebi, ganaTleba, janmrTelobis mdgomareoba, ojaxuri 
viTareba da sxva garemoebebi, romlebic arasrulwlovnis xasiaTisa 
da qcevis Taviseburebebis Sefasebis da misi saWiroebebis gansaz-
Rvris SesaZleblobas iZleva. 2. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
procesis nebismier stadiaze procesis mwarmoebeli piri arasrul-
wlovans gansakuTrebuli yuradRebiT unda moepyras~. arasrulw-
lovanisadmi individualuri midgoma pirvel rigSi gulisxmobs, rom 
gadawyvetilebis miRebis dros arasrulwlovanis individualuri 
prevencia unda iqnes gaTvaliswinebuli. miRebuli gadawyvetileba 
mxolod konkretul braldebul/msjavrdebul pirs unda exebodes. 
am gadawyvetilebis „gavrcelebis~ mcdeloba aris zogadi prevencia 
(Generalprävention), rac arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi dauSve-
belia.303 arasrulwlovanisadmi individualuri midgoma aseve gulisx-
mobs arasrulwlovani braldebulis-msjavrdebulis seriozulad aR-
qmas marTlmsajulebis procesis dros. es ki Tavis mxriv moiTxovs 
monawile pirebis mxridan mozardebisadmi specifiuri mopyrobis da 
midgomebis codnas.304

arasrulwlovanis WeSmariti interesis matarebeli gadawyvetilebis 
misaRebad aucilebelia amk-s meToTxmete muxlis pirveli nawilis 
CamonaTvalis gaTvaliswineba. danaSauli meted kompleqsuri mov-
lenaa, Sesabamisad, es CamonaTvali ver iqneba amomwuravi, amitom 
gadawyvetilebis miRebis dros unda moxdes yvela im mniSvnelovani 
sakiTxis gaTvaliswineba, romelic kanonTan konfliqtSi myofi mo-

300  SalikaSvili, m., 2014. gv. 101; saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi me-
ore. saqarTvelos moqalaqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 
2013. gv. 98. (muxli 16, gociriZe, e.).
301  TumaniSvili, g., 2014. gv. 80, 81.
302  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 167.
303  Ostendorf, H., 2015. S. 60.
304  igive, gv. 62.
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zardis Sefasebas da mis samomavlo aradanaSaulebriv qcevas uzrun-
velyofs.

danaSaulis gamomwvevi mizezebis Teoriuli safuZvlebi da misi 
gaTvaliswinebac isevea mniSvnelovani, rogorc konkretuli mozar-
dis ojaxuri, socialuri Tu sxva mdgomareoba. kriminaluri prog-
nozi metad rTuli mecnierebaa. igi empiriuli monacemebis analizis 
safuZvelze kriminaluri movlenebisa da procesebis Sesaxeb varauds 
gulisxmobs, romelic amavedros konkretuli sazogadoebis ganviTa-
rebis tendenciebs iTvaliswinebs.305 

„arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis Ses-
axeb~ saqarTvelos kanonis mesame muxlis Tanaxmad, arasrulwlovan-
Ta marTlmsajulebis kodeqsiT gaTavaliswinebul arasrulwlovanis 
individualur Sefasebas amk-s 27-e muxlis meoTxe nawilis a), b) da 
d) punqtebis SemTxvevaSi uzrunvelyofs arasapatimro sasjelTa da 
probaciis erovnuli saagento, xolo g) da e) punqtebis SemTxvevaSi 
penitenciuri departamenti (amk 27-e muxlis me-6 nawili).

„individualuri Sefasebis angariSis momzadebis meTodologiis, 
wesisa da standartis gansazRvris Sesaxeb“ saqarTvelos iusticiis, 
Sinagan saqmeTa saministrosa da sasjelaRsrulebisa da probaciis 
ministrebis 2016 wlis 15 martis erToblivi #132/#95/#23 brZanebiT 
dadginda: a) ganridebis RonisZiebis gansazRvrisas individualuri Se-
fasebis angariSis momzadebis meTodologia, wesi da standarti (da-
narTi #1); b) sasjelis daniSvnisas individualuri Sefasebis anga-
riSis momzadebis meTodologia, wesi da standarti (danarTi #2); g) 
sapatimro sasjelis individualuri dagegmvisas individualuri Se-
fasebis angariSis momzadebis meTodologia, wesi da standarti (da-
narTi #3); d) arasapatimro sasjelis aRsrulebisas individualuri 
Sefasebis angariSis momzadebis meTodologia, wesi da standarti (da-
narTi #4); e) pirobiT vadamde gaTavisuflebis sakiTxis ganxilvisas 
individualuri Sefasebis angariSis momzadebis meTodologia, wesi da 
standarti (danarTi #5).

12. arasrulwlovanis saproceso uflebebi

amk-s meTxuTmete muxlis mixedviT, „1. sisxlis samarTlis saq-
mis warmoebis nebismier stadiaze arasrulwlovani braldebuli/
msjavr debuli/gamarTlebuli da dazaralebuli sargebloben ufaso 
iuridiuli daxmarebis uflebiT. sisxlis samarTlis saqmis warmoe-
bis nebismier stadiaze arasrulwlovan mowmes am uflebiT SeuZlia 
isargeblos, Tu igi gadaxdisuunaroa. 2. sisxlis samarTlis saqmis 
warmoebis nebismier stadiaze arasrulwlovani sargeblobs agreTve 
Semdegi uflebebiT: a) misi ganviTarebis Sesatyvisi formiT infor-

305  SalikaSvili, m./CixlaZe, d. 2013. gv. 13.
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maciis miRebis uflebiT; b) Tarjimnis momsaxurebis ufasod miRebis 
uflebiT _ misi miRebis saWiroebis SemTxvevaSi; g) kanonieri war-
momadgenlis an saproceso warmomadgenlis Tanxlebis uflebiT; d) 
sakonsulo daxmarebis miRebis uflebiT; e) saqarTvelos kanonmde-
blobiT gaTvaliswinebuli sxva uflebebiT~.

zemoaRniSnuli saproceso uflebebidan sayuradReboa erTi _ 
ufaso iuridiuli daxmarebis ufleba. amk-s me-15 muxlis pirveli, 
23-e muxlis pirveli da 52-e muxlis mecxre nawilis CanaweriT, ufaso 
iuridiuli daxmarebis ufleba aqvs mxolod braldebul, msjavrde-
bul, gamarTlebul da dazaralebul arasrulwlovans. mowme aras-
rulwlovans es ufleba ar gaaCnia. mas SeuZlia am uflebiT sarge-
bloba Tu igi gadaxdisuunaroa. 

arasrulwlovani SesaZlebelia arc daikiTxos Tavdapirvelad ro-
gorc mowme, aramed gamoikiTxos.

dRes arsebuli mdgomareobiT xdeba piris mowmed gamokiTxva (sssk 
113-e muxli) da Semdeg misTvis bralis wardgena. gadaxdisunarian 
arasrulwlovan mowmes amk-s me-15-e, 23-e da 52-e muxlebis Canawere-
biT SesaZlebelia hyavdes mxolod kanonieri warmomadgneli da ara 
advokati. aseTi arasrulwlovani mowmisgan gamomZiebeli (prokuro-
ri) miiRebs misTvis sasurvel Cvenebas da Semdeg scnobs mas bral-
debulad, anu gamodis rom SesaZlebelia advokatis gareSe moxdes 
mowme, arasrulwlovani potenciuri braldebulis pirveli Cvenebis 
CamorTmeva gamokiTxvis saxiT. kanonieri warmomadgnelis yolas mo-
zardisaTvis aqvs emociuri stabilurobis garantis mniSvneloba, mas 
ar SeuZlia mowme, potenciur braldebul arasrulwlovans samarT-
lebrivi daxmareba gauwios, anu realurad mozardi rCeba iuridiuli 
momsaxurebis gawevis gareSe, ra drosac prokurorisaTvis sasarge-
blo Cvenebis micemis albaToba izrdeba. 

amk-s meTxuTmete muxlis meore nawilSi gaTvaliswinebuli sapro-
ceso uflebebis (da ara marto) mkafio ganmarteba mocemulia am kod-
eqsis mexuTe TavSi _ arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesis 
zogadi wesi _ muxlebi 26-34.
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Tavi mesame
arasrulwlovanTa ganrideba da mediacia

1. ganrideba/mediacia rogorc aRdgeniTi marTlmsajulebis 
nawili

saqarTveloSi 2010 wlis 15 noembers daiwyo arasrulwlovanTa 
ganridebis da mediaciis programa. programis dawyeba efuZneboda ss 
saproceso kodeqsis 105-e muxlis mexuTe  nawilis Canawers, romelic  
prokurors uflebamosilebas aZlevda  arasrulwlovanTan gaeforme-
bina xelSekruleba ganridebis an mediaciis Sesaxeb. amave muxlis meo-
Txe nawilis mixedviT ki, Tu arsebobda dasabuTebuli varaudi, rom 
pirma Caidina naklebad mZime an mZime danaSauli da danaSaulis Cadenis 
momentisaTvis mas ar Sesrulebia 18 weli, prokurori uflebamosilia 
dasabuTebuli dadgenilebiT miiRos gadawyvetileba sisxlissamarT-
lebrivi devnis ardawyebis an ukve dawyebuli sisxlissamarTlebrivi 
devnis Sewyvetis Sesaxeb devnis sajaro interesis ararsebobis gamo. 

`ganridebisa da mediaciis Sesaxeb prokurorebisaTvis saxelmZ-
Rvanelo miTiTebebisa da mxareebs Soris gasaformebeli xelSek-
rulebis ZiriTadi pirobebis damtkicebis Taobaze~ saqarTvelos ius-
ticiis  ministris 2010 wlis 12 noembris 216-e brZanebiT ganisazRvra, 
rom pirvel etapze mxolod naklebad mZime danaSaulis ganrideba da 
mediacia moxdeboda. 

saqarTvelos iusticiis saministros oficialuri veb-gverdis 
Tanaxmad, `ganridebisa da mediaciis programa sisxlis samarTlis 
reformis farglebSi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis liber-
alizaciis nawilia da igi prokurorebs saSualebas aZlevs sapilote 
qalaqebSi _ TbilisSi, rusTavSi, quTaissa da baTumSi, (2013 wlidan 
saqarTvelos mTeli masStabiT) arasrulwlovani ganaridon sisxlis-
samarTlebriv pasuxismgeblobas, Tu iarsebebs dasabuTebuli varaudi 
imis Sesaxeb, rom am arasrulwlovanma Caidina naklebad mZime danaSau-
li da Tu man danaSauli pirvelad Caidina. aseT SemTxvevaSi proku-
rors SeuZlia izrunos arasrulwlovnis socialur datvirTvaze. mxa-
reebTan erTad xdeba gansazRvra Tu ra saxis Sromas gaswevs sasjelis 
nacvlad mozardi dazaralebulis an saxelmwifos sasargeblod Tu 
sulac saganmanaTleblo an sportuli saqmianobiT dakavdeba. progra-
mis amoqmedebamde prokurorebma, socialurma muSakebma da mediato-
rebma saTanado treningebi gaiares. swored maT eZlevaT saSualeba 
arasrulwlovnis sasjelisgan ganridebis Semdeg mozardis socialur 
reintegraciaze izrunon. arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaciis 
programis ZiriTadi mizania sazogadoebas daubrundes srulyofili 
moqalaqe. amitomac arasrulwlovnis reabilitaciasa da socialur 
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reintegracias didi mniSvneloba eniWeba~.
kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis mimarT (Cadenili danaSau-

lis simZimis mixedviT) saxelmwifoebma unda SeimuSaon da danergon 
„safexurebrivi sistema`, rac gulisxmobs yovelgvari zomis miRebis 
gareSe gafrTxilebis micemas, ganridebas sasamarTlo procesamde da 
ukidures SemTxvevaSi sasamarTlo ganxilvas.306

nevrologiuri kvlevebi cxadyofen kriminologiisTvis nawilo-
briv nacnob sanqciis efeqtianobis sxvadasxva faqtors: erTis mxriv 
sasjeli mxolod maSin aris efeqturi, rodesac igi socialuri kon-
trolis sistemaSi TavSekavebul adgils ikavebs [saxelmwifos mxri-
dan TavSekavebulad gamoiyeneba], xolo meore mxriv xazi unda gaesvas 
mozardisTvis  SesaZleblobis micemas sakuTari dadebiTi saqcieliT 
aRidginos imiji sazogadoebaSi.307 aseTi kvlevebis Sedegebis safuZ-
velze kidev ufro aSkara xdeba aRdgeniTi marTlmsajulebis gamoy-
enebis aucilebloba. 

ganrideba da mediacia aris aRdgeniTi (restoraciuli308) marTlm-
sajulebis nawili,309 romlis ZiriTadi mizania mozardma damnaSavem ai-
Ros pasuxismgebloba momxdar qmedebaze da moaxdinos sazogadoebaSi 
swrafi integracia, rac xels SeuSlis danaSaulis ganmeorebiT Cade-
nas.310 aRdgeniTi marTlmsajulebis gamoyenebiT `mogebulia~ rogorc 
msxverpli da sazogadoeba, aseve damnaSave.311

1999 wlis evrosabWos ministrTa komitetis № R (99)19 rekomenda-
ciiT, saxelmwifoebma unda danergon mediacia, rogorc servisi sisx-
lis samarTlis procesis yvela etapze. mocemuli rekomendaciis me-10 
muxlis mixedviT: 1) yvela wevrma saxelmwifom xeli unda Seuwyos me-
diacias sisxlis samarTlis saqmeebis im danaSaulebze, romlisTvisac 
am RonisZiebis gamoyenebas mizanSewonilad CaTvlis; da 2) yvela wevrma 
saxelmwifom unda uzrunvelyos, rom amgvari mediaciis msvlelobisas 
dazaralebulsa da samarTaldamrRvevs Soris miRweuli nebismieri Se-
Tanxmeba gaTvaliswinebuli iqnes sisxlis samarTlis procesSi.312 amave 
rekomendaciiT mediacia aris problemis mogvarebaze orientirebuli 

306  hamiltoni, q., 2011. gv. 65.
307  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 53.
308  restoraciuli samarTali (aRdgeniTi marTlmsajuleba) gulisxmobs, 
rom arasrulwlovani pasuxismgeblobas iRebs Tavis arasamarTlebriv 
saqcielze. ojaxi, sazogadoeba da Tavad damnaSave erTad arian CarTu-
li am procesSi. arasrulwlovans Tavad SeuZlia miiRos monawileoba 
Sesaferisi dasjiTi zomebis SerCevaSi. aseTi marTlmsajuleba ar uka-
vSirdeba formalur samarTlebriv sistemas, Sesabamisad, Tavisuflebis 
aRkveTac gamoricxulia.
309  Winter, F. (Hrsg.), 2004. S. 15.
310  iqve, gv. 16.
311  iqve.
312  SalikaSvili, m., 2013. gv. 7.
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alternatiuli saSualeba.313

aRdgeniTi marTlmsajuleba multidisciplinuri kategoriaa da 
sisxlissamarTlebriv, kriminologiur, sociologiur, fsiqolo-
giur, viqtimologiur, social-pedagogiur sakiTxebs eyrdnoba.314 misi 
ZiriTadi arsi restituciaSi mdgomareobs, rac Tavis mxriv pirvan-
del mdgomareobaSi (damnaSavesa da dazaralebuls Soris socialuri 
urTierTobis aRdgena, danaSauliT gamowveuli zianis anazRaureba) 
dabrunebis ideis matarebelia.315 

tradiciuli marTlmsajulebisagan gansxvavebiT, romelic damna-
Savis dadgenaze da dasjazea ZiriTadad orientirebuli, aRdgeniTi 
marTlmsajulebis dros aqcenti pirvel rigSi problemis mogvare-
baze keTdeba, dialogisa da molaparakebis gziT zianis anazRaurebaze 
da mxareebis Serigebaze.316 misi gamoyenebis ZiriTadi mizania Seamcros 
ganmeorebiTi danaSauli da mozards Camouyalibos pasuxismgeblobis 
grZnoba sazogadoebrivi normebisadmi.317

oficialuri statistikuri monacemebi 2010 wlis 15 noembridan 
2015 wlis CaTvliT ganridebisa da ganridebis da mediaciis raode-
noba wlebis mixedviT ase gamoiyureba:

wlebi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
saerTo 
jami

ganrideba 0 52 80 281 168 153 734

ganrideba _ 
mediacia

2 28 44 51 36 143 304

sul 2 80 124 332 204 296 1038

recidivi 37 / 4%

unda aRiniSnos, rom ganridebis recidivis maCvenebeli aris ganx-
orcielebuli ganridebis/ganridebis da mediaciis saqmeebis mxolod 
4% _ 37 saqme, amaTgan 9-s gaformebuli hqonda ganridebis da media-
ciis xelSekruleba.

ganridebisa da mediaciis statistikuri monacemebis analizi 
gviCvenebs, rom bolo wlebis ganmavlobaSi imata ganridebis da me-
diaciis saqmeebma, rac misasalmebelia. sainteresoa, aseve 2015 wlis 
pirveli naxevris tendencia ganridebis saqmeebis didi nawili das-
rulebulia mediaciiT, aRniSnuli pirdapir imoqmedebs recidivis 
procentuli maCveneblis klebaze. 

saintersoa recidivis dabali maCvenebeli. Tu Cven am maCvenebels 

313  gvenetaZe, n./kvaWaZe, m./wiklauri-lamixi, e./gabunia, m., 2012. gv. 145.
314  TumaniSvili, g., 2013. gv. 253.
315  iqve.
316  SalikaSvili, m., 2013. gv. 8; TumaniSvili, g., 2013. gv. 255.
317  zehri, h., 2013. gv. 11.
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SevadarebT ganviTarebuli evropis saxelmwifos (germaniis) maCveneb-
els davinaxavaT, rom germaniaSi ganridebis recidivis maCvenebeli 
sakmaod maRalia (36,6% 2013 wels)318 qarTul maCvenebelze (4%). amis 
axsna SeiZleba imiT, rom germaniaSi ganrideba xdeba TiTqmis yvela im 
arasrulwlovnis saqmis, romelic am kriteriums akmayofilebs. saqa-
rTveloSi ki  im saqmeebis savaraudod mxolod naxevari midis gan-
ridebiT/ganrideba-mediaciiT, romlebic am programaSi CarTulobis 
sakanonmdeblo kriteriumebs akmayofileben. 

ganridebisa da mediaciis samarTlebrivi regulirebisaTvis miRe-
bul iqna Semdegi samarTlebrivi normebi: 

• `ganridebisa da mediaciis Sesaxeb prokurorebisaTvis sax-
elmZRvanelo miTiTebebisa da mxareebs Soris gasaformebeli 
xelSekrulebis ZiriTadi pirobebis damtkicebis Taobaze” saqa-
rTvelos iusticiis  ministris 2010 wlis 12 noembris 216-e 
brZaneba gauqmda da 2016 wlis pirvel Tebervals miRebul iqna 
iusticiis ministris axali 120-e brZaneba  `arasrulwlovanis 
mimarT ganridebis/ganridebisa da mediaciis programis gamoy-
enebis wesisa da mxareebs Soris gasaformebeli xelSekrulebis 
ZiriTadi pirobebis damtkicebis Taobaze”.

• `ganridebis an/da ganridebisa da mediaciis Sesaxeb xelSek-
rulebebis momzadeba-Sesrulebis procesSi socialuri muSa-
kis rolisa da saqmianobis wesis damtkicebis Taobaze” saqarT-
velos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis 
sakiTxTa ministris 2011 wlis 22 Tebervlis #29-e brZaneba;

• „arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaciis programaSi Car-
Tuli mediatorebis saqmianobis wesisa da samuSao dokumen-
taciis damtkicebis Taobaze“ saqarTvelos iusticiis  samin-
istros ssip danaSaulis prevenciis centris direqtoris 2014 
wlis 19 noembris #129/s brZaneba.

arasrulwlovanTa ganridebis sakiTxi axleburad iqna dareguli-
rebuli amk-is mier. amk-is 38 _ 48-e muxlebi aregulireben swored 
arasrulwlovanTa ganridebis da mediaciis sakiTxs. 

2. ganrideba

amk-s 38-e muxlis Tanaxmad, 1. Tu arsebobs dasabuTebuli varau-
di, rom arasrulwlovanma naklebad mZime an mZime danaSauli Caidi-
na, pirvel rigSi, ganixileba ganridebis SesaZlebloba da fasdeba, 
uzrunvelyofs Tu ara ganrideba arasrulwlovnis resocializacia-

318  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 35.
germaniaSi alternatiuli RonisZiebebis gamoyenebas mainc prioritetulad mi-
iCneven, radgan Tavisuflebis aRkveTidan gamowveuli recidivi (77,8%) orjer 
ufro metia ganridebis recidivis procentuli maCveneblisa (36,6%). Schafstein, F. 
/ Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 35.
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reabilitacias da axali danaSaulis Tavidan acilebas. 2. prokuro-
ri uflebamosilia am TaviT dadgenili wesiT miiRos dasabuTebuli 
gadawyvetileba sisxlissamarTlebrivi devnis ardawyebis an dawyeb-
uli sisxlissamarTlebrivi devnis Sewyvetisa da ganridebis Sesaxeb.  
3. prokuroris mier ganridebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisas, 
sasamarTlos mier sakuTari iniciativiT ganridebis gamosayeneblad 
saqmis ganxilvisas an ganridebis gamoyenebis Sesaxeb mxaris dasabuTe-
buli Suamdgomlobis ganxilvisas gaiTvaliswineba arasrulwlovnis 
saukeTeso interesebi, mis mier Cadenili qmedebis xasiaTi da simZime, 
arasrulwlovnis asaki, braleulobis xarisxi, mosalodneli sasjeli, 
arasrulwlovnis mier miyenebuli ziani, sisxlissamarTlebrivi dev-
nis prevenciuli gavlena, danaSaulis Semdgomi qceva, arasrulwlov-
nis mier  warsulSi Cadenili danaSauli da am kodeqsis 27-e muxlis 
Sesabamisad momzadebuli individualuri Sefasebis angariSi.

amk-s 38-e muxli iTvaliswinebs ganridebis gamoyenebas aseve 18-
dan 21 wlamde pirebis mimarT.

mozardis ganrideba gulisxmobs sisxlissamarTlebrivi pasux-
ismgeblobisagan mis ganridebas. ganridebis mizania mozardi aacdinos 
marTlmsajulebis sistemas da mis mimarT gamoiyenos individualuri 
prevenciis RonisZiebebi. kriminologiuri TvalTaxedviT ganridebis 
Teoriuli safuZvelia arasrulwlovanTa  danaSaulobis Tavisebure-
bebi _ arasrulwlovanTa  danaSaulobis normaluroba, epizoduroba 
da yvela sazogadoebaSi gavrceleba.319 

ganrideba aseve emsaxureba im amocanas, rom mozards misces gamo-
sworebis Sansi da Tavidan iqnes acilebuli cixis pirobebSi misi krim-
inalad Camoyalibebis gardauvali procesi.320  ganridebis upirvelesi 
mizania marTlmsajulebis stigmatizaciisagan mozardis dacva, mo-
zardis naklebi emociuri datvirTva, konfliqtis swrafi mogvareba, 
naklebi ekonomikuri xarji,321 naklebi resursis daxarjva [prokuro-
rebis SesaZlebloba ufro mniSvnelovan saqmeebs dauTmon dro].322

amk-s 38-e muxlis pirveli nawilis mixedviT, ganridebis ganxor-
cielebisaTvis aucilebelia, rom kumulaciurad saxeze iyos ori pi-
roba: a) dasabuTebuli varaudi, rom arasrulwlovanma Caidina nak-
lebad mZime an mZime danaSauli, b) uzrunvelyofs Tu ara ganrideba 
arasrulwlovnis resocializacia-reabilitacias da axali danaSau-
lis Tavidan acilebas. arasrulwlovnis resocializacia-reabilit-
acia da axali danaSaulis Tavidan acileba aris amk-s 65-e muxliT 
gaTvaliswinebuli sasjelis miznebi, anu ganridebas da sasjels aqvs 
erTnairi miznebi, rac dauSvebelia, ganridebas ar SeiZleba iseTi 

319  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 461.
320  iqve.
321  ganridebis/mediaciis ekonomikuri analizis Sesaxeb ix.: SalikaSvili, m., 
2013. gv. 159.
322  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 460.
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maRali mizani davuwesoT, rogorc sasjels, vinaidan sasjelis Se-
fardebis SemTxvevaSi arasrulwlovanis pirovnebaSi Carevas ufro in-
tensiuri xasiaTi aqvs, vidre ganridebis dros. mag. arasrulwlovanis 
werilobiTi gafrTxileba (ganridebis RonisZieba, amk-s 43 muxli) da 
arasrulwlovanis Sinapatimroba (sasjelis saxe, amk-s 69-e muxli) ar 
aris erTi da igive Carevis intensiobis matarebeli da Sesabamisad, 
maTi mizani ar unda iyos erTnairi.

amk-s mesame muxlis me-7 nawilis Tanaxmad, ganrideba aris aras-
rulwlovnis sisxlis samarTlis pasuxismgeblobisagan gaTavisu-
flebis forma, sisxlissamarTlebrivi devnis alternatiuli meqa-
nizmi, romlis mizania arasrulwlovanis saTanado ganviTarebisa da 
sazogadoebaSi integraciis xelSewyoba, axali danaSaulis Tavidan 
acileba. prokuroris saqmianoba ganridebis da mediaciis programaSi 
regulirdeba amk-is, saqarTvelos iusticiis ministris 2016 wlis 1 
Tebervlis №120-e brZanebiT da amave ministris 2010 wlis 8 oqtom-
bris №181-e brZanebiT „sisxlis samarTlis politikis saxelmZRvane-
lo principebis zogadi nawilis damtkicebis Sesaxeb~.

arsrulwlovanis ganrideba damokidebulia prokuroris diskre-
ciul uflebamosilebaze. saqarTvelos iusticiis ministris 2010 
wlis 8 oqtombris 181-e brZaneba ayalibebs sisxlissamarTlebrivi dev-
nis ganxorcielebis saxelmZRvanelo principebsa da rekomendaciebs, 
romelTa gaTvaliswinebiTac prokurorma unda miiRos gadawyvetile-
ba sisxlissamarTlebrivi devnis ganxorcielebis Taobaze diskreci-
uli uflebamosilebis farglebSi.

2.1. ganridebis gadawyvetileba da misi gamoyenebis winapirobebi
amk-s 39-e muxlis mixedviT, winasasamarTlo sxdomamde prokurori 

iRebs ganridebis Sesaxeb gadawyvetilebas. amave muxlis meore nawili 
iTvaliswinebs ganridebis gamoyenebas sasamarTloSi saqmis warmarT-
vis Semdegac sasamarTlos iniciativiT an mxaris dasabuTebuli Suamd-
gomlobis safuZvelze. ra drosac saqme daubrundeba prokurors, ro-
melic arasrulwlovan braldebuls ganridebas SesTavazebs da, misi 
Tanxmobis SemTxvevaSi, miiRebs gadawyvetilebas ganridebis Sesaxeb. 
sasamarTloSi s/s saqmis warmarTvis periodSi mosamarTlis mier gan-
ridebaze prokurorisTvis saqmis gadacema kanonis Tanaxmad pirdapir 
avaldebulebs prokurors arasrulwlovans gauformos ganrideba. 

mosamarTlis CarTva ganridebis procesSi misasalmebelia. aras-
rulwlovans eZleva Sansi, im SemTxvevaSi Tu prokurorma sisxlis 
samarTlis saqmis ganridebaze uari Tqva es ganrideba mosamarTlis 
mier moxdes prokuroris meSveobiT. aRniSnuli Canaweri ganridebis 
saqmeebis zrdas gamoiwvevs, radgan prokurori aRar daiwyebs iseT 
saqmeze sisxlissamarTlebriv devnas, romelzec eWvi eqneba, rom Sesa-
Zlebelia mosamarTlis mier ganridebis moTxovniT ukan daubrundes. 

saxelmwifo resursis dazogvis mxriv umjobesi iqneboda winaswari 
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SeTanxmeba yofiliyo miRweuli prokurorsa da mosamarTles Soris 
gansaridebel saqmeebTan dakavSirebiT. arasrulwlovanis saqmeze Se-
jibrebiTobis principi meorexarisxovani unda iyos da win unda wamoi-
wios mozardis WeSmaritma interesma. mozardis WeSmariti interesi 
ki gulisxmobs: a) swraf, gamartivebul da umtkivneulo marTlmsa-
julebas da 2) saxelmwifo organoebisadmi ndobas.  prokurorsa da 
mosamarTles Soris SeTanxmebis SemTxvevaSi mozards aRar mouxdebo-
da jer sisxlisamarTlebrivi pasuxismgeblobis qveS yofna da Semdeg 
ganridebis procesSi monawileoba, rac aSkarad ewinaaRmdegeba swraf, 
gamartivebul da umtkivneulo marTlmsajulebis princips, romelic 
pedagogiuri da stigmatizaciis TvalsazrisiT aris mozardisTvis 
mniSvnelovani.323 mozardis TvalSi aRar daknindeba im prokuroris 
imiji (da zogadad prokuraturis saxelmwifo instituti), romelsac 
gadawyvetilebis Secvla dasWirda da `damarcxda~ mosamarTlesTan. 
garda amisa, metad mniSvnelovania prokuroris resursis miznobrivi 
xarjva, rac aseTi winaswari SeTanxmebis pirobebSi uzrunvelyofili 
iqneba.

amk-s 39-e muxlis meoTxe nawilis mixedviT, arasrulwlovnisT-
vis ganridebaze uaris Tqmis SemTxvevaSi dgeba gasaubrebis oqmi, 
romelSic aRiniSneba ganridebaze uaris Tqmis mizezi. am oqms xels 
aweren prokurori da arasrulwlovani an/da misi kanonieri warmo-
madgeneli.

aRniSnuli sakiTxi sainteresoa imdenad, ramdenadac am normiT 
prokurori valdebulia arasrulwlovanTan gasaubrebis oqmSi daas-
abuTos arasrulwlovanis ganridebaze uaris Tqma. dasabuTebulobis 
standarti amaRldeboda, Tu prokurori arasrulwlovanis ganride-
baze uars ara arasrulwlovanTan gasaubrebis oqmSi aRniSnavda, ar-
amed gamoscemda arasrulwlovanis ganridebaze uaris Tqmis Sesaxeb 
dadgenilebas.

amk-s 39-e muxlis mexuTe punqti iTvaliswinebs prokuroris mier 
ganridebaze uaris Tqmis SemTxvevaSi, arasrulwlovanis an/da misi 
warmomadgenelis uflebas ganridebis moTxovniT mimarTos zemdgom 
prokurors.

mimarTvis es instituti ori kuTxiT SeiZleba iyos sayuradRebo:
• arasrulwlovnis an/da misi warmomadgenelis ufleba ganridebis 

moTxovniT mimarTos zemdgom prokurors, rac misasalmebelia 
da kidev erTi SesaZleblobaa ganridebis ganxorcielebisaTvis;

• prokuratura aris sistema, sadac uflebamosileba xorcield-
eba vertikalurad, zemodan qvemoT. TiTqmis SeuZlebelia, rom 
prokurors arasrulwlovanis ganridebaze uari SeTanxmebuli 
ar iyos mis zemdgom prokurorTan. aRniSnuli Tu asea, maSin es 
ufleba kargavs praqtikul mniSvnelobas. 

323  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 591; Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, 
S., 2014. S. 301; Sead.: TumaniSvili, g., 2014. gv. 77.
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gasaCivreba arasrulwlovnis WeSmariti interesis matarebeli 
iqneboda, Tu prokuroris es gadawyvetileba pirdapir sasamarTloSi 
gasaCivrdeboda da mosamarTles ufleba eqneboda (rogorc es aris 
amk-s 39-e muxlis meore nawiliT) prokurorisTvis mozardis ganride-
ba daevalebina. aseT SemTxvevaSi aRar moxdeboda arasrulwlovanis 
sisxlis samarTlis marTlmsajulebaSi Cabma da daizogeboda saxelm-
wifo resursi.

amk-s 40-e muxlis mixedviT, ganridebis gamoyeneba SesaZlebelia 
Semdeg garemoebaTa erTobliobisas: a) arsebobs sakmarisi mtkiceb-
ulebebi dasabuTebuli varaudisTvis, rom arasrulwlovanma naklebad 
mZime an mZime danaSauli Caidina; b) arasrulwlovani nasamarTlevi ar 
aris; g) arasrulwlovani ganrideba-mediaciis programaSi CarTuli 
ar yofila; d) arasrulwlovani danaSauls aRiarebs; e) prokuroris/
sasamarTlos Sinagani rwmeniT, arasrulwlovnis saukeTeso intere-
sebis gaTvaliswinebiT, sisxlissamarTlebrivi devnis dawyebis an daw-
yebuli sisxlissamarTlebrivi devnis gagrZelebis sajaro interesi 
ar arsebobs; v) arasrulwlovani da misi kanonieri warmomadgeneli 
ganridebis gamoyenebaze werilobiT informirebul Tanxmobas gamox-
ataven.

iusticiis  ministris 2016 wlis 1 Tebervlis #120-e brZanebis 
Tanaxmad, prokurori xvdeba dazaralebuls, ganumartavs mas aras-
rulwlovnis ganridebis safuZvelsa da mizezebs, ismens  mis mosazre-
basa da moTxovnebs. prokurori dazaralebulTan komunikacias gansa-
kuTrebuli sifrTxiliT unda moekidos, raTa Tavidan aicilos misi 
meoreuli viqtimizacia, gaRizianeba da ukmayofileba. prokurorma 
uxsnis dazaralebuls, Tu ratom aris misTvis sasargeblo ganridebis 
procesSi monawileoba da ra dadebiTi mxareebi eqneba misTvis media-
ciaSi CarTvas. dazaralebulis uari ganridebaze an mediaciaSi monaw-
ileobaze ar abrkolebs ganridebis process. ganridebis Sesaxeb winas-
war gadawyvetilebas prokurori iRebs arasrulwlovanTan da dazara-
lebulTan Sexvedrebis Semdeg.

iusticiis ministris 120-e brZanebis mixedviT, arasrulwlovnis 
ganridebis Sesaxeb winaswari gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi 
prokurors gamoaqvs dadgenileba arasrulwlovnis mimarT ganridebis 
procesis dawyebis Sesaxeb. arasrulwlovnis da misi kanonieri war-
momadgenelis Tanxmobis SemTxvevaSi, prokurori dadgenilebis gamo-
tanidan 3 samuSao dRis vadaSi, individualuri Sefasebis angariSis 
momzadebis mizniT, mimarTavs probaciis erovnul saagentos, ro-
melic mocemul saqmes 2 samuSao dRis vadaSi gadascems socialur 
muSaks. saqmeSi dazaralebulis arsebobis SemTxvevaSi prokurori, 
arasrulwlovnis mimarT ganridebis procesis dawyebis Sesaxeb dad-
genilebis gamotanidan 3 samuSao dRis vadaSi, mimarTavs saqarTvelos 
iusticiis saministros mmarTvelobis sferoSi moqmed sajaro samar-
Tlis iuridiul pirs  „danaSaulis prevenciis centrs“, romelic mo-
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cemul saqmes 2 samuSao dRis vadaSi gadascems mediators. socialuri 
muSaki atarebs arasrulwlovnis individualur Sefasebas. am Sefase-
bas, Sefasebis angariSs, rekomendacias ganridebis RonisZiebis Sesaxeb 
da xelSekrulebis sxva sarekomendacio pirobebs socialuri muSaki 
prokurors saqmis misTvis gadacemidan 10 samuSao dRis vadaSi wa-
rudgens. Tu Sefaseba 10 samuSao dReSi gonivruli mizezis gamo ver 
sruldeba, vada SesaZlebelia gagrZeldes am mizezis aRmofxvramde, 
ris Sesaxebac, werilobiTi dasabuTebiT, dauyovnebliv unda ecnobos 
prokurors. socialuri muSakis paralelurad, 10 samuSao dRis ganmav-
lobaSi mediatori ukavSirdeba dazaralebuls, uxsnis mas ganridebisa 
da mediaciis programis arss, principebs, miznebs, misi monawileobis 
Sedegebs da awvdis yvela saWiro informacias, raTa dazaralebulma 
mediaciaSi monawileobaze informirebuli Tanxmoba an uari ganacxa-
dos. individualuri Sefasebis angariSis safuZvelze prokurori so-
cialur muSakTan da mediaciis SemTxvevaSi – mediatorTan erTad 
gansazRvravs xelSekrulebis pirobebs. pirobebis Camoyalibebisas 
prokurori, socialuri muSaki da mediatori iTvaliswineben aras-
rulwlovnisa da dazaralebulis interesebs. ganridebis SemTxvevaSi 
prokurori arasrulwlovanTan ganridebis xelSekrulebas aformebs 
angariSis miRebidan 10 samuSao dRis vadaSi. Tu xelSekruleba 10 sa-
muSao dReSi gonivruli mizezis gamo ver formdeba, es vada SesaZle-
belia gagrZeldes am mizezis aRmofxvramde. ganridebisa da mediaciis 
SemTxvevaSi, ganridebisa da mediaciis xelSekrulebas arasrulwlov-
anTan aformebs mediatori. misi gaformebis vada da procedura gan-
isazRvreba „danaSaulis prevenciis centris“ direqtoris brZanebiT.

 
amk-s 40-e muxliT gaTvaliswinebuli ganridebis gamoyenebis winapi-

robebi aucilebelia prokuroris mier diskreciuli uflebamosilebis 
dasakonkreteblad. prokurori ganridebis gamoyenebis dros pirvel 
rigSi iTvaliswinebs saxeze aris Tu ara aRniSnuli garemoebebis er-
Toblioba. romelime zemoTCamoTvlili garemoebis ararsebobis gamo 
prokurori uars ityvis ganridebis gamoyenebaze.

sainteresoa is garemoeba, rom daTqma arasrulwlovani ganrideba-
mediaciis programaSi CarTuli ar yofila gulisxmobs mozardisaT-
vis erTi Sansis micemis sakiTxs, rac arasrulwlovanTa danaSaulobis 
epizodur xasiaTTan modis winaaRmdegobaSi. 

amk-s 40-e muxlis Canaweri SesaZlebelia gagebul iqnes imgvarad, 
rom arasrulwlovanma, imis miuxedavad iyo Tu ara adre gasamarTle-
buli, monawileoba miiRos ganridebis programaSi, radgan amk-s me-12 
muxlis pirveli nawili uars ambobs arasrulwlovanis nasamarTlo-
baze. kerZod, Tu 14 wlis arasruwlovanis mimarT gamotanilia gamam-
tyunebeli ganaCeni da mas nasamarTloba ara aqvs (amk-s me-12 muxli), 
SesaZlebelia igi CarTul iqnas ganridebaSi (ra Tqma unda, Tu adre am 
programaSi mas monawileoba ar miuRia). amk-s 40-e muxlis piroba aras-
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rulwlovani nasamarTlevi ar aris gagebul unda iqnes, rom nasamarT-
loba gaqarwylebulia amk-s me-12 muxlis I nawilis mixedviT. cneba 
arasrulwlovanis nasamarTloba Tu moicavs sakiTxs, rac gulisxmobs, 
rom erTxel  arasrulwlovanis mimarT gamotanili gamamtyunebeli 
ganaCeni niSnavs arasruwlovanis nasamarTlobas (am cnebis farTo 
gageba), maSin es cneba _ arasrulwlovanis nasamarTloba _ Seusabamoa 
adamainis RirsebasTan da Tavisufali ganviTarebis uflebasTan (kon-
stituciis me-16 da me-17 muxlebi), radgan mas (adamians) saSualebas ar 
aZlevs gaTavisufldes bavSvobaSi Cadenili Secdomisagan, rac norm-
alurad miiCneva kriminologiur literaturaSi. amgvarma mopyrobam 
SesaZlebelia msxverplSi aRZravs SiSis, tkivilisa da arasrulfaso-
vnebis gancda, es gancda amcirebs da akninebs mas, gancda texs mas 
fizikurad an moralurad.324 nasamarTlobis institutis sisxlissa-
marTlebrivi prevenciis sakiTxi gulisxmobs, moxdili sasjelis Sem-
deg garkveuli periodis ganmavlobaSi danaSaulis prevenciis gamo 
nasamarTlobis dadgenas, romlis gasvlis Semdeg nasamarTloba qar-
wyldeba da adamians (mozards miTumetes) SeuZlia axlidan daiwyos 
cxovreba.

sainteresoa aseve amk-s me-40 muxliT gaTvaliswinebuli prokuro-
ris an mosamarTlis Sinagani rwmenis sakiTxi. dRes arsebuli samarT-
lebrivi regulaciiT SesaZlebelia 21-22 wlis adamiani gaxdes proku-
rori. Sinagani rwmena aris cxovrebiseuli gamocdilebis da samec-
niero literaturis sistematiurad gacnobis nayofi, romelic aseT 
axalgazrda adamians savaraudoT jer ar gaaCnia.325 

prokurori valdebulia TiToeuli sisxlis samarTlis saqmidan da 
damnaSavis pirovnebidan gamomdinare gadawyvitos ganridebis gamoy-
enebis sakiTxi. amk gansazRvravs, rom prokurori aseTi gadawyvetilebis 
miRebisas iTvaliswinebs konkretul arasrulwlovanze probaciis 
erovnuli saagentos TanamSromlis mier momzadebul individualur 
angariSs (amk 27-e muxlis me-6 nawili).

2.2. ganridebis RonisZiebebi
amk-s 42-e muxli iTvaliswinebs ganridebis an ganridebisa da medi-

aciis Sesaxeb xelSekrulebis Semdeg RonisZiebebs: a) arasrulwlovnis 
werilobiTi gafrTxileba; b) aRdgeniTi marTlmsajulebis RonisZie-
ba, maT Soris, ganrideba-mediaciis programaSi CarTva; g) miyenebuli 
zianis srulad an nawilobriv anazRaureba; d) ukanonod mopovebuli 
qonebis saxelmwifosTvis gadacema; e) danaSaulis iaraRis an/da samo-
qalaqo brunvidan amoRebuli obieqtis saxelmwifosTvis gadacema; v) 
arasrulwlovnisTvis movaleobis dakisreba; z) arasrulwlovnis min-
dobiT aRsazrdelad ganTavseba. 

324  saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2007 wlis 26 oqtombris #2/2-
389 gadawyvetileba.
325  am sakiTxze ufro vrclad ix.: SalikaSvili, m., 2013. gv. 51-55.
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ganridebis RonisZiebebi ganisazRvreba individualuri Sefasebis 
angariSis safuZvelze da erTdroulad SeiZleba gamoyenebul iqnes 
ganridebis ramdenime RonisZieba ise, rom daculi iyos Tanazom-
ierebis principi da ar gamoiwvios mozardis Rirsebisa da pativis 
Selaxva, normaluri saswavlo procesisagan da ZiriTadi samuSaosagan 
misi mowyveta, an SeiZleba ziani miayenos mis fizikur an/da fsiqikur 
janmrTelobas. 

ganridebis RonisZiebebi mozardisaTvis imaze mZime Sesasrulebe-
li ar unda iyos vidre sasjelis RonisZiebebi iqneboda.326

arc amk da arc iusticiis ministris 120-e brZaneba ar iTval-
iswinebs, Tumca SesaZlebeli unda iyos arasrulwlovanisaTvis gan-
ridebis RonisZiebis an RonisZiebebis Secvla Tu obieqturi piro-
bebis gamo SeuZlebelia misi Sesruleba an amas mozardis WeSmariti 
interesi iTvaliswinebs. arasrulwlovnis mimarT iseTi RonisZiebebi 
unda dawesdes, romelTac igi cnobs da Seasrulebs.327 praqtikaSi asec 
xdeba. Tu pirobebis Sesruleba ver xerxdeba, gadaxedvas eqvemdebare-
ba vadac da pirobebic. SeiZleba gaizardos vada, Seicvalos piroba da 
a.S. Sesabamisad, SeZlebisdagvarad srulad xdeba mozardis WeSmariti 
interesis gaTvaliswineba.

amk-s 42-e muxliT gaTvaliswinebuli ganridebis an ganridebi-
sa da mediaciis xelSekrulebis zogierTi RonisZiebebi zogadia da 
dakonkretebas saWiroebs. sainteresoa, aseve ganridebis ramdenime 
RonisZiebis erTad gamoyenebis sakiTxi. ganridebis da mediaciis 27 
saqmis Seswavlam da analizma cxadyo, rom mozards dakisrebuli hqon-
da iseTi raodenobis RonisZieba, rom SeiZleboda maT Sesrulebaze 
problemebi Sehqmnoda.328  

2.2.1. arasrulwlovnis werilobiTi gafrTxileba
amk-s 42-e muxlis pirveli punqtis a) qvepunqti da 43-e muxli iT-

valiswinebs arasrulwlovnis werilobiT gafrTxilebas, rac niSnavs 
misTvis imis ganmartebas, Tu ra ziani gamoiwvia misma qmedebam da ra 
Sedegi mohyveba danaSaulis ganmeorebiT Cadenas.

gafrTxileba aris arasrulwlovnisaTvis imis axsna da ganmarte-
ba, Tu ra Sedegi gamoiwvia misma qmedebam. saWiroa, arasrulwlovans 
ganmarteba mieces misi saqcielis rogorc sazogadoebrivad miuRe-
blobis, aseve misi qmedebiT gamowveuli dazaralebulis mdgomare-
obis Sesaxeb.329 garda amisa, damnaSave mozards unda ganemartos is 
SesaZlo sasjeli, romelic mas daeniSneba ganmeorebiT danaSaulis 
Cadenis SemTxvevaSi. 

gafrTxileba, Tavisi formiT, aris represiuli xasiaTis da unda 

326  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 450.
327  Eisenberg, U., 2010. S. 154.
328  SalikaSvili, m., 2013. gv. 106-108.
329  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 156.
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emsaxurebodes mozardis aRzrdas, misi Rirsebis gaTvaliswinebiT, 
amitom xSirad gafrTxileba swored Rirsebis sasjelad miiCneva.330 
magaliTad, arasrulwlovnis mier Cadenili qmedeba uRirsi saqcielia 
rogorc dazaralebulis, aseve sazogadoebis mimarT, vinaidan igi 
adamianTa normalur Tanacxovrebas uSlis xels. 

gafrTxilebis mizania, rom mozards daanaxos (Seagnebinos), rom 
misi saqcieli cnobili gaxda samarTaldamcavi struqturebisaTvis 
da, rom igi valdebulia daicvas qcevis kanoniT dadgenili normebi.331

kanonmdebeli pirdapir miuTiTebs, rom gafrTxileba werilobiTi 
xasiaTisaa. gafrTxilebam ar unda miiRos bralis dadgenilebis an ga-
naCenis forma da misi mizani unda iyos mozards gasageb enaze auxsnas 
misi qmedebis sazogadoebrivi da saxelmwifo damokidebuleba.

2.2.2. aRdgeniTi marTlmsajulebis RonisZieba
amk-s 44-e muxlis mixedviT, arasrulwlovans SeiZleba daekisros 

aRdgeniTi marTlmsajulebis RonisZieba, romelic SeiZleba moicavdes 
arasrulwlovnis ganrideba-mediaciis programaSi CarTvas, mis mier 
sazogadoebisaTvis sasargeblo samuSaos usasyidlod Sesrulebas an/
da sxva programas, romelic xels uwyobs arasrulwlovnis mier Cad-
enili danaSaulis Sedegebis gamosworebas.

kanonmdebeli am muxlSi saubrobs sam RonisZiebaze, romelzec 
SeiZleba arasrulwlovani CaerTos: 

• ganrideba-mediaciis programa;
• sazogadoebisaTvis sasargeblo samuSaos usasyidlod Sesrule-

ba;
• sxva programa, romelic xels uwyobs arasrulwlovnis mier Ca-

denili danaSaulis Sedegebis gamosworebas.
arasrulwlovanis ganrideba-mediaciis programaSi CarTva metad 

mniSvnelovania misTvis da dazaralebulisaTvis. 
gaugebaria, sazogadoebisaTvis sasargeblo samuSaos usasyidlod 

Sesruleba riTi gansxvavdeba amk-s 71-e muxliT gaTvaliswinebul 
sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromisagan, romelic sasjelis saxiT 
SeiZleba daekisros mozards. gansxavevba ra Tqma unda pirvel rig-
Si nasamarTlobis sakiTxSia. erTi aris ganridebis RonisZieba (amk-s 
44-e muxli) da meore sasjeli (amk-s 71-e muxli). magram Tu gaviT-
valiswinebT, rom ganridebis RonisZieba SesaZlebelia mozards dae-
kisros 12 Tvis ganmavlobaSi (amk-s 39-e muxlis mesame nawili), maSin 
Teoriulad isic SesaZlebelia, rom mozards 12 Tve sazogadoebisaT-
vis sasargeblo samuSaos usasyidlod Sesruleba daekisros amk-s 44-e 
muxlis farglebSi, rac amk-s 71-e muxliT gaTvaliswinebuli sasjelis 
aRsrulebaze mkacri regulacia iqneba da dauSvebelia.

rac Seexeba sxva programebs, romelic xels uwyobs arasrulwlov-

330  Eisenberg, U., 2010. S. 208.
331  iqve, gv. 209.
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nis mier Cadenili danaSaulis Sedegebis gamosworebas. es programebi 
ise unda iqnes SerCeuli, rom 1) Seesabamebodes arasrulwlovnis WeS-
marit interess; 2) grZelvadiani perspeqtiviT unda SeZlos mozardSi 
disciplinis da pasuxismgeblobis grZnobis Camoyalibeba; da 3) xeli 
Seuwyos mis profesiul ganviTarebas.

2.2.3. arasrulwlovnisTvis movaleobis dakisreba
amk-s 45-e muxli iTvaliswinebs arasrulwlovnisaTvis garkveuli 

movaleobebis dakisrebas. kerZod,  mas SeiZleba aekrZalos: a) gansaz-
Rvruli adgilis an/da piris/pirebis monaxuleba; b) binadrobis ad-
gilis Secvla; g) drois gansazRvrul monakveTSi Sinidan gasvla; d) 
nebarTvis gareSe qveynis an Sesabamisi administraciuli erTeulis 
datoveba; e) sxva iseTi qmedeba, romelic xels SeuSlis mis reso-
cializacia-reabilitacias. arasrulwlovans SeiZleba daevalos: a) 
specializebuli saxelmwifo organos daxmarebiT saganmanaTleblo 
dawesebulebaSi swavlis dawyeba an ganaxleba; b) specializebuli sax-
elmwifo organos daxmarebiT muSaobis dawyeba; g) saganmanaTleblo, 
aRmzrdelobiTi an/da samkurnalo programis gavla; d) Tavisufali 
drois gansazRvruli formiT gamoyeneba; e) sxva iseTi movaleoba, ro-
melic xels Seuwyobs mis resocializacia-reabilitacias da axali da-
naSaulis Tavidan acilebas.

amk-s 45-e muxliT gaTvaliswinebuli akrZalvebi garkveul droze 
da adgilzea an pirovnebebTan kontaqtzea orientirebuli, romlis 
mizania arasrulwlovanma Seicvalos cxovrebis stili da daadges 
gamosworebis gzas.332 

amk-s 45-e muxlSi saubaria iseTi adgilebis monaxulebaze an 
sadme wasvlaze, romlebic arasrulwlovnis ganviTarebaze cudad 
moqmedeben,333  magaliTad: `quCis birJa~; adgili, sadac mavne gavlenis 
mqone pirebi ikribebian, im skolis mimdebare teritoria, romelSic 
dazaralebuli swavlobs; danaSaulis Cadenis adgili da a. S. am adg-
ilebis monaxulebam SesaZloa mozardis mier ganmeorebiT danaSaulis 
Cadenas an dazaralebulTan konfliqtis eskalacias Seuwyos xeli, vi-
naidan dazaralebulis ojaxis wevrebic iq cxovroben an xSirad imy-
ofebian im adgilebSi.

am muxlSi saubaria aseve saxlidan gasvlaze im drois monakveTSi, 
rodesac SesaZlebelia damnaSave mozardi Sexvdes dazaralebuls, ra-
sac SeiZleba konfliqti mohyves an mis ufros megobrebs an Tana-
tolebs, romlebic uaryofiT gavlenas moaxdenen mis ganviTarebaze. 
drois gansazRvrul monakveTSi Sinidan gasvla Tavisi SinaarsiT ax-
los dgas SinapatimrobasTan.

Tavisufali drois gansazRvruli formiT gamoyenebas didi mniSvn-
eloba aqvs mozardisaTvis, romelmac ukve Caidina deviaciuri qmede-

332  Eisenberg, U., 2010. S. 158.
333  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 108.
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ba. Tavisufali drois quCaSi, `birJaze~ gatarebam SesaZlebelia masze 
uaryofiTad imoqmedos da/an moxdes ufrosi megobrebis mier misi 
Segulianeba, gamxneveba, waqezeba axali danaSaulis CadenisTvis, rac 
misTvis kriminaluri karieris dasawyisi iqneba. Tavisufali drois 
gansazRvruli formiT gamoyeneba mimarTuli unda iyos arasrulw-
lovnis mier garkveuli sportuli da sazogadoebrivi aqtivobebis 
ganxorcielebisken, rac xels Seuwyobs axali megobrebisa da Ri-
rebulebebis SeZenas da Tavisufali drois winaswar dagegmvas. de-
viaciuri qcevis mqone arasrulwlovani 24 saaTis ganmavlobaSi ise 
unda dakavdes, anu misi Tavisufali dro ise unda ganawildes, rom 
is garkveul reJimSi Cadges, riTac mas droc ki aRar eqneba danaSau-
lis CadenisTvis (ix. hirSis kontrolis Teoria), magaliTad, dilis 
9-idan 14 saaTamde skolaSi yofna, 15-idan 18 saaTamde sportiT an 
kulturuli RonisZiebebiT dakaveba (Teatris, kinos, literaturuli 
kiTxvis wre), saRamos saaTebSi meore dRisTvis gakveTilebis momza-
deba da dasveneba, xolo Ramis saaTebSi Zili.

mozardis mier saganmanaTleblo/aRmzrdelobiTi da/an samkurnalo  
programis gavlis ZiriTadi mizani aris misi socializaciisaTvis xe-
lis Sewyoba da qveynis samuSao bazarze konkurentunarianobis amaR-
leba. mozards profesiul saganmanaTleblo dawesebulebaSi swavlis 
dawyebiT an ganaxlebiT eqneba dRis gegmiurad gatarebis SesaZleblo-
ba, naklebi Tavisufali dro, romelsac igi uazrod gamoiyenebda da 
riTac danaSaulis xelmeored Cadena gardauvali iqneboda. mozardis 
samkurnalo-aRmzrdelobiT programaSi monawileobis aucilebeli 
pirobaa mozardis mzadyofna da survili ganikurnos narkotikze an 
alkoholze damokidebulebisagan.334

specializebuli saxelmwifo organos daxmarebiT mozardis mier 
muSaobis dawyebas praqtikaSi yvelaze xSirad unda iyenebdnen. adgil-
obrivi TviTmmarTvelobis organoebi unda iRebdnen pasuxismgeblobas 
daasaqmon gzas acdenili mozardebi, riTac maT Sansi miecemodaT ar 
moxvedriliyvnen sasjelaRsrulebis sistemaSi. arasrulwlovnisaTvis 
muSaobis dawyebas unda hqondes mxolod aRmzrdelobiTi xasiaTi,335 
amitom samuSaos moZiebis dros gaTvaliswinebul unda iqnes mozardis 
fizikuri da fsiqologiuri mdgomareoba da imis SesaZlebloba, Tu 
ramdenad gaarTmevs igi Tavs masze dakisrebul samsaxurebriv mova-
leobas.336 mozardis pirovnebisaTvis Seusabamo samuSaom SesaZlebe-
lia masSi gamoiwvios sakuTari Tavis mimarT uaryofiTi grZnobebi, 
afiqrebinos mas, rom ar Seswevs gonebrivi Tu fizikuri SesaZleblo-
ba, raTa imuSaos, rom igi nebismieri samuSaosaTvis gamousadegaria. 
Sromis mimarT mozardis amgvari damokidebuleba aisaxeba mis momaval 
cxovrebaze da igi sakuTari Tavis an ojaxis  rCenas Seecdeba sxva 

334  Ostendorf, H., 2009. S. 110.
335  Eisenberg, U., 2010. S. 158.
336  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 111.
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meTodebis (danaSaulis) gamoyenebiT. Sromisadmi mozardis dadebiT 
TviTSefasebas didi mniSvneloba aqvs misi samomavlo gegmebisaTvis.337

deviaciuri qcevis mqone mozardis mier muSaobis dawyebas, Tun-
dac specializebuli saxelmwifo organos daxmarebiT, praqtikaSi 
didi sirTuleebi SeiZleba hqondes da usamarTlobis grZnoba gamoi-
wvios. pirveli da umTavresi sirTule _ mozardis dasaqmeba _ da-
kavSirebulia qveyanaSi arsebul umuSevrobasTan. samuSao adgile-
bis simciris gamo TiTqmis SeuZlebelia aRmzrdelobiTi xasiaTis am 
iZulebiTi RonisZiebis gamoyeneba. garda amisa, deviaciuri qcevis 
mozardis dasaqmeba moralurad gaumarTlebuli iqneboda im umuSe-
var mozardTa winaSe, romelTac danaSauli ar CaudeniaT. aRniSnuli 
mxolod moralurad aris gaumarTlebeli, samarTlebrivad, kerZod, 
socialuri saxelmwifos principi gulisxmobs saxelmwifos mxridan 
im adamianebis mimarT [gansakuTrebul] midgomebs, romelTac es sa-
kuTari ZaliT ar SeuZliaT.338 kanonTan konfliqtSi myofi mozardis 
dasaqmebis upiratesoba Cveulebriv mozardebTan imitom aris, rom 
sazogadoeba momavalSi daculi iqneba axali danSaulis Cadenisagan.

am muxlis Tanaxmad, arasrulwlovans SeiZleba daevalos sxva-
gvarad qcevis SezRudva an daevalos iseTi ram, rac pirvel rigSi, mis 
aRzrdas unda emsaxurebodes, mas unda uyalibebdes sazogadoebrivi 
normebis dacvis mimarT pasuxismgeblobis grZnobas, unda iyos misi 
pirovnebis, socialuri da ekonomikuri mdgomareobis Sesabamisi, ar 
unda laxavdes mis adamianur pativsa da Rirsebas, xels unda uwyob-
des mis resocializacia-reabilitacias da axali danaSaulis Tavidan 
acilebas.

amk-s 45-e muxliT gaTvaliswinebuli RonisZiebebis kontrols uz-
runvelyofs probaciis erovnuli saagento.

2.2.4. miyenebuli zianis srulad an nawilobriv anazraureba
amk-s 42-e muxlis pirveli nawilis g) qvepunqti iTvaliswinebs 

arasrulwlovnisaTvis zianis anazRaurebis movaleobis dakisrebas 
srulad an nawilobriv. aRniSnuli gulisxmobs, mis mier miyenebuli 
ekonomikuri zaralis srulad an nawilobriv anazRaurebas, gatexili 
sagnis gakeTebas, restavracias, Camsxvreuli minis aRdgenas, janmrT-
elobis msubuqi dazianebis miyenebiT an Sromis uunarobis gamo dak-
arguli Semosavlis anazRaurebas an mkurnalobis xarjebis srulad an 
nawilobriv anazRaurebas da a. S.339 SesaZlebelia, zianis anazRaurebis 
dros moxdes dazaralebulTan Serigeba, mediaciis gareSe, rac misa-
salmebelia.

arasrulwlovnisaTvis zianis anazRaurebis dakisrebam ar unda 
gaauaresos misi qonebrivi mdgomareoba, Tumca man garkveuli eko-

337  Svabe, iur., 2011. gv. 316.
338  SalikaSvili, m./miqanaZe, g./xasia, m., 2014. gv. 29-31.
339  Eisenberg, U., 2010. S. 211.
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nomikuri anazRaureba unda gaiRos, ekonomikuri zarali unda naxos, 
riTac mas Camouyalibdeba pasuxismgeblobis grZnoba dazaralebuli-
sa da sazogadoebis mimarT.340 sainteresoa isic, rom mniSvnelovani is 
ki ar aris, arasrulwlovanma srulad aunazRauros dazaralebuls 
ziani, mniSvnelovania misTvis survilisa da pasuxismgeblobis grZno-
bis gaCena, raTa miyenebuli zarali aanazRauros. Sesabamisad, am aR-
mzrdelobiTi RonisZiebis mizania mozardSi gaaRvivos sakuTari de-
viaciuri saqcielisaTvis pasuxismgeblobis aRebis, Cadenili qmedebis 
monaniebisa da msxverplis pativiscemis grZnoba,341 rac mis (xelaxal) 
socializacias Seuwyobs xels.

arasrulwlovanma ziani unda aunazRauros pirdapir dazarale-
buls, dauSvebelia mis mier mesame pirisaTvis zianis anazRaureba, vi-
naidan mas aRmzrdelobiTi xasiaTi ar eqneba.342 magaliTad, arasrul-
wlovanma a.-m miayena srulwlovan d.-s sisxlis samarTlis kodeqsis 
120-e muxliT gaTvaliswinebuli janmrTelobis ganzrax dazianeba. 
dazaralebuli d. aRmoCnda dazRveuli, romelmac d.-s aunazRaura 
mkurnalobis xarjebi. pedagogiuri TvalsazrisiT, a.-s aRzrdisaTvis 
sasargeblo iqneboda, Tu igi d.-s mkurnalobis xarjebs gadauxdida 
ara sadazRveos (misTvis abstraqtul organos), aramed _ konkretul 
pirovnebas, dazaralebul d.-s.

2.2.5. arasrulwlovnis mindobiT aRzrda
amk-s 46-e muxli iTvaliswinebs arasrulwlovnis mindobiT aR-

sazrdelad ganTavsebas, rac niSnavs gansazRvruli droiT arasrul-
wlovnis mimRebi ojaxisTvis gadacemas saxlidan moSorebiT da mSo-
blebisagan gancalkevebiT, Tu arasrulwlovnis saxlSi da mSoblebis 
garemocvaSi datoveba mis mier axali danaSaulis Cadenis risks Sei-
cavs. ganridebis am RonisZiebaSi  SesaZlebelia arasrulwlovnis mSo-
blebis CarTvac, Tu es ar ewinaaRmdegeba arasrulwlovnis saukeTeso 
interesebs.

ojaxuri garemodan mozardis gamoyvana da sxva ojaxSi ganTavseba 
gamoyenebul unda iqnes ukidures SemTxvevaSi, Tu ojaxur garemoSi 
mozardis yofna did zians ayenebs mis fizikur da gonebriv ganvi-
Tarebas. nebismieri ganTavseba saxelmwifos mier unda iqnes kargad 
Semowmebuli bavSvis mindobiT aRsazrdelad ganTavsebamde da gan-
Tavsebis Semdgom.343 mozardis axal ojaxSi gadayvanam, pirvel rig-
Si, xeli unda Seuwyos misTvis dagegmili cxovrebis wesis swavlas. 
mindobiT aRsazrdelad ganTavseba gulisxmobs axali ojaxis mxridan 
bavSvis qcevis kontrols (kriminal megobrebTan urTierTobis Sesus-
tebas) da misTvis iseTi sakiTxebis swavlebas (socializacias), ramac 

340  iqve.
341  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 161.
342  iqve.
343  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 65.
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xeli unda Seuwyos im aRmzrdelobiTi danakargebis aRdgenas, rasac 
adgili hqonda biologiuri ojaxis SemTxvevaSi.344 mindobiT bavSvis 
ganTavsebis dros gaTvaliswinebuli unda iqnes skolis sakiTxi. iseT 
axal ojaxs unda mieniWos upiratesoba, romelic uzrunvelyofs bavS-
visTvis igive skolaSi swavlis gagrZelebas. biologiuri ojaxis gare-
mosTan erTad Tu bavSvi dakargavs socialur garemos (skola, skolis 
megobrebi), aman SeiZleba maszed mZime Sedegebi iqonios.

2.3. ganridebis da ganridebisa da mediaciis xelSekruleba
iusticiis ministris 120-e da ssip danaSaulis prevenciis centris 

direqtoris 2014 wlis 19 noembris #129/s brZanebebiT gansazRvruli 
ganridebis da ganrideba mediaciis RonisZiebebi, romelsac mxareebi 
xelSekrulebis saxiT aformeben, SeiZleba iyos amkrZalavi an/da val-
debulebiTi xasiaTis. mozards unda daevalos iseTi RonisZiebis ganx-
orcieleba, romelic ar laxavs mis pirovnul Rirsebas da ar ewinaaR-
mdegeba mis WeSmarit interess. am brZanebebis Tanaxmad, ganridebis da 
ganrideba-mediaciis xelSekruleba aris samoqalaqo xelSekruleba, 
romelic gansazRvravs mxareTa ufleba-movaleobebsa da Sesasruleb-
el RonisZiebebs. ganridebis xelSekrulebis mxareebi arian arasrul-
wlovani, misi kanonieri warmomadgeneli, prokurori, socialuri 
muSaki da Sesabamis SemTxvevaSi, fsiqologi an/da sxva piri, xolo 
ganrideba-mediaciis xelSekrulebis mxareebi arian arasrulwlovani, 
misi kanonieri warmomadgeneli, dazaralebuli, mediatori da Sesa-
bamis SemTxvevebSi fsiqologi an/da sxva piri. ganridebisa da media-
ciis xelSekruleba ideba im SemTxvevaSi, Tu mediaciis konferencia 
warmatebiT dasrulda. xelSekruleba unda Seicavdes Semdeg ZiriTad 
pirobebs: xelSekrulebaSi miTiTebuli unda iyos: a) xelSekrulebis 
moqmedebis vada; b) xelSekrulebis Sedgenis dro da adgili; g) pro-
gramaSi monawile pirTa monacemebi; d) xelSekrulebis pirobebis Ses-
rulebis adgili (municipaliteti); e) miTiTeba imis Taobaze, rom 
arasrulwlovani aRiarebs danaSauls; v) ganridebis RonisZiebis saxe 
da sxva pirobebi; z) valdebulebis Seusruleblobis samarTlebrivi 
Sedegebi da xelSekrulebis Sewyvetisa da SeCerebis safuZvlebi.

ganridebis xelSekruleba SeiZleba daidos 12 Tvemde vadiT. 
xelSekrulebiT gansazRvruli periodulobiT, magram aranakleb TveSi 
erTxel socialuri muSaki ukavSirdeba prokurors da awvdis infor-
macias xelSekrulebis Sesrulebis mimdinareobis Sesaxeb. Tu xelSek-
rulebis moqmedebis ganmavlobaSi arasrulwlovani keTilsindisierad 
asrulebs mis pirobebs, xelSekrulebis vadis gasvlis Semdeg proku-
rori iRebs gadawyvetilebas sisxlis samarTlis saqmeze gamoZiebis 
Sewyvetis Sesaxeb (amk-s 47-e muxli). Tu xelSekrulebis moqmedebis 
msvlelobisas arasrulwlovnis mier xelSekrulebis pirobebi uxeS-
ad dairRveva, socialuri muSaki amis Sesaxeb acnobebs prokurors. 

344  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 56.
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aRniSnulisa da sxva garemoebebis gaTvaliswinebiT arasrulwlov-
anTan (mis kanonier warmomadgenelTan, socialur muSakTan) sau-
bris Semdeg prokurori auqmebs an ZalaSi tovebs ganridebis Sesaxeb 
gadawyvetilebas, cvlis ganridebis RonisZiebas an/da agrZelebs gan-
ridebis xelSekrulebis vadas. ganridebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
gauqmebis SemTxvevaSi prokurori uflebamosilia dasabuTebuli dad-
genilebiT gaauqmos gadawyvetileba sisxlissamarTlebrivi devnis ar-
dawyebis an dawyebuli sisxlissamarTlebrivi devnis Sewyvetis Sesaxeb 
da axali dasabuTebuli dadgenilebiT daiwyos an ganaaxlos sisxlis-
samarTlebrivi devna (amk-s 48-e muxli). 

2.4. mediacia
`mediaciis~ cneba pirvelad gamoiyeneboda samoqalaqo samarTlis 

kuTxiT da gulisxmobda ganqorwinebis dros mesame piris meSveobiT 
konfliqtis mogvarebas.345 

kriminalur mecnierebebSi mediacia swored kerZo samarTlidan 
SemoiWra da gulisxmobs konfliqtis menejments. germaneli krimi-
nologebi mediacias miiCneven iseTi sxvadasxva saxis RonisZiebaTa da 
reabilitaciis formad, romlis mizani danaSaulidan warmoSobili 
konfliqtis mogvarebaa. 346

mediaciis saxeebad SeiZleba miCneul iqnes:347 saojaxo mediacia 
(ojaxuri konfliqtebis an samezoblo davebis dros), samsaxurebrivi 
mediacia (samuSao adgilas Cadenili deviaciuri qcevis dros), TviTm-
marTveloebis mediacia (samezoblo davebis dros da magaliTad, is-
eTi danaSaulis Cadenis dros, romelsac individualuri msxverpli 
ar gaaCnia (saxelmwifo qonebis qurdoba), damnaSavis Serigeba dazara-
lebulTan da sxva).

sisxlis samarTalSi erT-erT yvelaze warmatebul da bevr qveyana-
Si aprobirebul mediaciis saxed iTvleba damnaSavis Serigeba dazara-
lebulTan, romelic xorcieldeba mesame piris, mediatoris, mier. 

amk-s mesame muxlis da saqarTvelos iusticiis  ministris 2016 
wlis 1 Tebervlis 120-e brZanebis Tanaxmad, mediacia aris kanonTan 
konfliqtSi myof arasrulwlovansa da dazaralebuls Soris dialo-
gis procesi, romelsac uZRveba mediatori da romlis mizania aras-
rulwlovnisa da dazaralebulis Serigeba da maT Soris konfliqtis 
gadawyveta. mediaciis procesSi monawileobs agreTve arasrulwlov-
nis kanonieri warmomadgeneli, fsiqologi, socialuri muSaki an/da 
sxva piri. survilis SemTxvevaSi am procesSi monawileobis miReba 
prokurorsac SeuZlia. 

mediaciiT xdeba ara mxolod damnaSavis, aramed msxverplis re-
abilitacia-resocializaciac. ganvixiloT damnaSavis dazaralebul-
Tan Serigebis _ mediaciis _ mniSvnelovani aspeqtebi.

345  Dölling, D. u.a., 1998. S. 396.
346  iqve.
347  iqve.
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2.4.1. mediacia, rogorc konfliqtis mogvarebis saSualeba
mediacias, rogorc samarTlis normiT regulirebad adamianTa So-

ris urTierTobis erT-erT formas, aqvs Tavisi pirveladi (ZiriTadi, 
Primär) da meoreuli (araZiriTadi, Sekundär) konfliqtis mogvarebis 
saSualeba.

damnaSavis dazaralebulTan Serigeba konfliqtis mogvarebis 
pirvelad saSualebad miCneul unda iqnes im kuTxiT, rom xdeba Ca-
denili danaSaulis Sedegad damdgari uaryofiTi Sedegis swrafi, 
mxareTaTvis (SedarebiT) umtkivneulo aRmofxvra da mogvareba. mxa-
reebi sakuTari interesebis sruli dacviT midian gadawyvetilebis 
miRebamde.348 magaliTad, mozardis mier Tanaklaselis mimarT agresiis 
gamovlena da misi cema aris konfliqti Tanaklaselebs Soris, romlis 
pirveladi mogvareba aris maTi Serigeba da damnaSavis mier Tanak-
laselisaTvis sajarod bodiSis moxda.

damnaSavis dazaralebulTan Serigeba, rogorc konfliqtis mogva-
rebis meoreuli saSualeba, gulisxmobs damnaSavisa da dazaralebu-
lis pirovnulad Seswavlas, im piraduli Tu socialuri aspeqtebis 
analizs, romelmac gamoiwvia danaSauli, maT Soris konfliqti.

magaliTad, mozardis mier Tanaklaselis mimarT agresiis gamov-
lena da misi cema SeiZleba gamowveuli iyos damnaSavis socialuri 
mdgo mareobiT (ojaxuri konfliqtebi), dazaralebulisadmi Suris-
ZiebiT da a. S., an dazaralebulis msxverplad gaxdoma SesaZlebelia 
gamowveuli iyos misi piraduli Tu socialuri problemidan gamomdi-
nare. mozardma Tanaklasels scema im motiviT, rom misTvis cnobili 
gaxda misi erovneba an seqsualuri orientacia, rac misTvis (moZala-
disTvis) miuRebeli aRmoCnda. ra Tqma unda, adamianis erovnuli, re-
ligiuri Tu seqsualuri orientacia ar SeiZleba iyos misTvis prob-
lemis momtani da Sesabamisad, igi ar SeiZleba am niSniT gaxdes dana-
Saulis msxverpli, magram dazaralebulisaTvis imis codna, rom misi 
religiuri kuTvnileba Tu orientacia problemas uqmnis mis garSemo-
myof pirebs, prevenciuli RonisZiebebis ganxorcielebis safuZveli 
iqneba, rac mas Tavidan aaridebs danaSaulis reviqtimizaciis pro-
cess. dazaralebulma aseve unda icodes, rom igi danaSaulis msxver-
pli SeiZleba gaxdes  socialuri izolaciis gamo.

konfliqtis mogvarebis meoreuli aspeqti gulisxmobs swored 
damnaSavis mier danaSaulis Cadenis motivisa da piris dazaralebu-
lad gaxdomis winapirobebis gacnobas, mis analizs da am problemebis 
mogvarebas, raTa damnaSavem aRar Caidinos danaSauli an dazarale-
buli xelmeored ar gaxdes viqtimirebuli.349

zemoT aRniSnul magaliTSi Tu mozardis agresia ojaxuri kon-
fliqtis Sedegia, sasurvelia problemis safuZvelSi mogvareba, anu 
mozardisaTvis xelis Sewyoba mogvardes ojaxuri konfliqti an ojax-

348  ostermileri, s./ svensoni, d., 2014. gv. 125.
349  Kuhn, A., u.a., 1989. S. 83.
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urma konfliqtma uaryofiTi zegavlena ar moaxdinos masze. 
damnaSavesa da dazaralebuls Soris arsebuli konfliqtis sisx-

lis samarTlis mkacri politikiT (sasjelis gamoyeneba) gadawyvetis 
SemTxvevaSi xdeba konfliqtis pirveladi da ara grZelvadiani mogva-
reba. marTlmsajulebisaTvis damnaSavis motivaciis codna saWiroa 
sasjelis Semsubuqebis an damZimebisaTvis. Sesabamisad, ar xdeba dam-
naSavesa da dazaralebuls Soris arsebuli konfliqtis safuZvliani, 
siRrmiseuli (kriminologiuri) Seswavla, misi analizi da problemis 
Zireuli mogvareba, rac xels uwyobs rogorc damnaSavis mier ganmeo-
rebiT danaSaulis Cadenas, aseve dazaralebulis reviqtimizacias. dam-
naSavesa da dazaralebuls Soris arsebuli konfliqtis grZelvadiani 
perspeqtiviT mogvareba SesaZlebelia mediaciis gziT, ris Semdegac 
ganmeorebiTi danaSaulis an reviqtimizaciis safrTxe mniSvnelovnad 
mcirdeba.350 Catarebuli 15 kvlevidan 11 kvlevaSi dadginda, rom me-
diaciiT damTavrebuli SemTxvevebis dros naklebi iyo danaSaulis Ca-
denis maCvenebeli, erT SemTxvevaSi ganmeorebiTi danaSauli 26%-mdec 
ki daeca.351

2.4.2.  mediaciis Teoriuli safuZvlebi
a) arasrulwlovnisaTvis aRmzrdelobiTi aspeqti
amk-s 65-e muxlis Tanaxmad, arasrulwlovnisaTvis daniSnuli 

sasjelis mizania arasrulwlovnis resocializacia-reabilitacia da 
axali danaSaulis Tavidan acileba.

sasjelis miznebSi gamoxatulia saxelmwifosa da sazogadoe-
bis survili danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi damnaSave piris mimarT 
gaataros garkveuli RonisZiebebi. marTalia, damnaSavis dazaraleb-
ulTan Serigeba (mediacia) sasjelis saxes ar warmoadgens, magram misi, 
rogorc konfliqtis mogvarebis erT-erTi xerxis, mniSvneloba Zalian 
didia damnaSavisa da dazaralebulis mimarT gasatarebeli RonisZie-
bebis kuTxiT. 

sasjelis miznebis erT-erTi mniSvnelovani roli aris damnaSavesa 
da dazaralebuls Soris arsebuli konfliqtis mogvareba (individu-
aluri, konkretuli konfliqti) da sazogadoebrivi wesrigis dacva 
(abstraqtuli konfliqti). swored damnaSavis dazaralebulTan ar-
sebuli konfliqtis mogvareba emsaxureba rogorc msjavrdebulis 
resocializacia-reabilitacias, aseve axali danaSaulis Tavidan ac-
ilebas. imisaTvis, rom dazaralebulma ar dakargos samarTlianobis 
gancda, saWiroa misi damnaSavesTan arsebuli konfliqtis mogvare-
ba. SesaZlebelia, rom dazaralebuli imave damnaSavisgan xelmeored 
gaxdes danaSaulis msxverpli, anu moxdes axali danaSaulis Cadena. 
amitom damnaSavis dazaralebulTan arsebuli konfliqtis mogvare-
ba aseve xels Seuwyobs axali danaSaulis Tavidan acilebas. xolo 

350  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 54.
351  igive, gv. 55.
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rac Seexeba damnaSavis resocializacias, damnaSavis dazaralebulTan 
arsebuli konfliqtis mogvareba (Serigeba) damnaSavis mier Cadenili 
qmedebis monaniebasa da mis gamosworebas iwvevs, anu xdeba danaSaulis 
Camdeni piris resocializacia.

pirvel rigSi, sakiTxavia, ramdenad Seicavs arasrulwlovani 
damnaSavis dazaralebulTan Serigeba _ mediacia _ aRmzrdelobiT 
aspeqtebs.

aRmzrdelobiTi xasiaTis RonisZieba aris pirdapiri da miznobrivi 
zemoqmedeba mozardis antisocialur an danaSaulebriv saqcielze.352

arasrulwlovani damnaSavis dazaralebulTan Serigebis _ media-
ciis _ pedagogiuri aspeqtebi mdgomareobs SemdegSi:353

• mediaciis monawileebs (ZiriTadad, mozards, mis kanonier 
warmomadgenels da msxverpls) aZlevs imis SesaZleblobas 
dafiqrdnen sakuTar saqcielze. damnaSave mixvdes mis mier Cad-
enili qmedebis simZimes, xolo dazaralebuli dafiqrdes, surs 
Tu ara damnaSavesTan urTierTobis garTuleba;

• damnaSavis dazaralebulTan Serigebis mniSvnelovani pedagogi-
uri xasiaTi mdgomareobs monawileTa mxridan gadawyvetilebis 
miRebis SesaZleblobaSi, rac, Tavis mxriv, xels uwyobs 
monawileebSi pasuxismgeblobis aRebis SesaZleblobas;

• arasrulwlovani damnaSavis dazaralebulTan Serigebis peda-
gogiuri mizani mdgomareobs rogorc damnaSave piris, aseve 
dazaralebulis resocializaciaSi;

• arasrulwlovani damnaSavis dazaralebulTan Serigebis peda-
gogiuri xasiaTi SeiZleba gamoixatos sxva, ucxo pirebTan urT-
ierTobis swavlaSi, rac mxareebs xels Seuwyobs (axali) social-
uri urTierTobis damyarebaSi;

• dasasruls, arasrulwlovani damnaSavis dazaralebulTan 
Serigeba damnaSaves aiZulebs (SesaZlebelia pirvelad mis 
cxovrebaSi) pativi sces sazogadoebaSi aRiarebul normebs, 
rac, Tavis mxriv, xels Seuwyobs masSi am normebis mimarT pati-
viscemis survilis aRZvras.

dazaralebulis TvalTaxedviT, damnaSavis dazaralebulTan 
Serigeba SesaZlebels xdis, rom dazaralebulma damnaSavis da misi 
motivis Sesaxeb ufro meti informacia miiRos, rac masSi damnaSaveo-
bis mimarT SiSis gaqarwylebas da reviqtimizacias aacilebs Tavidan.354

dazaralebuls pirvelad miecema SesaZlebloba damnaSaves uTxras 
is, rasac igi masze fiqrobs, rac dazaralebulis emociebisagan gaTa-
visuflebas da momavalSi mis fsiqologiur stabilurobas Seuwyobs 
xels.

352  Kuhn, A., u.a., 1989. S. 40.
353  Kuhn, A., u.a., 1989. S. 40; Bemmann, G., 2003. S. 227.
354  SalikaSvili, m., 2011b. gv. 132.
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b) viqtimologiuri/kriminologiuri aspeqti
germaniaSi Catarebulma viqtimologiurma gamokiTxvebma daadas-

tura, rom dazaralebulis survilia misi danaSaulamde arsebul 
mdgo mareobaSi dabruneba, da rom misi survili sulac ar aris (umrav-
les SemTxvevaSi) damnaSavis dasja.355 imis miuxedavad, rom Cadenili 
danaSaulis Sesaxeb swored dazaralebuli mimarTavs samarTaldamcav 
struqturebs, misTvis sisxlis samarTlis saproceso procedurebs 
didi mniSvneloba ara aqvs. dazaralebulis survils _ aRdges misi 
mdgomareoba _ xSir SemTxvevaSi sisxlis samarTlis saproceso norme-
bi ar iTvaliswinebs. garda amisa, gasaTvaliswinebelia aseve, rom 
dazaralebuli samarTaldamcav struqturebs mimarTavs dazRvevis 
Tanxis asaRebad an mesame piris surviliT. 

imis mixedviT, Tu ra saxis dazaralebulTan gvaqvs saqme, adgili 
aqvs damnaSavesTan sxvadasxva saxis damokidebulebas: materialuri 
zaralis mqone danaSaulis msxverplis survili, pirvel rigSi, miy-
enebuli materialuri zaralis anazRaurebaa, xolo Zaladobrivi da-
naSaulis msxverplis _ damnaSavis dasja da prevencia, raTa man aRar 
Caidinos danaSauli.356

zemoaRniSnulis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, rom dazarale-
bulis survili aris misTvis miyenebuli materialuri xasiaTis zianis 
anazRaureba, da Tu es moxdeba damnaSavis mier, romelsac Segnebuli 
aqvs Tavisi ukanono saqcielis simZime, es SeiZleba CaiTvalos dazara-
lebulisaTvis umniSvnelovanes aspeqtad.

kriminologiuri kuTxiT, damnaSavis dazaralebulTan Serigeba 
mniSvnelovania Semdegi garemoebis gamo: mozardTa did umravleso-
bas erTxel mainc aqvs danaSauli Cadenili, Tumca maTgan mxolod 
mcire nawili daadga damnaSavis karieris Seqmnis gzas.357 sisxlis 
samarTlis marTlmsajulebisagan gansxvavebiT damnaSavis dazarale-
bulTan Serigeba _ mediacia _ xels uwyobs damnaSavis etiketirebisa 
da danaSaulebrivi karieris dawyebis Tavidan acilebas. damnaSavis 
dazaralebulTan Serigeba, bodiSis moxdis, miyenebuli zaralis anaz-
Raurebis an damnaSave piris mSoblebisaTvis `gadacemiT~ konfliqti 
mogvardeba, rac xels Seuwyobs mozardSi pasuxismgeblobis grZno-
bis Camoyalibebas da Tavidan iqneba acilebuli mis mier axali dana-
Saulis Cadena. swored arasrulwlovanSi pasuxismgeblobis grZnobis 
Camoyalibeba da sazogadoebaSi integracia aris mediaciis erT-erT 
ZiriTad funqciad miCneuli.358

g) damnaSave piris socializacia
damnaSavis dazaralebulTan Serigebis erT-erT mniSvnelovan 

355  Kuhn, A., u.a., 1989. S. 41.
356  Schwind, H.-D., 2008. S. 426.
357  Kuhn, A., u.a., 1989. S. 42.
358  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 127.
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aspeqts warmoadgens damnaSavis socializacia. rogorc zemoT aRin-
iSna, mozardi gardatexis periodSi did biologiur da fsiqologiur 
cvlilebebs ganicdis. sazogadoebisaTvis mozardis Camoyalibebis 
procesSi metad mniSvnelovania misi socializacia, anu im Rirebule-
bebisa da normebis swavla da aRiareba, rac saWiroa misTvis sazoga-
doebis winaSe pasuxismgeblobis grZnobis Camosayalibeblad. swored 
mediaciis mniSvneloba mdgomareobs damnaSavis pirovnuli ganviTa-
rebis (socializaciaSi) xelis SewyobaSi. fsiqologiuri Tvalsaz-
risiT, damnaSavis mier dazaralebulisaTvis miyenebuli zaralis anaz-
Raureba, Cadenil danaSaulze pasuxismgeblobis aReba, bodiSis moxda 
da sakuTari ukanono qmedebiT gamowveuli Sedegebis gamosworeba 
xels uwyobs misi (damnaSavis) pirovnebis moralur ganviTarebas,359 mis 
socializacias, ramac misi resocializaciac unda gamoiwvios.

2.4.3. mediaciis kriminologiuri pirobebi
a) dazaralebuli fizikuri piria
dazaralebulis da damnaSavis Serigebis mniSvnelovan pirobas war-

moadgens is, rom dazaralebuli unda iyos fizikuri piri.360 zogadad, 
iseTi saxis danaSaulze, romelsac ar hyavs individualuri dazara-
lebuli an ar aris SesaZlebeli iuridiuli piris individualizacia 
mediacia metad rTulia.361 magaliTad, sazogadoebrivi uSiSroebisa da 
wesrigis winaaRmdeg mimarTul danaSaulebSi individualuri dazara-
lebuli ar aris gamokveTili, amitom mediacia pedagogiuri Tval-
TaxedviT TiTqmis gaumarTlebelia. 

garda amisa, SesaZlebelia, rom erTsa da imave danaSaulebriv 
qmedebas ori saxis dazaralebuli hyavdes. magaliTad, mezoblis binis 
gaqurdvas individualuri dazaralebuli hyavs, xolo imave super-
marketSi Cadenili qurdobiT dazaralebuli is komerciuli firmaa, 
romelic am supermarkets amuSavebs. samarTaldamcavi organoebisaT-
vis dazaralebulis damnaSavesTan Serigeba advili xdeba, Tu dazara-
lebuli individualuri piria an iuridiuli piris individualizaciaa 
SesaZlebeli.362

b) danaSaulis aRiareba/monanieba
damnaSavis dazaralebulTan Serigebis procesis dawyeba SesaZle-

belia mxolod da mxolod im SemTxvevaSi, Tu damnaSave aRiarebs mis 
mier Cadenil qmedebas. Tu damnaSave ar aRiarebs danaSauls samarTal-
damcavi organoebi valdebuli arian daiwyon gamoZieba da daadginon 
danaSaulis Camdeni piris braleulobis sakiTxi. 

sainteresoa aseve, Tu ramdenad unda Seesabamebodes damnaSa-

359  Kuhn, A., u.a., 1989. S. 43; Bemmann, G., 2003. S. 227.
360  Kaiser, G., 1996. S. 1062.
361  Bemmann, G., 2003. S. 230; Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 129.
362  Kuhn, A., u.a., 1989. S.184; Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 129.
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vis mier Cadenili qmedebis aRiarebiTi monaTxrobi dazaralebulis 
monaTxrobs. rogorc dazaralebulis, aseve damnaSavis monaTxrobi 
didad ar unda gansxvavdebodes erTmaneTisgan, isini SeiZleba de-
talebSi urTierTsapirispiro iyos, magram danaSaulebrivi qmedebis 
fabula erTnairi unda iyos.363 magaliTad, dazaralebuli da damnaSave 
SeiZleba ver Tanxmdebodnen momxdari danaSaulis zust droze, an 
imaze, Tu riT iqna dazianeba miyenebuli xeliT Tu fexiT, an romeli 
fexi moxvda dazaralebuls Cxubis dros da a. S., magram imis Sesaxeb, 
rom dartyma miayena dazaralebuls damnaSavem da ara sxva pirma, an 
rogor situaciaSi moxda piris dazianeba, dazaralebulisa da damna-
Savis monaTxrobi unda iyos erTnairi.

damnaSavis mier danaSaulis aRiareba mniSvnelovani barieris 
gadalaxvaa samarTaldamcavi organoebisaTvis, romelTac surT moax-
dinon dazaralebulis damnaSavesTan Serigeba. 

zogadad, kriminologiaSi cnobilia, rom mozardebi male aRiare-
ben Cadenil danaSauls, kvlevebi adastureben, rom arasrulwlovnebis 
80% danaSauls aRiarebs.364 isini asakis (cxovrebiseuli gamoucdelo-
bis) gamo ar gamoirCevian winaswar SeTxzuli tyuilebis gamoyenebiT, 
rasac gamoZiebis SecdomaSi Seyvana SeuZlia.

g) monawileTa Tavisufali neba
dazaralebulis damnaSavesTan Serigebis aucilebel pirobas war-

moadgens mxareebis Tavisufali neba monawileoba miiRon Serigebis 
procesSi.

ar SeiZleba damnaSaves daaZalon am procesSi monawileoba, vi-
naidan procesi amiT dakargavs Tavis ZiriTad mizans _ damnaSavem pa-
suxismgebloba aiRos sakuTar ukanono saqcielze.365 damnaSavis media-
ciaSi iZulebiT monawileoba mis pirovnul Secvlaze saWiro efeqts 
ver moaxdens. Tumca ar aris gamoricxuli, rom damnaSave am pro-
cesSi monawileobdes im mizniT, rom Tavidan aicilos sisxlissamarT-
lebrivi devna da sasjeli. miuxedavad am garemoebisa, damnaSavesa da 
dazaralebuls unda esmodeT, rom damnaSavis Serigeba dazaralebul-
Tan maTi problemis mogvarebisa da momavali urTierTobis saukeTeso 
formaa.366

aseve mniSvnelovania, rom dazaralebulsac hqondes survili 
Seurigdes damnaSaves. es SesaZlebelia gamomdinareobdes miyenebuli 
materialuri zaralis anazRaurebis motiviT,367 riTac dazaralebuli 
Tavs aaridebs samoqalaqo wesiT zaralis anazRaurebis proceduras.

kriminologiurma gamokiTxvam daadgina, rom dazaralebulTa 92 

363  Kuhn, A., u.a., 1989. S.184.
364  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 270.
365  Bemmann, G., 2003. S. 230; Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 127.
366  Hestermann, Th., 1997. S. 181.
367  Bemmann, G., 2003. S. 227.
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procenti mzad aris monawileoba miiRos damnaSavesTan SerigebaSi, 
raTa aunazRaurdes miyenebuli zarali.368

2.4.4. mediaciis mniSvneloba da kritika 
mediaciis kritika mdgomareobs damnaSave mozardis damokideb-

ulebaSi. Tu damnaSaves SesaZlebloba eqneba dazaralebulTan Serige-
biT Tavi daaRwios sasjels, SeuZlebeli iqneba zogadi prevenciis 
gavrceleba.369 damnaSavem SeiZleba ifiqros, rom Tu igi danaSauls 
Caidens, mas an ver daiWeren (latenturi danaSaulis fardobiToba 
Zalian didia), an igi ukan daabrunebs naqurdals. damnaSave realurad 
arafers kargavs. igi SeiZleba mxolod mogebuli darCes, Tu mis mier 
Cadenili danaSauli ver gaixsneba. damnaSavis amgvari midgoma samag-
aliTo SeiZleba gaxdes sxva moqalaqeebisaTvis, rac xels Seuwyobs 
qveyanaSi kriminogenuli mdgomareobis gauaresebas.370

is faqti, rom dazaralebuls SesaZlebloba aqvs idavos samoqa-
laqo wesiT, ra Tqma unda, mniSvnelovania, magram gasaTvaliswine-
belia, rom Tu mozardma nawilobriv aanazRaura zarali TiTqmis 
SeuZlebeli xdeba misTvis samoqalaqo pasuxismgeblobis dakisreba. 
samoqalaqo davis warmoeba ar aris msxverplis interesSi. dazarale-
buli frustracias (uimedobas) ganicdis, rodesac igi sakuTar Tavze 
damokidebuli xdeba (janmrTelobis dazianebis dros) da zaralis 
anazRaurebis misaRebad samoqalaqo davis warmoeba uxdeba.371 garda 
amisa, damnaSavisa da dazaralebulis Serigebis mizani ar aris mxolod 
materialuri morigeba, am procesis ZiriTadi aspeqti mdgomareobs 
imaSi, rom dazaralebuls moexsnas SiSi damnaSavis mimarT, gaxdes 
ufro Tavdajerebuli, rac xels SeuSlis mis reviqtimizacias.372

kritikis TvalsazrisiT, aseve sainteresoa jgufis mier Cadenili 
danaSaulis dros piradi pasuxismgeblobis dadgenis sakiTxi. magali-
Tad, xuTma pirma daaziana qoneba. xSir SemTxvevaSi SeuZlebelia imis 
dadgena, visma qmedebam ra saxis dazianeba gamoiwvia.373

mediaciis dadebiTi mniSvneloba SesaZlebelia Semdegi komponen-
tebiT gamoixatos:374

• samarTaldamcavi organoebis mxridan naklebi droisa da adami-
anuri Tu ekonomikuri resursis xarjva;

• konfliqtis swrafi da samarTliani mogvareba;
• dazaralebuls gauqarwyldeba damnaSaveobis mimarT danaSau-

368  Kuhn, A., u.a., 1989. S.196.
369  Bemmann, G., 2003. S. 227.
370  iqve.
371  Kaiser, G., 1996. S. 1061.
372  Bemmann, G., 2003. S. 227.
373  SalikaSvili, m., 2013. gv. 112.
374  SalikaSvili, m., 2013. gv. 162-164; Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 126-
130.
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lis Sedegad warmoSobili SiSi;
• damnaSave igrZnobs pirad pasuxismgeblobas dazaralebulisa da 

sazogadoebis winaSe;
• dazaralebulis damnaSavesTan Serigebas aqvs monawile mxaree-

bisaTvis aRmzrdelobiTi da socializaciis efeqti;
• SesaZlebelia damnaSavesa da dazaralebuls Soris arsebuli 

konfliqtis Zireuli mogvareba.375

dazaralebulis damnaSavesTan Serigeba mniSvnelovani berketia 
sisxlissamarTlebrivi konfliqtis umtkivneulo mogvarebisaTvis. 
aRniSnuli procedura SeferxebiT, magram mainc didi enTuziazmiT 
gamoiyeneba rogorc amerikis SeerTebul StatebSi, ise evropis qvey-
nebSi.376 gadatvirTuli saerTo sasamarTloebis pirobebSi dazara-
lebulis damnaSavesTan Serigeba erT-erT mniSvnelovan saSualebas 
warmoadgens saxelmwifo resursebis dazogvis kuTxiT. kerZod, na-
klebi sazogadoebrivi saSiSroebis Semcveli danaSaulis dros mox-
des dazaralebulis damnaSavesTan Serigeba, rac gamarTlebuli iqneba 
samarTlis ekonomikuri analizis WrilSic.377

garda zemoaRniSnulisa, danaSaulis Cadenis statistikuri mona-
cemebis mixedviT, romelic ukve iqna ganxiluli, erTi wlis ganma-
vlobaSi registrirebul danaSaulTa daaxloebiT 60% ekonomikuri 
xasiaTisaa, rac damnaSavis dazaralebulTan Serigebis mniSvnelovani 
winapirobaa (warmodgenilia ekonomikuri xasiaTis zarali). 

dabolos, moqmedi kanonmdeblobiT, ganrideba da mediacia xde-
ba mxolod prokuroris da mosamarTlis mier. `pekinis wesebis~ me-6 
wesis moTxovnis Sesabamisad, gadawyvetilebis mimRebT (prokuro-
ri da mosamarTle) sisxlis samarTlis procesis nebismier stadi-
aze unda hqondeT diskreciis gamoyenebis SesaZlebloba, maT Soris 
gadawyvetilebebze, gagrZeldes, Tu ara gamoZieba an devna.

2.4.5. mediatori
mediacias axorcielebs mesame piri, mediatori. „arasrulwlov-

anTa ganridebisa da mediaciis programaSi CarTuli mediatorebis 
saqmianobis wesisa da samuSao dokumentaciis damtkicebis Taobaze~ 
saqarTvelos iusticiis  saministros ssip danaSaulis prevenciis cen-
tris direqtoris 2014 wlis 19 noembris #129/s brZaneba areguli-
rebs ganrideba mediaciis procesSi mediatoris ufleba-movaleobis 
sakiTxebs.

375  ganridebis da mediaciis programis mniSvneloba da kritika ufro vrclad 
ix.: SalikaSvili, m., 2013. gv. 162-165.
376  Kaiser, G., 1996. S. 1062.
377  SalikaSvili, m., 2013. gv. 159.
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mediaciis sxvadasxva saxis378 gamo SeuZlebelia mediatoris er-
Tiani cnebis Camoyalibeba. magaliTad, mediatoris cnebis qveS ger-
maniaSi ufro moiazreba profesionali konfliqtis damregulirebeli 
piri, xolo safrangeTSi ufro ndobiT aRWurvili piri, ombudsmeni, 
warmomadgeneli, romelic ZiriTadad kerZo pirsa da saxelmwifos So-
ris arsebuli konfliqtis momwesrigebelia.379 

saqarTvelos iusticiis ministris 2016 wlis 1 Tebervlis #120-e 
brZanebisa da ssip danaSaulis prevenciis centris direqtoris 2014 
wlis 19 noembris #129/s brZanebis mixedviT, mediatori aris saTana-
do unarebis mqone piri, miukerZoebeli da damoukidebeli mesame mxa-
re, romelic asrulebs Suamavlis rols arasrulwovansa da dazara-
lebuls Soris, warmarTavs da koordinacias uwevs mediaciis process.

zogadad SeiZleba iTqvas, rom mediatori unda iyos mediaciaSi 
monawile mxareebisaTvis (damnaSavisa da dazaralebulisaTvis) mis-
aRebi pirovneba, romelsac specialuri codna da Tvisebebi aqvs, raTa 
moaxdinos mxareTa moTxovnilebebis gaTvaliswineba, Sejereba-anal-
izi da konfliqtis mSvidobiani gziT mogvareba. 

mediatori mediaciis ganxorcielebis procesSi unda iyos: a) 
neitraluri da ara  (romelime mxarisadmi) mikerZoebuli; b) intere-
sebis mkvlevari da ara (romelime mxaris) interesebis warmomadgeneli; 
g) (damnaSavis dazaralebulTan Serigebis) procesze pasuxismgebeli; 
d) SemoqmedebiTi da ara pretenziuli; e) monawileTa pirovnebis pa-
tivismcemeli da ara yvela saSualebis gamoyenebiT Sedegze orien-
tirebuli; v) komunikabeluri da ara Caketili; z) momTmeni da ara 
sulswrafi.380

mniSvnelovania, rom mediatorma mxolod konfliqtSi myofi mxa-
reebisagan gaigos momxdaris Sesaxeb, vinaidan aravin ar aris ise kar-
gad informirebuli konfliqtis Sesaxeb, rogorc TviTon mxareebi.381

amave dros, mediatori unda iyos eTikuri pirovneba. aristo-
teles mixedviT, adamianis eTikuroba mis qcevaSi, xasiaTsa da aRna-
gobaSi mdgomareobs. vinc icis ama Tu im situaciaSi rogor moiqces, 
aris Sinaganad gawonasworebuli, mas imis gonebrivi SesaZleblobac 
aqvs, rom swori gadawyvetileba miiRos. imisaTvis, rom adamianma 
swori gadawyvetileba miiRos, saWiroa: a) codna (igulisxmeba, ro-
gorc zogadi ganaTleba, aseve profesionalizmi) da b) swrafva im-
isken, rom im saqmeSi, romelsac is emsaxureba (mediatoroba) miaRwios 

378  saojaxo mediacia (ojaxuri konfliqtebis an samezoblo davebis dros), 
samsaxurebrivi mediacia (samuSao adgilas Cadenili deviaciuri qcevis dros), 
TviTmmarTvelobis mediacia (samezoblo davebis dros da magaliTad, iseTi dana-
Saulis Cadenis dros, romelsac individualuri msxverpli ar hyavs (saxelmwifo 
qonebis qurdoba), damnaSavis Serigeba dazaralebulTan da sxva).
379  Haft, F./ Gräfin von Schlieffen, K. (Hrsg.), 2009. S. 191-192.
380  Götting, B., 2004. S. 25; Haft, F./ Gräfin von Schlieffen, K. (Hrsg.), 2009. S. 268-270; os-
termileri, s./ svensoni, d., 2014. gv. 122.
381  Haft, F./ Gräfin von Schlieffen, K. (Hrsg.), 2009. S. 89.
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srulyofilebas (xangrZlivi praqtika adamians xdis profesionalad _ 
Übung macht den Meister _ навык мастера ставит).382

garda zemoaRniSnulisa, mediatorma: 383

• winaswar unda SearCios mxareTa SexvedrisaTvis iseTi adgili, 
sadac mxareebi komfortulad igrZnoben Tavs (didi oTaxi, 
eklesia);

• mxareebs unda dausvas iseTi kiTxvebi, romlebzec pasuxis gace-
ma ar gamoiwvevs maT ganawyenebas;

• gulmodgined unda mousminos mxareebs;
• mkafiod unda warmoadgeninos mxareebs TavianTi moTxovnebi; 
• unda SeZlos mxareebis gageba da maTi problemebis Tanagancda 

(empaTia384);
• unda gaaanalizos  mxareebis moTxovnilebebi da (Semdeg Sexve-

drebze) SesTavazos maT problemis gadaWris ramdenime vari-
anti;

• Tavi unda aaridos cal-calke mxareebTan Sexvedras, raTa ar 
gamoiwvios meore mxaris undobloba an aseTi Sexvedris aucile-
blobis SemTxvevaSi winaswar gaafrTxilos meore mxare.

ssip danaSaulis prevenciis centris direqtoris 2014 wlis 19 no-
embris #129/s brZaneba mediaciis ganxorcielebis dros xazs usvams 
Semdeg garemoebebs: 

• mediaciis procesi sami ZiriTadi etapisagan Sedgeba, mosamza-
debeli, winasakonferencio etapi da mediaciis konferencia;

• ssip  danaSaulis prevenciis  centris ganridebisa da mediaciis 
programis menejeri prokuroris mier bavSvis ganridebidan 2 
samuSao dRis ganmavlobaSi saqmes awers mediators;

• mediatorsa da romelime mxares Soris ar unda arsebobdes 
naTesauri, megobruli an/da profesiuli kavSiri. mediatori 
valdebulia ganacxados amis Sesaxeb;

• mediatori saqmis daweridan 10 samuSao dReSi warmarTavs 
pirvel Sexvedras dazaralebulTan da momdevno 10 samuSao 
dRis ganmavlobaSi xvdeba arasrulwlovansac da atarebs me-
diaciis  konferencias;

• mediaciis procesi unda dasruldes saqmis daweridan araugvi-
anes 20 samuSao dRisa. xolo Tu saqme rTulia, SesaZlebelia 
drois gagrZeleba;

• mediaciaSi dazaralebulis Tanxmobis SemTxvevaSi, soclialuri 
muSakis/probaciis oficeris  mier prokurorisaTvis daskvnis 

382  iqve, gv. 268-269.
383  iqve, gv. 340-362.
384  empaTiis Sinaarsi (germanel mecnier) veberTan moiazreba cnebaSi „ferSteen~ 
(verstehen), romelic niSnavs gagebas da Tanagancdis meSveobiT uzrunvelyofs 
sxva Ta emociuri (araracionaluri) qmedebebis sazrisTa adekvatur wvdomas. 
kodua e. da sxva (sared. jgufi), 2004, gv. 79.
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wargenidan 5 samuSao dRis ganmavlobaSi, prokurori, social-
uri muSaki/probaciis oficeri da mediatori erTad ganixilaven 
xelSekrulebis savaraudo pirobebs. am Sexvedraze mediators 
miaqvs mis mier dazaralebulis sasargeblod momzadebuli pi-
robebi da aseve erTveba SerCeuli pirobebis ganxilvaSic;

• mediatori winaswar amzadebs konferenciis Casatarebel sivrc-
es, arasrulwlovani da dazaralebuli (maTi warmomadgnlebi/
mxadamWerebi) erTmaneTis pirispir unda isxdnen, mediatoris 
marjvena da marcxena mxares;

• mediatori konferenciis monawileebs detalurad gaacnobs 
xelSekrulebis pirobebs. unda darwmundes, rom piroba gas-
agebi da misaRebia yvela monawilisaTvis, upirveles yovlisa ki 
arasrulwlovnisaTvis;

• Tu mxareebi pirobebs aRiareben xdeba samoqalaqo  xelSek-
rulebis  xelmowera, romlis Semdeg  mediaciis konferencia 
dasrulebulad iTvleba;

• mediatori valdebulia mediaciis TiToeuli safexuri asaxos 
specialur angariSSi.

daskvnis saxiT unda iTqvas, rom ganrideba da mediacia aris lib-
eraluri ss politikis Semedgeneli nawili, romelic saqarTveloSi 
2011 wlidan xorcieldeba. arasrulwlovanis WeSmariti interesi gu-
lisxmobs Tavisuflebis aRkveTisagan alternatiuli RonisZiebebis 
gamoyenebis aucileblobas, ramac bavSvs Tavidan unda aacilos stig-
matizireba, sazogadoebrivi izolacia da kriminalur garemosTan 
urTierToba.
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Tavi meoTxe
arasrulwlovanTa sisxlissamarTlebrivi

pasuxismgebloba

1. arasrulwlovnis asaki

amk-s mesame muxlis Tanaxmad, sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
blobis miznebisaTvis arasrulwlovnad iTvleba is, visac danaSaulis 
Cadenis momentisaTvis Seusrulda 14 weli, magram jer ar Sesrule-
bia 18 weli. samarTalSi asakis mniSvneloba ganpirobebulia im pasux-
ismgeblobiT, romelsac piri atarebs misi miRwevis SemTxvevaSi. Sesa-
bamisad, SeuZlebelia daisajos piri, romelsac danaSaulis Cadenis 
dros jer ar Sesrulebia 14 weli. 

amk-s 26-e muxli gansazRvravs asakis dadgenis SesaZleblobebs. 
kerZod, oficialuri dokumentis, samedicino an socialuri Semow-
mebis Sedegad momzadebuli daskvnis, mSoblisagan an sxva pirisagan 
miRebuli cnobis an sxva informaciis safuZvelze.

im SemTxvevaSi Tu gairkva, rom piri arasrulwlovania, magram misi 
savaraudo an zusti asaki ver dadginda, ivaraudeba, rom pirs ar Ses-
rulebia 14 weli sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis miznebisaT-
vis, vidre sapirispiro ar damtkicdeba, xolo Tu arasrulwlovnis 
savaraudo asaki dadginda, sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis 
sakiTxis gadawyvetisas gaTvaliswinebuli iqneba misi savaraudo asa-
kis minimaluri zRvari (amk-s 26-e muxlis mesame da meoTxe nawili).

praqtikaSi mozardis asaks dabadebis an piradobis mowmobis saSu-
alebiT adgenen. iseT SemTxvevebSi, rodesac asakis dadgena SeuZlebe-
lia, tardeba samedicino eqspertiza. eqspertizas ar SeuZlia daadgi-
nos zusti asaki. mas, Tavis mxriv, mxolod imis dadgena SeuZlia, rom 
bavSvi danaSaulis Cadenis dros iyo 13-dan 15 wlamde asakis. aseT 
SemTxvevaSi bavSvi unda CaiTvalos 13 wlis da gaTavisufldes pasux-
ismgeblobisagan (eWvis braldebulis sasargeblod gadawyveta).385 Tu 
eqspertizam daadgina mxolod dabadebis weli, maSin dabadebis dRed 
CaiTvleba am wlis bolo dRe _ 31 dekemberi.386

asakis dadgenisas sainteresoa aseve erTi garemoeba _ bavSvis 
dabadebis dRe. vTqvaT, danaSauli Cadenilia dabadebis dRes _ 10 
maiss. iTvleba, rom piri jer ar aris 14 wlis, vinaidan amk-s mesame 
muxlis Tanaxmad, `sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis dakis-
rebisas an misgan gaTavisuflebisas arasrulwlovnad iTvleba is, vi-

385  gamyreliZe o., 2008. gv. 244.
386  naWyebia g./ dvaliZe i., (red.), 2007, gv. 428-429.
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sac danaSaulis Cadenamde Seusrulda ToTxmeti weli~. kanonmdebeli 
yuradRebas amaxvilebs da ambobs, rom piri danaSaulis Cadenamde 
unda iyos 14 wlis. Sesabamisad, 10 maiss, dabadebis dRes, Cadenili 
danaSauli ar iqneba pasuxismgeblobis safuZveli da mxolod 10 maisis 
24 saaTis Semdeg (11 maiss) Cadenili qmedebisaTvis iqneba SesaZlebeli 
pasuxismgeblobis dakisreba.387

1918 wlis ruseTis federaciis erT-erTi dekretiT sisxlissamar-
Tlebrivi pasuxismgeblobis asaki ganisazRvra 17 wliT. analogiuri 
mdgomareoba iyo saqarTveloSi. 1924 wlis saqarTvelos ssr sisxlis 
samarTlis kodeqsiT pasuxismgeblobis asaki ganisazRvra 16 wliT. 
1958 wlidan SesaZlebeli gaxda 14 wlis piris sisxlissamarTlebriv 
pasuxisgebaSi micema, magram mxolod gamonaklis SemTxvevebSi.388 2000 
wlis 1 ivniss amoqmedda axali sisxlis samarTlis kodeqsi, romelmac 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis asakad yvela danaSaulze 
14 weli gamoacxada. 2007 wlis 23 maisis sakanonmdeblo cvlilebiT 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis asaki zogierT danaSaulze 
Semcirda 12 wlamde. aseTi danaSaulis ricxvs ganekuTvneboda ganzrax 
mkvleloba (108-e muxli), ganzrax mkvleloba damamZimebel garemoe-
bebSi (109-e muxli), gaupatiureba (137-e muxli), Zarcva, garda pirve-
li nawilisa (178-e muxli), yaCaRoba (179-e muxli) da 21 wlis asaks mi-
uRweveli an nasamarTlobis mqone an/da narkotikebis moxmarebisaTvis 
administraciulsaxdeldadebuli piris mier civi iaraRis tareba (2381 
muxli).

arasrulwlovnis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis asakis 
12 wlamde dawevam, Tundac mxolod mZime kategoriis danaSaulebze, 
sazogadoebaSi didi diskusia da eqspertebis kritika gamoiwvia.389 

saqarTvelos parlamentma 2010 wlis 23 Tebervlis kanoniT gaau-
qma es cvlileba da arasrulwlovnis sisxlissamarTlebrivi pasux-
ismgeblobis asaki yvela danaSaulze 14 wliT gansazRvra.

2009 wlis erTi kalendaruli statistikuri wlis monacemebiT 12-
14 wlamde arasrulwlovnebis mier Cadenili iyo mxolod ori dana-
Sauli. Sesabamisad, sakanonmdeblo mocemuli cvlileba ar iyo gamar-
Tlebuli, Tundac statistikuri monacemebis analizis mixedviT.

sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis asakis 12 wlamde daweva 
aseve uaryves qarTvelma mecnierebma: „dRevandeli saqarTvelo eko-
nomikurad dabalganviTarebuli qveyanaa, romelsac axasiaTebs umu-
Sevrobis maRali done. xalxis ZiriTadi masa saTanado anazRaurebis 
ararsebobis gamo socialurad daucvelTa fenebis rigSi aRmoCnda. 
minimumamde Semcirda saSualo klasi, romelic saqarTveloSi yov-
elTvis sazogadoebis stabilurobis garantad gamodioda. bunebriv-
ia, am fonze mkveTrad gauaresda arasrulwlovanTa aRzrdis piro-

387  iqve.
388  xuWua n., 1998, gv. 18.
389  turava m., 2013, gv. 214.
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bebi, ramac maTi danaSaulobis zrda gamoiwvia. ufro metic, umeT-
valyureod darCenili bavSvebis raodenobis matebam xeli Seuwyo 
arasrulwlovnebSi socialuri gadaxrebis ufro swraf da adreul 
Camoyalibebas, rasac, Tavis mxriv, mohyva rogorc Cveulebrivi, ise 
mometebuli safrTxis marTlsawinaaRmdego qmedebebis zrda. yove-
live amis Sedegad, xelisuflebis mxridan gamoiTqva mzaoba sisxlis 
samarTlis pasuxismgeblobis asakis SemcirebasTan dakavSirebiT, rac 
xelisuflebis mxridan am sakiTxis sxva saSualebebiT daregulirebis 
uZlurebis aRiareba iyo~.390 

aseve aRsaniSnavia, rom zemoT aRniSnuli qmedebebi iTvaliswineb-
da sisxlissamarTlebriv pasuxismgeblobas 12-dan 14 wlamde asakis 
bavSvebisaTvis, mxolod ganzrax Cadenili danaSaulis gamo.

ganzrax qmedeba gulisxmobs „inteleqtualuri da nebelobiTi 
ele mentebis~ qonas danaSaulis Cadenis momentSi:

• ganzrax qmedebis inteleqtualuri elementi gulisxmobs piris 
mier inteleqtualur (gonebriv) SesaZleblobas, subieqturi 
gadawyvetileba miiRos arsebuli kanonmdeblobis xelyofis 
Taobaze; xolo

• ganzrax qmedebis nebelobiTi elementi gulisxmobs `marTl-
sawinaaRmdego Sedegis dadgomis survils~, ese igi, pirs mTeli 
seriozulobiT esmis an SesaZlod miaCnia misi qmedobis marTl-
sawinaaRmdego Sedegi.

imis gaTvaliswinebiT, rom 12 wlis asakis bavSvi gardatexis pe-
riodSi imyofeba da sruliad  Camouyalibebeli fsiqika aqvs, TiTq-
mis SeuZlebeli xdeba mis  marTlsawinaaRmdego qmedebaSi zustad 
dadgindes qmedebis ganzraxva, ese igi „inteleqtualuri da nebelo-
biTi elementebis~ erToblioba danaSaulis Cadenis dros. mozardebi 
ufro Sinagani emociebidan gamomdinare, impulsurad, yovelgvari 
dafiqrebis gareSe, xSir SemTxvevaSi jgufis zemoqmedebiT an maTTvis 
Tavis mosawonad Cadian deviaciur qmedobebs. es qmedebebi ar SeiZleba 
gauTanabrdes mozrdilTa mier Cadenil marTlsawinaaRmdego qmedebebs 
da erTnairad moxdes maTi dasja. ToTxmeti wlis asakamde sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblobis dakisrebas  profesori gamyreliZe 
SeuZleblad miiCnevs da aRniSnavs: `ToTxmeti wlis asakamde bavSvis 
inteleqti da neba jer ar aris ise ganviTarebuli, ise momwifebuli, 
rom mas sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba daekisros~.391 profe-
sori gamyreliZe sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis aucilebel 
pirobad swored bavSvis qmedebaSi inteleqtualuri da nebelobiTi 
elementebis qonis aucileblobas usvams xazs. 

kvlevebi adastureben, rom camet wlamde bavSvs ar gaaCnia sisxlis-
samarTlebrivi pasuxismgeblobisaTvis aucilebeli umarTlobis gac-

390  Rlonti g. (red.), 2008, gv. 294.
391  gamyreliZe o., 2008. gv. 244.
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nobierebis zneobrivi da gonebrivi SesaZlebloba, unari.392 
sainteresoa, rom aRniSnuli sakanonmdeblo cvlilebis momxreebs 

magaliTad mohyavdaT sxva evropuli qveynebi, sadac sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgeblobis asaki dabalia. Tumca unda aRiniSnos, rom 
saqarTvelosagan gansxvavebiT, aseT qveynebSi arsebobs `iuvenaluri 
iusticiis~393 kargad ganviTarebuli sistema. pasuxismgeblobis dab-
ali asakis miuxedavad, `iuvenaluri iusticiis~ pirobebSi bavSvs sa-
Sualeba eZleva 17 wlamde Tavi aaridos marTlmsajulebis sistemas-
Tan kontaqts.394 magaliTad, SveicariaSi pirovnebis sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgebloba 10 wlidanaa SesaZlebeli, magram sanam isini 
mozards Tavisuflebis aRkveTas miusjian, arsebobs ramdenime saxis 
alternatiuli „sasjeli~, e. w. dacvis RonisZiebani:   1. mozardisaT-
vis aRmzrdelis daniSvna, romelic mSoblebs daexmareba mozardis aR-
rzdaSi; 2. mozardisaTvis personaluri xelmZRvanelis daniSvna; piri, 
romelic mozards exmareba cxovrebis yvela sferoSi, ama Tu im prob-
lemuri sakiTxis gadawyvetaSi; 3. mozardebi, romlebsac aqvT alko-
holisa an narkotikisken midrekileba gadian aRmzrdelobiT Terapias 
da sxva.

saerTaSoriso normebi (bavSvTa uflebebis konvencia, `pekinis we-
sebi~) ar adgens sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis konkretul 
asaks. `pekinis wesebSi~ saubaria imaze, rom `asakis qveda zRvari ar 
unda dadgindes Zalian adreul asakSi emociuri, gonebrivi da in-
teleqtualuri mowifulobis faqtis gaTvaliswinebiT~. es principebi 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis asakis iseTi zRvris dadge-
nis momxrea, romelic bavSvs SesaZleblobas miscems SeigrZnos Cad-
enili qmedebis antisazogadoebrivi da antisocialuri xasiaTi. 

arasrulwlovani damnaSavis asakTan dakavSirebiT problemuria 
misi asakis zeda zRvris zusti gansazRvra, anu is rom kanonmdebeli 
arasrulwlovnad miiCnevs 18 wlamde mozards. sainteresoa amk-s ax-
ali regulacia im mozardisaTvis, romelic gadacilebulia 18 wels.  

amk-s meore muxlis pirveli nawilis Tanaxmad, amk gamoiyene-
ba kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovnis, arasrulwlovani 
dazaralebulisa da arasrulwlovani mowmis arasrulwlovanTa mar-
Tlmsajulebis procesSi monawileobisas. es kodeqsi gamoiyeneba 

392  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 66.
393  iuvenaluri iusticiis arsi mdgomareobs arasrulwlovanTa sasamarT-
lo procesebSi araiuridiuli specialuri (samedicino, pedagogiuri, 
fsiqologiuri, sociologiuri) codnis farTo gamoyenebaSi, arasrul-
wlovanTa cxovrebis socialuri mdgomareobis Seswavlaze yuradRebis 
gamaxvilebasa da maTi pirovnebis socialur-fsiqologiur SeswavlaSi. 
iuvenaluri iusticiis farglebSi sasamarTlo procesis centrSi dgas 
arasrulwlovnis pirovneba da swored misi interesebis dacvas emsaxu-
reba mTeli sasamarTlo procedura, im wesebis CaTvliT, romlebic ar 
gamoiyeneba zrdasrulTa saerTo marTlmsajulebaSi.
394  turava m., 2013, gv. 214.
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agreTve 18-dan 21 wlamde asakis piris mimarT am kodeqsis me-15 muxlis 
pirveli nawiliT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi, Tu es piri bralde-
bulia. am kodeqsis 38-e_48-e muxlebiT dadgenili normebi vrceldeba 
agreTve 18-dan 21 wlamde asakis pirze, Tu arsebobs dasabuTebuli 
varaudi, rom man Caidina saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsiT 
gaTvaliswinebuli naklebad mZime an mZime danaSauli.

mocemuli muxlis mixedviT, 18-dan 21 wlamde asakis pirze amk 
gamoiyeneba or SemTxvevaSi: 1) 18-dan 21 wlamde asakis braldebul 
pirs ufleba aqvs sisxlis samarTlis saqmis warmoebis nebismier etapze 
isargeblos ufaso advokatis uflebiT (amk-s me-15 muxlis pirveli 
nawili); da, 2) 18-dan 21 wlamde asakis piris mimarT SesaZlebelia 
ganxorcieldes ganrideba an ganrideba da mediacia, Tu arsebobs das-
abuTebuli varaudi, rom man Caidina saqarTvelos sisxlis samarTlis 
kodeqsiT gaTvaliswinebuli naklebad mZime an mZime danaSauli.

mozardis socializacia da ganviTareba damokidebulia ojaxze, 
skolasa da socialur garemoze, sadac mozardi izrdeba. 18 wlis 
asaks miRweva, an „biologiuri da fizikuri ganviTareba ar niSnavs, 
rom mozardma daasrula fsiqikuri da socialuri ganviTareba`395 
da SesaZlebelia mis winaaRmdeg imave normebis gamoyeneba, romelic 
gamoiyeneba srulwlovanis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis 
dros. SeuZlebelia 17 da 18 wlis arasrulwlovnis ganviTarebis is-
eTi saxiT dadgena, rom erTi daisajos arasrulwlovanTa normebiT, 
meore ki _ srulwlovanTa normebiT. rogorc germaniis uzenaesi sa-
samarTlo aRniSnavs, asakis sazRvris dadgena mozardis ganviTarebis 
safuZvelze metad rTulia, vinaidan mozardis ganviTareba erTiani 
uwyveti procesia,396 romlis gazomvac SeuZlebelia. pirovnebis Camo-
yalibebis dinamika SeuZlebelia mkacr asakobriv zRavarSi iqnes moq-
ceuli.397 

gasuli saukunis 50-ian wlebSi germaniaSi Seiqmna maburgis direq-
tivebi, romlebic aRwerda arasrulwlovani (14-18 wlebi) da mozrdi-
li (18-21 wlebi) damnaSaveebisaTvis damaxasiaTebel kriteriumebs.398 
mocemuli kriteriumebis mixedviT, arasrulwlovani aris piri, 
romelsac axasiaTebs:

• pirovnebis arasakmarisi Camoyalibeba;
• umweo mdgomareoba (romelic xSirad misi TavmaRlobis da 

gaugonrobis qveS aris damaluli);
• briyvulad mimndobi saqcieli;
• dRevandeli dRiT cxovreba;
• kargi xasiaTis, amaRlebuli ganwyobilebis sxvaze damokideb-

395  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 715.
396  BGH 36, S. 37-39.
397  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 715.
398  ix. marburgis direqtivebi (Marburger Richtlinie): Streng, F., 2008. S. 43.
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uleba;
• muSaobis mimarT araseriozuli damokidebuleba;
• meocnebeoba;
• Tavgadasavlebis Zieba;
• TanatolebTan urTierTobis problemebi (naklebi socialuri 

kompetencia) da sxva.

empiriuli xasiaTis fsiqologiurma kvlevam daadastura maburgis 
direqtivebis Cvens droSi arsebobis sakiTxi. kvlevis Sedegad Camoy-
alibda adamianis srulwlovnad aRqmis Semdegi kriteriumebi:399

• realuri cxovrebis dagegmva;
• mSoblebisagan damoukidebloba;
• samuSaosa da saswavleblis mimarT seriozuli damokidebuleba;
• realuri, anu daZlevadi, dRis ganrigi;
• TanatolebTan an ufrosebTan urTierToba;
• SesaZlebloba pasuxismgebloba aiRos ojaxis Seqmnaze;
• sulieri da seqsualuri moTxovnilebebis integracia;
• myari, `daRvinebuli~ xasiaTi.

miuxedavad imisa, rom saqarTvelos kanonmdebloba ukve icnobs, 
germaniis kanonmdeblobis msgavsad, 18-dan 21 wlamde mozardebis 
arasrulwlovanTa saqmis warmoebis gansxvavebul wess (savaldebulo 
dacva, ganridebis gamoyeneba), aucilebelia germaniis gamocdilebis 
mTlianad gaziareba da ara mxolod 18-dan 21 wlamde piris ganrideba, 
rogorc amas amk iTvaliswinebs. SesaZlebeli unda iyos am asakis ada-
mianebze amk-s sxva normebis gavrcelebac, gansakuTrebiT sasjelis 
gamoyenebis. aseT SemTxvevaSi mosamarTles unda SeeZlos Tavad 
gadawyvitos braldebuli 18-dan 21 wlamde piris mimarT gamoiyenos 
ssk-s Tu amk-s normebi.

germaniis uzenaesi sasamarTlos azriT, kriminalpolitikuri 
TvalsazrisiT is ufro didi Secdomaa 18-dan 21 wlamde piris mimarT 
ar gamoiyeno arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis normebi [ar misce 
mas gamosworebis Sansi], vidre is rom sazogadoebrivi usafrTxoebis 
miznebidan gamomdinare gamoiyeno zrdasrulTa sisxlis samarTlis 
kodeqsi.400

18-dan 21 wlamde piris mimarT amk-s normebis gamoyenebis krimi-
nologiuri safuZvelia naklebi stigmatizacia da zrdasrulebisagan 
gansxvavebiT mravalferovani alternatiuli RonisZiebebis gamoy-
enebiT kriminaluri karieris xelis SeSla.401 

399  Streng, F., 2008. S. 44. 
400  BGHSt 12, S. 119f.
401  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 715.
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2. kanoniT dadgenili sasjelTa saxeebi

amk-s 66-e muxlis Tanaxmad, arasrulwlovan damnaSaves SeiZleba 
daeniSnos sasjelis Semdegi saxeebi: a) jarima; b) Sinapatimroba; g) 
saqmianobis uflebis CamorTmeva; d) sazogadoebisaTvis sasargeblo 
Sroma; e) Tavisuflebis SezRudva; v) vadiani Tavisuflebis aRkveTa. 
amave kodeqsis 67-e muxli gansazRvravs arasrulwlovnis mimarT 
ZiriTadi da damatebiTi sasjelebis gamoyenebis Taviseburebas. ker-
Zod, arasrulwlovans Tavisuflebis SezRudva da vadiani Tavisu-
flebis aRkveTa SeiZleba daeniSnos mxolod ZiriTad sasjelad, xolo 
jarima, Sinapatimroba, saqmianobis uflebis CamorTmeva da sazoga-
doebisaTvis sasargeblo Sroma SeiZleba daeniSnos rogorc ZiriTad, 
ise damatebiT sasjelad. 

amave dros ZiriTad sasjelTan erTad SeiZleba mxolod erTi dam-
atebiTi sasjelis daniSvna da arasrulwlovans sasjelTan erTad Sei-
Zleba daeniSnos amk-s 42-e muxlis pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli 
erTi an ramdenime RonisZieba.

amk aRar iTvaliswinebs saqarTvelos ss kodeqsiT gaTval-
iswinebul aRmzrdelobiTi xasiaTis iZulebiTi RonisZiebebis gamo-
yenebas. aRmzrdelobiTi xasiaTis iZulebiTi RonisZiebebis nawili 
gaTvaliswinebul iqna amk-s 45-e muxlSi, rogorc arasrulwlovnis 
ganridebis movaleoba.

2.1. arasrulwlovanTa sasjelis mizani
amk-s 65-e muxlis Tanaxmad, ̀ arasrulwlovanisTvis sasjelis miza-

nia arasrulwlovnis resocializacia-reabilitacia da axali dana-
Saulis Tavidan acileba~. 

amk iZleva arasrulwlovanis resocializacia-reabilitacis 
ganmartebas. am ganmartebis Tanaxmad, resocializacia-reabilitacia 
aris  arasrulwlovanSi pasuxismgeblobis grZnobis, sxva adamianTa 
uflebebis pativiscemis grZnobis Camoyalibeba da ganviTareba, aras-
rulwlovnis fizikuri, gonebrivi, sulieri, zneobrivi da socialuri 
ganviTarebis xelSewyoba da misi momzadeba sazogadoebaSi adgilis 
dasamkvidreblad.

sagulisxmoa is simboluri faqti, rom sasjelis miznebi ssk-s 39-e 
muxlSi ierarqiulad sxvagvarad aris dalagebuli, vidre amk-s 65-e 
muxlSi, kerZod ssk-s 39-e muxlSi jer samarTlianobis aRdgenaa, Sem-
deg axali danaSaulis Tavidan acileba, xolo bolos msjavrdebulis 
resocializacia. sul sxvagvarad aris dalagebuli amk-s 65 muxlSi 
sasjelis miznebi. aq pirvel adgilze aris arasrulwlovanis reso-
cializacia-reabilitacia, xolo Semdeg axali danaSaulis Tavidan 
acileba. aRniSnuliT kanonmdebelma xazi gausva saxelmwifoebriv ne-
bas arasrulwlovanis mimarT pirvel rigSi iseTi sasjelis gamoyebis 
Taobaze, romelic arasrulwlovnis resocializacia-reabilitacias 
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uzrunvelyofs.
arasrulwlovanTa mimarT sasjeli gamoyenebul da SerCeul unda 

iqnes individualurad, misi pirovnebis, ojaxuri, socialuri da mate-
rialuri mdgomareobis gaTvaliswinebiT da igi (sasjeli) unda emsax-
urebodes damnaSave mozardis aRzrdas.402 

arasrulwlovnebisaTvis sasjelis daniSvnis sakiTxis gadawyveti-
sas unda gamoiricxos zogadi (generaluri) prevenciis gamoyeneba da 
gamoyenebul unda iqnes mxolod da mxolod sasjelis specialuri 
(individualuri) prevencia,403 romlis mizania: 

• mozardi damnaSavis resocializacia, raTa man aRar Caidi-
nos danaSauli da igi sazogadoebaSi dabrundes, rogorc misi 
srulfasovani wevri (pozitiuri specialuri prevencia); 

• mozardisaTvis sasjelis ukiduresi forma, Tavisuflebis aRkve-
Ta, romlis mizania sazogadoebis dacva damnaSavisagan da gu-
lisxmobs mozardis garkveuli periodiT izolirebas, raTa 
aRkveTil iqnes mis mier danaSaulis Cadena axlo momavalSi 
(negatiuri specialuri prevencia).404 

arasrulwlovnisTvis sasjeli, rogorc aRiniSna, pirvel rigSi, 
unda emsaxurebodes mis aRzrdas. ganvixiloT sasjelis es ori mizani 
sisxlissamarTlebriv-kriminologiuri TvalTaxedviT.

axali danaSaulis Tavidan acileba, rogorc sasjelis mizani, 
Sedgeba sami komponentisagan: 1) potenciuri damnaSavis daSineba; 2) 
damnaSavis sazogadoebisagan izolacia da 3) (cixis pirobebSi) damna-
Savis resocializacia-reabilitacia. potenciuri damnaSavis daSineba 
miekuTvneba zogad (generaluri) prevencias  da dauSvebelia aras-
rulwlovanis mimarT iqnes gamoyenebuli, anu ar SeiZleba arasrul-
wlovnis (samagaliTod) dasja imitom, rom sxvam aRar Caidinos da-
naSauli.405 arasrulwlovnis sazogadoebisagan izolacia unda CaiT-
valos axali danaSaulis Tavidan acilebis moklevadian perspeqtivad, 
grZelvadiani perspeqtiviT aucilebelia swored arasrulwlovani 
damnaSavis resocializacia-reabilitacia, raTa man aRar Caidinos da-
naSauli. 

arasrulwlovanis resocializacia-reabilitaciis Taobaze unda 
iTqvas, rom SeuZlebelia maT resocializaciaze saubari, Tu ar mox-
da maTi socializacia.406 arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi reso-
cializacia-reabilitacize saubari kanonTan konfliqtSi myofi piris 
aRzrdas, swor socializacias gulisxmobs.407 mozardi, im biologiur-

402  Eisenberg, U., 2006. S. 216.
403  Diemer, H./Schoreit, A. /Sonnen, B-R., 1999. S. 63; Eisenberg, U., 2006. S. 216.
404  sasjelis TeoriebTan da maT Soris sasjelis specialur prevenciasTan da-
kavSirebiT ix. turava m., 2013, gv. 354-356; dvaliZe, ir., 2013. gv. 14-30.
405  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 321.
406  msjavrdebulis resocializaciaze vrclad ix: SalikaSvili, m./miqanaZe, g./
xasia, m., 2014. gv. 74-84.
407  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 50.



127

fsiqologiuri mdgomareobidan gamomdinare, romelsac gardatexis 
periodi hqvia, SeiZleba CaiTvalos arasrulad socializebulad (xSir 
SemTxvevaSi damokidebulia mozardis pirovnebaze), rac, rogorc 
aRiniSna aRzrdas saWiroebs da ara dasjas. germanul iuridiul lit-
eraturaSi didi xania saubaria imaze, Tu ra aris arasrulwlovanTa 
sisxlis samarTali _ aRzrdis, Tu dasjis. germaniis sisxlis samarT-
lis saqmeebis uzenaesma sasamarTlom (BGHSt) pirdapir miuTiTa aras-
rulwlovanTa sisxlis samarTalSi aRzrdis upiratesobaze.408 Sesabam-
isad, germanul sisxlis samarTalSi saubaria arasrulwlovanis (14-21 
weli) aRzrdaze, xolo zrdasrulebis _ dasjaze. kanonTan konfliqt-
Si myofi bavSvis aRzrda gulisxmobs saxelmwifo struqturebis mxri-
dan, socialuri kontrolis meSveobiT, iseTi xasaiaTis RonisZiebebis 
gamoyenebas, romelic kanonTan konfliqtSi myof pirs sazogadoebaSi 
damkvidrebul normebs aswavlis.409 aseTi RonisZiebebis dagegmvis da 
ganxorcielebis dros mniSvnelovania kriminologiuri, pedagogiuri, 
mozardTa fsiqologiuri da sxva disciplinebis gamocdilebis gamoy-
eneba.410

2.2. gamoyenebul sasjelTa statistika
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos statistikuri monacemebiT, 

bolo wlebSi arasrulwlovan damnaSaveTa mimarT gamoyenebul iqna 
Semdegi saxis sasjelebi: 

sasjelis 
RonisZiebani

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

arasrulwlovan 
msjavrdebulTa 
raodenoba

475 1002 1060 1166 803 883 669       475 456 381

Tavisuflebis 
aRkveTa

104
21,9%

340
33,9%

426
40,2%

381
32,7%

272
33,9%

296 
33.5%

190 
28.4 
%

129 
27.2%

117 
25.7%

104 
27.3%

gamosasworebeli 
samuSaoebi

9
1,9%

pirobiTi 
msjavri

333
70,1%

620
61,9%

597
56,3%

724
62,1%

427
53,2%

416 
47.1%

405 
60.5%

290 
61.1%

298 
65.4%

253 
66.4%

gadaedo 
ganaCenis 
aRsruleba

3
0,6%

sxva sasjeli 26
5,5%

42
4,2%

37
3,5%

61
5,2%

104
13%

171 
19.4%

74 
11.1%

56 
11.8%

41 
9.0%

24 
6.3%

pirvel rigSi, unda aRiniSnos, rom statistikuri monacemebi ar 
aris dakonkretebuli. gaugebaria, Tu romeli sasjelebi moiazreba 

408  BGHSt 36, S. 42.
409  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 51.
410  Laubenthal, K./Baier, H./Nestler, N., 2015. S. 3.
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sxva sasjelebSi. savaraudod, sxva sasjelebSi moiazreba jarima da 
sazogadoebrivad sasargeblo Sroma.

imis miuxedavad, rom 2012, 2013 da 2014 wels, 2007 welTan Sedar-
ebiT, ufro naklebad iyo Tavisuflebis aRkveTa gamoyenebuli, mainc 
maRalia Tavisuflebis aRkveTis gamoyenebis procentuli maCvenebeli. 
SedarebisTvis, germaniaSi arasrulwlovnebis mimarT Tavisuflebis 
aRkveTis gamoyenebis procentuli maCvenebeli bolo 20 wlis ganmav-
lobaSi meryeobs 5%-7%-s Soris.411 samwuxaroa, rom saqarTveloSi yu-
radReba ar eqceva alternatiuli sasjelebis gamoyenebas da yoveli 
mesame msjavrdebulis mimarT Tavisuflebis aRkveTa gamoiyeneba (2014 
wels 27,3%). 

uzenaesi sasamarTlos statistikis mixedviT, saerTod ar gamoi-
yeneboda iseTi sasjelebi, rogorebic aris arasrulwlovnisaTvis 
saqmianobis uflebis CamorTmeva (ssk 84-e muxli), gamosasworebeli 
samuSaoebi (ssk 86-e muxli), Tavisuflebis SezRudva (ssk 861 muxli). 

xSiria aseve pirobiTi msjavris gamoyenebis maCvenebeli. pirobiTi 
msjavri, romlis drosac arasrulwlovans gamosacdeli vada uwes-
deba, xSirad xdeba grZelvadiani Tavisuflebis aRkveTis winapiro-
bad, vinaidan gamosacdeli periodis dros ar mimdinareobs mozardis 
socialuri kontroli, rac mozardis mxridan kidev erTi danaSau-
lis Cadenas iwvevs. ra drosac mosamarTle Cadenili danaSaulisaTvis 
dadgenil Tavisuflebis aRkveTis vadas umatebs gamosacdeli peri-
odis vadas, rac mTlianobaSo grZelvadian Tavisuflebis aRkveTas 
iwvevs. uzenaesi sasamarTlos statistikis mixedviT, 2011 wels msja-
vrdebulTa 25%-is, 2012 wels 20%-is, 2013 wels 10%-is, xolo 2014 
wels 15%-is mimarT grZelvadiani Tavisuflebis aRkveTa (xuTi weli 
da meti) iqna Sefardebuli.

2.3. jarima
amk-s 68-e muxlis mixedviT, arasrulwlovans jarima SeiZleba dae-

niSnos mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas aqvs damoukidebeli Semosavali 
kanonieri saqmianobidan. arasrulwlovnisTvis jarimis daniSvnisas 
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsiT dadgenili minimaluri 
odenoba naxevrdeba. 

arasrulwlovanis mimarT jarimis gamoyenebis sakiTxTan dakav-
SirebiT sainteresoa ori sakiTxi:

1) ra SeiZleba igulisxmebodes amk-s 68-e muxlis pirvel nawilSi 
naxseneb „kanonieri saqmianobidan damoukidebeli Semosavalis~ qveS.     
pirvel rigSi aRniSnuli sakiTxi metad mniSvnelovania ssk-is 42-e 51 

muxlis Canaweris aspeqtSi. 2006 wlis 29 dekembers sisxlis samarT-
lis kodeqsis 42-e muxls daemata me-51 nawili, romlis mixedviTac, 
Tu msjavrdebuli arasrulwlovania da gadaxdisuunaro, sasamarT-

411  Diemer, H./Schoreit, A. /Sonnen, B-R., 2008. S. 187; Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 
2013. S. 216.
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lo jarimis gadaxdas akisrebs mSobels, meurves an mzrunvels. sisx-
lis samarTlis kodeqsis imave 42-e muxlis me-6 nawilis Tanaxmad, Tu 
msjavr debuli Tavs aaridebs jarimis gadaxdas, an Tu gadaxdevineba 
SeuZlebelia, es sasjeli Seicvleba sazogadoebisaTvis sasargeblo 
SromiT, gamosasworebeli samuSaoTi, Tavisuflebis SezRudviT an Ta-
visuflebis aRkveTiT. sakiTxavia, ra gansxvavebaa ssk 42-e muxlis 51 

nawilSi miTiTebul ̀ gadaxdisuunarobasa~ da amave muxlis me-6 nawilSi 
Caweril `gadaxdevinebis SeuZleblobas~ Soris? am or termins Soris 
ar arsebobs raime mniSvnelovani saxis gansxvaveba rogorc mecnieru-
li, ise praqtikuli TvalsazrisiT, garda erTisa: `gadaxdisuunarod~ 
iTvleba arasrulwlovani, xolo `gadaxdevinebis SeuZlebloba~ xdeba 
srulwlovan pirTa SemTxvevaSi. sakiTxis amgvari gadawyveta araTana-
bar mdgomareobaSi ayenebs erTnairi danaSaulis Camden arasrulw-
lovans da srulwlovans, rac miuRebelia da ramac arasrulwlovan-
Si marTlmsajulebis sistemis mimarT protestis grZnoba SeiZleba 
gamoiwvios. arasrulwlovanTa sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
blobis Tavisebureba gulisxmobs swored arasrulwlovani damnaSavis 
mdgomareobis gaumjobesebas srulwlovan damnaSavesTan mimarTebiT 
da ara piriqiT, rogorc es ganxilul SemTxvevaSia SesaZlebeli.

es damateba pirdapir ewinaaRmdegeba sisxlis samarTalSi aRiare-
buli sasjelis individualizaciis princips (nulla poena sina culpa). am 
mxriv, sainteresoa germaniis federaluri sakonstitucio sasamarT-
los jer kidev 1966 wels ganviTarebuli msjeloba. germaniis feder-
alurma sakonstitucio sasamarTlom aRniSna: `debulebas `nulla poena 
sina culpa~ konstituciuri principis xasiaTi aqvs,~412 romelic samarT-
lebrivi saxelmwifos principidan gamomdinareobs. sasamarTlo amas-
Tanave eyrdnoba germaniis konstituciiT ganmtkicebuli adamianis 
Rirsebas da ambobs: ̀ sisxlis samarTlis procesis amocanebidan gamom-
dinareobs..., rom sisxlis samarTlis process konstituciis mier ga-
nesazRvra amocana, daicvas adamianis, rogorc sakuTari pasuxismge-
blobiT moqmedi piris, Rirseba; Seasrulos principi, romlis Tanax-
mad, dauSvebelia sasjeli bralis gareSe da uzrunvelyos Sesabamisi 
saproceso qmedebebi~.413 ss kodeqsis 42-e muxlis 51 nawili sadavod 
unda iqnes miCneuli swored adamianis Rirseulad cxovrebisaTvis 
aucilebeli samarTliani socialuri pirobebis uzrunvelyofis, 
samarTlebrivi Tanasworobis uzrunvelyofisa da adamianis, rogorc 
individis pirovnulobis dacvis TvalsazrisiT. kerZod, arasrulw-
lovnis mSoblisaTvis jarimis dakisreba ver uzrunvelyofs verc 
arasrulwlovansa da mis mSobels Soris samarTlebriv Tanasworobas 
da verc maT Soris samarTliani socialuri garemos Seqmnas, piriq-

412  germaniis federaluri sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetileba, BVerf-
GE 20, S. 323.
413  germaniis federaluri sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetileba, BVerf-
GE 57, S. 250, 275.
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iT, mSobelze jarimis gadatanam SeiZleba socialuri daZabulobac 
ki gamoiwvios mSobelsa da Svils Soris, rac samarTlebrivi uTanas-
worobis niadagze iqneba warmoSobili. garda amisa, adamianis Rirsebas 
Seesabameba misi pirovnuli pasuxismgebloba. iseve rogorc adamiani 
Tavisufalia Tavis qmedebaSi, igi valdebulia TviTon (da ara sxvam) 
agos pasuxi sakuTari qmedebis Sedegze.

saqarTvelos ss kodeqsis me-7 muxlis pirveli nawilis Tanaxmad, 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis safuZvelia danaSauli, ese 
igi am kodeqsiT gaTvaliswinebuli marTlsawinaaRmdego da braleuli 
qmedeba. ss kodeqsis 42-e muxlis 51 nawilis SemTxvevaSi sakiTxavia, ra 
saxis marTlsawinaaRmdego da braleuli qmedeba Caidina arasrulw-
lovnis mSobelma, romelsac sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba 
daekisra? damnaSavisaTvis sasjelis dakisrebis winapirobas warmoad-
gens misi braleuloba. braleulobis principi gamomdinareobs samar-
Tlebrivi saxelmwifos principidan da gulisxmobs, rom sasjelis da-
kisrebisaTvis aucilebelia piri iyos braleuli,414 rom `brali sisx-
lis samarTlis pasuxismgeblobisa da sasjelis aucilebeli subieq-
turi wanamZRvaria~.415 sisxlis samarTlis kodeqsis 42-e muxlis me-51 
nawili ewinaaRmdegeba amave kodeqsis me-7 muxls, romlis mixedviTac, 
ar SeiZleba sasjelis dakisreba individualuri bralis dadgenis ga-
reSe. mosamarTles mxolod maSin SeuZlia piris gakicxva (pasuxismge-
blobis dakisreba), roca igi piris braleulobas daadgens.416 bralis 
gareSe piris dasjis sakiTxi ganmtkicebulia saqarTvelos konstitu-
ciis 42-e da me-40 muxlebSi. udanaSaulobis prezumfcia niSnavs, rom 
konstitucia aRiarebs brals, rogorc dasjadobis aucilebel winapi-
robas. sasjelis individualizaciasTan dakavSirebiT mniSvnelovania 
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos praqtika. saqarTvelos sa-
konstitucio sasamarTlom 1997 wlis 21 ivlisis #1/51 gadawyvetile-
biT arakonstituciurad cno damatebiT sasjelad qonebis konfiska-
cia, vinaidan igi ar Seesabameboda `sasjelis individualobis~ prin-
cips, radgan igi mimarTuli iyo ara mxolod damnaSavis, aramed misi 
udanaSaulo ojaxis winaaRmdeg.417 rogorc aRiniSna, ssk 42-e muxlis 
me-51 nawili ewinaaRmdegeba sasjelis individualizaciis princips, 
romelic `konstituciuri rangis~418 principia. mocemuli problema-
tikis sasamarTlo praqtikis gacnobam419 aCvena, rom mosamarTle saqa-
rTvelos ssk 42-e muxlis me-51 nawilis gamoyenebis dros ar arkvevs 

414  Schönke, A.,/ Schröder, H., 2006. S. 207; Lackner, K.,/ Kühl, K., 2004. S. 103.
415  surgulaZe l., 1997, gv. 184.
416  turava m., 2013. gv. 207; naWyebia g./dvaliZe i. (red.), 2007, gv. 368.
417  ix.: saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos plenumis 1997 wlis 21 ivlisis 
#1/51 gadawyvetileba.
418  turava m., 2013. gv. 207. 
419  ix. arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis saqmeze gamotanili: senakis raio-
nuli sasamarTlos 2007 wlis #1/99; Suaxevis raionuli sasamarTlos 2006 wlis 
#1/36, #1/33; saCxeris raionuli sasamarTlos 2008 wlis #1/25 ganaCenebi.
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im sakiTxs, Tu ramdenad gadaxdisunariania arasrulwlovnis mSobeli, 
meurve an mzrunveli da xom ar xdeba sakiTxis amgvarad gadawyvetiT 
arasrulwlovnis ojaxis ukidures socialur mdgomareobaSi Cayene-
ba, rac, Tavis mxriv, axali danaSaulis Cadenas da sxva udanaSaulo 
pirebis msxverplad gaxdomas Seuwyobs xels. 

mocemul sakiTxTan dakavSirebiT saqarTvelos sakonstitucio sa-
samarTlom 2011 wlis 11 ivliss miiRo 3/2/416 gadawyvetileba da ssk 
42-e muxlis me-51 nawili ar scno arakonstituciurad. sakonstitu-
cio sasamarTlom ganmarta fulis buneba da daadgina, rom fuli (Ta-
visuflebisagan gansxvavebiT) misi bunebidan gamomdinare ar kargavs 
Tavis mniSvnelobas erTi piridan meoreze gadasvlis SemTxvevaSic. 
Sesabamisad, jarimis gadaxda SesaZlebelia ganaxorcielos damnaSa-
vis nacvlad sxva pirma, rac SeuZlebelia sisxlissamarTlevrivi sxva 
sanqciebis dros. aRniSnulis safuZvelze sasamarTlo uTiTebs, rom  
gadaxdisuunaro arasrulwlovnis jarimis gadaxdis mSobelze dakis-
reba, ar SeiZleba gagebul iqnes jarimis (sasjelis) dakisrebad.420 ssk-
is 42-e muxlis 51 nawilis Canaweri amoRebulia ss kodeqsidan da aRar 
moqmedebs 2016 wlis pirveli ianvridan. 

„kanonieri saqmianobidan damoukidebeli Semosavalis~ cnebis qveS 
unda igulisxmebodes arasrulwlovanis an misi kanonieri warmomad-
genlis kanonieri saqmianobidan Semosuli qoneba, romlis jarimis sax-
iT gankargvis/gadaxdis ufleba aqvs arasrulwlovans. ramdenad unda 
iyos es konkretulad arasrulwlovanis damoukidebeli saqmianobi-
dan Semosuli Semosavali rTuli saTqmelia. 2014 wlis oficialuri 
statistikuri monacemebis Tanaxmad, danaSaulis Cadenis dros aras-
rulwlovnebis 75% ar muSaobda da ar swavlobda. qveyanaSi arsebuli 
maRali umuSevrobis fonze, rodesac zrdasrul adamianebs uWirT 
grZelvadiani samuSaos povna, SeuZlebelia arasrulwovans mosTxovo, 
rom mas hqondes damoukidebeli Semosavali, romliTac is jarimas ga-
daixdis. aseTi moTxovnis SemTxvevaSi SesaZlebelia veRar iqnes gamoy-
enebuli jarima rogorc sasjelis saxe. SeiZleba arasrulwlovans ar 
hqondes Tavisi damoukidebeli Semosavali, Tumca misTvis mSoblebis 
mier micemuli jibis fulidan moaxdens igi misTvis dakisrebuli ja-
rimis gadaxdas.421 ase, rom amk-s 68-e muxlis pirveli nawilis CanawerSi 
naxsenebi `damoukidebeli Semosavalis~ qveS ar igulisxmeba mxolod 
arasrulwlovanis mier ganxorcielebuli konkretuli damoukidebe-
li samuSaodan/samsaxuridan gamomuSavebuli Tanxa.

amk-s 68-e muxlis meore nawilis Tanaxmad, arasrulwlovnisTvis 
jarimis daniSvnisas saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsiT dad-
genili minimaluri odenoba naxevrdeba. saqarTvelos ssk 42-e mux-
li exeba jarimis sakiTxs. am muxlis mixedviT jarima aris fuladi 
gadasaxdeli, romlis minimaluri odenobaa 2000 lari, xolo Tu am 

420  kopaleiSvili, m., 2013. gv. 303.
421  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 201.
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kodeqsis gansakuTrebuli nawilis Sesabamisi muxli iTvaliswinebs Ta-
visuflebis aRkveTas sam wlamde vadiT, jarimis minimaluri odenoba 
ar unda iyos 500 larze naklebi. amk-s 68-e muxlis meore nawilis da 
ssk-is 42-e muxliT ganmartebiT dgindeba, rom arasrulwlovnisaTvis 
jarimis minimaluri odenobaa 1000 lari, xolo Tu am kodeqsis gan-
sakuTrebuli nawilis Sesabamisi muxli iTvaliswinebs Tavisuflebis 
aRkveTas sam wlamde vadiT, jarimis minimaluri odenoba ar unda iyos 
250 larze naklebi. im SemTxvevaSi, Tu arasrulwlovanTa marTlm-
sajulebis praqtikaSi moxdeba mxolod srulwlovnebisaTvis ssk-is 
42-e muxliT dawesebuli 2000 laris 1000 laramde Semcireba da ar 
moxdeba sam wlamde Tavisuflebis aRkveTis vadis SemTxvevaSi ssk-is 
42-e muxliT dawesebuli 500 lariani jarimis 250 laramde Semcireba, 
adgili eqneba srulwlovani msjavrdebulebis arasrulwlovanebTan 
mimarTebiT ukeTes mdgomareobaSi Cayenebas,422 rac arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis Taviseburebis zogad principebTan ar mova Sesabam-
isobaSi.

arc ssk-is 42-e muxli da Sesabamisad, arc amk-s 68-e muxli ar ad-
genen jarimis, rogorc sasjelis odenobis maqsimalur zRvars. aRniS-
nuli ewinaaRmdegeba samarTlebrivi saxelmwifosTvis mniSvnelovan 
kanonis gansazRvrulobis princips, romelic uzrunvelyofs qveyana-
Si samarTlebriv stabilurobas.  kanonis gansazRvrulobis principis 
mixedviT, „qmedeba SesaZlebelia, daisajos mxolod im SemTxvevaSi, Tu 
misi dasjadoba kanoniT gansazRvruli iyo manam, sanam piri am qmede-
bas Caidenda. aRniSnuli kanonmdebels avaldebulebs, ise zustad Ca-
moayalibos dasjadobis winapirobebi, rom misi faqtobrivi element-
ebis daniSnuleba da gamoyenebis sfero normis adresatisaTvis Tvi-
Ton kanonidan gamomdinare iyos naTeli da ara _ misi ganmartebebisa 
Tu sxvagvari dakonkretebis meSveobiT~.423 „sasjeli, rogorc saxelm-
wifos reaqcia braleul, kriminalur usamarTlobaze, misi saxisa da 
zomis TvalsazrisiT, normatiulad unda gansazRvros kanonmdebelma 
(ix: BverfGE 32, 346 [362]), xolo saxelmwifos damsjeli pasuxi sisxlis-
samarTlebrivi normis darRvevaze prognozirebadi unda iyos normis 
adresatisaTvis (ix: BverfGE 26, 41 [42]; 45, 363 [370]) ~.424

zemoaRniSnulis Tanaxmad, ssk-is 42-e muxli da Sesabamisad, amk-s 68-e 
muxli SesaZloa ewinaaRmdegebodes kanonis gansazRvrulobis prin-
cips, vinaidan ar adgenen jarimis maqsimaluri odenobis konkretul 
zRvars da braldebuls ar SeuZlia winaswar ganWvritos Tu ra zomis 
sasjeli (ra odenobis fuladi jarima) SeiZleba mas daekisros konkre-
tuli qmedebis Cadenis gamo. 

422  naklebad mZime danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi srulwlovnis mimarT SesaZ-
lebeli iqneba 500 laris jarimis saxiT dakisreba, roca igive saxis danaSauli-
saTvis arasrulwlovans unda daekisros aranakeb 1000 larisa.
423  Svabe, iur., 2011. gv. 372.
424  igive, gv. 373.
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jarimis Sefardebis dros aucilebelia gaTvaliswinebuli iyos 
arasrulwlovanis ekonomikuri mdgomareoba, braleulobis xarisxi da 
miyenebuli zianis proporciuloba.425 jarimis odenoba im SemTxvevaSia 
ukanono, rodesac aSkaraa Seusabamoba arasrulwlovanis ekonomikur 
mdgomareobasa, braleulobis xarisxsa da Sefardebul jarimis ode-
nobas Soris.426

arasrulwlovanTa sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis Ta-
visebureba, Tavis mxriv, gulisxmobs arasrulwlovanTaTvis, srul-
wlovnebTan SedarebiT, sasjelis dakisrebis gansxvavebul formebs. 
jarimis, rogorc sasjelis, gamoyenebis SemTxvevaSi arasrulwlov-
anTa sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis Tavisebureba ar aris 
gaTvaliswinebuli, anu arasrulwlovanTa dasja (jarimis dakisreba) 
xdeba msgavsi sakanonmdeblo wesiT da formiT, romelic gaTval-
iswinebulia srulwlovani pirebisaTvis, rac savsebiT ar Seesabame-
ba kanonmdeblis mier aRiarebul arasrulwlovanTa sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgeblobis TaviseburebaTa zogad principebs. jarimis 
dakisrebis dros gansaxvavebaa mxolod jarimis gadaxdis odenobaSi.

amk-iT gaTvaliswinebul sasjelis mizanTa Soris, arasrulwlov-
anTa zemoT ganxiluli mdgomareobis gaTvaliswinebiT,  mozardisaT-
vis sasjelis (maT Soris jarimis) dakisrebis upirvelesi mizani unda 
iyos arasrulwlovnis resocializacia-reabilitacia. imis miuxeda-
vad, rom jarimis aRmzrdelobiTi efeqti Zalian dabalia.427 mozardze 
fsiqologiuri efeqtianoba, misi gamosworeba-aRzrdis Tvalsaz-
risiT, ufro gamarTlebulia, Tu igi jarimas gadauxdida ara saxelm-
wifo organos, aramed bavSvTa saxlebs an sxva iseT saqvelmoqmedo 
sazogadoebriv organizaciebs, romelTa saqmianoba sazogadoebrivi 
keTildReobisaken aris mimarTuli428 da mas SeeZleboda enaxa mis 
mier gadaxdili jarimis konkretuli Sedegi (bavSvTa saxlebisaTvis 
SeeZina saWiro inventari).429 aRniSnuliT xeli Seewyoboda damnaSave 
mozardisa da sazogadoebis urTierTobis aRdgena-gaZlierebas, mo-
zardis mimarT individualur midgomas, rac masze dadebiTi zemoq-
medebis gacilebiT efeqturi saSualeba iqneboda.430 mozards ar unda 
gauCndes imis gancda, rom fuliT yvelafris mogvareba SeiZleba.431

garda amisa, jarimam ar unda gamoiwvios mozardis ekonomikuri 
mdgomareobis ise gauareseba, rom man jarimiT miyenebuli zarali 
`ainazRauros~ (kompensacia) sxva (ufro saSiSi) danaSaulis CadeniT.432 

425  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 201; Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 
2011. S. 127.
426  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 127.
427  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 191.
428  igive, gv. 192.
429  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 201.
430  mosuliSvili m., 2000, gv. 83. 
431  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 191.
432  Eisenberg, U., 2006. S. 201.



134

am dros saqme gveqneba sasjelis gamoyenebis iseT SemTxvevasTan, ro-
melic mozardis mier danaSaulis Cadenas Seuwyobs xels.

kanonTan konfliqtSi myofi mozardis WeSmariti interesisTvis 
SesaZlebeli unda iyos jarimis erTi garkveuli odenobis yovelT-
viuri gadaxda (procentis daricxvis gareSe), Tumca aqac gaTval-
iswinebuli unda iyos arasrulwlovnis ekonomikuri mdgomareoba, 
braleulobis xarisxi, da rac umTavresia, jarimam rogorc sasjel-
ma, aRmzrdelobiTi funqcia unda Seasrulos.433 qveyanaSi arsebuli 
mZime ekonomikuri mdgomareobis gaTvaliswinebiT aucilebelia jari-
mis yovelTviuri Senatanis saxiT gadaxdis SesaZlebloba. arasrul-
wlovanisaTvis dakisrebuli jarimis gadaxdis uzrunvelsayofad ar 
unda moxdes ojaxis mier bankSi an kerZo kreditorebisagan sesxis 
aReba. aRniSnuli ufro mZime mdgomareobaSi ayenebs mozardis ojaxs 
da ewinaaRmdegeba mozardis WeSmarit interess.

amk-s 68-e muxli ar iTvaliswinebs iseT SemTxvevebs, roca aras-
rulwlovani ver/ar gadaixdis misTvis dakisrebul jarimas.

2.4. Sinapatimroba/eleqtronuli zedamxedveloba
amk-s 69-e muxlis Tanaxmad, 1. Sinapatimroba niSnavs arasrul-

wlovnisTvis dRe-Ramis gansazRvrul periodSi Tavis sacxovre-
bel adgilas yofnis valdebulebis dakisrebas. 2. arasrulwlovans 
Sinapatimroba eniSneba 6 Tvidan 1 wlamde vadiT. 3. arasrulwlovans 
Sinapatimroba SeiZleba daeniSnos naklebad mZime danaSaulis Cadenis 
SemTxvevaSi. 4. arasrulwlovans Sinapatimroba ise unda daeniSnos, 
rom misma aRsrulebam xeli ar SeuSalos anazRaurebadi samuSaos Ses-
rulebas an swavlis process. 5. Sinapatimroba, rogorc wesi, aRsrul-
deba eleqtronuli zedamxedvelobis saSualebis gamoyenebiT. ele-
qtronuli zedamxedvelobis gamouyeneblobis Sesaxeb gadawyvetile-
bas iRebs probaciis erovnuli saagento. 

„eleqtronuli zedamxedvelobis saSualebis gamoyenebis wesisa 
da meTodologiis  damtkicebis  Sesaxeb“  saqarTvelos  sasjelaR-
srulebisa  da  probaciis  ministris 2015 wlis 31 dekembris #178 
brZaneba  awesrigebs   eleqtronuli  zedamxedvelobis  saSualebis  
gamoyenebas.  aRniSnuli brZanebis Tanaxmad, eleqtronuli  zedamxed-
veloba  gulisxmobs  eleqtronuli  aparaturis saSualebiT msja-
vrdebulis  kontrols,  xolo  sasjelis  saxiT Sinapatimrobis  gam-
oyenebisas – sasamarTlos mier  dadgenil  periodSi  eleqtronuli  
aparaturis  gamoyenebiT msjavrdebulis sacxovrebel adgilze yof-
nis  uwyvet  kontrols.

eleqtronuli aparatura Sedgeba  gadamcemis  da mimRebisagan.  
gadamcems warmoadgens eleqtronuli  samajuri,  romelic  daniSnuli  
sasjelis  vadis ganmavlobaSi,  rogorc wesi, damagrebulia msjavrde-

433  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 192; Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, 
B-R., 2011. S. 128.
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bulis  qveda kidurze ise,  rom  dazianebis  gareSe  SeuZlebelia  misi 
moSoreba. mimRebi ganTavsebulia sasjelis aRsrulebis adgilas, xolo  
Sinapatimrobis SemTxvevaSi,  msjavrdebulis  sacxovrebel  adgilas,  
romelic mudmivad mierTebulia  denis  wyarosTan.  Tu,  obieqturi  
garemoebidan  gamomdinare, SeuZlebelia samajuris (gadamcemis) dam-
agreba msjavrdebulis qveda kidurze,  samajuri  (gadamcemi) magrdeba 
msjavrdebulis majaze.  mimRebis saSualebiT  msjavrdebulisaTvis  
ganisazRvreba  perimetri Sinapatimrobisas  sacxovrebeli farTis 
mixevdiT, romlis darRvevis SemTxvevaSi msjavrdebulze damagrebuli 
samajuri (gadamcemi) mimRebs gadascems signals. mimReb da gadamcem 
eleqtronul aparaturaze nebismieri formiT zemoqmedeba, agreTve  
msjavrdebulis mier gansazRvruli perimetris datoveba, Setyo-
binebis saxiT dauyovnebliv aisaxeba eleqtronuli zedamxedvelobis 
sistemaSi. eleqtronuli zedamxedvelobis sistemaSi, Setyobinebis 
saxiT, aseve aisaxeba mimRebsa da gadamcem eleqtronul aparaturaze 
Semdegi saxis zemoqmedebebi: a) 6 saaTis ganmavlobaSi gadamcemis umo-
qmedo mdgomareoba; b) gadamcemze temperaturis cvalebadoba;  g) 
gadamcemis/mimRebis dazianeba; d) mimRebis gadaadgileba; e) mimRebis 
eleqtroenergiis wyarodan gaTiSva; v) ori gadamcemis erTmaneTTan 
miaxloeba; z) sxva garemoebebi.

eleqtronuli monitoringi/zedamxedvelobis gamoyenebis mcde-
loba aSS-Si (harvardis universitetSi) pirvelad 1964 wels moxda. 
fsiqologi ralf Svitcgebeli (Ralph Schwitzgebel) cdilobda ele-
qtronuli teqnikis gamoyenebiT specialuri prevenciis gaZlierebas 
da TviTkontrolis axali meqanizmis Seqmnas.434 Svitcgebelis mcde-
loba eleqtronuli teqnikis ganuviTareblobis gamo im periodisTvis 
marcxiT damTavrda.435

eleqtronuli monitoringi aSS-s moqnilma samarTlis sistemam 
adreul etapze aiTvisa. eleqtronuli monitoringi pirvelad 1983 
wels gamoiyenes,436  rodesac jek lovma, niu-meqsikos  Statis, qalaq  
albukerkes  saqalaqo sasamarTlos mosamarTlem kompiuteruli te-
qnologiis dileri daarwmuna SeemuSavebina sistema 5 msjavrdebulze 
eleqtronuli zedamxedvelobis saSualebiT. Tavdapirvelad  sistema  
mxolod saxlSi gamoiyeneboda, vinaidan mas fiqsirebuli satelefono 
xazebi sWirdeboda. lovis mier danergili am xuTi SemTxvevis Semdeg 
Sewyda misi gamoyeneba eleqtronuli teqnikis gamoyenebaSi arsebuli 
sirTuleebis gamo.437 aSS-Si sasjelis moxdis alternatiul saSuale-
baze fiqri aucilebeli gaxda sasjelaRsrulebis dawesebulebis da 
probaciis samsaxuris gadatvirTulobis gamo.438 gasuli saukunis 80-

434  Schneider, K., 2003. S. 19.
435  iqve.
436  xerxeuliZe, i., 2014. gv. 198.
437  Schneider, K., 2003. S. 19.
438  igive, gv. 17.
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iani wlebis bolos aSS-s hyavda 880 aTasi msjavrdebuli da 2,2 mil-
ioni probacioneri.439

mogvianebiT, 1990-ian wlebSi mobilurma mowyobilobebma da inter-
net kavSirma SesaZlebeli gaxada eleqtronuli zedamxedveloba ganx-
orcielebuliyo nebismier adgilas, sadac msjavrdebuli gadaadgil-
deboda.440 aSS-Si 1987 wels daiwyo Sinapatimrobis eleqtronuli moni-
toringis gamoyeneba da 1990 wels 47 StatSi 12 000 msjavrdebulis 
mimarT iyo ukve gamoyenebuli igi, xolo 2002 wels ukve 100 aTasi 
piris mimarT.441 Sinapatimrobis gamoyeneba evropaSi pirvelad moxda 
did britaneTSi (1989-1990), SvedeTSi (1994) da holandiaSi (1995).442

eleqtronuli monitoringis cnebis qveS moiazreba kontrolis is 
eleqtronuli formebi, romelic gamoiyeneba Sinapatimrobamisjili 
msjavrdebulis an sasjelaRsrulebis sistemaSi myofi patimrebis 
(mag. videokontroli) gasakontroleblad.443

aSS-Si ganasxvaveben Sinapatimrobis sam formas:444

• Curfew (msubuqi forma) _ Tavisuflebis SezRudvis am for-
mis dros damnaSave valdebulia winaswar gansazRvruli drois mon-
akveTSi saxlSi imyofebodes. am formis gamoyenebis dros ZiriTadi 
akrZalvebi modis Ramis saaTebze. am formis gamoyeneba xdeba Tera-
piul kursze siarulis an jarimis gamoyenebasTan erTad;

• Home Detention (naklebad mZime forma) _ Sinapatimrobis pirvel 
formasTan SedarebiT es forma ufro mkacria. Sinapatimrobis am 
formis dros misjili valdebulia iyos saxlSi. gamonaklisia swavlis, 
samuSaos an Terapiul kursze siaruli. winaswar dadgenili gegmis 
mixedviT msjavrdebuls ufleba aqvs saxli datovos.

• Home Incarceration (mZime forma) _ Sinapatimrobis am formis 
dros misjils ufleba ara aqvs saxli datovos. saxli aris cixe. aseT 
msjavrdebuls ar SeuZlia arc saxlidan gasvla, arc muSaoba da arc 
stumrebis miReba.

amk-s 69-e muxlis meoTxe nawilis Canaweri aSkarad miuTiTebs, rom 
saqarTveloSi adgili eqneba Sinapatimrobis Curfew an Home Detention 
_ formis gamoyenebas, anu arasrulwlovans ufleba eqneba Sinapatim-
robis pirobebSic imuSaos da iswavlos.

eleqtronuli monitoringis gamoyenebis winapirobebi SeiZleba 
iyos:445 misi moklevadiani sasjelis saxiT gamoyeneba; igi ar unda 
iqnes gansakuTrebiT mZime danaSaulis Cadenis dros gamoyenebuli; 
msjavrdebuli, romlis mimarTac gamoyenebul iqneba eleqtronuli 
monitoringi, ar unda iyos alkoholze an narkotikze damokidebuli;  

439  iqve.
440  xerxeuliZe, i., 2014. gv. 198.
441  Weber, J.P., 2004. S. 57.
442  igive, gv. 62.
443  Haverkamp, R., 2002. S. 7.
444  Schneider, K., 2003. S. 22.
445  Lindenberg, M., 1999. S. 14.
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am dros pirma ar unda miiRos alkoholi an narkotiki; msjavrde-
buli, romlis mimarTac gamoyenebul iqneba eleqtronuli monitor-
ingi,  minimum  naxevari dRis ganmavlobaSi dasaqmebuli unda iyos 
(profesiuli skola, samsaxuri); damsaqmebeli informirebuli unda 
iyos eleqtronuli monitoringis  gamoyenebis Sesaxeb; Sinapatim-
robis  dros saxlis sxva macxovreblebic Tanaxmani unda iyvnen, rom 
msjavrdebulis mimarT ganxorcieldes eleqtronuli monitoringi, 
vinaidan saxlis sxva macxovreblebisTvis eleqtronuli monitorin-
gis aRsrulebam SesaZlebelia minimum maTi diskomforti gamoiwvios; 
msjavrdebuli, romlis mimarTac gamoyenebul iqneba eleqtronuli 
monitoringi, Tanaxma unda iyos, rom mis mimarT aseTi saxis kontro-
li ganxorcieldes.

Sinapatimrobis SemoRebas aqvs dadebiTi da uaryofiTi mxareebi. 
dadebiTia is, rom misi gamoyenebis Rirebuleba ufro iafia, vidre 
sxva sasjeli da xels uwyobs damnaSaveobis monitorings.446 garda ami-
sa, cixis situaciasTan SedarebiT msjavrdebuls aRar uwevs krimi-
naluri mentalobis adamianebTan urTierToba cixeSi da socialuri 
unar-Cvevebis daviwyeba, aRar aris izolirebuli sakuTari ojaxisa-
gan.447

eleqtronuli monitoringis qveS Sinapatimrobis ganxorcielebas 
gaaCnia problemebi. kerZod:448

• konstituciis me-16 muxliT garantirebuli pirovnebis ganvi-
Tarebis xelis SeSlis (stigmatizaciis) da ojaxur sferoSi Carevis 
sakiTxi. 

eleqtronuli monitoringis pirobebSi msjavrdebuls xelze an 
fexe ukeTia eleqtronuli mowyobiloba, es ki iZleva imis saSualebas 
(gansakuTrebiT zafxulis periodSi), rom igi identificirebul iqnes 
sxva adamianebis mier rogorc samarTaldamrRvevi, rac, Tavis mxriv, 
zrdis misi stigmatizaciis risks. msjavrdebulis stigmatizacia 
zRudavs mis konstituciis me-16 muxliT garantirebul uflebas 
pirovnebis ganviTarebis Sesaxeb. 

Tu erTmaneTs  SevadarebT msjavrdebulis mier sakuTar sxeulze 
cixeSi sasjelis moxdis an kriminaluri subkulturis wevrobis dama-
dasturebeli tatus gakeTebas da eleqtronul mowyobilobas, rom-
lebsac msjavrdebulis stigmatizacia SeuZlia, pirvel SemTxvevaSi 
saxeze gvaqvs msjavrdebulis sakuTari neba, gaikeTos tatu, meore 
SemTxvevaSi ki saxelmwifos mier xdeba msjavrdebulisaTvis iseTi  
eleqtronuli mowyobilobis gakeTeba, rac mis stigmatizacias gamoi-
wvevs.

konstituciis me-16  muxliT garantirebuli pirovnebis Tavisufa-
li ganviTarebis ufleba  gulisxmobs informaciuli TviTgamorkvevis 

446  ix.: arsoSvili, g./ miqanaZe, g./ SalikaSvili, m., 2015. gv. 153-168.
447  Wittstamm, K., 1999. S. 114, 116. 
448  arsoSvili, g./ miqanaZe, g./ SalikaSvili, m., 2015. gv. 166.
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uflebasac, rac, Tavis mxriv, gulisxmobs „individis uflebas Tavad 
gadawyvitos, gaxdes Tu ara cnobili gareSe pirTaTvis misi person-
aluri monacemebi, piradi cxovrebis Sinaarsi da misi detalebi.  mag-
aliTad, misi janmrTelobis mdgomareoba, eqimis mier dasmuli diag-
nozi, gadatanili avadmyofoba, misi finansuri mdgomareoba, warsul-
Si momxdari esa Tu is faqti da sxva; informaciuli TviTgamorkvevis 
ufleba icavs adamians saxelmwifos (an sazogadoebis) mxridan infor-
maciuli kontrolisagan~.449 saxelmwifos yvela moqmedebas, romliTac 
izRudeba adamianis Tavisufleba, unda hqondes konstituciur-samar-
Tlebrivi safuZveli.  

eleqtronuli mowyobilobis saSualebiT SesaZlebelia adgili 
hqondes msjavrdebulis „piradi cxovrebis Sinaarsisa da misi de-
talebis~ iseTi saxiT Cvenebas, rac mis stigmatizacias gamoiwvevs. 
Sesabamisad, saWiro unda iyos msjavrdebulis werilobiTi Tanxmoba 
eleqtronuli mowyobilobis sxeulze damagrebis dros. Sinapatim-
robis dros eleqtronuli monitoringis saSualebiT SesaZlebelia, 
aseve, xdebodes piradi cxovrebis uflebis, e.w. praivesis uflebaSi 
Careva. praivesis  ufleba (right to Privacy) Sedgeba sami komponentisagan: 
1. marto darCenis (an sxvagvarad _ ganmartoebiT yofnis) ufleba (the 
right to be let alone); 2. adamianis ufleba, iyos misi mxridan nebadaurTve-
li sajaroobisagan Tavisufali, gancalkevebuli; 3. adamianis ufleba, 
icxovros mis mxridan nebadaurTveli sazogadoebrivi Carevis gareSe 
iseT sakiTxebSi, romlebic aucileblobiT ar Seexeba sazogadoebas.450 

• Sinapatimrobis dros eleqtronuli monitoringis gamoyenebiT 
SesaZlebelia dairRves  ojaxis sxva wevrebis konstituciis me-20 mux-
liT garantirebuli sacxovreblis xelSeuxeblobis ufleba, romelic 
individs (ojaxis wevrebs) icavs „sacxovrebelSi sajaro xelisuflebis 
rogorc fizikuri, ise arafizikuri [el. saSualebebiT] SeRwevisgan~.451 

saxelmwifos Careva SeiZleba gamoixatebodes ara marto am sfer-
oebSi uxeSi CareviT (magaliTad, ojaxuri an sxva urTierTobebisaTvis 
dabrkolebebis SeqmniT), aramed Tundac am urTierTobebis kontrol-
iTa da maTze Tvalyuris devnebiT.452 Sinapatimrobis dros xdeba ele-
qtronuli mowyobilobis saSualebiT monitoringis ganxorcieleba, 
romelic, Tavis mxriv, msjavrdebulis ojaxis wevrebTan urTierTo-

449  saqarTvelos konstituciis komentari. meore Tavi. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 93. (goci-
riZe, e., muxli 16).
450  saqarTvelos konstituciis komentari. meore Tavi. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 96. (goci-
riZe, e., muxli 16).
451  saqarTvelos konstituciis komentari. meore Tavi. saqarTvelos moqalaqeo-
ba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 187. (kobaxiZe, ir., 
muxli 20).
452  saqarTvelos konstituciis komentari. meore Tavi. saqarTvelos moqalaqeo-
ba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 96. (gociriZe, e., 
muxli 16).
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bis garkveul kontrolad (mag. meuRlis mier msjavrdebulis manqaniT 
samsaxurSi tareba gamoiwvevs meuRlis kontrolsac) SeiZleba iqnes 
miCneuli. aseT SemTxvevaSi proporciulobis principis gamoyenebiT 
saWiroa Semowmdes ramdenad irRveva  eleqtronuli monitoringis sa-
Sualebis gamoyenebiT ojaxis sxva wevrebis piradi cxovrebis ufle-
ba.453 amgvari darRveva Tavidan iqneba acilebuli, Tu ojaxis wevrebi 
Tanxmobas ganacxadeben maTi ojaxis wevris mimarT Sinapatimrobis 
gamoyenebaze.454 garda amisa, eleqtronuli monitoringis dros xde-
ba mxolod imis garkveva, imyofeba Tu ara msjavrdebuli saxlSi da 
ar xdeba saxlis an misi oTaxebis akustikuri an video kontroli.455 
msjavrdebuli Tavisuflad gadaadgildeba saxlis SigniT da maszed 
sxvagvari kontroli (garda imisa, rom is saxlSi unda iyos) ar xor-
cieldeba.456 

• eleqtronuli monitoringis dros msjavrdebuli sxeulze at-
arebs eleqtronul mowyobilobas, romelic misi adgilsamyofelis 
Sesaxeb gadascems saxelmwifo kontrolis organoebs informacias. 
sakiTxavia, Tu msjavrdebuli, romelic sxeulze aseT eleqtronul 
mowyobilobas atarebs danaSauls Caidens, xom ar CaiTvleba Tvi-
Tinkriminaciad (nemo tenetur),457 rac daculia saqarTvelos konstitu-
ciis me-40 muxlis me-2 punqtSi da 42 muxlis me-8 punqtSi.458 eleqtro-
nuli monitoringis pirapiri mizani aris eleqtronuli mowyobilobis 
matarebeli msjavrdebulis mier danaSaulis CadenaSi xelis SeSla. 
am sakiTxis gverdiT movlenad unda CaiTvalos is, rom danaSaulis 
Cadenis SemTxvevaSi Sesabamis samsaxurebSi miva signali am konkretu-
li piris iq yofnis Sesaxeb. eleqtronuli mowyobilobis saSualebiT 
miRebuli is mtkicebuleba, romelic adasturebs, rom es konkretuli 
msjavrdebuli danaSaulis Cadenis adgilas imyofeboda TviTinkrimi-
naciad CaiTvleba da aseTi mtkicebuleba sisxlis samarTlis proces-
Si dauSvebelad unda CaiTvalos.459

Sinapatimrobis dros eleqtronuli monitoringi SesaZlebelia 
ojaxis sxva wevrebTan  konfliqtis warmoqmnis mizezi gaxdes, radgan 
eleqtronuli monitoringi msjavrdebulis cxovrebis adreul, bune-
briv situacias cvlis da misgan axali socialuri kompetenciebis 
aucileblobas moiTxovs. SinapatimrobaSi myofi pirebis ojaxis 
wevrebi pirvel rigSi problemad xedavdnen Tavisufali drois wi-
naswar dagegmilad gatarebis aucileblobas, rac ojaxur cxovrebas 

453  Schneider, K., 2003. S. 179.
454  iqve.
455  Hudy, M., 1999. S. 193.
456  iqve.
457  igive, gv. 215.
458  saqarTvelos konstituciis komentari. meore Tavi. saqarTvelos moqalaqeo-
ba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. 2013. gv. 566. (turava, m., 
muxli 42).
459  Hudy, M., 1999. S. 193; Sead.: BGHSt 34, S. 39 (45).
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spontanobas arTmevda da rasac yoveli ojaxis wevri mtkivneulad 
ganicdida.460 garda amisa, isini cdilobdnen fexis samajuris damalvas 
nacnob-megobrebisaTvis, rac aseve problemas warmoadgenda ojaxis 
wevrebisaTvis.461 ojaxis wevrebi miuTiTeben im faqtorebze, ris gamoc 
maTTvis mniSvnelovani iyo eleqtronuli monitoringis gamoyeneba: 
ojaxis wevrebis erTad yofna; bavSvis interesi;  Sinapatimrobis piro-
bebSi muSaobis gagrZeleba, ramac ojaxs finansuri problemebi aacila 
Tavidan.462 eleqtronuli monitoringi ojaxis wevrebSi iwvevs arasa-
siamovno grZnobas, rodesac isini saxlidan gadian da msjavrdebuli 
saxlSi rCeba.463  

eleqtronuli monitoringis dadebiTi mxare aris is, rom misi gam-
oyenebis dros msjavrdebuli xvdeba Tu ar unda gaakeTos, rom maszed 
kontroli mimdinareobs, da rom misi yoveli gadaadgilebis Sesaxeb 
specialuri organoebi arian informirebuli da SeTanxmebis darRve-
vis SemTxvevis faqtebs aucileblad gaigeben.464 aRniSnulma damokide-
bulebam msjavrdebuli SesaZlebelia normebis dacva aswavlos da misi 
aRzrda gamoiwvios. am mxriv sworad aris gansazRvruli amk-s mier 
Sinapatimrobis vadebi 6 Tvidan erT wlamde.

evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia CM/Rec(2014)4 
wevri qveynebis mimarT eleqtronuli monitoringis Sesaxeb, gamocemu-
li 2014 wlis 19 Tebervals moicavs miTiTebas imis Sesaxeb Tu rodis 
unda gamoiyenon eleqtronuli monitoringi. kerZod: sisxlis  samar-
Tlis  saqmis  winasasamarTlo  etapze; rogorc patimrobis Sewyve-
tis an aRsrulebis piroba; rogorc sisxlis samarTlis sasjelis 
aRsrulebis calke mdgomi saSualeba an sazogadoebrivi saSualeba; 
probaciis sxva CarevebTan erTad; rogorc patimrebis  vadamde  gaTa-
visuflebis  RonisZieba; cixidan  pirobiT  gaTavisuflebis farg-
lebSi; rogorc intensiuri miTiTebis da zedamxedvelobis saSualeba 
garkveuli tipis damnaSaveebisTvis cixidan gaTavisuflebis Semdeg; 
rogorc monitoringis saSualeba damnaSaveebis Sida gadaadgilebis 
dros da/an Ria sapatimroebis teritoriaze; rogorc gansakuTrebuli 
danaSaulis msxverplTa dacvis saSualeba konkretuli eWvmitanilebi-
sgan an damnaSaveebisgan.

2.5. saqmianobis uflebis CamorTmeva
amk-s 70-e muxlis Tanaxmad, arasrulwlovans saqmianobis uflebis 

CamorTmeva eniSneba erTi wlidan sam wlamde vadiT.
zogadad, es sasjelis saxe arasrulwlovanis mimarT sifrTxiliT 

unda iqnes gamoyenebuli. Tu arasrulwlovani dasaqmebulia, sasjelis 

460  Mayer, M., 2004. S. 296.
461  iqve.
462  iqve.
463  arsoSvili, g./ miqanaZe, g./ SalikaSvili, m., 2015. gv. 168.
464  Schneider, K., 2003. S. 212.
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am formis gamoyenebam igi finansuri da  socialuri problemebis wi-
naSe ar unda daayenos. Sroma da dasaqmeba aris kanondamrRvevis mimarT 
gasatarebeli RonisZieba da ara piriqiT, kanondamrRvevs aekrZalos 
garkveuli saqminobis Sesruleba. Sromam unda gaakeTilSobilos igi.

saqmianobis uflebis CamorTmeva SesaZlebelia dakavSirebuli 
iyos mozardis mier Cadenil danaSaulTan, magaliTad, mozardi, ro-
melic mWedelia da am saqmianobas sistematiurad iyenebs sacxovre-
beli saxlebis karis gasaRebi e.w. atmeCkebis dasamzadeblad, SesaZle-
belia aekrZalos samWedelo saqmianobis ganxorcieleba.

germanul arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi 18-21 wlamde mo-
zardebis mimarT xSirad gamoiyeneba marTvis mowmobis CamorTmeva, 
rac qarTuli sakanonmdeblo mdgomareobisaTvis SeuZlebelia, vi-
naidan amk-siT 18-21 wlamde mozardebis mimarT SesaZlebelia mxolod 
ganridebis ganxorcieleba.

2.6. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma
amk-s 71-e muxli exeba arasrulwlovnis sazogadoebisaTvis sa-

sargeblo Sromas. am muxlis mixedviT, 1. arasrulwlovans sazogadoe-
bisaTvis sasargeblo Sroma eniSneba 40-dan 300 saaTamde vadiT. yovel-
dRiurad aseTi Sromis xangrZlivoba ar unda aRematebodes 4 saaTs. 2. 
Tavisuflebis aRkveTis sazogadoebisaTvis sasargeblo SromiT Secv-
lis an mxareTa Soris saproceso SeTanxmebis arsebobis SemTxvevaSi 
sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma SeiZleba ufro meti vadiTac 
dainiSnos.  damatebiT sasjelad sazogadoebisaTvis sasargeblo Sro-
ma SeiZleba ufro naklebi vadiTac dainiSnos. 3. arasrulwlovans 
sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma ise unda daeniSnos, rom misma 
aRsrulebam xeli ar SeuSalos anazRaurebadi samuSaos Sesrulebas 
an swavlis process. 4. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis dan-
iSvnisas sasurvelia, arasrulwlovani  msjavrdebuli samuSaod iseT 
adgilze gamwesdes, sadac igi sazogadoebis wevrad CamoyalibebisaT-
vis saWiro gamocdilebasa da unarebs SeiZens. 5. arasrulwlovans 
sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma damatebiT sasjelad SeiZleba 
daeniSnos im SemTxvevaSic, rodesac igi saqarTvelos sisxlis samar-
Tlis kodeqsis Sesabamisi muxliT sasjelis saxed gaTvaliswinebuli 
ar aris. „arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis 
Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis 29-333 muxlebiT dadgenili wesiT xdeba 
arasrulwlovanisaTvis sasjelis saxiT dakisrebuli sazogadoebisaT-
vis sasargeblo Sromis aRsruleba. 

statistikuri monacemebis mixedviT, sazogadoebisaTvis sasarge-
blo Sroma ara mxolod arasrulwlovnebs, srulwlovnebsac Zalian 
iSviaTad ekisrebaT. xSiria damatebiTi sasjelis saxiT misi gamoy-
enebis maCvenebeli.

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyenebis statistikuri 
maCvenebeli, 2009 welTan SedarebiT, 2010 wels gaizarda, rac misa-
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salmebelia. am mxriv, gansakuTrebiT aqtiuria aWaris regioni, sadac 
sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyeneba udris mTel saqa-
rTveloSi am saxis sasjelis gamoyenebas. 2010 wlidan iklo ZiriTadi 
sasjelis saxiT sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyenebam da 
2014 wels yvelaze dabali maCvenebeli dafiqsirda. 

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyenebis sakiTxSi 
aucilebelia kerZo seqtoris aqtiuri Cabmuloba. kerZo seqtoris 
aqtiurad Cabma damokidebulia mis dainteresebaSi. kerZo seqtoris 
daintereseba SeiZleba iyos rogorc samoqalaqo (sazogadoebrivi aq-
tiuroba), aseve finansuri xasiaTis (im firmisaTvis gadasaxadis Sem-
cireba, romelic daasaqmebs arasrulwlovan msjavrdebuls). sazoga-
doebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyenebas da kerZo seqtoris CarT-
vas aqvs ramdenime mniSvnelovani aspeqti, ris gamoc igi ufro xSirad 
unda ganxorcieldes arasrulwlovani braldebulebis mimarT. es 
aspeqtebia:

• saxelmwifo Tavidan aicilebs cixis pirobebSi msjavrdebulis 
Senaxvis xarjebs;

• moxdeba sazogadoebis Cabma marTlmsajulebis ganxorciele-
baSi, rac xels Seuwyobs masSi pasuxismgeblobis grZnobis ama-
Rlebas;

• arasrulwlovani msjavrdebuli dasaqmdeba, rac uzrunvelyofs 
mis resocializacias;

• msjavrdebuls miecema imis SesaZlebloba, rom dasaqmebis peri-
odSi Tavis gamoCenis SemTxvevaSi darCes firmaSi da gaagrZelos 
muSaoba sasjelis moxdis Semdeg, rac Tavidan aacilebs saxelm-
wifosa da sazogadoebas ganmeorebiT danaSaulis Cadenas;

• sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyenebiT msjavrde-
bulis resocializaciis miRwevis SemTxvevaSi daizogeba mar-
Tlmsajulebis ganxorcielebisaTvis saWiro xarjebi.

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyenebis erT-erT Ziri-
Tad problemad unda CaiTvalos prokuraturis, sasamarTlosa da 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis arakoordinirebuloba. 
kerZod, problemas warmoadgens is faqti, rom xSirad prokurorma da 
mosamarTlem ar icis sad SeiZleba moixados pirma sazogadoebisaT-
vis sasargeblo Sroma. erT-erTi probaciis oficris TqmiT, „sazoga-
doebisTvis sasargeblo Sroma rom mewereba, yovelTvis aris prob-
lema sad waviyvanoT an uari ar gviTxran. mere gviwevs xvewna, rom 
es problema movagvaroT. kargi iqneba, garantirebuli adgilebi rom 
arsebobdes.~465 aRniSnuls isic arTulebs, rom xdeba probacionerebis 
etiketireba nasamarTlobis gamo da ver pouloben samuSaos, ris ga-
moc kargaven sakuTari Tavis imeds.466

465  SalikaSvili, m., 2014. gv. 101.
466  iqve.
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erT-erTi problemaa msjavrdebuli pirebis arasakmarisi samuSao 
unar-Cvevebi. 2012-2014 wlebSi saqarTveloSi Catarebulma  sasjelis 
aRsrulebis kvlevam aCvena, rom msjavrdebuli pirebis mier sazoga-
doebisaTvis sasargeblo Sromis aRsruleba  SeuZlebeli iyo profe-
siuli unar-Cvevebis arqonis gamo.467    

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis aRsrulebis erT-erTi 
problema mdgomareobs Sesasrulebeli samuSaos xasiaTSi, miT ufro 
Tu msjavrdebuli arasrulwlovania.

arasrulwlovanma sasjelis (maT Soris, sazogadoebisaTvis sa-
sargeblo Sromis) aRsrulebis procesSi maqsimalurad unda gaac-
nobieros misi danaSaulebrivi qmedebis socialuri arsi.  arasrulw-
lovnisaTvis iseTi xasiaTis samuSaos davaleba, romelic specialur 
codnasTan aris dakavSirebuli  da ramac SeiZleba mis janmrTelobas 
da sicocxles safrTxe Seuqmnas,  akrZalulia rogorc Sida (arasa-
patimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis  Sesaxeb kanonis 
446), aseve  saerTaSoriso kanonmdeblobiT  („wevri saxelmwifoebi-
sadmi sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis evropuli wesebis 
Sesaxeb~ evropis sabWos ministrTa komitetis 1992 wlis 19 oqtombris 
rekomendaciis (#92) 16, wesi 68).

rogorc aRiniSna, sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoy-
enebis praqtika saqarTveloSi arc ise bevria, Cven mier moZiebul iqna 
sisxlis samarTlis saqme, romelSic arasrulwlovans miesaja sazoga-
doebisaTvis sasargeblo Sroma. 2010 wlis 10 maiss xelvaCauris raio-
nuli sasamarTlos #1-128 ganaCeniT arasrulwlovan k.k.-s miesaja 
Tavisuflebis aRkveTa, rac Seecvala 400 saaTis odenobiT sazoga-
doebisaTvis sasargeblo SromiT. msjavrdebuls sazogadoebisaTvis 
sasargeblo Sroma unda ganexorcielebina xelvaCauris wyalkanalisa 
da sabinao komunaluri momsaxurebis wesdebiT gaTvaliswinebul sa-
muSaoebze.

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma, anu  usasyidlo, anazRau-
rebis gareSe Sroma, 400 saaTis odenobiT. ssk-is 85-e muxlis Tanax-
mad, sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis vada TxuTmet wlamde 
arasrulwlovnisaTvis ar unda aRematebodes dReSi oTx saaTs, xolo 
TxuT metidan Tvramet wlamde arasrulwlovnisaTvis _ dReSi eqvs 
saaTs. mocemul SemTxvevaSi k.k. aris 16 wlis da 11 Tvis. samwuxarod, 
ganaCenidan ar Cans dadis Tu ara k.k. skolaSi. Tu igi skolaSi ar 
dadis, maSin SesaZlebelia, rom man dReSi imuSaos 6 saaTi. 400 saaTis 
gamomuSaveba k.k.-s mouwevs 14 kviris ganmavlobaSi. Tu k.k. skolaSi 
dadis da dRis pirvel naxevars skolaSi atarebs, savaraudod, mas 
dReSi mxolod 2-3 saaTis gamomuSaveba SeeZleba. aseT SemTxvevaSi k.k. 
iZulebuli iqneba imuSaos 28 kvira, anu 7 Tve. friad miuRebelia is 
faqti, rom msjavrdebuli 400 saaTis ganmavlobaSi usasyidlod muS-
aobs. 

467  igive, gv. 102.



144

arasrulwlovnisaTvis miTiTeba (magaliTad, sazogadoebisaTvis 
sasargeblo Sroma 400 saaTis odenobiT) miCneul unda iqnes rogorc 
Sesasruleblad SeuZlebeli da Sesabamisad, Tanafardobis konsti-
tuciuri principis darRvevad, Tu igi mkveTrad ewinaaRmdegeba aras-
rulwlovnis pirovnebis ganviTarebas, xels uSlis mas swavlasa da 
socialuri da sazogadoebrivi valdebulebebis SesrulebaSi.468 

problemuria aseve k.k.-s mier Sesasrulebeli samuSaos saxeoba. 
ganaCeniT ar aris dakonkretebuli, Tu ra saxis samuSaos Sesasrule-
blad iqna k.k. gamwesebuli. ganaCeni miuTiTebs k.k.-s mier iseTi samuS-
aos Sesrulebaze, romelic xelvaCauris wyalkanalisa da sabinao ko-
munaluri momsaxurebis wesdebiT aris gaTvaliswinebuli. vfiqrobT, 
xelvaCauris wyalkanalisa da sabinao komunaluri momsaxurebis wes-
debiT bevri iseTi samuSao SeiZleba iyos gaTvaliswinebuli, romelsac 
SeuZlia mozardi k.k.-s fizikuri da sulieri ganviTerebis Seferxeba 
gamoiwvios. garda amisa, amgvari zogadi Canaweri arasrulwlovani ms-
javrdebulis damsaqmebels SesaZleblobas aZlevs arasrulwlovans 
daavalos iseTi saxis samuSaos Sesruleba, rac mas ar ZaluZs. ze-
moaRniSnulis gaTvaliswinebiT, savaldebulod unda iqnes miCneuli 
ganaCenSi imis dafiqsireba, Tu ra saxis samuSaosaTvis igzavneba aras-
rulwlovani. 

amk-s 71-e muxlis pirveli da meore nawilis mixedviT, arasrulw-
lovans sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma SeiZleba daekisros 300 
saaTis odenobiT, xolo Tu mxareebs Soris dadebulia saproceso Se-
Tanxmeba SeiZleba ufro meti vadiTac.

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyeneba saproceso 
SeTanxmebis pirobebSi aSkarad arRvevs kanonis gansazRvrulobis 
sakiTxs (ix. 2.3. qveTavi). 

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis 300 an meti droiT Sefarde-
ba, rodesac mas SeuZlia dReSi oTxi saaTi imuSaos warmoudgneli 
gamowvevis winaSe ayenebs mozards. man aseT SemTxvevaSi sami Tvis gan-
mavlobaSi usasyidlod unda imuSaos. rac misi fsiqikis (danaSaulis 
Cadenam daadastura es) mqone adamianisaTvis TiTqmis SeuZlebelia. 
aseTi didi xniT usasyidlod muSaoba normaluri adamianisaTvisac 
ki warmoudgenelia. amgvarma midgomam SesaZlebelia arsrulwlovans 
muSaobisadmi uaryofiTi ganwyoba Camouyalibos469 da kriminaluri 
qmedebiT fulis Sovnis motivacia aumaRlos. germanul iuridiul 
literaturaSi arasrulwlovnisaTvis 300 saaTiT sazogadoebisaTvis 
sasargeblo Sromis SabaT-kviras dakisreba miCneulia Seusrulebel 
amocanad, romelic SesaZloa Tanazomierebis konstituciur princips 
ewinaaRmdegebodes, vinaidan mozards didi xniT erTmeva saSualeba 
daisvenos am dReebSi.470 zomierebis farglebSi mozardisaTvis Tavi-

468  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 101.
469  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 145,146.
470  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2007. S. 182. 
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sufali drois periodSi sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis mova-
leobis dakisreba aRmzrdelobiTi efeqtis matarebelia.471 aseTi sa-
muSao arasrulwlovani msjavrdebulisaTvis uaxloes momavalSi unda 
damTavrdes.472 avstiaSi arasrulwlovnisaTvis sazogadoebisaTvis sa-
sargeblo Sromis Sefardeba SesaZlebelia maqsimum 60 saaTis odeno-
biT da am sanqciis aRsruleba mTlianobaSi ar unda aRematebodes sam 
Tves.473 mozards unda daekisros iseTi saqmianobis Sesruleba, ro-
melic mis Zalas ar aRemateba da xels ar SeuSlis mis fizikur, su-
lier da pirovnul ganviTarebas.474

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis arsi pirvel rigSi unda 
iyos  is, rom aseTma Sromam arasrulwlovnze negatiurad ar unda 
imoqmedos da aRmzrdelobiTi xasiaTis matarebeli iyos. axali amk-s 
71-e muxlis me-4 nawili amas sasurvelad miiCnes da ara savaldebu-
lod. arasrulwlovanis samuSao saTanadod unda iyos aRiarebuli, 
rom arasrulwlovanma dainaxos muSaobis prioritetuloba, romli-
Tac igi SeZlebs momavalSi aradanaSaulebrivi, damoukidebeli da pa-
tiosani cxovrebis periodSi arsebobas.475 sazogadoebisaTvis sasarge-
blo Sromis valdebulebiTa da Sesabamisi profesiuli unar-Cvevebis 
ganviTarebiT arasrulwlovanma unda miiRos dadebiTi piradi gamoc-
dileba muSaobasTan dakavSirebiT.476 Sromam xeli unda Seuwyos mo-
zardSi dadebiTi Tvisebebis Camoyalibebas.477

arasrulwlovanisTvis sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis aR-
sruleba unda xdebodes swavlisa (saskolo, profesiuli, umaRlesi) 
da muSaobisgan Tavisufal dros, raTa arsrulwlovans xeli ar SeeSa-
los misi momavlisaTvis ufro prioritetuli sakiTxebis Sesrule-
baSi. aRniSnuli sakiTxi daregulirebulia amk-s 71-e muxlis mesame 
nawiliT. 

daskvnis saxiT unda aRiniSnos, rom sazogadoebisaTvis sasarge-
blo Sromis im saxiT gamoyeneba, rogoric dRes arsebobs, miuRebelia, 
vinaidan ar sruldeba sasjelis am saxis pirveladi mniSvneloba _ 
arasrulwlovanma sazogadoebis sasargeblod unda imuSaos. misaRebi 
iqneboda, Tu arasrulwlovani gamomuSavebuli TanxiT daexmareboda 
sazogadoebriv organizaciebs an sazogadoebisaTvis sasargeblo Sro-
mas am tipis dawesebulebebSi ganaxorcielebda (savadmyofoebi, bavS-
vTa saxlebi, sabavSvo baRebi da sxva).478 aRmzrdelobiTi efeqti aqvs 
Tu arasrulwlovnis sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromidan miReb-

471  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 135.
472  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 200.
473  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 136.
474  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 101.
475  Svabe, iur., 2011. gv. 216.
476  iqve.
477  dvaliZe, ir., 2013. gv. 216.
478  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2007. S. 182, 191; Ostendorf, H., 2009. S. 91.
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uli Tanxa danaSaulis msxverplTa daxmarebis fondSi gadairicxeba.479 
amiT arasrulwlovani pirdapiri gziT exmareba, ara marto saku-
Tari qmedebiT gamowveul msxverpls, aramed zogadad danaSaulis 
msxverpls. mediaciisagan es sakiTxi imiT gansxvavdeba, rom ar aris 
saWiro dazaralebulTan da damnaSavesTan saubrebi iqnes Serigebis 
sakiTxze ganxorcielebuli. garda amisa, zogierT msxverpls sulac 
ar surs damnaSavesTan Serigeba da misi mizani, mxolod danaSaulamde 
arsebul (materialur) mdgomareobaSi dabrunebaa.480 

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis Sefardebis dros gaT-
valiswinebuli unda iyos Sromis kodeqsis meoTxe muxlis debuleba, 
romelic aregulirebs arasrulwlovanTan SromiTi xelSekrulebis 
sakiTxebs. am muxlis meoTxe nawili pirdapir miuTiTebs Tu sad aris 
mozardis Sroma akrZaluli: saTamaSo biznesi, Ramis gasarTobi dawe-
sebuleba, erotikuli da pornografiuli produqcia, farmacevtuli 
da toqsikuri nivTierebebis damzadeba, gadazidvasTan da realizaci-
asTan dakavSirebuli samuSaoebis Sesruleba. garda amisa, SromiTi 
urTierToba ar unda ewinaaRmdegebodes arasrulwlovnis interesebs, 
zians ar unda ayenebdes mis zneobriv, fizikur da gonebriv ganviTa-
rebas da ar unda uzRudavdes mas savaldebulo dawyebiTi da sabazo 
ganaTlebis miRebis uflebasa da SesaZleblobas.

2.7. Tavisuflebis SezRudva
amk-s 72-e muxlis Tanaxmad, arasrulwlovnisTvis Tavisuflebis 

SezRudvis maqsimaluri vada 3 welia.
saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli dax-

marebis sakiTxTa ministris 2013 wlis 30 dekembris №373 brZanebiT 
damtkicda Tavisuflebis  SezRudvis  dawesebulebis  tipuri  deb-
uleba. mocemuli debulebis Tanaxmad, Tavisuflebis SezRudvis dawe-
sebuleba warmoadgens   saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da proba-
ciis saministros mmarTvelobis sferoSi moqmedi sajaro samarTlis 
iuridiuli piris _ arasapatimro  sasjelTa  aRsrulebisa  da proba-
ciis erovnuli saagentos probaciis teritoriul organos.

arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis Sesaxeb 
saqarTvelos kanonis meoTxe muxlis me-7 punqtis mixedviT, Tavisu-
flebis SezRudvis dawesebulebis Sinaganawessa da sareabilitacio 
programebs amtkicebs probaciis erovnuli saagentos ufrosi.

Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebis tipuri debulebis mixed-
viT, Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebis amocanebia: a) Tavisu-
flebis SezRudvis  saxiT daniSnuli/Secvlili sasjelis aRsrulebis 
uzrunvelyofa; b) sareabilitacio programebSi msjavrdebulTa 
monawileobis uzrunvelyofa; g) dawesebulebaSi marTlwesrigisa da 
kanonierebis, msjavrdebulTa, personalisa  da  dawesebulebis  teri-

479  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 146.
480  SalikaSvili, m., 2011b. gv. 133.
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toriaze myof sxva pirTa usafrTxoebis uzrunvelyofa; d)msjavrdeb-
ulTa SromiTi dasaqmebis organizeba; e) msjavrdebulTa janmrTelo-
bis dacvis uzrunvelyofa.

dRes arsebuli mdgomareobiT arsebobs Tavisuflebis SezRudvis 
dawesebuleba mxolod srulwlovani msjavrdebulebisaTvis. rogorc 
Sida (patimrobis kodeqsis 50-e muxli), aseve saerTaSoriso kanonmde-
bloba krZalavs arasrulwlovani da srulwlovani msjavrdebulebis 
erTad moTavsebas, arasrulwlovanze mavne, kriminaluri zemoqmedebi-
sagan dacvis mizniT.481 

2.8. Tavisuflebis aRkveTa
pirvel rigSi unda aRiniSnos, rom arasworia amk-s 73-e muxlis 

dasaTaureba _ vadiani Tavisuflebis aRkveTa, vinaidan arasrulw-
lovnebis mimarT ar gamoiyeneba uvado Tavisuflebis aRkveTa. vadiani 
Tavisuflebis aRkveTis gamoyenebis aucilebloba iqneboda im SemTx-
vevaSi, Tu uvado Tavisuflebis aRkveTac unda yofiliyo kodeqsSi 
gamoyenebuli. Sesabamisad, vinaidan arasrulwlovnis mimarT mxolod 
vadiani Tavisuflebis aRkveTa gamoiyeneba da ar gamoiyeneba uvado 
Tavisuflebis aRkveTa, sityva `vadians~ Sinaarsobrivi datvirTva 
aRar gaaCnia da amoRebiul unda iqnes amk-dan. amk-s 73-e muxls unda 
erqvas Tavisuflebis aRkveTa.

amk-s 73-e muxlis Tanaxmad, 1. arasrulwlovans vadiani Tavisu-
flebis aRkveTa SeiZleba daeniSnos, Tu man mZime an gansakuTrebiT 
mZime danaSauli Caidina an is Tavs aridebs arasapatimro sasjels anda 
mis mimarT warsulSi gamamtyunebeli ganaCeni iqna gamotanili. 2. 14-
dan 16 wlamde asakis arasrulwlovnisTvis daniSnuli Tavisuflebis 
aRkveTis vada 1/3-iT mcirdeba. amasTanave, saboloo sasjelis vada 
ar unda aRematebodes 10 wels. 3. 16-dan 18 wlamde asakis arasrulw-
lovnisTvis daniSnuli Tavisuflebis aRkveTis vada 1/4iT mcirdeba. 
amasTanave, saboloo sasjelis vada ar unda aRematebodes 12 wels. 4. 
am muxlis me-2 da me-3 nawilebi gamoiyeneba am kodeqsis 76-e muxliT 
gaTvaliswinebuli garemoebebis arsebobis miuxedavad.

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos mier 2014 wels gamoqveynebu-
li statistikuri monacemebis Tanaxmad, bolo wlebSi arasrulwlovan 
msjavrdebulTa mimarT gamoyenebul sasjelTa saxeebs Soris Tavisu-
flebis aRkveTis xvedriTi wili 2000 wels 15%-iT, 2001 wels 14%-iT, 
2002 wels 21,3%-iT, 2003 wels 23,5%-iT, 2004 wels 23,4%-iT, 2005 
wels 22%-iT, 2006 wels 34%-iT, 2007 wels 40,2%-iT, 2008 wels 32,7%-
iT, 2009 wels 33,9%-iT, 2010 wels 33,5%-iT, 2011 wels 28,4%-iT, 2012 
wels 27,2%-iT, 2013 wels 25,7%-iT, xolo 2014 wels 27,3%-iT ganisaz-
Rvra.482 

zemoaRniSnuli statistikis Tanaxmad, yoveli mesame braldebuli 

481  SalikaSvili, m./miqanaZe, g./xasia, m., 2014. gv. 346.
482  ix.: www.supremecourt.ge 2007, 2009 da 2014 wlis statistika. 
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arasrulwlovnis mimarT gamoiyeneba Tavisuflebis aRkveTa.
Tavisuflebis aRkveTis gamoyenebis mocemuli statistikis anal-

izi miuTiTebs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganxorcielebis 
qveyanaSi arsebul ramdenime kriteriumze:

• mkacri sisxlis samarTlis politika, rac gulisxmobs arasrul-
wlovnis mkacri sasjeliT (Tavisuflebis aRkveTiT) dasjas;

• arasapatimro sasjelebis arasakmarisad gamoyenebas;
• arasrulwlovnisaTvis gamosacdeli vada aris xangrZlivi (er-

Tidan oTxi wlis CaTvliT), ra drosac arsebobs imis albaToba, 
rom arasrulwlovanma danaSauli Caidinos;

• probacioner arasrulwlovan msjavrdebulebze arasaTanado 
kontroli, rac iwvevs gamosacdeli vadis periodSi danaSau-
lis Cadenas, ris Semdegac Tavisuflebis aRkveTis gamoyeneba 
gardauvali xdeba.

amk-s 73-e muxlis novacia aris is, rom arasrulwlovanisaTvis 
Tavisuflebis aRkveTis Sefardeba aRar SeiZleba Tu igi pirvelad 
Caidens naklebad mZime danaSauls. Tavisuflebis aRkveTis Sefarde-
ba xdeba mxolod mZime da gansakuTrebiT mZime danaSaulis Cadenis 
SemTxvevaSi, an Tu is Tavs aridebs arasapatimro sasjels an/da mis 
mimarT warsulSi gamamtyunebeli ganaCeni iyo gamotanili. aRniSnuli 
novacia friad misasalmebelia da naklebad mZime danaSaulis Camdeni 
arasrulwlovanis WeSmariti interesis gaTvaliswinebaze miuTiTebs. 
vfiqrobT, amk-s 73-e muxlis novacia mkveTrad gaaumjobesebs alter-
natiuli RonisZiebebis/sasjelebis gamoyenebis statistikur maCveneb-
els da Seamcirebs Tavisuflebis aRkveTis gamoyenebis procentul 
maCvenebels.

2.8.1. Tavisuflebis aRkveTis CaTvla pirobiT msjavrad 
amk-s 74-e muxlis mixedviT, Tu arasrulwlovanma, romelic gan-

zraxi danaSaulisaTvis msjavrdebuli ar yofila, naklebad mZime an 
mZime danaSauli Caidina, sasamarTlo uflebamosilia daadginos, rom 
daniSnuli sasjeli pirobiT msjavrad CaiTvalos.

arasrulwlovan pirTa mimarT Tavisuflebis aRkveTis gamoyeneba 
bolo ori wlis manZilze 2001 da 2002 wlebTan SedarebiT orjer gaiz-
arda. amave statistikis Tanaxmad, bolo wlebis manZilze ufro metad 
arasrulwlovanTa mimarT gamoiyeneba Tavisuflebis aRkveTa, rac ssk 
63-e da 64-e muxlebis safuZvelze arasrulwlovans ecvleba pirobiT 
msjavrad483 gamosacdeli drois daniSvniT da arasrulwlovanze kon-
troli evaleba probaciis biuros sacxovrebeli adgilis mixedviT. 
arasrulwlovanTaTvis pirobiT msjavrad gamosacdeli drois daniS-
vnis bolo wlebis statistika cxadyofs (2001 wels pirobiTi msjavri 

483  pirobiTi msjavris institutTan dakavSirebul qarTul iuridiul litera-
turaSi arsebul azrTa sxvadasxvaoba ix. naWyebia g./ dvaliZe i. (red.), 2007, gv. 
391 _ 392.
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gamoyenebul iqna arasrulwlovan msjavrdebulTa mTliani raodeno-
bis 78%-is, 2002 wels 72%-is, 2003 wels 70%-is, 2004 wels 69%-is, 2005 
wels 70%-is, 2006 wels 62%-is, 2007 wels 56%-is, 2008 wels 67,4%-isa 
da 2009 wels 53,2%-is,  2010 wels 47,1%-is, 2011 wels 60,5%-is, 2012 
wels 61,1%-is, 2013 wels 65,4%-is, xolo 2014 wels 66,4%-is mimarT), 
rom sasamarTlo intensiurad mimarTavs Tavisuflebis aRkveTis Secv-
lis amgvar formas da damatebiT sasjelad xSirad iyenebs jarimas484 
an sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromas. 

saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros pro-
baciis erovnuli biuros 2015 wlis ivnisis Tvis monacemebiT sul 
iricxeba 14426 probacioneri, saidanac 22 arasrulwlovania.485 2010 
wlis monacemebiT, probacionerTa saerTo raodenoba iyo 31223, maT 
Soris 528 arasrulwlovani, 2015 wlis monacemebi namdvilad miuTiTebs 
liberaluri kriminaluri politikis ganxorcielebaze. Tu 2010 wlis 
monacemebiT probaciis biuros erT oficers qalaq TbilisSi kon-
troli unda ganexorcielebina, daaxloebiT, 500 probacionerze, maT 
Soris arasrulwlovnebzec, saqarTvelos sxvadasxva raionSi es mona-
cemebi gacilebiT naklebi iyo da regionebis mixedviT meryeobda 100-
dan 200 probacioneramde probaciis biuros erT oficerze, 2013-14 
wlis monacemebiT, probaciis erT oficers 80 msjavrdebulTan muS-
aoba evaleboda,486 rac misasalmebelia da msjavrdebulTan muSaobis 
da misi konrtolis met saSualebas iZleva. 

swored is faqti, rom probaciis oficers fizikurad unda hqondes 
dro zedamxedveloba/monitoringi gauwios arasrulwlovani probac-
ioneris qcevas, Sexvdes mas, Sevides masTan ndobaSi487 da gaigos misi 
problemebi, raTa moaxerxos maTi gadaWra, unda CaiTvalos erT-erT 
mniSvnelovan gamowvevad, vinaidan xSir SemTxvevaSi swored pirobiTi 
msjavris (gamosacdeli vadis) periodSi, rogorc saxelmwifo, aseve 
sazogadoebrivi kontrolis naklebobis gamo arasrulwlovani sCadis 
kidev erT danaSauls, rasac Sedegad mohyveba Cadenili danaSaulisa 
da pirobiTi msjavris gamosacdeli vadis Sekreba, rac TavisTavad 
iwvevs sasjelis saerTo zomis mkveTr zrdas.

marTalia, arasrulwlovani damnaSavisaTvis gamosacdeli vadis 
daweseba misasalmebeli praqtikaa, magram vfiqrobT, aucilebelia 

484  saqarTvelos 37 saerTo sasamarTlos mier 2006-2008 wlebSi arasrulwlo-
vanTa sisxlis samarTlis saqmeze gamotanili 152 ganaCenis analizma aCvena, rom 
184 arasrulwlovani piridan 162-is mimarT sasamarTlos mier gamoyenebul iqna 
jarima, rogorc damatebiTi sasjeli, romlis safuZvelzec Semosulma fuladma 
Tanxam 426 754 lari Seadgina; aRniSnuli tendencia imis miuxedavad, rom sagr-
Znoblad Seicvala da jarimis dakisreba aseT sistemur xasiaTs aRar atarebs, 
mainc xSiria misi gamoyenebis SemTxvevebi (gansakuTrebiT saproceso SeTanxmebe-
bis dros).
485  http://www.probation.gov.ge (30 ivlisi 2015 weli)
486  SalikaSvili, m./miqanaZe, g./xasia, m., 2014. gv. 465.
487  igive, gv. 461.
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SemuSavdes specialuri RonisZiebebi, romelTa meSveobiTac moxdeba 
probacionerebisaTvis motivaciis amaRleba, garkveul aRmzrdelo-
biT programebSi monawileoba da  kontroli probacioneri arasrul-
wlovanis qcevaze. arasrulwlovnisaTvis  gamosacdeli vadis daweseba 
xSirad uaryofiT Sedegs iZleva, magaliTad, arasrulwlovanma Caid-
ina qurdoba, gaTvaliswinebuli ssk 177-e muxlis meore nawiliT. zia-
nis saerTo odenoba 200 lari. arasrulwlovans miesaja Tavisuflebis 
aRkveTa, rac ssk 63-e da 64-e muxlebis da ak-s 74-e muxlis safuZ-
velze mas ecvleba pirobiT msjavrad 3 wliT gamosacdeli drois dan-
iSvniT. igi gadaeca probaciis samsaxurs, romelmac saTanadod ver 
uzrunvelyo misi qcevis kontroli da arasrulwlovanma ganmeorebiT 
Caidina qurdoba, gaTvaliswinebuli ssk 177-e muxlis I nawiliT, zianis 
saerTo odenoba 100 lari. mosamarTles araferi darCenia, garda imi-
sa, rom arasrulwlovans miusajos 4 an 6 wliT Tavisuflebis aRkveTa 
(sami weli pirobiTi + erTidan sam wlamde meore danaSaulisaTvis). 
realurad arasrulwlovanma, romelmac ori naklebad mZime xasiaTis 
danaSauli Caidina, da romlis zianis saerTo odenoba ar aRemateba 
300 lars, unda moixados oTxidan eqvs wlamde Tavisuflebis aRkveTa. 
arasrulwlovans sasjelis moxdis Semdeg eqneba sazogadoebaSi inte-
graciis didi problema (misi megobrebi iqnebian masze warmatebulebi 
da zurgs Seaqceven cixidan axlad gamosuls, rTuli an TiTqmis Seu-
Zlebeli iqneba misTvis samsaxuris moZieba da ojaxis wevrebTan axa-
li urTierTobis dawyeba). ukve srulwlovani, savaraudod, daadgeba 
kriminaluri karieris Seqmnis gzas, gaagrZelebs danaSaulebrivi gziT 
cxovrebas da iseT adamianebTan urTierTobas, romlebic mas gauge-
ben (cixidan gamosulebi). yovelives mizezi SeiZleba iyos swored 
arasrulwlovnis mier pirvelad Cadenili danaSaulis Semdeg masze 
ganxorcielebuli arasaTanado saxelmwifo Tu sazogadoebrivi kon-
troli.

Seqmnil situaciaSi aucilebelia gaZlierdes probaciis erovnuli 
samsaxuris saqmianoba ufro meti kvalificiuri kadriT, romelTac 
specialuri momzadeba eqnebaT mozardTa fsiqologiasa da pedagogi-
kaSi da SeZleben arasrulwlovani probacionerebisaTvis aRmzrdelo-
biTi xasiaTis RonisZiebebis dagegmas da ganxorcielebas.

germaniaSi marTlmsajulebis ganxorcielebis praqtikosebs 
(mosamarTle, advokati, fsiqologi) mozardi probacioneris mier ax-
ali danaSaulis Cadenis Tavidan acileba SesaZleblad miaCniaT, Tu 
mozards: 1) hyavs probaciis kargi oficeri, romelic zrunavs misi 
konkretuli problemebis mogvarebaze, 2) aqvs axali samsaxuri, rac 
uzrunvelyofs misTvis dRis dagegmil reJims, da 3) (arakriminali) 
megobari qali, romelic mozards axali cxovrebis (danaSaulis gar-
eSe cxovrebis) dawyebis survils gauCens da daexmareba mas, maT Soris 
samsaxuris dawyebaSi.
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2.8.2. Tavisuflebis aRkveTis daniSvnis aucilebeli pirobebi
amk-s me-14 muxlis Tanaxmad, arasrulwlovnis mimarT 

gadawyvetilebis (maT Soris Tavisuflebis aRkveTis Sesaxeb ganaCenis) 
miRebisas gaiTvaliswineba misi individualuri maxasiaTeblebi: asaki, 
ganviTarebis done, cxovrebis, aRzrdisa da ganviTarebis pirobebi, 
ganaTleba, janmrTelobis mdgomareoba, ojaxuri viTareba da sxva 
garemoebebi, romlebic arasrulwlovnis xasiaTisa da qcevis Tavise-
burebebis Sefasebis da misi saWiroebebis gansazRvris SesaZleblobas 
iZleva. amave kodeqsis 75-e muxlis Tanaxmad, arasrulwlovnisTvis 
sasjelis daniSvnisas mosamarTle, pirvel rigSi, iTvaliswinebs mis 
saukeTeso interesebs da individualuri Sefasebis angariSs. 

saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 53-e muxlis mesa-
me nawilis Tanaxmad, sasjelis daniSvnis dros sasamarTlo iTval-
iswinebs damnaSavis pasuxismgeblobis Semamsubuqebel da damamZimebel 
garemoebebs, kerZod, danaSaulis motivsa da mizans, qmedebaSi gamov-
lenil marTlsawinaaRmdego nebas, movaleobaTa darRvevis xasiaTsa 
da zomas, qmedebis ganxorcielebis saxes, xerxsa da marTlsawinaaRm-
dego Sedegs, damnaSavis warsul cxovrebas, pirad da ekonomikur pi-
robebs, yofaqcevas qmedebis Semdeg, gansakuTrebiT mis miswrafebas, 
aanazRauros ziani, Seurigdes dazaralebuls.

saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 53-e muxli miuTiTebs 
sasjelis daniSvnis zogad principebze, xolo amk-s me-14 da 75-e mux-
lebi zogad principebTan erTad aucileblad miiCnevs arasrulwlov-
nis, rogorc cxovrebiseuli da aRzrdisa da ganviTarebis pirobebis, 
ise pirovnuli mdgomareobis Sefasebas.

ss kodeqsis 53-e muxlis es norma metad zogadia da gamoiyeneba 
rogorc srulwlovani, ise arasrulwlovani braldebulebis mimarT, 
amitom mxolod masze dayrdnoba sasjelis daniSvnis dros arasrul-
wlovnis WeSmariti interesis Sesabamisi ar iqneboda. Sesabamisad, 
aucilebelia sasjelis daniSvnis zogad principebTan erTad, ganxi-
lul, gaanalizebul da gaTvaliswinebul iqnes amk-s me-14 da 75-e mux-
lebiT gansazRvruli kriteriumebi, romlebic srul suraTs Seqmnida 
arasrulwlovnis pirovnebis mdgomareobis Sesaxeb. 

arasrulwlovnis mimarT sasjelis saxiT vadiani Tavisuflebis 
aRkveTis Sefardeba aris namdvili kriminaluri sasjeli, amitom igi 
unda gamoiyenebodes mxolod da mxolod aucileblobiT gamowveul 
SemTxvevaSi, rogorc erTaderTi da ukiduresi sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobis saxe. misi gamoyeneba SeiZleba rogorc „Ultima Ra-
tio~ _ ukanaskneli saSualeba _ mxolod mas Semdeg, rac sxva aRmzrd-
elobiTi xasiaTis RonisZiebebma, romelic gatarda arasrulwlovnis 
mimarT, raime dadebiTi Sedegi ar gamoiRo da arasrulwlovani kvlav 
agrZelebs danaSaulis Cadenas, 488  an Cadenili danaSaulis mZime xasa-

488  Laubenthal, K./Baier, H., 2006. S. 160; Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 
165.
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iaTidan gamomdinare SeuZlebelia sxva sasjelis gamoyeneba.489

saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 81-e muxlis mixedviT, 
arasrulwlovan damnaSaves SeiZleba daeniSnos sasjeli an aRmzrd-
elobiTi zemoqmedebis iZulebiTi RonisZieba. kanonmdebeli arasrul-
wlovani damnaSavis mimarT sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis 
or saxeze miuTiTebs: 1. sasjeli da 2. aRmzrdelobiTi zemoqmedebis 
iZulebiTi RonisZieba. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 
amoqmedebasTan erTad 2016 wlis pirveli ianvridan ss kodeqsiT gaT-
avliswinebuli aRmzrdelobiTi zemoqmedebis iZulebiTi RonisZieba 
amoRebul iqna ss kodeqsidan da axal amk-s normebSi moxda misi nawi-
lobrivi integracia.

saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 53-e da amk-s me-14 da 
75-e  muxlebis pirobebis gaanalizebisas, Tu dadginda, rom arasrul-
wlovnis e. w. `saziano gadaxrasTan~ (`saziano gadaxra~ inglisurad 
niSnavs `criminal tendencies~, xolo germanulad `Schädliche Neigungen~) 
gvaqvs saqme, SesaZlebelia misTvis Tavisuflebis aRkveTis misja.490

arasrulwlovnis `saziano gadaxra~, anu `kriminaluri gadaxrebi~ 
gamomdinareobs misi pirovnebidan, rac gamowveulia aRzrdiT da/an 
socialuri garemoTi, romelTanac kavSiri aqvs arasrulwlovans da 
rac misi ganviTarebis am etapze ara marto sazogadoebis srulufle-
bian wevrobas uSlis xels, aramed sazogadoebas afiqrebinebs, rom man 
SeiZleba Caidinos danaSauli, rac adamianTa Tanacxovrebas SeuSlis 
xels.491 

arasrulwlovnis `saziano gadaxrebSi~ igulisxmeba iseTi dana-
Saulebrivi qmedebebis Cadenis survili, romelic savaraudod mZime 
xasiaTis iqneba.492 is,  rom misma danaSaulebma SesaZlebelia mxolod 
sazogadoebriv Tanacxovrebas SeuSalos xeli, an Caidinos msubuqi 
xasiaTis danaSaulebi (Bagatelldelikten) ar aris sakmarisi da Tanazo-
mierebis konstituciur princips ar Seesabameba.493 arasrulwlovnis 
pirovnebis Sefasebam unda aCvenos, rom mas SeuZlia mZime xasiaTis 
danaSaulebiT sazogadoebriv Tanacxovrebas mniSvnelovnad SeuSalos 
xeli.494 

zogadad ivaraudeba, rom spontanurad, SemTxvevis gamoyenebiT, 
jgufis zegavleniT an konfliqtidan gamomdinare danaSaulis Cadena 

489  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 216.
490  `saziano gadaxris~ cneba me-20 saukunis dasawyisSi warmoiSva. pirvelad igi 
avstriis 1928 wlis kanonSi `arasrulwlovan damnaSaveTa RonisZiebebis~ Sesaxeb 
gamoCnda. 
491  Schaffstein, F. /Beulke, W., 2005. S. 142; Diemer, H. /Schoreit, A. /Sonnen, B-R., 2008. S. 
192; Eisenberg, U., 2010. S. 238; Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 218; Schafstein, F. 
/ Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 168.
492  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 169. 
493  iqve.
494  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 218.
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ar miuTiTebs arasrulwlovnis `saziano gadaxraze~.495 
arasrulwlovanSi `saziano gadaxrebis~ dadgena mniSvnelovania 

misi profilaqtikis miznebidan gamomdinare. is SesaZleblobas aZlevs 
mosamarTles iyos `moqnili~, TiToeuli arasrulwlovani Seafasos 
pirovnebidan gamomdinare da mxolod amis Semdeg miiRos misTvis 
sasjelis daniSvnis RonisZiebebi. 

arasrulwlovnis `saziano gadaxra~ Sedgeba sami elementisagan: 1) 
arasrulwlovnis pirovnuli nakli, romlis safuZvelzec uflebamo-
sili organo (piri) _ mosamarTle _ akeTebs masze 2) uaryofiT daskv-
nas (prognozs), rac 3) cixis pirobebSi arasrulwlovnis aRzrdas _ 
resocializacias _ moiTxovs (isaxavs miznad). ganvixiloT TiToeuli 
kriteriumi cal-calke:

1. arasrulwlovnis pirovnuli nakli
arasrulwlovnis pirovnuli nakli aris arasrulwlovnis pirovnu-

li ganviTarebis damaxinjeba, romelic ar gamoricxavs momavalSi 
mis mier danaSaulis Cadenas, rac aucilebels xdis arasrulwlov-
nis mimarT xangrZlivad pedagogiuri RonisZiebebis ganxorcielebis 
aucileblobas.496 arasrulwlovnis pirovnebaSi nakli SeiZleba 
gamowveuli iyos misi pirovnuli Cvevebidan gamomdinare, araswori 
aRzrdiT an gare samyaros negatiuri gavleniT.497 

arasrulwlovnis pirovnuli nakli saxeze unda iyos rogorc da-
naSaulis Cadenis win da Cadenis momentSi, aseve Cadenis Semdeg. aras-
rulwlovnis pirovnuli naklis dadgenisas didi mniSvneloba eniWeba 
mis e. w. `damnaSavis fsiqosocialur diagnozs~.498 es samedicino cneba 
kriminologiuri TvalsazrisiT unda iqnes danaxuli. am mxriv mniS-
vnelovani faqtorebia arasrulwlovnis pirovneba da misi socialuri 
garemo: arasrulwlovnis mier ganvlili gza ojaxSi, skolaSi, samsax-
urSi da Tavisufali drois gamoyenebis dros, agreTve misi ekonomi-
kuri mdgomareoba da cxovrebiseuli (samomavlo) perspeqtivebi.499 
garda zemoT CamoTvlili pirobebisa, gasaTvaliswinebelia isic, rom 
rasac srulwlovani adamianebi arasrulwlovnis pirovnul naklad 
Seafaseben, SeiZleba iyos normaluri movlena, rac arasrulwlovnis 
biologiuri, fsiqologiuri da socialuri gadramavali periodiT 
aris ganpirobebuli.500

praqtikaSi gamoricxulia im arasrulwlovnisaTvis pirovnuli na-
klis dadgena, romelmac pirvelad Caidina danaSauli, magram gamon-
aklisis saxiT SesaZlebelia arasrulwlovnis pirovnuli nakli dadg-

495  Laubenthal, K./Baier, H./Nestler, N., 2015. S. 329.
496  Eisenberg, U., 2010. S. 238.
497  Eisenberg, U., 2010. S. 238;  Schaffstein, F. /Beulke, W., 2005. S. 143.
498  Diemer, H. /Schoreit, A. /Sonnen, B-R., 2008. S. 195.
499  iqve.
500  iqve.
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indes Tundac pirveli danaSaulis Cadenis Semdeg, Tu igi danaSaulis 
Cadenisas aqtiurobiTa da ZaladobiT mkveTrad gamoirCeoda. 

arasrulwlovnis mier mSoblebis aRmzrdelobiTi normebis 
ugulebelyofa da Tanatolebis jgufze orientacia ar metyvelebs 
mis pirovnul naklze. jgufuri dinamika da misi zegavlena arasrul-
wlovanze axalgazrda adamianTaTvis normaluri fenomenia da igi ar 
SeiZleba danaxul iqnes, rogorc arasrulwlovnis pirovnuli nakli, 
romelic gamosworebas saWiroebs.

aseve mis `saziano (kriminalur) gadaxraze~ ar metyvelebs mis 
mier danaSaulis spontanurad _ konfliqtidan, SesaZleblobidan da 
saWiroebidan gamomdinare _ Cadena. danaSaulis spontanurad Cadena 
xdeba maSin, Tu arasrulwlovani yovelgvari winaswari mofiqrebis 
gareSe sCadis danaSauls. danaSauli miiCneva konfliqtis gamo Cad-
enilad, Tu urTierTSelaparakebis niadagze arasrulwlovani meore 
pirs miayenebs sxeulis dazianebas. SesaZleblobidan gamomdinare 
danaSaulis Cadenad miiCneva arasrulwlovnis mier raime movlenis 
gamoyeneba, magaliTad, sadgomze mdgomi avtomanqanidan, romlis mina 
Caweulia, arasrulwlovani iRebs xelCanTas. spontanurad, SesaZle-
blobidan da  konfliqtidan gamomdinare, danaSaulis Cadenas unda 
hqondes moqmedebis myisieroba, anu arasrulwlovnis ukanono qmede-
ba aris danaSaulis momentSi gadawyvetili da Cadenili. danaSaulis 
saWiroebidan gamomdinare CadenaSi igulisxmeba is ukiduresi mdgo-
mareba, romelSic arasrulwlovani imyofeboda da romlidanac, dana-
Saulis Cadenis garda, sxva saSualebiT Tavis daRweva mas SeuZleblad 
miaCnda (SimSilobisagan Tavis daRwevis mizniT, maRaziidan sasursaTo 
produqtebis moparva). 

mniSvnelovania aseve arasrulwlovnis mier Cadenili qmedeba. 
`kriminaluri gadaxra~ swored danaSaulis Cadenis dros unda gamoix-
atos, rac safuZveli iqneba imis mtkicebisa, rom mas pirovnuli gan-
viTarebis nakli aqvs, romlis gamosworebac aucilebelia cixis piro-
bebSi.501 magaliTad, arasrulwlovans Cadenili hqonda qurdoba, xolo 
Semdeg man Caidina sxeulis ganzrax dazianeba. SeuZlebelia imis Tqma, 
rom arasrulwlovans aqvs pirovnuli nakli, vinaidan warmodgenilia 
ori sruliad sapirispiro xasiaTis danaSauli. sxvagvarad iqneboda 
saqme, Tu arasrulwlovans qurdobis dros danaSaulze waaswrebdnen 
da igi sxva pirs sxeulis ganzrax dazianebas miayenebda danaSaulis 
dafarvis, moparulis SenarCunebis Tu sxva raime mizezis gamo.

yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, arasrulwlovnis 
pirovnuli nakli TvalsaCinoa, Tu arasrulwlovan damnaSaves, Tavisi 
pirovnulobidan gamomdinare, mcdari Sinagani survilebi (impulsebi) 
CvevaSi aqvs gadaqceuli (subieqturi komponenti) da arsebobs imis 
didi albaToba, rom igi kidev Caidens kanonsawinaaRmdego qmedebebs 
(obieqturi komponenti).502

501  Laubenthal, K./Baier, H., 2006, S. 274.
502  iqve, gv. 272.
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2. uaryofiTi daskvna (prognozi)
pirovnebis Sesaxeb daskvnis (prognozis) gakeTeba metad rTulia. 

miT ufro rTulia es mozardis SemTxvevaSi da Tan masSi kriminolo-
giuri saxis naklis dadgena.503 fsiqopaTiuri da nevrotuli (Neurotisch) 
xasiaTis deficitTan erTad, gasaTvaliswinebelia, mozardis garda-
texis mdgomareobisgan (xSiri uxasiaToba, xasiaTis ucabedi (umizezo) 
gauareseba an, piriqiT, survilTa mravalferovneba, zedmeti emoci-
uroba, gulmaviwyoba, fantaziuroba, windauxedaoba, gadawyvetilebis 
miRebis sirTule) gamowveuli niSnebi.504

arasrulwlovnis Sesaxeb uaryofiTi prognozis gakeTeba xdeba 
arasrulwlovnis pirovnuli naklis dadgenis safuZvelze. arasrulw-
lovani damnaSavis uaryofiTi kriminologiuri, anu `fsiqosocialuri 
diagnozi~ gulisxmobs im saSiSroebis dadgenas, rom arasrulwlovani 
Caidens sxva danaSaulebs, Tu mas ar Seefarda vadiani Tavisuflebis 
aRkveTa. adamianis Sesaxeb daskvnis (prognozis) gakeTebis mecnieru-
li Tvalsazrisi gamoricxavs zusti prognozis gakeTebas. prognozTa 
kvlevis Tanaxmad, metad Znelia im saSiSroebis winaswar gamocnoba, 
romelic arasrulwlovanma SeiZleba miayenos sazogadoebas.505 aseTi 
prognozis gakeTeba miT ufro rTulia, Tu gaviTvaliswinebT, rom 
amas (arasrulwlovnis Sefasebas) iseTi pirebi axorcieleben, romleb-
sac axlo urTierToba ar hqoniaT da ar aqvT arasrulwlovanTan da 
mxolod arasrulwlovanTan ramdenime gasaubrebis (xSir SemTxvevaSi 
ki mis xelT arsebuli sisxlis samarTlis saqmis safuZvelze, romelic 
mxolod faqtobriv garemoebebs emyareba da mokle da analizisTvis 
arasakmaris an saerTod araviTar informacias ar iZleva arasrulw-
lovnis ganvlil cxovrebasa da mis socialur garemoze) safuZvelze 
afaseben mas da gegmaven misi gamosworebis gzebs.

arasrulwlovnis Sesaxeb uaryofiTi prognozis gakeTebas didi 
mniSvneloba aqvs arasrulwlovnisTvis. arasrulwlovnis `oficialu-
rad~ kriminalad gamocxadebas, anu mis etiketirebas, SeiZleba mohyves 
arasrulwlovnis mier misTvis `miniWebuli~ damnaSavis statusis aRi-
areba da ukve cixis pirobebSi misi gamarTleba. imisaTvis rom Tavidan 
iqnes acilebuli arasrulwlovnis kriminalad etiketireba,506 saWiroa 
arasrulwlovanTa mosamarTlem arasrulwlovnis Sesaxeb uaryofiTi 
prognozis gakeTeba moaxerxos pedagogiuri TvalsazrisiT, anu im-
sjelos arasrulwlovnis mier Cadenil danaSaulze, mis pirovnebaze 
ise, rom arasrulwlovanma Tavi ara kriminalad, aramed sazogadoe-
bis nawilad igrZnos, romelmac (arasrulwlovanma) Tavis qmedebebSi 
iseTi Secdoma dauSva, risi gamosworebac jer kidev (Tundac cixis 
pirobebSi) SesaZlebelia.

503  Ostendorf, H., 2009. S. 163.
504  iqve.
505  Diemer, H. /Schoreit, A. /Sonnen, B-R., 2008. S. 197.
506  Laubenthal, K./Baier, H., 2006. S. 275.
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arasrulwlovnis Sesaxeb prognozis gakeTebis dros gansakuTreb-
uli yuradReba unda mieqces mis mier axali danaSaulis Cadenis Ses-
aZleblobas. am mxriv gaTvaliswinebul unda iqnes rogorc mozardis 
pirovneba, ise misi socialuri garemo da ojaxuri mdgomareoba.

arasrulwlovnis Sesaxeb prognozis gakeTebis dros didi yur-
adReba unda mieqces damnaSavis saqciels Cadenili qmedebis Semdeg. 
dadebiTad unda Sefasdes misi miswrafeba aunazRauros dazarale-
buls miyenebuli zarali, mouxados mas bodiSi da a. S.507 

aseve dadebiTad unda Sefasdes mozardis mtkice ojaxuri mdgo-
mareoba, misi kargi urTierToba mSoblebTan, ojaxis myari finansuri 
mdgomareoba.508

dadebiTad aris aseve Sesafasebeli, Tu arasrulwlovnis mier Ca-
denil pirvel da meore danaSauls Soris sakmaod didi dro aris ga-
suli. 

aseve dadebiTad SeiZleba Sefasdes pirobiTi msjavris dros aras-
rulwlovnis mier danaSaulis Cadena da aucilebeli ar gaxdes misT-
vis Tavisuflebis aRkveTis Sefardeba, Tu arasrulwlovani manamde 
pirnaTlad asrulebda masze dakisrebul movaleobas, seriozulad 
idga gamosworebis gzaze da Tu mis mier Cadenili danaSauli msubuqi 
xasiaTisaa509 (magaliTad, probacioneri mozardi erTi weli ukve muS-
aobs. misi muSaobiT kmayofilebi arian rogorc probaciis oficeri, 
aseve damsaqmebeli. mozards megobrebTan yofnis dros Cxubi mouvida 
sxva arasrulwlovnebis jgufTan da erT-erT maTgans miayena sxeulis 
msubuqi dazianeba).

arasrulwlovnis Sesaxeb prognozis gakeTebis dros dadebiTi mo-
mentebis arsebobis SemTxvevaSi mosamarTle valdebulia am momentebis 
gamoyenebiTa da gaTvaliswinebiT arasrulwlovans dauniSnos iseTi 
saxis alternatiuli sasjeli,510 romelic masSi (arasrulwlovanSi) 
aamaRlebs sazogadoebrivi normebis mimarT pativiscemas. aRniSnuli 
xels Seuwyobs im garemoebas, rom mozardma kavSiri (Semxebloba) ar 
iqonios cixesTan.

garda arasrulwlovanSi gamovlenili naklis safuZvelze gakeTe-
buli uaryofiTi daskvnisa, sasjelis daniSvna SeiZleba, Tu arasrul-
wlovanma Caidina gansakuTrebiT mZime danaSauli. maSin sasjeli (Ta-
visuflebis aRkveTa) gardauvalia, Cadenili qmedebidan gamomdinare. 
am SemTxvevaSi ssk 53-e da amk-s me-14 muxlebis kriteriumebs mciredi 
datvirTva eniWeba da isic mxolod sasjelis zomis gansazRvris dros. 

gTavazobT arasrulwlovnis pirovnebis Sesaxeb prognozis ga-
keTebis grafikul gamosaxulebas, sadac aRwerilia prognozis ga-
keTebisaTvis saWiro dadebiTi da uaryofiTi faqtorebi:511

507  Ostendorf, H., 2007. S. 163.
508  iqve.
509  iqve.
510  Eisenberg, U., 2010. S. 241.
511  Ostendorf, H., 2009. S.65.
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dadebiTi gansaxilveli 
faqtorebi

uaryofiTi

1. mozardis 
socializacia

stabiluri socialur-
ekonomikuri ganviTarebis 
pirobebi ojaxSi

misabaZi pirebis xSiri 
cvla bavSvobaSi; didi 
xniT bavSvTa saxlSi 
yofna

mSoblebis aRzrdis 
misaRebi meTodebi

miuRebeli (mkacri) 
aRzrdis meTodebi 
an aRzrdis 
ganuxorcielebloba

normaluri qceva skolaSi skolaSi xSiri dasja da 
skolidan garicxva

mSoblebis mxridan 
kanoniT dadgenili 
normebis darRveva

2. socialuri 
urTierTobebi

mSoblebTan kargi, 
normaluri urTierToba. 
normaluri urTierToba 
konformul TanatolebTan

socialuri izolacia 
an urTierToba 
kriminaluri 
mentalitetis 
matarebel 
(subkulturis) 
TanatolebTan

3. saswavlo da 
samuSao garemo

swavlobs 
saganmanaTleblo, 
profesiul saswavlebelSi 
an aqvs myari samuSao 
adgili

xSirad icvlis 
samuSaos, ar swavlobs
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4. sacxovrebeli 
adgili

aqvs sakuTari oTaxi, bina, 
sadac Tavs komfortulad 
grZnobs

xSirad icvlis 
sacxovrebel 
garemos, cxovrobs 
ucxo pirebTan. aqvs 
cxovrebis cudi 
pirobebi. ar gaaCnia 
mudmivi sacxovrebeli 
adgili

5. Tavisufali dro

Tavisufali drois 
aqtiuri dagegmva da 
gamoyeneba. alkoholisa 
da narkotikebis miRebis 
kontroli. fulis 
realisturi, ekonomikuri  
xarjva

Tavisufal dros 
atarebs quCaSi _ 
`birJaze~.
alkoholze da 
narkotikebze 
damokidebuleba.
ekonomikuri Semosavlis 
Seusabamod Tavisufali 
drois gatareba

6. nasamarTloba

nasamarTlobis arqona 
an iseTi danaSaulis 
Cadena, romelic didi 
mniSvnelobiT ar 
gamoirCeva prognozis 
gakeTebis dros (mag., 
gaufrTxileblobiT 
sxeulis dazianeba 
moZraobis wesebis 
darRvevis gamo)

Cadenili aqvs ramdenime 
danaSauli

dasasrul, unda aRiniSnos, rom arasrulwlovnis mimarT gamoy-
enebuli Tavisuflebis aRkveTa, unda atarebdes pozitiuri, indi-
vidualuri (specialuri) prevenciis xasiaTs. pozitiuri individual-
uri prevenciiT damnaSavis resocializacia unda moxdes iseTi saxis 
RonisZiebebiT, romelTa mizani iqneba damnaSavis pirovnul ganviTa-
rebaSi arsebuli problemebisa da socializaciis naklebobis gamos-
woreba.512

3. cixis pirobebSi arasrulwlovnis aRzrda
arasrulwlovnis `saziano gadaxrebis~ erT-erTi elementi aris 

arasrulwlovanSi naklis (kriminaluri gadaxris) dadgenis safuZ-
velze masTan grZelvadiani aRmzrdelobiTi RonisZiebebis gamoyeneba 

512  Albrecht, P.-A., 2005. S. 43.
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Tavisuflebis aRkveTis CaTvliT. arasrulwlovanSi ̀ saziano gadaxra~ 
im xarisxis unda iyos, rom sxva iseTi RonisZiebebi, rogorebicaa: ja-
rima, gafrTxileba, zianis anazRaurebis movaleobis dakisreba, qce-
vis SezRudva _ zemoqmedebas veRar axdendnen mis gamosworebaze da 
saWiro iyos ufro intensiuri, winaswardagegmili RonisZiebebi, rom-
lis mizania arasrulwlovanze aRmzrdelobiTi zemoqmedebis moxde-
na.513

fsiqologiur-pedagogiuri TvalsazrisiT, aRzrdaSi igulisxme-
ba is moqmedebani (RonisZiebani), romelTa saSualebiTac aRmzrdeli 
cdilobs aRsazrdelis gamosworebas, masSi sazogadoebaSi aRiarebu-
li normebis ganmtkicebas da im saqcielis an Sexedulebebis Secvlas, 
romlebsac sazogadoeba mcdarad miiCnevs.514 aRzrdis RonisZiebani 
unda iyos winaswardasaxuli, damnaSavis pirovnebis Sesabamisi da aR-
mzrdelis mier aRzrdis mizniT arasrulwlovanTan gamoyenebuli.515

kriminologiuri TvalTaxedviT, arasrulwlovani damnaSavis aR-
zrda, anu resocializacia aris, e. w. pirveladi an ganmeorebiTi, 
socializacia,516 vinaidan xSirad isini (arasrulwlovani damnaSaveebi) 
swored socializaciis naklebobas ganicdian, rac SesaZlebelia gan-
pirobebuli iyos socializaciisaTvis saWiro pirobebis ararsebobiT. 
iuridiul literaturaSi resocializacia gulisxmobs damnaSave piris 
sazogadoebaSi, socialur garemoSi dabrunebas danaSaulis Cadenis 
gareSe. resocializacia gagebul unda iqnes rogorc cxovrebiseuli 
socializaciis procesis nawili. sityva `resocializaciis~ kompo-
nenti  `re~ gulisxmobs, rom damnaSavis socializacia moxda sazoga-
doebrivi normebisa da Rirebulebebis gareSe an gauTvaliswineblad, 
ris gamoc misi ukan (`re~socializacia) sazogadoebaSi dabruneba aris 
aucilebeli.517

arasrulwovnisTvis amk-s 73-e muxliT gaTvaliswinebuli vadiani 
Tavisuflebis aRkveTa unda dainiSnos sasjelis misjis ukidures zo-
mad, rodesac arasrulwlovnis mimarT warsulSi gamoyenebulma ro-
gorc moklevadianma, aseve grZelvadianma aRmzrdelobiTma RonisZie-
bebma ver moaxdines arasrulwlovnis resocializacia-reabilitaci-
aze zegavlena. 

Tu arsebobs, Tundac sul mcire, albaToba, rom arasrulwlovani 
SeiZleba vadiani Tavisuflebis aRkveTis gareSec gamoswordes, es al-
ternatiuli sasjeli aucileblad unda iqnes gamoyenebuli, vinaid-
an cixem SeiZleba gamousworebeli daRi daasvas arasrulwlovans.518 
gasaTvaliswinebelia aseve, rom arasrulwlovani patimari (14 wlis), 

513  Diemer, H. /Schoreit, A. /Sonnen, B-R., 2008. S. 196.
514  Steinbach, Ch., 2003. S. 17. 
515  Butz, K., 2003. S. 13; Weber, M., 1990. S. 44.
516  Cornel, H. u.a., 2009. S. 28.
517  Cornel, H. u.a., 2009. S. 29; resocializaciaze vrclad ix: SalikaSvili, m./miqa-
naZe, g./xasia, m., 2014. gv. 74-84.
518  Laubenthal, K./Baier, H., 2006. S. 275.
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misi biologiuri, fsiqologiuri da fizikuri ganviTarebidan (mdgo-
mareobidan) gamomdinare, advilad SeiZleba moeqces masze ufrosi 
patimris (17-18 wlis) zegavlenis qveS. ufrosi asakis patimris ze-
gavlenas mxolod negatiuri Sedegi SeiZleba mohyves umcrosi patim-
ris Sexedulebebze. umcrosisaTvis ufrosi patimari misabaZ figura-
dac SeiZleba iqces, romlis kriminaluri Tavgadasavali didi aRfr-
TovanebiT iqneba aRqmuli da gaxdeba misabaZi.519

kanonmdebeli, iTvaliswinebs ra damnaSavis resocializaciis 
mizans, miaCnia, rom arasrulwlovnisaTvis sasjelis daniSvnis dros 
mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli masze asakiT ufrosi pirebis ze-
gavlena, raTa ar moxdes misTvis vadiani Tavisuflebis aRkveTis mis-
jis pirobebSi misi gakriminaleba, sxva ufros patimrebTan urTier-
Tobidan gamomdinare.

mosamarTle, romelsac gavlili aqvs specialuri kursi bavSvTa 
fsiqologiasa da pedagogikaSi, valdebulia pedagogiuri Tvaslaz-
risiT gaiTvaliswinos is garemoeba, rom sasjelis saxiT vadiani Tavi-
suflebis aRkveTis misja unda emsaxurebodes arasrulwlovnis gamos-
worebas (aRzrdas). amitom zomierad did an zomierad patara sasjels 
SeiZleba pedagogiur-aRmzrdelobiTi efeqturoba ar hqondes. ker-
Zod, mcire zomis sasjelis daniSvnisas (igulisxmeba erT wlamde 
Tavisuflebis aRkveTa) arasrulwlovani ecnoba sasjelaRsrulebis 
dawesebulebis negatiur bunebas, ecnoba sxvadasxva kriminalur ele-
ments da tovebs arasrulwlovanTa dawesebulebas ise, rom sasjelaR-
srulebis dawesebulebis administracia (naklebi drois gamo) verc ki 
axerxebs masTan raime aRmzrdelobiTi saxis RonisZiebebis gatarebas 
da ubrundeba sazogadoebas nasamarTlevi.520 arasrulwlovani msja-
vrdebulisTvis grZelvadiani sasjelis (igulisxmeba 5 weli da meti) 
uaryofiTi Tviseba, pedagogiuri TvalsazrisiT, isic aris, rom aras-
rulwlovanTa dawesebulebis mier pirveli ori-sami wlis ganmavloba-
Si gatarebuli aRmzrdelobiTi RonisZiebebis cxovrebaSi gamoyenebas 
arasrulwlovani veRar axerxebs grZelvadiani sajelis gamo da igi 
kriminaluri karierisken ufro iswrafvis, vidre resocializacia-
reabilitaciisaken. maRali zomis sasjels aRar aqvs prevenciuli xa-
saiTi da samagieros mizRvas emsgavseba. aseve iwyeba ukulturobis 
procesi, socialuri kontaqtebis dakargva da izrdeba kriminaluri 
subkulturis wevrobis an normebis aRiarebis albaToba.521

garda amisa, maRali zomis Tavisuflebis aRkveTam arasrulwlo-
van damnaSaveSi SesaZlebelia gamoiwvios frustracia,522 rac xels 
SeuSlis mis sazogadoebaSi dabrunebas, mis resocializacias.

519  SalikaSvili, m./miqanaZe, g./xasia, m., 2014. gv. 456.
520  Laubenthal, K./Baier, H./Nestler, N., 2015. S. 340.
521  Laubenthal, K./Baier, H./Nestler, N., 2015. S. 328, 340; SalikaSvili, m./miqanaZe, g./
xasia, m., 2014. gv. 470-472.
522  Ostendorf, H., 2009. S. 152; Peters, K., 1960. S. 193; Mollenhauer, W., 1961, S. 162.
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daskvnis saxiT unda aRiniSnos, rom, samwuxarod, saqarTveloSi 
ar arsebobs statistika imis Sesaxeb, Tu ramdenad moqmedebs cixis 
pirobebi pirovnebis (arasrulwlovnis) resocializacia-reabilita-
ciaze, anu sCadis Tu ara Tavisuflebis aRkveTis adgilebidan gaTa-
visuflebuli arasrulwlovani kvlav danaSauls. dasavleT evropasa 
da amerikis SeerTebul StatebSi Catarebulma kvlevebma aCvena, rom 
is mozardebi, romelTac sapatimro sasjeli SeefardaT, sxvebTan Se-
darebiT, ufro xSirad sCadian ganmeorebiT danaSauls. maT Soris, 
daaxloebiT 75-80% xelmeored sCadis danaSauls gaTavisuflebi-
dan pirveli ori wlis ganmavlobaSi da TiTqmis naxevari isev ukan 
ubrundeba sasjelaRsrulebiT dawesebulebas.523 am sakiTxTan daka-
vSirebiT samarTlianad aRniSnavs l. fafiaSvili: `kriminalurma da 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis istoriam, aseve cixeebidan 
gamosuli axalgazrdebisaTvis sasjelis xelmeored misjis maRalma 
donem aCvena dasjaze dafuZnebuli sisxlissamarTlebrivi kontro-
lis tradiciuli midgomis marcxi~.524

2.8.3. Tavisuflebis aRkveTis gamoyenebis Tavisebureba 
amk-s 73-e muxlis meore da mesame nawilebis Tanaxmad, 14-dan 16 

wlamde asakis arasrulwlovnisTvis daniSnuli Tavisuflebis aRkve-
Tis vada erTi mesamediT mcirdeba. amasTanave, saboloo sasjelis 
vada ar unda aRematebodes 10 wels. 16-dan 18 wlamde asakis arasrul-
wlovnisTvis daniSnuli Tavisuflebis aRkveTis vada erTi meoTxediT 
mcirdeba. amasTanave, saboloo sasjelis vada ar unda aRematebodes 
12 wels.

2016 wlis 1 ianvramde moqmedi ssk-s 88-e muxlisgan gansxvavebiT 
axali amk-s 73-e muxli ufro lmobieria 16-dan 18 wlamde mozardebis 
mimarT da nacvlad 15 wliT Tavisuflebis aRkveTisa iTvaliswinebs 
12 wliT Tavisuflebis aRkveTas. mocemuli muxli awesebs arasrul-
wlovnisaTvis sasjelis sxva zomas, vidre srulwlovans SeiZleba 
Seefardos. aRniSnuli aris arasrulwlovanTa sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobis erT-erTi mniSvnelovani Tavisebureba, rac friad 
misasalmebelia.525

sanam uSualod amk-s 73-e muxls ganvixilavT, sainteresoa aras-
rulwlovani msjavrdebulis mimarT sasjelis miznebis garkveva.

• resocializacia _ msjavrdebulis konstituciuri ufleba
saqarTvelos konstituciis 39-e muxli socialuri saxelmwifos 

principsac moicavs. socialuri saxelmwifos principis Tanaxmad, sax-
elmwifo valdebulia, daexmaros iseT adamianebs (msjavrdebulebs), 

523  Diemer, H. /Schoreit, A. /Sonnen, B-R., 2008. S. 196; Ostendorf, H., 2013. S. 193.
524  fafiaSvili l., 2008, gv. 153.
525  mocemul TavSi gamoyenebulia wignis avtoris (m.SalikaSvilis) statia, rome-
lic pirvelad daibeWda JurnalSi „marTlmsajulebis xma~, #1, 2014.
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romlebic garkveuli mizezebis gamo veRar monawileoben sazogadoe-
briv cxovrebaSi. socialuri saxelmwifos principidan gamomdinare, 
saxelmwifo valdebulia, msjavrdebuls Seuqmnas resocializaci-
isTvis saWiro yvela piroba.526  msjavrdebulis ufleba resocial-
izaciaze momdinareobs saxelmwifosadmi sazogadoebis dakveTidan, 
saxelmwifom yvela Rone ixmaros, gaataros saTanado RonisZiebebi, 
rom damnaSavem aRar Caidinos danaSauli. msjavrdebulis resocial-
izacia emsaxureba TviTon sazogadoebas, romelic dainteresebulia, 
rom msjavr debulma ganmeorebiT ar daazianos Tanamoqalaqeebi.527

saqarTvelos konstituciis 39-e muxlSi gansazRvruli socialuri 
saxelmwifos principi sasjelis miznebTan mimarTebiT gulisxmobs, 
rom sasjelis TiToeuli mizani, saboloo jamSi, swored msjavrde-
bulis resocializacias unda iwvevdes. arasrulwlovnis SemTxvevaSi 
xdeba ara misi resocializacia, aramed misi aRzrda. xSirad aRzrda 
da resocializacia sinonimebadac ki gamoiyeneba. resocializacia 
swored xelaxal aRzrdas gulisxmobs. arasrulwlovanTa Sesaxeb ger-
manuli sisxlis samarTlis laitmotivad aRiarebulia aRzrda,528  ro-
melic msjavrdebuli arasrulwlovnis mimarT konkretuli individu-
aluri RonisZiebebis ganxorcielebiT miiRweva, anu SeiZleba iTqvas, 
rom germaniis sisxlis samarTali msjavrdebulis aRzrdaze saubrobs, 
Tu igi arasrulwlovania (Erziehungsgedanke), xolo resocializaciaze 
_ Tu igi zrdasrulia.529

arasrulwovnebis mimarT, maTi bio-fsiqologiuri mdgomareobidan 
gamomdinare, sasjelis miznebi   gulisxmobs [maT] xelaxal social-
izacia, aRzrdas  _ sazogadoebaSi damkvidrebuli qcevis wesebisa da 
normebisadmi pativiscemas.

• amk-s 73-e muxlis analizi
amk-s 73-e muxlis meore da mesame nawilebis daTqma mniSvnelovani 

SeRavaTia arasrulwlovnisTvis sasjelis zomis gansazRvris sakiTx-
Si, Tumca mas xSir SemTxvevaSi ar gaaCnia mozardze resocializaciis 
moxdenis efeqti, ver atarebs aRmzrdelobiT xasiaTs, radgan Tavisu-
flebis aRkveTis zoma mainc Zalian maRali rCeba.

amk-s 73-e muxlis analizisas daismis kiTxva, rogor unda iqnes 
gagebuli am muxlis daTqma: amasTanave, saboloo sasjeli ar unda 
aRematebodes. problemaSi ukeT gasarkvevad moviyvanT saerTo sa-
samarTloebis mier gamotanil erT-erT ganaCens. bolnisis raionu-
li sasamarTlos mier, 2008 wlis 26 dekembris #1/164.96 ganaCeniT, 

526  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. Tbilisi, 2013. gv. 
484. (muxli 39, izoria, l.).
527  Svabe, iur., 2011. gv. 214.
528  mWedliSvili-hedrixi, q., 2011. gv. 246.
529 Sead.: Meier, B-D./Rössner, D. /Schöch, H., 2003. S. 233; Eisenberg, U., 2006. S. 216; 
mWedliSvili-hedrixi, q., 2011. gv. 246.
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1994 wels dabadebuli arasrulwlovani m. a. cnobil iqna damnaSaved 
sisxlis samarTlis kodeqsis 138-e muxlis me-5 nawilis mixedviT da 
miesaja Tavisuflebis aRkveTa 18 (Tvrameti) wlis vadiT. amasTan, gam-
oyenebul iqna ss kodeqsis 88-e muxlis mesame nawili da mas saboloo 
sasjelis saxiT da zomad ganesazRvra Tavisuflebis aRkveTa 9 (cxra) 
wlis vadiT. 

sisxlis samarTlis kodeqsis 138-e muxlis me-5 nawiliT misjili 18 
weli Semcirda amave kodeqsis 88-e muxlis mesame nawilis safuZvelze 
_ erTi mesamediT, anu 6 wliT. mosamarTlem 18 wels gamoaklo erTi 
mesamedi, 6 weli, da miiRo 12 weli. ss kodeqsis 88-e muxlis mesame 
nawilis mixedviT ki, 14-dan 16 wlamde arasrulwlovnisaTvis daniSnu-
li Tavisuflebis aRkveTis vada Semcirdeba erTi mesamediT. amasTa-
nave, saboloo sasjeli ar unda aRematebodes aT wels. moyvanil gana-
CenSi erTi mesamediT Semcirebis Semdeg mosamarTlem arasrulwlovan 
msjavrdebul m.a.-s Seufarda cxra wliT Tavisuflebis aRkveTa.

ismis kiTxva, rogor unda iqnes gagebuli kanonmdeblis mier amk-s 
73-e muxlSi dafiqsirebuli fraza: saboloo sasjeli ar unda aRemate-
bodes aT wels an saboloo sasjeli ar unda aRematebodes Tormet 
wels, anu sakiTxavia, SeuZlia Tu ara mosamarTles, mas Semdeg, rac 
sasjelis zomas moaklo erTi mesamedi an erTi meoTxedi da sasjelis 
zoma mainc darCa aT an Tormet welze meti (rogorc es mocemul 
magaliTSia) arasrulwlovans Seufardos am zomaze naklebi sasjeli, 
pirvel SemTxvevaSi 9, 8, 7 da a. S. da meore SemTxvevaSi, 11, 10 da a. 
S. weli.

am sakiTxis Sesaxeb saerTo sasamarTloebis moqmedi an aramoqmedi 
mosamarTleebi kerZo saubarSi aRniSnaven, rom kanonmdebelma aras-
rulwlovans erTi SeRavaTi (igulisxmeba sasjelis erTi mesamediT an 
erTi meoTxediT Semcireba) ukve misca da meore SeRavaTi aRar aris 
am muxliT gaTvaliswinebuli, anu mosamarTles Cven mier moyvanil 
ganaCenSi arasrulwlovan m.a.-sTvis unda miesaja ara 9 wliT Tavisu-
flebis aRkveTa, aramed 10 wliT Tavisuflebis aRkveTa.

am sakiTxze, praqtikosi mosamarTlisgan gansxvavebiT, sxva mo-
sazreba gvaqvs, romelic SemdegSi mdgomareobs: aRniSnuli midgoma 
gasakritikebelia kanonismieri gansazRvris principis safuZvliT, 
rac sasjelebTan mimarTebaSi gulisxmobs bralis principze agebul 
sisxlissamarTlis sistemas.530

zemoaRniSnuli midgomiT izRudeba mosamarTlis damoukideblo-
ba. mosamarTles ar eZleva saSualeba, arasrulwlovan msjavrdebuls 
sasjeli miusajos misi braleulobis da pirovnebis gaTvaliswinebiT. 
„vinaidan danaSaulebrivi qmedebebi erTmaneTisgan gansxvavdeba bra-
lis xarisxiTa da samarTaldarRvevis simZimiT, mosamarTles SesaZle-
bloba unda hqondes, daniSnuli sasjeli moargos am gansxvavebul 
SemTxvevebs. dauSvebelia, rom mosamarTle, kanonis mkacri da mouqne-

530  Svabe, iur., 2011. gv. 373.



164

li normis safuZvelze, iZulebuli iyos, daniSnos iseTi sasjeli, 
romelic, misi SexedulebiT, ar Seesabameba damnaSavis mier Cadenil 
samarTaldarRvevas da mis braleulobas (ix: BVerfGE 54, 100 [109])~.531

kanonmdebeli ambobs, rom saboloo sasjeli ar unda aRemate-
bodes aT wels, anu ar unda iyos 10 welze meti, e. i. 10 welze na-
klebi sasjelis daniSvnas igi (kanonmdebeli) SesaZleblad miiCnevs. 
kanonmdebels rom surdes, 14-dan 16 wlamde arasrulwlovans miusa-
jos 10 wliT Tavisuflebis aRkveTa, maSin am muxls sxva formuli-
rebiT SemogvTavazebda, magaliTad, ase: 14-dan 16 wlamde arasrulw-
lovnisTvis daniSnuli Tavisuflebis aRkveTis vada Semcirdeba erTi 
mesamediT; amasTanave, Tu saboloo sasjeli aRemateba 10 wels, aras-
rulwlovans daeniSnos 10 wliT Tavisuflebis aRkveTa. 

kanonis formulireba _ saboloo sasjeli ar unda aRematebodes 
aT wels  gulisxmobs, rom mosamarTles SeuZlia, arasrulwlovans 
Seufardos 10 wlamde nebismieri zomis Tavisuflebis aRkveTa. nor-
mis amgvari ganmarteba mosamarTles SesaZleblobas aZlevs, sakuTari 
SexedulebiT da arasrulwlovnis pirovnuli da misi ojaxuri mdgo-
mareobis Seswavlis Semdeg, arasrulwlovans  misi resocializaci-
isaTvis adekvaturi sasjeli miusajos, rasac amk-s me-4 da me-14-e 
muxlebic iTvaliswineben.  

aseve aRsaniSnavia, rom arasrulwlovnisTvis dawesebuli ze-
moaRniSnuli SeRavaTi yovelgvar efeqts kargavs, Tu gaviTval-
iswinebT, rom ss kodeqsiT gaTvaliswinebuli  sanqciebi Zalian maRa-
lia da imave kodeqsis 59-e muxli, STanTqmasTan erTad, iTvaliswinebs 
sasjelis nawilobriv an mTlianad Sekrebas ganaCenTa erTobliobis 
dros. aqve unda aRiniSnos, rom ssk-s 59-e muxli zogadi xasiaTisaa da 
ar SeiZleba, Tanabrad gavrceldes rogorc srulwlovan, aseve aras-
rulwlovan msjavrdebulebze. arasrulwlovanTa mimarT liberaluri 
sisxlis samarTlis politikis ganxorcielebis farglebSi umjobesi 
iqneboda, arasrulwlovnis SemTxvevaSi ganaCenTa erTobliobis dros 
mxolod STanTqmas hqonoda adgili.

zemoaRniSnuli SeRavaTi aseve kargavs Tavis efeqts arasrulw-
lovnis mimarT, Tu gavaanalizebT amk-s 76-e muxlis farglebSi, rom-
lis mixedviT, sasamarTlos SeuZlia, daniSnos am kodeqsis Sesabam-
isi muxliT dawesebuli sasjelis zomis udables zRvarze naklebi 
sasjeli an sxva, ufro msubuqi saxis sasjeli, Tu arasrulwlovanma 
pirvelad Caidina danaSauli. mosamarTles unda hqondes imis Ses-
aZlebloba, rom, Tu saWirod miiCnevs, daniSnos kanoniT dadgenil 
sasjelis zomaze naklebi. mosamarTles, romelsac gavlili aqvs spe-
cialuri momzadeba mozardTa fsiqologiasa da pedagogikaSi, saqmis 
masalebidan gamomdinare da braldebuli mozardis pirovnuli, ojax-
uri, materialuri mdgomareobis Seswavlis Semdeg, Tu igi miva daskv-
namde, rom arasrulwlovans unda Seefardos sasjelis minimalur 

531  iqve.
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zRvarze naklebi, ufleba unda hqondes, imis miuxedavad iyo Tu ara 
mis mimarT warsulSi ganaCeni gamotanili, mozards Seufardos ad-
ekvaturi sasjeli, Tu amas mozardis aRzrda, misi resocializacia-
reabilitacia moiTxovs.

am muxlis imgvari gageba, rom mozardisTvis 10 an 12 welze na-
klebi sasjelis misja ar SeiZleba, gansaxilvelia aseve saxelmwifo 
resursebis sworad, racionalurad gamoyenebisa da ekonomikuri ana-
lizis kuTxiT. maRali zomis Tavisuflebis aRkveTis pirobebSi 21 
wlis asakis SesrulebisTanave arasrulwlovani  mozrdilTa cixeSi 
gadadis, sadac mozardis mimarT ganxorcielebuli sareabilitacio, 
aRmzrdelobiTi programebis efeqti umalve ikargeba, radgan mozar-
di urTierTobas iwyebs avtoritetul patimrebTan da adgeba krimi-
naluri karieris gzas. gamodis, rom saxelmwifo arasrulwlovanze 
cixis pirobebSi resurss tyuilad xarjavs, Tu igi 21 wlis asakis 
miRwevis Semdeg mosaxdeli sasjelis nawils mainc zrdasrul patim-
rebTan moixdis da kriminalur cxovrebas daubrundeba. maRali zo-
mis Tavisuflebis aRkveTis xSiri gamoyeneba gaumarTlebelia aseve 
ekonomikuri TvalsazrisiT. dRevandeli monacemebiT, saxelmwifos 
erTi msjavrdebulis Senaxva dReSi, daaxloebiT, 23 lari ujdeba. am 
TanxaSi samedicino momsaxureba ar Sedis. samarTlis ekonomikuri ana-
liziT naTeli xdeba, rom Tavisuflebis aRkveTa did ekonomikur xar-
jebTan aris dakavSirebuli da sasjelis maqsimalurad naklebi danax-
arjebiT aRsrulebis (ganxorcielebis) princips ewinaaRmdegeba. sxva 
mdgomareoba iqneboda im SemTxvevaSi, Tu msjavrdebulebi cixis pi-
robebSi dasaqmndebodnen  da maT mier Seqmnili produqcia garkveul 
ekonomikur sargebels moutanda rogorc Tavad msjavrdebuls, aseve 
aisaxeboda qveynis biujetze.532 

daskvnis saxiT unda aRiniSnos, rom amk-s 73-e muxlis meore da 
mesame nawilebis  daTqma _ saboloo sasjeli ar unda aRematebodes 
aT wels an 12 wels _ marTalia, amsubuqebs arasrulwlovni msjavrde-
bulis mdgomareobas, magram ewinaaRmdegeba konstituciiT gaTval-
iswinebul, bralis principze agebul sisxlis samarTlis sasjelTa 
daniSvnis midgomas da dRevandeli mkacri sasjelebisa da ganaCenTa 
nawilobriv an mTlianad SekrebiTobis pirobebSi, am normis gamoy-
enebis miuxedavad, sasjelTa zoma mainc maRali rCeba, rac gaumar-
Tlebelia, rogorc ekonomikuri, aseve kriminologiuri da, rac 
mTavaria, pedagogiuri TvalsazrisiT. gardatexis periodSi myofi 
arasrulwlovanisTvis 10 an 12 wliT Tavisuflebis aRkveTis daniS-
vna SeiZleba, misi pirovnebis ganviTarebisaTvis metad mZime Sedegebis 
momtani gamodges. adamianebs, romlebic grZelvadian sasjels ixdi-
an, Tanamoqalaqeebisadmi damokidebuleba ecvlebaT.533  isini xSirad 
Riziandebian, agresiulebi xdebian, urTierTobebSi SiSiT an gadame-

532  SalikaSvili, m., 2013. gv. 159.
533  Kawamura-Reindl, R., 2004. S. 284.
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tebuli mgrZnobelobiT gamoirCevian, rac sazogadoebaSi maT inte-
gracias arTulebs534 da ganmeorebiTi danaSaulis da TviTdazianebis 
albaTobas zrdis.535 

amk-s 73-e muxlis meore da mesame nawilebis  daTqma, saboloo 
sasjeli ar unda aRematebodes 10 wels an 12 wels, mosamarTlis mier 
gagebul unda iqnes, rogorc SesaZlebloba, arasrulwlovan msja-
vrdebuls Cadenili danaSaulis, bralis xarisxis, danaSaulisadmi, 
swavlisadmi da muSaobisadmi damokidebulebis, ojaxuri mdgomareo-
bis gaTvaliswinebiT miusajos Tavisuflebis aRkveTa 6 Tvidan 10 an 
12 wlamde.

 
• aRmzrdelobiTi efeqti
sasjelis ZiriTadi daniSnuleba arasrulwlovnebTan mimarTebaSi 

unda iyos maTi resocializacia-reabilitacia, anu aRzrda. sakiTx-
avia, ramdenad Seesabameba 10 wliT Tavisuflebis aRkveTa aRzrdis 
mizans? germanul iuridiul literaturaSi miCneulia, rom mozardis 
mimarT 5 wliT da ufro maRali zomiT Tavisuflebis aRkveTis misja 
mis aRzrdas ar gamoiwvevs.536

Sesabamisad, amk-s 73-e muxlis meore da mesame nawilebis  daTqma 
saboloo sasjeli ar unda aRematebodes 10 wels an 12 wels Tu iqneba 
ise gagebuli, rom mosamarTles ar eqneba am sasjelis zomaze dabali 
zomis daniSvnis ufleba, ar iqneba aRmzrdelobiTi xasiaTis matarebe-
li da winaaRmdegobaSi mova arasrulwlovanTa WeSmarit interesTan, 
mis aRzrdasTan.

2.9. ufro msubuqi sasjelis daniSvna
mniSvnelovania sasjelis zomis udables zRvarze naklebi sasjelis 

daniSvnis sakiTxi. saqarTvelos ssk 55-e muxlis Tanaxmad, sasamarTlos 
SeuZlia daniSnos am kodeqsis Sesabamisi muxliT dawesebuli sasjelis 
zomis udables zRvarze naklebi sasjeli an sxva, ufro msubuqi saxis 
sasjeli, Tu mxareebs Soris dadebulia saproceso SeTanxmeba. 

amk-s 76-e muxlis Tanaxmad ki, mosamarTle uflebamosilia aras-
rulwlovans dauniSnos kanoniT gaTvaliswinebul zRvarze naklebi an 
sxva, ufro msubuqi sasjeli, Tu mis mimarT warsulSi gamamtyunebeli 
ganaCeni gamotanili ar yofila da arsebobs Semamsubuqebel garemoe-
baTa erToblioba, ris gamoc mizanSewonilia kanoniT gaTvaliswineb-
ulze ufro msubuqi sasjelis daniSvna.

amk-s 76-e muxlis Canawers arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 
ganxorcielebis dros upiratesi Zala eniWeba, vinaidan amk arasrul-
wlovnebis sisxlis samarTlis ganxorcielebis specialuri kanonia. 
Sesabamisad, Tu arsebobs specialuri norma amk-s 76-e muxlis saxiT, 

534  iqve.
535  SalikaSvili, m., 2012. gv. 155.
536  Ostendorf, H., 2013. S. 185; Streng, F., 1998. S. 336. 
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is unda iqnes gamoyenebuli da ara ssk-is 55-e muxli.
amk-s 76-e muxlis Tanaxmad, imisaTvis, rom mosamarTlem SeZlos 

arasrulwlovans dauniSnos kanoniT gaTvaliswinebul zRvarze nak-
lebi an sxva, ufro msubuqi sasjeli, saWiroa, rom 1) warsulSi ar 
iyos am arasrulwlovanis mimarT gamotanili gamamtyunebeli ganaCeni 
da 2) mosamarTle mizanSewonilad miiCnevs am sasjelis daniSvnas.

amk-s amgvari midgoma misasalmebelia da marTlmsajulebaSi aras-
rulwlovanis WeSmariti interesis gaTvaliswinebis kuTxiT kidev 
erTi win gadadgmuli nabijia. Tu adre (amk-s 76-e muxlis SemoRebamde)  
mosamarTles ufleba ara hqonda daeniSna kanoniT gaTvaliswinebuli 
sasjelis zomaze ufro naklebi an ufro msubuqi sasjeli, Tu mxaree-
bs Soris saproceso SeTanxmeba ar iyo gaformebuli, axla mosamar-
Tles SeuZlia sakuTari mixedulebiT da arasrulwlovanis WeSmariti 
interesis gaTvaliswinebiT SearCios sasjelis is forma da zoma, ro-
melic mozardis resocializacia-reabilitacias uzrunveyofs. 

Tumca amk-s 76-e muxlis Canaweris formulireba `Tu mis mimarT 
warsulSi gamamtyunebeli ganaCeni gamotanili ar yofila~ SeiZleba wi-
naaRmdegobaSi modiodes saqarTvelos konstituciasTan. kerZod:

• adamianis pativisa da Rirsebis dacva pirvel rigSi gulisxmobs,  
adamianis uflebas, ar gaxdes „danaSaulTan brZolis obieqti 
misi konstituciurad daculi socialuri adgilisa da pati-
viscemis moTxovnis uflebaTa darRveviT~.537 amk-s 76-e muxlis 
Canaweri _ `Tu mis mimarT warsulSi gamamtyunebeli ganaCeni 
gamotanili ar yofila~ _ aSkarad aris konstituciis me-16 mux-
liT daculi uflebis pirovnuli Tavisuflebis SezRudva, rac 
konstituciis me-17 muxliT gaTvaliswinebuli Rirsebis Semad-
geneli nawilia.538 amk-s 76-e muxlis es Canaweri SesaZleblobas 
ar aZlevs arasrulwlovans, romelmac ukve moixada sasjeli, 
gaqarwylebuli aqvs nasamarTloba, Tavisuflad ganviTardes. 
misi wina danaSauli, imis miuxedavad, rom am danaSaulisaTvis 
moixda sasjeli, romelic gaqarwylebulia, mis momavals iseTi 
saxis problemad gasdevs, rom igi aSkarad danaSaulTan brZo-
lis obieqtad, saxelmwifosaTvis miznis miRwevis saSualebad 
ufro aris qceuli, vidre miznad.539

• amk-s 76-e muxlis Canaweri _ `Tu mis mimarT warsulSi gamam-
tyunebeli ganaCeni gamotanili ar yofila~ _ SeiZleba aseve wi-
naaRmdegobaSi modiodes konstituciis me-42-e muxlis meoTxe 
punqtiT gansaRzvrul uflebasTan erTi da igive qmedebisaTvis 
orjer msjavrdebis Taobaze (ne bis in idem). am uflebis mizania 

537  Svabe, iur., 2011. gv. 16.
538  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. Tbilisi, 2013. gv. 
112. (muxli 17, gociriZe, e.)
539  igive, gv. 108,109.
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daicvas adamiani erTi da igive qmedebisaTvis ormagad dasjisa-
gan.540 amk-s 76-e muxlis Canaweri marTalia ganmeorebiT dasjaze 
ar saubrobs, magram ne bis in idem farTo gagebiT Tu SevxedavT, 
saxeze gvaqvs Cadenili danaSaulisaTvis ukve sasjelmoxdili 
arasrulwlovanis uaryofiT mdgomareobaSi Cayeneba, arapirda-
pirad misi „dasja~.

• konstituciis 39-e muxlis Tanaxmad, socialuri saxelmwifo 
valdebulia uzrunvelyos msjavrdebulis resocializacia, 
xeli Seuwyos msjavrdebuls konstituciis me-16 muxliT garan-
tirebul pirovnebis ganviTarebis uflebis ganxorcielebaSi. 
amk-s 76-e muxlis CanaweriT _ `Tu mis mimarT warsulSi gama-
mtyunebeli ganaCeni gamotanili ar yofila~ _ xdeba arasrulw-
lovanisaTvis ara SesaZleblobis micema da resocializacia-re-
abilitacia, aramed warsulis gaxseneba, erTxel ukve moxdili, 
nasamarTloba gaqarwylebuli saqmis win wamoweva da uaryofiT 
mdgomareobaSi Cayeneba (ara xelis Sewyoba, aramed xelis SeSla), 
rac aseve ewinaaRmdegeba arasrulwlovanis WeSmariti intere-
sis princips. 

• amk-s 76-e muxlis Canaweri _ `Tu mis mimarT warsulSi gamam-
tyunebeli ganaCeni gamotanili ar yofila~ _ pirdapir ewinaaR-
mdegeba konstituciis me-14 muxliT garantirebul Tanasworo-
bis uflebas. kerZod, ssk-s 55-e muxliT gaTvaliswinebuli 
pirobebis dros srulwlovani braldebulis SemTxvevaSi saer-
Tod ar aris winapirobad mocemuli warsulSi gamamtyunebeli 
ganaCenis gamotanis sakiTxi, rasac amk-s 76-e muxli Seicavs. 
es is SemTxvevaa, rodesac „adamians an adamianTa jgufs [aras-
rulwlovan braldebulebs] saxelmwifo epyroba ufro uares-
ad, vidre msgavs viTarebaSi adamianTa sxva jgufs [srulwlovan 
braldebulebs]~.541 konstituciis me-14 muxlis Canaweri saxelm-
wifos avaldebulebs „Tanaswors Tanasworad, xolo araTanas-
wors misi Taviseburebis Sesabamisad araTanasworad da gansx-
vavebulad moeqces~. 542 am ori muxlis SedarebiT arasrulw-
lovani braldebuli ufro cud mdgomareobaSi imyofeba, vidre 
srulwlovani, rac rogorc aRiniSna rogorc konstituciis 
me-14 muxlis, aseve arasrulwlovanTa marTlmsajulebis zogad 
principebs ewinaaRmdegeba. 

• amk-s 76-e muxlis Canaweri _ ̀ Tu mis mimarT warsulSi gamamtyune-
beli ganaCeni gamotanili ar yofila~ _ msgavsia, warsulSi na-

540  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. Tbilisi, 2013. gv. 
550. (muxli 42, turava, m.)
541  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. Tbilisi, 2013. gv. 64. 
(muxli 14, gociriZe, e.)
542  kublaSvili, k., 2014. gv. 323.
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samarTlobis gamo an recidivis gamo msjavrdebulis uaryofiT 
mdgomareobaSi CayenebasTan. Tumca am konkretul SemTxvevaSi 
kanonmdebeli saubrobs ara nasamarTlobis mqone pirze, aramed 
arasrulwlovanze romlis mimarTac rodisRac, warsulSi gama-
mtyunebeli ganaCeni iqna gamotanili. am CanaweriT, kanonmdebe-
li realurad yvelanair saSualebas arTmevs mosamarTles aras-
rulwlovanis mimarT gamoiyenos msubuqi sasjeli, imis gamo, 
rom man warsulSi Caidina erTi danaSauli. kanonmdebeli Zalian 
mkacrad ganusazRvravs mosamarTles kriteriums da ar aZlevs 
imis saSualebas, rom mosamarTlem Tavad gadawyvitos sakiTxi 
braleuli pasuxismgeblobis principidan gamomdinare, anu mo-
zards Cadenil qmedebaSi sakuTari braleulobis da pirovnebis 
mixedviT SeurCios sasjeli.543

saqarTvelos pirobebSi, rodesac sasjelaRsrulebis departa-
mentis arasrulwlovanTa sareabilitacio dawesebulebaSi 14-dan 18 
wlamde pirebi ixdian sasjels da maTTvis Sefardebuli sasjeli maRa-
lia, arasrulwlovani msjavrdebuli gadahyavT Cveulebriv srulw-
lovan patimrebTan, riTac ikargeba im resocializaciis programebiT 
gamowveuli efeqti, romlebic SesaZloa ganxorcielda arasrulwlov-
anTa aRmzrdelobiT dawesebulebaSi da arasrulwlovani urTierTo-
bas iwyebs masze ufros kriminalebTan, romlebTan urTierTobiTac 
igi SeiZleba kriminaluri karieris Seqmnis gzas daadges. 

aucilebelia gadaixedos sasjelTa zomis kanoniT dadgenili 
zRva ri arasrulwlovnebTan mimarTebiT, raTa sasjelma arasrulw-
lovanTa sareabilitacio dawesebulebaSi miaRwios Tavis mizans _ re-
socializacias _ da aRar gaxdes saWiro arasrulwlovnis gadayvana im 
cixeebSi, sadac (xSir SemTxvevaSi kriminali) srulwlovani msjavrde-
bulebi ixdian sajels. 

saqarTveloSi, rogorc zemoT vnaxeT, dasavleT evropis qveynebi-
sagan gansxvavebiT, arasrulwlovanTaTvis Tavisuflebis aRkveTis Se-
fardeba sami, oTxi an xuTi wliT Zalian xSiria, maSin rodesac imave 
dasavleTis qveynebSi eqvsi Tvidan or wlamde imyofebian arasrul-
wlovnebi cixeSi, vinaidan dabali sasjeli (erTi an ori weli Tavi-
suflebis aRkveTa) pedagogiur-aRmzrdelobiTi TvalsazrisiT ufro 
efeqturia, vidre maRali zomis sasjeli. hamiltonis544 mier mopove-
buli informaciiT, saqarTveloSi 2008 wlamde gasamarTlebul aras-
rulwlovanTa 32,5%-s misjili aqvs Tavisuflebis aRkveTa  5 wlis 
vadiT. magaliTisaTvis, germaniaSi 3-5 wlamde Tavisuflebis aRkveTa 
misjili aqvs arasrulwlovanTa 3,3%-s, xolo 5 wlidan zeviT _ 0,7%-

543  Svabe, iur., 2011. gv. 373.
544  ix. eseqsis (inglisi) universitetis profesoris qerolin hamiltonis mier 
gaeros bavSvTa fondis iniciativiT 2007 wlis analizi saqarTveloSi arasrulw-
lovanTa marTlmsajulebis sistemis Sesaxeb.
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s.545 aRniSnuli faqti, pirvel rigSi, miuTiTebs saqarTveloSi zoga-
dad mkacri sisxlissamarTlebrivi politikis Sesaxeb, rac aramarto 
xels uSlis arasrulwlovani damnaSavis resocializacias, aramed 
uaryofiTad moqmedebs cixeebSi adamians uflebaTa dacvaze, vinaidan 
maRali sasjelebi cixis gadatvirTulobasac uwyobs xels.

545  Laubenthal, K./Baier, H./Nestler, N., 2015. S. 328, 324.
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Tavi mexuTe
arasrulwlovanTa saproceso Taviseburebani 

amk-s meSvide, merve da mecxre Tavi iTvaliswinebs saproceso Ta-
viseburebebs. srulwlovanisagan gansaxvavebiT arasrulwlovnisadmi 
saproceso mopyroba garkveuli Tviseburebebis matarebelia, rac 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aucilebeli pirobaa. bavSvis 
uflebaTa konvenciis me-3 muxli pirdapir miuTiTebs bavSvis WeSma-
riti interesis ukeT uzrunvelyofas marTlmsajulebis nebiesmier 
etapze, iqneba es gamoZieba, sasamarTlo Tu sasjelaRsruleba, sax-
elmwfo Tu kerZo piri.

1. arasrulwlovanTa saqmiswarmoebis saxelmwifo struqturebi

saqarTvelos mier nakisri saerTaSoriso samarTlebrivi valdeb-
ulebebis mixedviT, dacul unda iqnes arasrulwlovnis uflebebi ro-
gorc gamoZiebis etapze, ise saqmis ganxilvis periodSi da gamotanil 
iqnes kanonieri, dasabuTebuli da samarTliani ganaCeni. am moTxovne-
bidan gamomdinare, amk iTvaliswinebs arasrulwlovanTa saqmeebis 
warmoebis gansxvavebul wess, romlis erT-erTi aucilebeli piroba 
aris saqmismwarmoebel pirTa mier mozardis bunebis kargad codna da 
saqmiswarmoebis dros misi gaTvaliswineba.

amk-s me-3 muxlis me-6 nawilis mixedviT, arasrulwlovanTa mar-
Tlmsajulebis procesis mwarmoebeli piri/procesis monawile piri 
aris mosamarTle, gamomZiebeli, prokurori, policieli, advokati, 
socialuri muSaki, mediatori, probaciis oficeri, arasrulwlovan-
Ta sareabilitacio dawesebulebis personali, Sesabamisi patimrobis 
dawesebulebis personali, romelic monawileobs arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis procesSi da romelsac gavlili aqvs special-
uri momzadeba arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi, xolo am mux-
lis me-2 nawilis „b~ qvepunqtiT gaTvaliswinebuli administraci-
uli samarTaldarRvevis SemTxvevaSi _ agreTve administraciuli 
samarTaldarRvevis oqmis Sedgenaze uflebamosili piri. 

2007 wlis maisis Tvemde mxolod is mosamarTleebi ixilavdnen 
arasrulwlovnis mier Cadenili danaSaulis saqmeebs, romlebsac  
gavlili hqondaT specialuri momzadeba mozardTa pedagogikasa da 
fsiqologiaSi. 2007 wlis 23 maisis cvlilebiT prokurorebisa da 
gamomZieblebisTvisac aucilebeli gaxda specialuri momzadebis 
gavla. aRniSnuliT saqarTvelo dauaxlovda arasrulwlovanTa mar-
Tlmsajulebis saerTaSoriso standartebs. am mxriv sainteresoa 
arasrulwlovanTa mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Ses-
axeb gaerTianebuli erebis organizaciis minimaluri standartuli 
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wesebis (pekinis wesebi) daTqma, romelic Seexeba arasrulwlovanTa 
saqmis ganxilvaSi monawile pirTa `profesionalizmsa da momzadebis  
aucileblobas~ da romelic  ganmartavs,  rom  arasrulwlovanTa 
saqmeebiT dakavebul mTel kontingents esaWiroeba aucilebeli pro-
fesionaluri kompetenturobis uzrunvelyofa da SenarCunebisaTvis  
aucilebeli  profesiuli  momzadeba,  muSaobis procesSi swavlebis, 
gadamzadebis kursebisa da swavlebis sxva Sesabamisi saxeebis gamoy-
eneba. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis organoebis personali 
SerCeuli unda iyos arasrulwlovanTa sxvadasxva kategoriis gaT-
valiswinebiT, romlebsac aqvT marTlmsajulebasTan kontaqti. pe-
kinis me-12 wesis mixedviT, aucilebelia arasrulwlovanTa saqmeebSi 
monawile marTlwesrigis ganmxorcielebeli yvela Tanamdebobis piris 
(policielis) specialuri momzadeba. Tavisi funqciebis saukeTesod 
ganxorcielebis mizniT policiis TanamSromlebi, romlebic xSirad 
an gansakuTrebulad arian dakavebulebi arasrulwlovanTa saaqmee-
biT an, romlebic ZiriTadad dakavebulebi arian arasrulwlovanTa 
Soris danaSaulobis profilaqtikiT, sistematurad unda gadiodnen 
specialur instruqtaJs da momzadebas. msgavs miTiTebebs arasrul-
wlovanTa saqmeebze momuSave personalis mimarT iTvaliswinebs aseve 
arasrulwlovanTa danaSaulobis prevenciis Sesaxeb gaeros saxelmZR-
vanelo principebis (`riadis saxelmZRvanelo principebi~) 58-e muxli.

amk-s me-16 muxli akonkretebs Tu vis aqvs arasrulwlovanTa mar-
Tlmsajulebis procesis warmoebis ufleba da acxadebs, rom mxolod 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi specializebuli pirebi, garda 
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 120-e muxlis 
me-8 nawiliT, 121-e muxlis me-2 nawiliTa da 171-e muxlis me-2 nawiliT 
gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. xolo Tu arasrulwlovnis mimarT 
saproceso moqmedeba araspecializebulma pirma ganaxorciela, man 
amis Sesaxeb dauyovnebliv unda acnobos arasrulwlovanTa marTlm-
sajulebaSi specializebul pirs, romelmac unda ganagrZos proce-
si, xolo araspecializebuli piri dauyovnebliv unda CamoSordes 
arasrulwlovnis marTlmsajulebis process. garda amisa, rogorc 
ukve aRiniSna, amk-s me-3 muxlis me-6 nawiliT gaTvaliswinebul pirs, 
garda imave muxlis me-2 nawilis „b~ qvepunqtiT gaTvaliswinebuli 
administraciuli samarTaldarRvevis SemTxvevaSi administraciuli 
samarTaldarRvevis oqmis Sedgenaze uflebamosili pirisa, gavlili 
unda hqondes specialuri swavleba arasrulwlovanTan urTierTobis 
meTodikasa da masTan dakavSirebul sxva sakiTxebSi.

arasrulwlovanTan pirveli kontaqti, mis mier danaSaulis Cad-
enis SemTxvevaSi, swored policiels, prokurorsa da gamomZiebels 
uwevs. isini warmarTaven gamoZiebas, vidre saqme sasamarTloSi gansax-
ilvelad gadaigzavneba da Sesabamisad, arasrulwlovnis momavlis 
gansazRvraSi did rols TamaSoben.  samarTaldamcavi organoebis war-
momadgenlebs swored pirveli moqmedebis dros marTebT metismeti 
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sifaqize arasrulwlovanTa mimarT.546 
imisaTvis, rom arasrulwlovani damnaSavis aRzrdaze aqcenti ga-

keTdes misi samarTaldamcav organoebTan pirveli kontaqtidanve, 
kriminologebi gvTavazoben, rom arasrulwlovanTa saqmeebiT ZiriTa-
dad qalebi dasaqmdnen, vinaidan isini (qalebi) aRzrdis gansakuTrebul 
Tvisebebs floben, romelTa gamoyeneba xels Seuwyobda mozardi dam-
naSavis resocializacias (aRzrdas).547

1.1. policieli, gamomZiebeli, prokurori arasrulwlovanTa pro-
cesSi

sisxlis samarTlis politika arasrulwlovan damnaSaveTa mimarT 
mniSvnelovnad Seicvala bolo wlebis ganmavlobaSi. swored am re-
formebis Sedegad unda CaiTvalos prokurorebisa da gamomZieblebis 
gadamzadeba mozardTa pedagogikaSi da fsiqologiaSi. amk-s me-18-e da 
me-19-e muxli iTvaliswinebs specializebuli policielis, gamomZie-
blis da prokuroris instituts. sssk-is 37-e muxlis Tanaxmad, 
gamomZiebeli moqmedebs prokuroris miTiTebebis mixedviT, Sesabam-
isad prokuroris gadamzadeba unda xdebodes ufro maRali stand-
artebiT, vidre gamomZieblis.

Sinagan saqmeTa saministros warmomadgenels an gamomZiebels 
pirveli Sexeba aqvs kanonTan konfliqtSi myof mozardTan. Sinagan 
saqmeTa saministros warmomadgenelTan an gamomZiebelTan mozar-
dis pirveli kontaqtiT mas  Camouyalibdeba warmodgena saxelmwifo 
struqturebze. es kontaqti ganapirobebs SemdgomSi rogorc mis 
(mozardis) samarTaldamcav organoebTan TanamSromlobis survils, 
aseve saxelmwifo struqturebisadmi ndobis Camoyalibebis sakiTxs. 
kanonTan konfliqtSi myofi mozardis Sinagan saqmeTa saministros 
warmomadgenebTan an gamomZiebelTan pirveli urTierToba (Sexeba) 
SeiZleba gadamwyveti aRmoCndes saxelmwifo organoebTan TanamS-
romlobis TvalsazrisiT. adgili Tu eqneba mozardisadmi arasasia-
movno damokidebulebas (abuCad agdeba, dacinva, fsiqikuri Tu fizi-
kuri Zalis gamoyeneba), Semcirdeba mozardis mxridan gamoZiebis 
dros TanamSromlobis albaToba, xolo daikargeba ndoba saxelmwifo 
struqturebisadmi, rac mozardis saxelmwifo da sazogadoebisagan 
gaucxoebas da kriminaluri subkulturisadmi midrekilebas gamoi-
wvevs.

mocemuli amk ar iTvaliswinebs Sss-s organoebis mxridan aRmzrde-
lobiTi xasiaTis prevenciuli RonisZiebebis ganxorcielebis sakiTxs. 
kerZod, sasurveli iqneboda Tu policia  aRmzrdelobiTi xasiaTis 
saubrebs ganaxorcielebda meore donis prevenciis farglebSi, anu 
danaSaulze, savaraudo samarTlebriv Sedegze da a.S. gaesaubreboda 
im mozardebs, romlebic maRali riskis qveS dganan, rom danaSauli 

546 boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 44.
547  Eisenberg, U., 2010. S. 341; aseve ix. wiqariSvili k., 2002, gv. 173.
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Caidinon.548 policia sazogadoebrivi usafrTxoebisa da marTlwesri-
gis uzrunvelsayofad axorcielebs prevenciuli xasiaTis RonisZie-
bebs, romlebic gansazRvrulia policiis Sesaxeb kanoniT.549

prokuroris zedmiwevniT kargi momzadeba mozardis fsiqologia-
sa da pedagogikaSi mniSvnelovnad Seuwyobs xels mis mier diskreci-
uli uflebis sworad da samarTlianad gamoyenebas. prokurori dis-
kreciul uflebamosilebas axorcielebs swored Sinagani rwmenisa da 
codnis saSualebiT. saqarTvelos mTavari prokuroris 2014 wlis 30 
dekembris #201-m brZanebiT 2015 wlis pirveli ianvridan arasrulw-
lovani braldebulis s/s saqmeze uflebamosilebas anxorcieleben is 
prokurorebi, romlebmac gaiares damatebiTi momzadeba arasrulw-
lovanTa marTlmsajulebaSi, pedagogikaSi da fsiqologiaSi.

amk-s 38-e da sssk-s me-16 muxli gansazRvravs sisxlissamarTlebri-
vi devnis dawyebisa da Sewyvetis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisas 
prokuroris diskreciuli uflebamosilebis sakiTxs. prokuroris 
diskreciuli uflebamosileba gulisxmobs sakuTari SexedulebiT 
sisxlissamarTlebrivi devnis dawyebas an sisxlissamarTlebrivi dev-
nis dawyebaze uaris Tqmas. 

saqarTvelos iusticiis ministris 2010 wlis 8 oqtombris #181 
brZanebis Tanaxmad, prokurorma diskreciuli uflebamosileba unda 
gamoiyenos garkveuli kriteriumebis gaanalizebis safuZvelze. es 
kriteriumebia: saxelmwifos samarTlebrivi prioritetebi, danaSau-
lis buneba da simZime, sisxlissamarTlebrivi devnis prevenciuli 
gavlena, piris braleulobis xarisxi, piris danaSaulebrivi warsuli, 
piris TanamSromlobis survili, pirovnuli maxasiaTeblebi, mosalod-
neli sasjeli.

kriminologiuri TvalsazrisiT, arasrulwlovnebi gamoirCevian 
msubuqi xasiaTis danaSaulis CadeniT, TanamSromloben gamoZiebas-
Tan; isini jer kidev Camouyalibebeli pirovnebebi arian da SesaZle-
belia sasjelaRsrulebis dawesebulebis gareT (aRzrdis meTodebiT) 
maTi gamosworeba. srulwlovnebisagan gansxvavebiT isini naklebi 
kriminaluri energiis matareblebi arian da maT mimarT ar SeiZleba 
gamoiyenebodes generaluri (zogadi) prevencia,550 anu maT sisxlis-
samarTlebriv devnas ar SeiZleba hqondes zogadi prevenciuli xasi-
aTi, vinaidan arasrulwlovnis mimarT gamoyenebuli zogadi prevencia 
scildeba misi (arasrulwlovnis) individualuri aRzrdis sferos. 

marTebuli iqneboda prokuroris diskreciuli uflebamosilebis 
instituti mozardisaTvis marTlmsajulebis sistemis Tavidan ac-
ilebis erT-erT saSualebad CaTvliliyo. prokurors didi pasux-
ismgebloba ekisreba sisxlissamarTlebrivi devnis dawyebisa da 

548   Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 150; merdoki, j./ roSe, r., 
2013. gv. 175; TumaniSvili, g., 2014. gv. 117.
549  turava, p., 2014. gv. 132,133.
550  Ostendorf, H., 2009. S. 146-147.
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Sewyvetis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisas. igi am pasuxismgeblobas 
marto axorcilebs da valdebulia mozardis pirovneba Seafasos. 
pirovnebis Sefaseba da misi qmedebis prognozi erT-erTi yvelaze 
rTuli sakiTxia kriminologiaSi.551 arasrulwlovnobis asakis din-
amikidan gamomdinare samomavlod danaSaulis gareSe cxovreba metad 
rTuli dasajerebelia,552 Tumca aq ukve yuradReba mozardis motiva-
cias, socialur garemos da qveyanaSi arsebul sareabilitacio pro-
gramebs eqceva. eWvi imis Taobaze Caidens Tu ara mozardi momavalSi 
danaSauls unda gadawydes mozardis sasargeblod. amk-s 27-e muxlis 
me-4 nawili pirdapir ar iTvaliswinebs mozardis individualuri Se-
fasebis angariSis momzadebas diskreciuli uflebamosilebis gamoy-
enebis dros. es prokurors SeuZlia sakuTari iniciativiT, ra dro-
sac gamoaqvs dadgenileba mozardis Sesaxeb individualuri Sefasebis 
angariSis momzadebis Taobaze, Tu amis saSualebas aZlevs saqmis mim-
dinareoba da vadebi (amk-s 27-e muxlis me-4 nawili).                                                        

prokuroris diskreciul uflebamosilebazea damokidebuli mo-
zardis samomavlo bedi, mis mimarT sisxlissamarTlebrivi devnis 
dawyebisa Tu Sewyvetis sakiTxi. am metad sapasuxismgeblo sakiTxis 
gadawyvetisas moazrdis mimarT naklebi iqneba Secdomebi Tu proku-
rori gamoiyenebs mozardis Sesaxeb individualuri Sefasebis anga-
riSs, gaecnoba mas da amis Semdeg miiRebs gadawyvetilebas mozardis 
mimarT sisxlissamarTlebrivi devnis dawyebisa an Sewyvetis Sesaxeb. 
gasaTvaliswinebelia, rom prokurori sisxlissamarTlebrivi devnis 
dawyebisa an Sewyvetis Sesaxeb gadawyvetilebas iRebs danaSaulis Ca-
denidan Zalian swrafad da ase swrafad mozardis Sesaxeb individu-
aluri Sefasebis angariSis momzadeba SeiZleba verc moxerxdes. Tum-
ca, mozardis WeSmariti interesis dacvis principi avaldebulebs 
prokurors miiRos (pirvel rigSi) mozardis momavlisaTvis sasikeTo 
gadawyvetileba. swored, aq unda CaerTos probaciis erovnuli bioros 
TanamSromeli, romelic SesaZleblobis farglebSi, Zalian swrafad 
SeZlebs pirvelad individualuri Sefasebis angariSis momzadebas mo-
zardis Taobaze, rac prokurors daexmareba mozardis mimarT dis-
kreciuli uflebamosilebis farglebSi sisxlissamarTlebrivi devnis 
dawyebisa da/an Sewyvetis sakiTxi gadawyvetisas. 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sakiTxebze prokurorebi da 
gamomZieblebi xSirad gadian treningebs. maT gadaecemaT Sesabamisi 
sertifikatebi da ufleba eZlevaT monawileoba miiRon arasrulw-
lovanTa saqmeebis ganxilvaSi. prokurorebisa da gamomZieblebis kargi 
gadamzadeba ganpirobebulia aseve swrafi marTlmsajulebis ganxor-
cielebisa da gamoZiebis dros mozardis saukeTeso interesis gaTval-
iswinebis principebidan gamomdinare.553 saWiroa aseve, ara mxolod im 

551  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 260,261.
552  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 166.
553  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 432.
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pirebis gadamzadeba, visac uSualo kavSiri aqvs arasrulwlovanTan, 
aramed maTic, visTanac gamomZiebeli (policieli), prokurori aTanx-
mebs Tavis gadawyvetilebas arasrulwlovanis Sesaxeb. 

garda imisa, rom gaWianurebuli procesis dros rTuldeba mtki-
cebulebebis mopoveba, es mtkivneuli xdeba procesis monawile bral-
debulisaTvis, gansakuTrebiT Tu igi arasrulwlovania.554 

praqtikuli TvalsazrisiT, problemas warmoadgens imis dad-
gena, gaiara Tu ara gamomZiebelma an prokurorma pedagogikisa da 
fsiqologiis kursebi.555  arc sssk da arc amk ar iTvaliswinebs proku-
roris, gamomZieblis valdebulebas maT mier arasrulwlovnis saq-
mis gamoZiebis/ganxilvis SemTxvevaSi pedagogikasa da fsiqologiaSi 
gavlili momzadebis damadasturebeli dokumentis (misi aslis) war-
modgenis Sesaxeb, gansxvavebiT advokatisa, romelic amk-s me-20 mux-
lis Tanaxmad, valdebulia sxva sabuTebTan erTad waradginos aseTi 
kursis gavlis Sesaxeb damadasturebeli dokumenti.  prokuroris da 
gamomZieblis SemTxvevaSi mxare moklebulia SesaZleblobas, Tavisi 
(dasacavi piris, mrwmuneblis) interesebidan gamomdinare (droulad) 
gadaamowmos daculia Tu ara kanonis moTxovna. 

sasurvelia, advokatebis msgavsad, gamomZiebelma an prokurorma 
saqmes daurTon arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi, pedagogikasa 
da fsiqologiaSi gavlili momzadebis damadasturebeli dokumenti, 
xolo mosamarTlem es dokumenti warmoadginos (da saqmes daurTos) 
mxaris moTxovnis SemTxvevaSi.

1.2. arasrulwlovanTa mosamarTle 
saqarTvelos saerTo sasamarTloebis sistema ar iTvaliswinebs 

arasrulwlovanTa saqmeebis ganmxilvel specialur sasamarTloebs. 
amis miuxedavad, kanonmdebeli mainc mosamarTleTa maRal standarts 
adgens mozardTa saqmis gansaxilvelad. amk-s me-17-e muxlis mixed-
viT, raionul (saqalaqo) sasamarTloSi kanonTan konfliqtSi myofi 
mozardis saqmes ganixilavs arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi 
specializebuli mosamarTle. Tu saqme kolegiurad ganixileba _ sa-
samarTlo kolegia, romlis sul mcire ori wevri, maT Soris, kole-
giis Tavmjdomare, arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi speciali-
zebuli mosamarTlea. saapelacio sasamarTlosa da saqarTvelos 
uzenaes sasamarTloSi kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovnis 
saqmes ganixilavs sasamarTlo palata, romlis sul mcire ori wevri, 
maT Soris, palatis Tavmjdomare, arasrulwlovanTa marTlmsajule-
baSi specializebuli mosamarTlea (me-17 muxlis meore nawili). am 
mosamarTleebma gaiares specialuri momzadeba pedagogikasa da fsiqo-
logiaSi (amk-s me-3 muxlis me-6 nawili). aRniSnuli sakiTxi jer kidev 
adre moqmedi, 1998 wels miRebuli, sssk-iT regulirdeboda. rogorc 

554  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 432; TumaniSvili, g., 2014. gv. 77.
555  boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 44.



177

sazogadoeba, ise kanonmdebeli ufro adre Seudga imaze fiqrs, rom 
mosamarTles maRali kvalifikacia unda hqonoda pedagogikasa da 
fsiqologiaSi da ise gadaewyvita mozardis bedi. mosamarTlis mimarT 
amgvari damokidebuleba gamowveuli iyo misi mdgomareobiT sisxlis 
samarTlis procesSi, konkretulad ki mosamarTle, rogorc ganaCenze 
pasuxismgebeli piri, kargad unda Caswvdomoda mozardis pirovnebas 
da mxolod amis Semdeg mieRo gadawyvetileba. mosamarTleebi iusti-
ciis saswavlo skolaSi sistematurad gadian treningebs mozardTa 
pedagogikasa da fsiqologiaSi.

mosamarTle, romelic ixilavs arasrulwlovnis saqmes, valdebu-
lia gadawyvetilebisas mxedvelobaSi miiRos sasjelis mizani _ aras-
rulwlovnis aRzrda, misi resocializacia-reabilitacia.556

arasrulwlovanTa mosamarTlis profesionalizmi garda peda-
gogiuri unar-Cvevebisa damokidebulia mis dakvirvebis unarze, ga-
mocdilebaze da mdidar praqtikaze.557 mosamarTlisaTvis arasrul-
wlovanTa fiqologiisa da pedagogiuri unar-Cvevebis moTxovna re-
aluri unda iyos, vinaidan pirovnuli kontaqti garda mosamarTlisa 
arasrulwlovanTan gamomZiebels, prokurors da sasjelaRsrulebis 
TanamSromelsac aqvs da mxolod mosamarTlis mier mozardze peda-
gogiuri zemoqmedeba drois da urTierTobis naklebi intensivobis 
gaTvaliswinebiT TiTqmis SeuZlebelia.558 Sesabamisad, arasrulwlov-
anTa mosamarTlis saqmianobis upirveles amocanad miCneul unda iqnes 
konkretuli arasrulwlovanisadmi konkretuli sasjelis saxis Ser-
Cevis sakiTxi. mosamarTlis gadamzadeba da gamocdilebis dagroveba 
sWirdeba swored am sakiTxSi. konkretuli mozardis mimarT gamoiy-
enos iseTi saxis konkretuli sasjeli, romelic mis aRzrdas uzrun-
velyofs.559 imisaTvis, rom mosamarTlem (prokurorma) SeZlos pedago-
giuri unar-Cvevebis praqtikaSi gamomuSaveba pirvel rigSi aucilebe-
lia, rom mozardebi uyvardes, maTi mdgomareobis empaTia SeeZlos,560 
humanurad epyrobodes561 da kargad erkveodes iseT disciplinebSi, 
rogoricaa: bavSvis fsiqologia da fsiqiatria, kriminologia, socio-
logia da pedagogika (mozardTa hobifsiqologi iyos)562.

saqarTvelos konstituciis 86-e muxlis mixedviT, mosamarTle 
(maT Soris arasrulwlovnebis) SeiZleba iyos 30 wlis saqarTvelos 
moqalaqe, Tu mas aqvs umaRlesi iuridiuli ganaTleba da special-
obiT muSaobis sul cota 5 wlis gamocdileba. arasrulwlovnebis 
mosamarTleTa asaki, vfiqrobT, dabalia ramdenime mniSvnelovani 
garemoebis gamo: 

556  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 373.
557  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 373.
558  iqve.
559  igive, gv. 374.
560  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 214.
561  Ostendorf, H., 2009. S. 240.
562  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 374; Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, 
B-R., 2011. S. 287.
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• mosamarTlis Sinagani rwmena, romlis safuZvelzec man unda 
Seafasos arasrulwlovani da gamoitanos misi qmedebisaTvis 
adekvaturi da mozardis saukeTeso momavlisaTvis gankuTvni-
li sasjeli, damokidebulia or friad mniSvnelovan komponen-
tze: kargi ganaTleba da cxovrebiseuli gamocdileba. saqarT-
veloSi dRes arsebuli ganaTlebis mdgomareoba ar iZleva sru-
lyofilad maRali kvalifikaciis ganaTlebis miRebis SesaZle-
blobas, komentarebis, monografiebis naklebobis da praqtikis 
siRrmiseuli analizis ararsebobis gamo. gamonakliss warmoad-
genen is mosamarTleebi, romelTac SeuZliaT ucxouri liter-
aturis gacnoba. rac Seexeba Sinagani rwmenis meore komponents 
_ gamocdilebas _ 30 wlis mosamarTle, romelsac mxolod 
xuTi wlis samuSao gamocdileba unda hqondes, sakmarisad ver 
gaaanalizebs mozardis pirovnebas da Sesabamisad, ver gamoi-
tans misTvis adekvatur da misi socializaciisaTvis saWiro 
gadawyvetilebas.

• 30 wlis arasakmarisi ganaTlebis mqone mosamarTle, kanoniT 
gaTvaliswinebuli specialuri seminarebis miuxedavad fsiqo-
logiasa da pedagogikaSi, siRrmiseulad ver Caswvdeba mozar-
dis problemas, vinaidan mas jer ar miuRia sakmarisi cxovrebi-
seuli gamocdileba. umjobesi iqneboda arasrulwlovani dam-
naSaveebis saqmeebi ganexila iseT mosamarTles, romelsac ara 
marto didi samosamarTlo saqmianobis, aramed mdidari (sxva-
dasxva samsaxurSi muSaobis gamocdileba, cxovrebiseuli sxva 
aqtivobebi, ojaxis da Svilebis yola da a.S.) cxovrebiseuli 
gamocdilebac aqvs.

iuvenaluri iusticiis erT-erT principad _ sasamarTlo procesis 
maqsimaluri individualizacia _ iTvleba mozardis saqmis mosamarT-
lis mier erTpirovnulad ganxilva, rac ganapirobebs mosamarTlis 
individualur kavSirs arasrulwlovanTan.563

amk-s me-14 muxlis mixedviT, arasrulwlovnis mimarT 
gadawyvetilebis miRebisas gaiTvaliswineba misi individualuri maxa-
siaTeblebi: asaki, ganviTarebis done, cxovrebis, aRzrdisa da ganvi-
Tarebis pirobebi, ganaTleba, janmrTelobis mdgomareoba, ojaxuri 
viTareba da sxva garemoebebi, romelic arasrulwlovnis xasiaTisa da 
qcevis Taviseburebebis Sefasebis da misi saWiroebebis gansazRvris 
SesaZleblobas iZleva.

saqarTvelos sssk-s 320-e muxlis Tanaxmad, arasrulwlovnis pro-
cesSi gamokvleul unda iqnes arasrulwlovnis cxovrebis, aRzrdis, 
ganviTarebis pirobebi, ojaxuri viTareba da sxva garemoebebi, ro-
melic misi xasiaTisa da qcevis Taviseburebebis Sefasebis SesaZle-

563  boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 51.
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blobas iZleva.564

zemoaRniSnuli garemoebebi SeiZleba daiyos obieqtur da subieq-
tur garemoebebad.565 kerZod, obieqturi garemoebebia: arasrulwlov-
nis cxovrebis, aRzrdis, ganviTarebis pirobebi (ekonomikuri pirobebi, 
mSobelTa/mzrunvelTa pirovnebis Seswavla, ojaxis, arasrulwlovnis 
warsuli (mag. devniloba), urTierToba sazogadoebis wevrebTan, sxva 
ojaxuri pirobebi, sxva maszed asakiT ufrosi pirebis gavlena; subi-
eqturi garemoebebia: fsiqikuri ganviTarebis done (nebisyofa, emoci-
uroba), janmrTelobis mdgomareoba, sxva pirovnuli Taviseburebebi 
(xasiaTi, temperamenti, gonebrivi ganviTereba).566

arasrulwlovnis cxovrebis, aRzrdis, ganviTarebis pirobebis, 
ojaxuri viTarebisa da sxva garemoebebis dadgena evalebaT rogorc 
gamomZiebels, aseve prokurorsa da mosamarTles. Tumca, vfiqrobT, 
am komponentebis sasamarTlos mier gamokvleva yvelaze mniSvnelova-
nia, vinaidan mosamarTlem mozards sasjeli unda Seufardos mxolod 
misi pirovnebis zedmiwevniT kargi Seswavlis safuZvelze, rac, pirvel 
rigSi, gulisxmobs mozardis socialur garemos, ojaxuri mdgomareo-
bis, midrekilebebis, swavlasa da muSaobasTan damokidebulebis sru-
lyofilad gacnobasa da analizs.

1998 wlis sssk-s 643-e muxli konkretulad ganmartavda, Tu rom-
eli kriteriumebi igulisxmeboda arasrulwlovnis cxovrebis, aRz-
rdisa da ojaxuri pirobebis gamokvlevaSi.567 moqmedi amk-s me-14 muxli 
ufro farTod uyurebs am sakiTxs da ar akonkretebs, Tu romeli pi-
robebi unda gamoikvlion mosamarTlem (prokurorma) gadawyvetilebis 
miRebis dros. 

amk-s 27-e muxlis me-4 nawilis b) punqti iTvaliswinebs probaciis 
erovnuli saagentos TanamSromlis mier individualuri Sefasebis 
angariSis momzadebis da sasjelis daniSvnis dros gaTvaliswinebis 
savaldebuloobas. amk-s me-14 muxliT gawerili maxasiaTeblebis gaT-

564  es muxli amoRebulia da aRar moqmedebs 2016 wlis 1 ianvridan.
565  dvaliZe, ir., 2013. gv. 221.
566  igive, gv. 222-231.
567  1998 wlis  sssk 643-e muxlis Tanaxmad, arasrulwlovnis cxovrebisa da aRz-
rdis pirobebis gamokvlevisas unda gairkves: a) ojaxuri viTareba, ojaxis Semad-
genloba, materialuri uzrunvelyofa, sabinao pirobebi, ojaxis ufros wevrTa 
erTmaneTTan urTierToba, ufrosebisa da bavSvebis urTierToba, Tavisufali 
drois gamoyenebis pirobebi ojaxSi, mSoblebis damokidebuleba Svilebis aR-
zrdisadmi, mSobelTa mxridan bavSvis qcevis kontrolis formebi; b) viTareba 
skolaSi, liceumSi, sxva saswavlebelSi an warmoebaSi, sadac swavlobs an muSaobs 
arasrulwlovani, misi damokidebuleba swavlisa da Sromisadmi, sazogadoebriv 
davalebaTa Sesrulebis mimarT, urTierToba aRmzrdelebsa da damrigeblebT-
an, TanatolebTan, arasrulwlovnis mimarT adre gamoyenebuli aRmzrdelobiTi 
RonisZiebis xasiaTi da efeqtianoba; g) arasrulwlovnis urTierTobebi da qceva 
saxlisa da samuSaos gareT; sxvadasxva formaluri Tu araformaluri jgufis an 
gaerTianebis saqmianobaSi monawileoba da misi urTierToba aRniSnuli jgufis 
sxva wevrebTan.
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valiswinebiT momzadebuli individualuri Sefasebis angariSi, ra 
Tqma unda, daexmareba mosamarTles sasjelis gamotanis dros da di-
dad Seuwyobs xels mozardis reabilitacia-resocializaciaze mimar-
Tuli sasjelis konkretuli formis da zomis gamotanas. 

amk-s 27-e muxlis me-4 nawilis b) punqtiT gaTvaliswinebuli reg-
ulacia exeba asve saproceso SeTanxmebebs. vinaidan saproceso Se-
Tanxmebis dros adgili aqvs mosamarTlis mier ganaCenis gamotanas 
(gadawyvetilebis miRebas), saproceso SeTanxmebebs romlebSic aras-
rulwlovani monawileobs savaldebuloa individualuri Sefasebis 
angariSis momzadeba da gadawyvetilebis miRebis dros gaTvaliswineba.

sssk da saerTaSoriso normebiT mozards ukanono da dausab-
uTebeli ganaCenisas aqvs saapelacio da sakasacio sasamarTloSi ga-
saCivrebis ufleba. `bavSvis uflebaTa konvenciis~ me-40 muxlis me-2 
nawilis ̀ b~ punqtis V qvepunqtis Tanaxmad, arasrulwlovani msjavrde-
bulisaTvis garantirebulia sasamarTlo gadawyvetilebisa (maT Soris 
ganaCenis) da masTan dakavSirebiT miRebuli nebismieri RonisZiebis 
xelaxali ganxilvis moTxovnis ufleba, anu arasrulwlovans ufleba 
aqvs zemdgom sasamarTlo instanciaSi gaasaCivros misTvis gamotani-
li gadawyvetileba.

1.3. arasrulwlovanTa advokati
amk-s me-20 muxli iTvaliswinebs arasrulwlovnis saqmis warmoe-

bisas arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi specializebuli advoka-
tis monawileobas. advokati valdebulia kanoniT gaTvaliswinebul 
sxva sabuTebTan erTad warmoadginos arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebaSi misi specializaciis damadasturebeli, saqarTvelos advo-
katTa asociaciis mier damtkicebuli formis dokumenti. iuridiuli 
daxmarebis samsaxurSi funqcionirebs arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebaSi specializebul advokatTa mudmivmoqmedi jgufi, romelic 
kanoniT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi arasrulwlovans pirveli 
moTxovnisTanave, umokles vadaSi uzrunvelyofs iuridiuli daxmare-
biT.

amk-s me-20 muxlis pirveli nawilis Canaweri novaciaa qarTuli 
marTlmsajulebis istoriaSi. pirvelad kanonmdebelma advokatis 
Tavisufal profesiaze maRla daayena arasrulwlovanis WeSmariti 
interesi da miuTiTa arasrulwlovanTa saqmeebze mxolod special-
izirebuli advokatis monawileobis savaldebuloobis Taobaze. mag-
aliTisTvis, Tu arasrulwlovanma g. Caidens danaSauls da mis mSo-
bels unda misi megobari k. iyos misi Svilis advokati, romelsac ara 
aqvs arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi specialuri momzadeba, 
kursi gavlili da Sesabamisad, saqarTvelos advokatTa asociaciisa-
gan ver miiRebs specializaciis damadasturebel dokuments, k. ver 
daicavs Tavisi megobris Svils g.-s.
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amk-s me-20-e muxlis meore nawili pirdapir miuTiTebs iuridiuli 
daxmarebis advokatebze, romlebsac gavlili aqvT arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebaSi muSaobis kursebi da specializebul advokatebad 
iTvlebian. amk-s me-15 muxlis safuZvelze saxelmwifo uzrunvelyofs 
arasrulwlovanisTvis iuridiuli daxmarebis advokats.

1.4. mxolod arasrulwlovanTa saqmeebze momuSave mosamarTlisa da 
prokuroris aucilebloba

amk-s me-16 muxlis Canaweri arasrulwlovanTa s/s saqmeze monawile 
pirebis specializaciasTan dakavSirebiT novatoruli ar aris. am kod-
eqsis amoqmedebamdec aucilebeli iyo, rom mosamarTles, prokurors 
(marTlmsajulebis s/s procesis warmarTvel or mniSvnelovan figu-
ras) gavlili hqonoda Sesabamisi treningi mozardTa fsiqologiasa da 
pedagogikaSi. 

qveynis demografiuli da geografiuli mdgomareobis gaTval-
iswinebiT aucilebelia did qalaqebSi arsebobdnen ara specializire-
buli mosamarTleebi da prokurorebi, aramed mxolod arasrulwlov-
anTa saqmeebze momuSave profesionalebi (mosamarTleebi da proku-
rorebi). mosamarTles da prokurors, romelic muSaobs rogorc 
arasrulwlovan, ise srulwlovanTa s/s saqmeebze gauWirdeba aras-
rulwlovanis specifiurobis gageba, misi pirovnebisadmi empaTiis, 
grZnobis Camoyalibeba da misi saukeTeso interesis srulyofilad 
gaTvaliswineba. mosamarTle da prokurori, romelic magaliTad, 
erT oTaxSi srulwlovani, 24 wlis asakis, braldebulis qurdobis 
saqmes ganixilavs/awarmoebs (dakiTxva, mtkicebulebebis Segroveba 
da Sefaseba da a.S.), xolo imave dRes, ramdenime wuTis/saaTis Sem-
deg ganixilavs 17 wlis, srulwlovani braldebulis aRnagobis aras-
rulwlovanis msgavsi danaSaulis saqmes, gauZneldeba bavSvis WeSma-
riti interesis mqone gadawyvetilebis miReba. srulwlovanTa saqmi-
dan arasrulwlovanTa saqmeze gadarTva da misi WeSmariti interesis 
gaTvaliswinebiT saqmis warmoeba rTulad SeiZleba ganxorcieldes, 
miT ufro, rom statistikurad srulwlovanTa saqme ufro meti aqvs 
gansaxilveli mosamarTles da prokurors, vidre arasrulwlovanTa. 
zogierT raionSi imdenad cotaa arasrulwlovanTa mier danaSaulis 
Cadena, rom mosamarTles da prokurors axlidan uwevs kanonTan kon-
fliqtSi myof bavSvTan mimarTebiT arsebuli specifiurobis sakiTxis 
gaazreba.

rogorc aRiniSna, umjobesia arasrulwlovanTa mier Cadenili da-
naSaulis raodenobis gaTvaliswinebiT TbilisSi, rusTavSi, quTaisSi, 
baTumSi, zugdidSi da regionul centrebSi gamoiyon mosamarTleebi 
da prokurorebi, romlebic mxolod arasrulwlovanTa saqmiT iqnebi-
an dakavebulni.
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2. arasrulwlovanis mimarT aRkveTis RonisZiebebis Sefardeba
amk-s me-IX-e Tavi exeba arasrulwlovanis mimarT aRkveTi RonisZiebis 

saxeebs. amk-s me-60-e muxlis mixedviT, aRkveTis RonisZiebis saxeebia: 
meTvalyureobaSi gadacema, SeTanxmeba gausvlelobisa da saTanado 
qcevis Sesaxeb, piradi Tavdeboba, girao, patimroba. imave muxlis meo-
re nawilis mixedviT, arasrulwlovani braldebulis mimarT aRkveTis 
RonisZiebasTan erTad SeiZleba gamoyenebul iqnes sssk-s 199-e muxlis 
me-2 nawiliT gaTvaliswinebuli erTi an ramdenime aRkveTis RonisZie-
ba: valdebuleba, daniSnul dros an gamoZaxebisTanave gamocxaddes 
sasamarTloSi; garkveuli saqmianobisa Tu profesiis ganxorcielebis 
akrZalva; sasamarTloSi, policiaSi an sxva saxelmwifo organoSi 
yoveldRiurad an sxva periodulobiT gamocxadebisa da angariSgebis 
valdebuleba; sasamarTlos mier daniSnuli uwyebis zedamxedveloba; 
eleqtronuli monitoringi; valdebuleba garkveul adgilas yofnisa 
garkveul saaTebSi an uamisod; garkveuli adgilis dautoveblobis an 
masSi SeRwevis akrZalva; akrZalva garkveul pirebTan Sexvedrisa spe-
cialuri nebarTvis gareSe; pasportis an piradobis damadasturebeli 
sxva dokumentis Cabarebis valdebuleba; sasamarTlos mier gansaz-
Rvruli nebismieri sxva RonisZieba, romelic aucilebelia aRkveTis 
RonisZiebis gamoyenebis miznebis misaRwevad, maT Soris, garkveul 
adgilze Sesvlisa da dazaralebulTan miaxloebis akrZalva, Tu piris 
mimarT devna dawyebulia ojaxSi Zaladobis an ojaxuri danaSaulis 
braldebiT.

2.1. arasrulwlovnis meTvalyureobaSi gadacema
amk-s 61-e muxli gansazRvravs mozardis meTvalyureobaSi gadace-

mis sakiTxs. arasrulwlovnis mSoblis, sxva axlo naTesavis, meurvis 
an mzrunvelis an specialuri sabavSvo dawesebulebis administraciis 
meTvalyureobaSi gadacemis mizania, aRniSnul pirTagan erT-erTma 
an administraciam ikisros arasrulwlovnis gamomZiebelTan, proku-
rorTan, sasamarTloSi gamocxadebisa da saTanado qcevis werilobiTi 
valdebuleba.

meTvalyureobaSi gadacema SeiZleba mxolod arasrulwlovnisa da 
im piris TanxmobiT, romelsac is meTvalyureobaSi gadaecema. am pirs 
ufleba aqvs, nebismier dros uari Tqvas arasrulwlovnis meTvaly-
ureobaze, Tu miiCnevs, rom ver uzrunvelyofs mis saTanado qcevas.

pirs, romelic arasrulwlovans meTvalyureobs, xelwerilis Cam-
orTmevisas unda gaacnon arasrulwlovnisaTvis wayenebuli bral-
debisTvis mosalodneli sasjelis saxe da zoma da pasuxismgebloba, 
romelic mas daekisreba, Tu  arasrulwlovani, romelsac is meTvaly-
ureobs, ar Seasrulebs saTanado qcevis valdebulebas. arasrulw-
lovnis meTvalyureobis valdebulebis Seusruleblobis SemTxvevaSi 
sasamarTlos ufleba aqvs, mxaris SuamdgomlobiT  piri, romelic 
arasrulwlovans meTvalyureobda, daajarimos 100-dan 500 laramde, 
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garda im SemTxvevisa, rodesac valdebulebis Seusruleblobas obieq-
turi mizezi hqonda.

arasrulwlovnis meTvalyureobaSi gadacemis  specialuri niSnis 
mqone subieqtia arasrulwlovani.568

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos statistikuri monacemebiT, 
bolo wlebis ganmavlobaSi arasrulwlovani braldebulis meTvaly-
ureobaSi gadacemis procentuli maCvenebeli aRkveTis RonisZiebis 
gamoyenebis saerTo maCveneblis mxolod 0,1-0.4 procents Seadgenda.569 
2013 da 2014 wlebSi arasrulwlovani braldebulis meTvalyureobaSi 
gadacemis 98 SemTxveva iyo mTlianobaSi dafiqsirebuli, rac aRkveTis 
RonisZiebis gamoyenebis saerTo maCveneblis mxolod 0.4 procentia.

2.2. SeTanxmeba gausvlelobisa da saTanado qcevis Sesaxeb
amk-s 62-e muxlis  Sesabamisad, arasrulwlovnis mimarT aRkveTis 

RonisZiebis saxiT SeiZleba gamoyenebul iqnes SeTanxmeba gausvlelo-
bisa da saTanado qcevis Sesaxeb, oRond mxolod naklebad mZime an 
gaufrTxileblobiTi danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi.

samwuxarod, mkacri kriminaluri politikis kvalobaze cotaa sisx-
lis samarTlis kodeqsis kerZo nawilSi iseTi muxlebi, romelTa dar-
RvevisTvisac kanonmdebeli iTvaliswinebs xuT wlamde Tavisuflebis 
aRkveTas. garda amisa, naklebad mZime danaSaulebze ZiriTadad xdeba 
ganrideba an ganrideba da mediacia. Sesabamisad, kiTxvis niSnis qveS 
dgeba am muxlis gamoyenebis sakiTxi. amis naTeli dadasturebaa saqa-
rTvelos uzenaesi sasamarTlos statistikuri monacemebi. am monace-
mebiT SeTanxmeba gausvlelobisa da saTanado qcevis Sesaxeb praqti-
kaSi ar gamoyenebula 2005 wlis Semdeg 2012 wlamde. 2013 da 2014 wels 
ki gamoyenebul iqna igi saqmeebis 7%-ze, Tumca statistikidan ar Cans 
srulwlovnis Tu arasrulwlovnis mimarT. 

2.3. piradi Tavdeboba
amk-s me-60-e muxli aRkveTis RonisZiebis saxeebTan erTad moixse-

niebs pirad Tavdebobas, Tumca kanonmdebeli aRar akeTebs ganmarte-
bas, Tu ras gulisxmobs aRkveTis RonisZiebis es konkretuli saxe. 
piradi Tavdebobis instituts icnobs sssk, romlis 203-e muxlis 
Tanaxmad, piradi Tavdebobisas sando pirebi kisruloben werilobiT 
valdebulebas, rom isini uzrunvelyofen braldebulis saTanado 
qcevas da gamomZiebelTan, prokurorTan, sasamarTloSi gamocxadebas. 
piradi Tavdebobis arCeva dasaSvebia mxolod Tavdebis SuamavlobiT 
an TanxmobiT, agreTve braldebulis TanxmobiT. Tu Tavdebma ver uz-
runvelyo braldebulis saTanado qceva sasamarTlo Seufardebs mas 
jarimas 100-500 laramde odenobiT. 

aRkveTis RonisZiebis piradi Tavdebobis es konkretuli saxe ax-

568  boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 47.
569  saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos statistika. ix. http://www.supremecourt.ge 
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los aris mozardis meTvalyureobaSi gadacemis institutTan gansx-
vaveba aris is, rom Tu mozardis meTvalyureobaSi gadacema SeiZleba 
mSoblis, sxva axlo naTesavis, meurvis an mzrunvelis an specialuri 
sabavSvo dawesebulebis administraciisaTvis, piradi Tavdebobis Sem-
TxvevaSi mozardis qcevaze pasuxismgebelia sando [nebismieri] piri.

2.4. girao
amk-s 63-e muxli iTvaliswinebs giraos, rogorc aRkveTis 

RonisZiebis saxes. amk-s Tanaxmad, giraos Tanxis odenoba ganisaz-
Rvreba arasrulwlovani braldebulis mier Cadenili danaSaulis 
simZimis da misi qonebrivi SesaZleblobis gaTvaliswinebiT. giraos 
Tanxa SeiZleba nebismieri odenobiT ganisazRvros.

giraos, rogorc aRkveTi RonisZiebis saxis Sesaxeb kanonmdebeli 
sxva Canawers ar akeTebs. Sesabamisad, misi gamoyenebis wess adgens 
sssk-s me-200 muxli.  saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos statis-
tikuri monacemebis mixedviT, girao dapatimrebis Semdeg iTvlebo-
da yvelaze xSirad gamoyenebul aRkveTis RonisZiebad 2012 wlamde. 

yoveli mesame braldebulis mimarT iyo girao gamoyenebuli. 2013 da 
2014 wels giraos gamoyenebis maCvenebeli aRemateba patimrobis gamo-
yenebis maCvenebels,570 rac misasalmebelia.

giraos Sefardebis dros mosamarTle valdebulia gaiTvaliswinos  
arasrulwlovani braldebulis mier Cadenili danaSaulis simZimes da 
misi qonebrivi SesaZlebloba. giraos Tanxa unda iyos mSoblis Se-
mosavlis proporciuli.571 samwuxarod, amk-s 63-e muxli ar Seicavs 
giraos moTxovnis Sesrulebis gverdis avlas. sssk-s 200-e muxlis mex-
uTe nawilis Tanaxmad, Tu piri ver uzrunvelyofs giraos Tanxas, 
prokurori sasamarTlos mimarTavs ufro mkacri aRkveTi RonisZiebis 
gamoyenebis SuamdgomlobiT, am SemTxvevaSi patimrobis gamoyenebiT. 

kanonmdeblis mier ar aris dakonkretebuli giraos Tanxis raode-
noba. aRniSnuli SeiZleba Sefasdes kanonis gansazRvrulobis prin-
cipis darRvevad (ix. meoTxe Tavi, 2.3. qveTavi). imis miuxedavad, rom 
sssk-s 200-e muxli miuTiTebs, rom giraos Tanxa ar SeiZleba iyos 1000 
larze naklebi, mainc ar aris sakmarisi da aucilebelia dazustdes 
giraos Tanxis is maqsimaluri da minimaluri odenoba, romlis farg-
lebSic mosamarTle gamoiyenebs mas.

uaxlesi marTlmsajulebis praqtika icnobs moparuli mobiluri 
telefonis SeZenisTvis srulwlovani braldebulis mimarT 170 aTasi 
laris Sefardebis faqts, imis miuxedavad, rom braldebulis ojaxis 
wevrebis erToblivi Tviuri Semosavali ar aRemateboda 800 lars.572 
swored imisTvis, rom mosamarTlem aRar miiRos aseTi usamarTlo 
gadawyvetileba saWiroa sakanonmdeblo doneze moxdes Cadenili dana-

570  iqve.
571  hamiltoni, q., 2011. gv. 77.
572  xaindrava, n./ boxaSvili, b./ xidaSeli, T., 2010. gv. 87.
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Saulis simZimis mixedviT giraos Sefardebis  diferencireba.
garda amisa, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis principidan 

gamomdinare ar SeiZleba srulwlovani da arasrulwlovani braldeb-
ulebisaTvis giraos erTi da igive pirobebis daweseba. 

2.5. patimroba
amk-s 64-e muxli aregulirebs braldebulisaTvis aRkveTis 

RonisZiebad patimrobis gamoyenebis sakiTxs. am normis Tanaxmad, 
arasrulwlovans SeiZleba Seefardos patimroba, rogorc ukiduresi 
RonisZieba, Tu arsebobs Semdegi garemoebebis erToblioba: a) savarau-
dod Cadenili danaSaulisaTvis sasjelis saxiT gaTvaliswinebulia 
Tavisuflebis aRkveTa; b) patimroba erTaderTi saSualebaa, romelic 
uzrunvelyofs, rom Tavidan iqnes acilebuli arasrulwlovani bral-
debulis mimalva, mis mier marTlmsajulebis ganxorcielebisaTvis an 
mtkicebulebebis mopovebisaTvis xelis SeSla an axali danaSaulis Ca-
dena; g) mizani, romelsac arasrulwlovani braldebulis patimroba 
emsaxureba, aRemateba misi Tavisuflebis interess. 

zogadad unda aRiniSnos, rom patimroba arasrulwlovanis 
pirovnebaze uaryofiTad moqmedebs da dapatimrebiT gamowveuli Soki 
grZelvadianad azianebs mis fsiqikas.573 

• Cadenili danaSaulisaTvis gaTvaliswinebulia Tavisuflebis 
aRkveTa

aRkveTi RonisZiebis Sefardebis es kriteriumi gulisxmobs, rom 
im danaSaulisaTvis, romelic arasrulwlovanma savaraudod Caidina 
ss kodeqsi unda iTvaliswinebdes Tavisuflebis aRkveTas. sisxlis 
samarTlis kodeqsis kerZo nawilSi cotaa iseTi muxlebi, romelTa 
darRvevisTvisac kanonmdebeli ar iTvaliswinebs Tavisuflebis 
aRkveTas, xolo iseT muxlebze romlebzec Tavisuflebis aRkveTa ar 
aris gaTvaliswinebuli xdeba ganridebis an ganridebis da mediaci-
is gamoyeneba. Tu kanonmdebelma airCia Cadenil danaSaulze aRkveTi 
RonisZiebis dakavSirebis gza, maSin umjobesia ara yvela danaSaulze 
iyos patimroba gamoyenebuli romlebzec Tavisuflebis aRkveTa aris 
gaTvaliswinebuli, aramed mxolod maTze, romlebic mZime da gansa-
kuTrebiT mZime danaSaulTa kategoriaSi xvdebian.

gaumarTlebelia aseve danaSaulis simZimis gamo arasrulwlovani 
braldebulis mimalvis safuZvelis argumentirebuloba,574 Tu konkre-
tuli mtkicebulebebi ar arsebobs, rom mozardi sasjelis SiSis gamo 
daemaleba gamoZiebas (gava qveynidan). adamianis uflebaTa stras-
burgis sasamarTlom calsaxad miuTiTa, rom mxolod im argumentiT 
pirovnebisTvis patimrobis Sefardeba, rom man mZime xasiaTis danaSau-
li Caidina, romlisTvisac mas Tavisuflebis aRkveTa SeiZleba moma-

573  Schleicher, H., 2014. S. 142.
574  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 564.
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valSi Seefadros, dauSvebelia.575 am mxriv aseve sainteresoa Tbilisis 
saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis mosamarTlis giorgi 
mirotaZis 2015 wlis 25 Tebervlis №1g/178-15 ganCineba. mocemul 
ganCinebaSi mosamarTlem pirdapir miuTiTa, rom „mimalvis safrTxe 
SeiZleba gonivrulad dadgindes iseT faqtorebze miTiTebiT ro-
goricaa is, rom pirs adrec ucdia kanonieri sasjelisaTvis Tavis 
arideba, arsebobs mimalvis gegmis konkretuli niSnebi an sxva gare-
moebebi da mxolod mosalodneli sasjelis simkacreze miTiTeba ar 
warmoadgens mimalvis safrTxis gamarTlebis saSualebas.~ 

• patimroba uzrunvelyofs arasrulwlovani braldebulis mi-
malvas, mis mier marTlmsajulebis ganxorcielebisaTvis an mtkiceb-
ulebebis mopovebisaTvis xelis SeSlas an axali danaSaulis Cadenas

arasrulwlovani braldebulis mimalvis sakiTxis ganxilvisas 
aucilebelia mxedvelobaSi iqnes miRebuli mozardebis qmedebis na-
klebi kompetencia (sanacnobo, samegobro wre, romelic mas mimal-
vaSi daexmareba) da finansuri mdgomareoba, romelic aucilebelia 
mimalvisaTvis.576 garda amisa, mozards garkveuli RonisZiebebi unda 
hqondes ukve gatarebuli mimalvisaTvis (mag. fuli isesxa, pasporti 
gaakeTa, TviTmfrinavis bileTi iyida da a.S.), rac dasturdeba Sesa-
bamisi mtkicebulebebiT.577

ucxoeli mozardebisaTvis, romlebsac ara aqvT konkretuli 
sacxovrebeli adgili/oficialuri misamarTi patimrobis gamoyeneba 
ufroa SesaZlebeli, Tu gamoZiebiT damtkicda, rom mis mier qveynis 
datovebis albaToba didia.578 gansxvavebulia midgomebi iseTi mozar-
dis mimarT, romelic usaxlkaroa. usaxlkarooba ar niSnavs dapatim-
rebis safuZvels. Tu gamomZiebelma, socialurma muSakma an sxva pir-
ma icis, rom imis miuxedavad, rom mozards mudmivi sacxovrebeli 
ar gaaCnia, misi povna SesaZlebelia konkretuli qalaqis konkretul 
ubanSi, sadac is sistematurad imyofeba da misi informireba SesaZle-
belia, braldebulis mimalvis safrTxis gamoyenebiT piris patimroba-
Si ayvana gaumarTlebelia.579

arasrulwlovani braldebulis mier marTlmsajulebis ganxor-
cielebisaTvis an mtkicebulebebis mopovebisaTvis xelis SeSla ger-
manul praqtikaSi yvelaze iSviaTi,580 xolo arasrulwlovani bralde-
bulis mimalva ki yvelaze xSiri (2006 wels 93%) patimrobis safuZve-
lia.581 vinaidan mozardebi TavianTi socialuri mdgomareobiT da 
pirovnuli ganviTarebiT zians ver ayeneben marTlmsajulebas. 

axali danaSaulis Cadenis albaToba izrdeba Tu Cadenilia mZime 

575  xaindrava, n./ boxaSvili, b./ xidaSeli, T., 2010. gv. 46.
576  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 564.
577  iqve.
578  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 706.
579  igive, gv. 707.
580  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 710. 
581  Ostendorf, H., 2009. S. 426.
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da gansakuTrebiT mZime danaSauli umarTlobis maRali xarisxiT.582 
Tumca mosamarTle valdebulia TiToeuli konkretuli SemTxveva Sea-
fasos da ise miiRos gadawyvetileba axali danaSaulis Cadenis alba-
Tobis Taobaze.

• arasrulwlovanis interesis upiratesoba 
amk-s 64-e muxlis Canaweri _ mizani, romelsac arasrulwlovani 

braldebulis patimroba emsaxureba, aRemateba misi Tavisuflebis in-
teress _ SesaZlebelia ori mimarTulebiT iqnas gagebuli: 1) Tanafar-
dobis principis Sesabamisad unda dadgindes, rom  arasrulwlovani 
braldebulis patimroba mocemul momentSi ufro didi upiratesobiT 
sargeblobs Tavad braldebulisTvis vidre TavisuflebaSi misi dar-
Cena. aRniSnuli sakiTxi cota gaugebaria, radgan erTmaneTs adarebs 
adamianisaTvis mniSvnelovan or Rirebulebas: patimrobas Tavisu-
flebasTan. raRa Tqma unda, Tavisuflebis patimrobasTan Sedareba 
gaumarTlebelia. vinaidan Tavisufleba aris adamianis mniSvnelovani 
mdgomareoba, romelsac igi yovelTvis eswrafvis;583 2) patimrobam ar 
unda gamoiwvios imaze meti ziani, rasac SeeZlo misTvis Tavisufle-
baSi yofnas gamoewvia. am mxriv unda aRiniSnos, rom patimroba mo-
zardisaTvis aris iseTi Sokis momgvreli da Tavzardamcemi, rom yov-
elTvis mZime Sedeges iwvevs mozardis fsiqikaze. mozardebi mZimed 
ganicdian maTTvis sando, nacnobi socialuri garemosagan mowyve-
tas.584 dapatimreba mZime depresias iwvevs mozardebSi, rac sakmaod 
uSlis xels mis sulier ganviTarebas (iwvevs grZelvadian sulier da 
pirovnul problemebs).585 maTi sulieri mdgomareobis Sesabamisad 
maRalia suicidis da agresiis riski.586

mniSvnelovania, rom arasrulwlovani braldebuli, romelsac 
aRkveTis RonisZiebad SerCeuli aqvs patimroba, moTavsdes srulw-
lovani braldebulebisagan (msjavrdebulebisagan) da arasrulw-
lovani msjavrdebulebisagan gancalkevebiT. zemoaRniSnuli aucile-
belia arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganxorcielebis saerTa-
Soriso standartis uzrunvelsayofad. amk-s 79-e muxli pirdapir 
miuTiTebs, rom arasrulwlovani braldebuli, romlis mimarTac 
aRkveTis RonisZiebis saxiT patimroba iqna gamoyenebuli, Tavsdeba 
patimrobis dawesebulebis arasrulwlovanTa ganyofilebaSi.

rogorc gaeros bavSvTa uflebaTa konvenciis 37-e muxlis g) qve-
punqti, ise `pekinis wesebis~ C -29 SesaZlebels xdian arasrulwlovani 
da srulwlovani pirebis erTad moTavsebas, magram mxolod bavSvis 

582  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 706.
583  germaniaSi cixidan ise gaqvceva, rasac ar mohyolia vinmes an raimes dazianeba 
ar iTvleba akrZalvad. germaniis ss kodeqsi ar sjis aseTi qmedebisaTvis pati-
mars. Laubenthal, K., 2011. S. 445,446.
584  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 562.
585  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 585, 586; Diemer, H./Schatz, H, A. /
Sonnen, B-R., 2011. S. 562.
586  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 563.
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interesebis gaTvaliswinebiT da Tu es sasargeblo iqneba misi ganvi-
TarebisaTvis.587

arasrulwlovani da srulwlovani braldebulebis gancalkevebiT 
moTavseba aucilebeli pirobaa imisaTvis, rom mozardze uaryofiTi 
gavlena ar iqonios srulwlovanma `kriminalurma avtoritetma~588 
da ar moxdes masSi kriminaluri mentalitetis Camoyalibeba da ga-
Zliereba. 

gancalkevebis principis moqmedeba ufro mniSvnelovania mamrobi-
Ti sqesis patimrebisaTvis. mdedrobiTi sqesis patimrebis gancalkev-
eba ar aris didad savaldebulo, vinaidan naklebia braldebul Tu 
msjavrdebul gogonaTa ricxvi da maTTvis calke cixis an blokis gam-
oyofa SeuZlebelia da gaumarTlebeli iqneboda ekonomikuri Tval-
sazrisiT da meore, kriminologiurma kvlevebma aCvena, rom arasrul-
wlovan patimar qalebze srulwlovani patimari qalebis zegavlena 
umravles SemTxvevaSi ar atarebs uaryofiT xasiaTs589 da dasaSvebia 
sasjelaRsrulebis dawesebulebis TanamSromlis kontrolis farg-
lebSi. 

mamrobiTi sqesis arasrulwlovani da srulwlovani patimrebis 
erTad moTavseba strasburgis adamianis uflebaTa evropulma sa-
samarTlom saqmeSi, guveCi (Okaty Guvec) TurqeTis winaaRmdeg,590 miiC-
nia adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa evropuli konven-
ciis mesame muxlis darRvevad. 

amk-s 64-e muxlis pirveli nawilis Canaweri, msgavsad gaeros bavS-
vTa uflebaTa konvenciis 37-e muxlis b) qvepunqtisa miuTiTebs, rom 
arasrulwlovani braldebulisaTvis aRkveTis RonisZiebad patim-
robis gamoyeneba SesaZlebelia mxolod `ukidures zomad~ da Tu 
sxva alternatiuli RonisZiebebis gamoyeneba SeuZlebelia mozardis 
pirovnebis, misi kriminaluri energiis gamo da ver uzrunvelyofs mis 
saTanado qcevas.

amk-s 64-e muxli arasrulwlovani braldebulis patimrobis saer-
To vadad gansazRvravs 6 Tves.

amave 64-e muxlis Tanaxmad, winasasamarTlo sxdomamde patimrobis 
saerTo vada ar unda aRematebodes misi dakavebidan 40 dRes. am vadis 
gasvlis Semdeg arasrulwlovani braldebuli unda gaTavisufldes 
patimrobidan. Tu aRniSnul vadaSi winasasamarTlo sxdoma ver Cat-
arda. garda amisa, mosamarTle valdebulia pirvelive winasasamarT-
lo sxdomaze Tavisi iniciativiT ganixilos patimrobis ZalaSi dato-
vebis aucileblobis sakiTxi, miuxedavad imisa, daayena Tu ara mxarem 
Suamdgomloba patimrobis Secvlis an gauqmebis Sesaxeb. amis Semdeg 
mosamarTle valdebulia Tavisi iniciativiT, yovel 20 dReSi erTxel 

587  boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 45,46; hamiltoni, q., 2011. gv. 80.
588  Streng, F., 2008. S. 86, 248.
589  iqve, gv. 248.
590  ix. http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/497d817c2.pdf 
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mainc ganixilos patimrobis ZalaSi datovebis aucileblobis sakiTxi. 
patimrobis gagrZelebis, Secvlis an gauqmebis sakiTxis ganxilvisas 
mtkicebis tvirTi braldebis mxares ekisreba.

patimrobaSi myofi arasrulwlovani braldebulisaTvis gonivrul 
vadaSi sasamarTlos gamarTvis sakiTxi adamianis uflebaTa sasamarT-
los mier ganxilul saqmeze mkafiod dadasturda. adamianis ufleba-
Ta sasamarTlom saqmeSi asenovi bulgareTis winaaRmdeg (Assenov v. Bul-
garia 24760/94 28.10. 1998) saxelmwifos mouwoda meti gulmodginebisaken 
arasrulwlovanis gonivrul vadaSi wardgenis uzrunvelsayofad.591

imisaTvis, rom arasrulwlovani braldebulis mimarT ar dair-
Rves saerTaSoriso (havanis wesi 18) wesebi da udanaSaulobis prezum-
fcia saxelmwifo valdebulia:592

• uzrunvelyos arasrulwlovani advokatTan regularuli Sex-
vedrebiT;

• patimrobis moxdis dros hqondes anazRaurebadi samuSao, ga-
naTlebis gagrZelebis an profesiuli ganaTlebis miRebis SesaZle-
bloba;

• isargeblos misTvis saWiro nivTebiT dasvenebis da rekreaci-
isaTvis, Tu es ar ewinaaRmdegba patimrobis moxdas.

Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis 2015 
wlis 25 Tebervlis №1g/178-15 ganCinebaSi mosamarTle mirotaZe mou-
wodebs saxelmwifo marTlmsajulebis organoebs (sasamarTlos da 
prokuraturas) pozitiuri roli iTamaSon arasrulwlovani damnaSave 
pirebis  xelaxali aRzrdis da maTi resocializaciis sakiTxSi. Sesa-
bamisad, mosamarTle mirotaZe mniSvnelovanad miiCnevs, rom  arasrul-
wlovnis mimarT aRkveTis RonisZiebis gamoyeneba da misi konkretuli 
formis SerCeva moxdes gansakuTrebuli sifrTxiliT. gamoyenebuli 
iyos arasrulwlovanis pirovnebisa da Cadenili qmedebis Tanazom-
ieri (proporciuli) aRkveTis is RonisZieba, romelic momavalSi sa-
Tanadod aRzrdisa da misi (arasrulwlovanis) sazogadoebis Rirseul 
wevrad Camoyalibebis SesaZleblobas uzrunvelyofs.

amk-s 27-e muxli konkretulad ar uTiTebs mosamarTlis mier aRkve-
Ti RonisZiebis Sefardebis dros arasrulwlovanis individualuri 
Sefasebis angariSis gacnobis da gamoyenebis aucileblobis Taobaze, 
Tumca amave muxlis me-8 nawili pirdapir saubrobs arasrulwlovanis 
individualuri Sefasebis angariSis saWiroebisamebr gaTvaliswinebis 
Taobaze. imis gaTvaliswinebiT, rom strasburgis adamianis uflebaTa 
evropulma sasamarTlom konvenciis me-5 muxlis mesame punqtis erT-
mniSvnelovan moTxovnad miiCnia patimrobis Sefardebisas braldeb-
ulis individualuri garemoebebis gaTvaliswinebis aucilebloba,593 
amk-s 27-e muxlis Canaweri arasrulwlovanis individualuri Sefasebis 

591  makbraidi, j., 2013. gv. 282.
592  hamiltoni, q., 2011. gv. 79.
593  xaindrava, n./ boxaSvili, b./ xidaSeli, T., 2010. gv. 67.
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angariSis saWiroebisamebr moTxovnis Taobaze, dabali standartis 
matareblad SeiZleba CaiTvalos da saWiro iyos mxolod mas Semdeg 
patimrobis Sefardebis gadawyvetilebis miReba, rodesac mosamarTle 
arasrulwlovanis individualuri Sefasebis angariSs gaecnoba. Sesa-
bamisad, mosamarTlem ara saWiroebisamebr, aramed yovelTvis unda 
moiTxovos arasrulwlovanis individualuri Sefasebis angariSi, Tu 
arasrulwlovanis mimarT patimrobis Sefardeba aris moTxovnili.

Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis 2015 
wlis 25 Tebervlis №1g/178-15 ganCinebaSi mosamarTle mirotaZe sau-
brobs aseve arasrulwlovanis patimrobis Taobaze gadawyvetilebis 
miRebis gaadvilebaze, braldebulis pirovnebisa da mosalodneli 
riskebis xarisxis Sesaxeb mosamarTlis met informirebulobaze, Tu 
saqmeSi iqneboda mozardis fsiqologiuri portreti.

3. arasrulwlovanTa saqmiswarmoebis  Taviseburebani 

arasrulwlovanTa saqmiswarmoeba xorcieldeba amk-s da sssk dad-
genili wesiT, im sabaziso elementebiT, romelic saqmis samarTliani 
ganxilvisTavis aris saWiro. Tumca, radgan arasrulwlovnebi, srul-
wlovnebTan SedarebiT, gansakuTrebul mopyrobas saWiroeben, amk 
arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis saqmis warmoebis Tavisebure-
bebze saubrobs. 

arasrulwlovanTa mier Cadenil danaSaulTa saqmis sisxlissamar-
Tlebrivad ganxilvis dros gansakuTrebiT mniSvnelovania Semdegi 
sakiTxebi:

• saqmis daxuruli ganxilva (amk-s 29-e muxli);
• erToblivi saqmidan arasrulwlovnis saqmis gamoyofa (amk-s 

32-e muxli);
• arasrulwlovni braldebulis savaldebulo dacva (amk-s 28-e 

muxli);
• Tarjimnis ufasod momsaxurebis da sakonsulo daxmarebis 

ufleba (amk-s 30 da 31 muxlebi);
• arasrulwlovnis dakaveba (amk-s 54-e muxli);
• arasrulwlovnis gamokiTxva da dakiTxva (amk-s 52-e, 54-e mux-

lebi);

3.1. arasrulwlovanTa saqmis daxuruli ganxilva 
amk-s 29-e muxlis Tanaxmad, kanonTan konfliqtSi myofi arasrul-

wlovnis saqme daxurul sasamarTlo sxdomaze ganixileba. 
arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis saqmeze sasamarTlo sxdo-

mis daxurulad warmarTva gamomdinareobs `pekinis wesebis~ me-8 wesiT 
gaTvaliswinebuli konfidencialobis uzrunvelyofis, aseve bavSvis 
uflebaTa konvenciis me-40 muxlis me-2 nawilis `b~ punqtis VII qve-
punqtiT dadgenil saqmis garCevis yvela stadiaze arasrulwlovani 
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braldebulis piradi cxovrebis sruli pativiscemis garantiidan. 
`arasrulwlovnis interesebidan gamomdinare, saqmis Riad ganxilvis 
principidan garkveul gamonaklisebs iTvaliswinebs (saqmis ganxilva 
presisa da sazogadoebis dauswreblad) `adamianis uflebaTa da Ziri-
Tad TavisuflebaTa dacvis evropuli konvenciis~ (romi, 4 noemberi, 
1950 weli) me-6 muxlis pirveli nawili~.594

arasrulwlovnis saqmis daxurul sxdomaze ganxilva gamowveulia 
misi sazogadoebaSi advili integraciiT, moicavs mozardis aRmzrd-
elobiTsa da socializaciisaTvis aucilebel komponentebs da mozar-
dis dacvis mniSvnelovani saSualebaa.595 isedac mZime mdgomareobaSi 
myofi mozardi saqmis sajaro ganxilviT SeiZleba iseTi dartymis qveS 
aRmoCndes,596 rom SeuZlebeli iyos misi swrafi reabilitacia, moxdes 
misi stigmatizacia,597 miT ufro, Tu saqme moraluri xasiaTis dana-
Sauls (gaupatiureba) exeba da mas danaSauli ar daumtkicdeba.

mozardis pirovnebis ganviTarebis fsiqologiur-pedagogiuri 
safuZvlebis Tanaxmad, daxuruli sasamarTlo sxdomis dros mozardi 
ufro gaxsnilia, misaRebia sasamarTloSi arsebuli atmosfero, nak-
lebad aqvs undoblobis grZnoba da SeuZlia Tavisuflad isaubros 
momxdarze,598 rac iuvenaluri sasamarTlos ZiriTadi mizania.

amk-s mixedviT, arasrulwlovani damnaSavis saqmis sasamarTlo 
ganxilva mTlianad daxurulia. sssk-s me-10 muxlis me-2 nawilis mixed-
viT, sasamarTlo gadawyvetileba cxaddeba sajarod.599 ganaCenis ga-
mocxadebis dros germaniaSi miRebulia, rom mosamarTlem ar uTxras 
arasrulwlovans ganaCenis iseTi safuZvlebis Sesaxeb, romelic mis 
aRzrdas SeuSlis xels (JGG §54). mosamarTle sakuTari mixedulebis-
amebr cdilobs mis mier miRebuli gadawyvetileba daasabuTos. gadam-
wyvetia, rom ganaCeni da ganaCenSi miTiTebuli RonisZiebebi gasagebi 
iyos rogorc mozardisa da misi kanonieri warmomadgenlisTvis, aseve 
aRmzrdelobiTi dawesebulebebisTvis.600 

samwuxaroa mxolod, rom Tu danaSauli Caidina 17 wlis mozardma 
da saqmiswarmoebis dros igi 18 wlis gaxda, mis mimarT gamoiyeneba 
sssk-iT dadgenili zogadi wesebi, rac gulisxmobs misi saqmis ganx-
ilvis sasamarTlo sxdomis sajaroobas, rac mozardis etiketirebas 
gamoiwvevs da xels SeuSlis mis resocializacias.

amk-s 29-e muxlis meore da mesame nawilis mixedviT, arasrulw-
lovnis mimarT ganxorcielebul saproceso moqmedebas eswreba misi 
kanonieri warmomadgeneli, saWiroebis SemTxvevaSi ş fsiqologi, xolo 
am kodeqsiT dadgenil SemTxvevebSi ş agreTve arasrulwlovnis advo-

594  ix. gogSeliZe r. (red.), 2008, gv. 352, 353; boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 52.
595  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 497.
596  iqve.
597  Eisenberg, U., 2010. S. 496.
598  iqve.
599  TumaniSvili, g., 2014. gv. 84.
600  Diemer, H./Schatz, H, A. /Sonnen, B-R., 2011. S. 435.
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kati, garda saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 120-e 
muxlis me-8 nawiliT, 121-e muxlis me-2 nawiliTa da 171-e muxlis 
me-2 nawiliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. kanonTan konfliqtSi 
myofi arasrulwlovnis saqmis sasamarTloSi ganxilvisas mosamarTle, 
xolo gamoZiebis stadiaze _ prokurori uflebamosilia arasrulw-
lovnis kanonier warmomadgenels aukrZalos saproceso moqmedebaze 
daswreba mxolod im SemTxvevaSi, Tu amas arasrulwlovnis saukeTeso 
interesebi moiTxovs.

sisxlis samarTlis procesSi mozardis kanonieri warmomadgenli-
sa da misi advokatis saqmianoba dacviT funqcias ukavSirdeba.601 

pirvel rigSi, unda aRiniSnos, rom mozardi braldebulis mSo-
bels da kanonier warmomadgenels ufleba aqvT, daeswron rogorc 
sasamarTlo sxdomas aseve im saproceso moqmedebas, romelSic monaw-
ileobs arasrulwlovani. arasrulwlovani braldebulis mSoblis da 
kanonieri warmomadgenlis mier am uflebis gamouyenloba xels ar 
SeuSlis saproceso moqmedebas. im SemTxvevaSi, rodesac mosamarTle 
an prokurori miiCnevs, rom arasrulwlovani braldebulis intere-
sebisaTvis aucilebelia aseve fsiqologis monawileoba, SeuZlia uz-
runvelyos es. es is SemTxvevebia, rodesac mozardis pirovnuli gan-
viTarebisTvis aucilebelia mis gverdiT iyos ara mxolod ndobiT 
aRWurvili piri (mSobeli), aramed bavSvis fsiqologiis mcodne pro-
fesionali.

mozardi braldebulis mSoblis, kanonieri warmomadgenlisa da 
fsiqologis monawileoba sisxlis samarTlis procesSi aRmzrdelo-
biTi xasiaTis mqonea da gulisxmobs, rom mozardis gverdiT ndobiT 
aRWurvili piris yofnis SemTxvevaSi Tavidan iqneba acilebuli sisx-
lis samarTlis procesiT gamowveuli uaryofiTi Sedegebi.

amk-s 29-e muxlis mesame nawilis Tanaxmad, arasrulwlovnis in-
teresebis dacvis mizniT sasamarTlos an prokurors SeuZlia aukrZa-
los arasrulwlovani braldebulis mSobels, kanonier warmomad-
genels an axlo naTesavs, aseve pedagogs sasamarTlo sxdomaze das-
wreba an saproceso moqmedebaSi monawileoba. 

sasamarTlosa da prokuroris mier braldebuli arasrulwlov-
nis mSobels, kanonier warmomadgenels da axlo naTesavs sasamarTlo 
sxdomaze daswreba an saproceso moqmedebaSi monawileobis akrZalva 
SesaZlebelia gamowveuli iyos:602

• arasrulwlovnis pirovnul aRzrdaze uaryofiTi zegavlenis 
moxdeniT (magaliTad, mSobeli cnobili kriminaluri avtorite-
tia an mSoblis eTikuri da moraluri Rirebulebebi sazoga-
doebisaTvis miuRebelia);

• safrTxes uqmnis mesame pirs (mowmes, dazaralebuls, danaSau-
lis TviTmxilvels), ramac uaryofiTi gavlena SeiZleba iqo-
nios braldebul mozardze.

601  ix. boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 52.
602  Streng, F., 2008. S. 113.
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sagulisxmoa aseve is garemoeba, rom xSirad braldebuli aras-
rulwlovnis mSoblis, kanonieri warmomadgenlis da axlo naTesavis 
sasamarTlo sxdomaze daswreba an saproceso moqmedebaSi monawileo-
ba uaryofiTad moqmedebs TviTon braldebulis sisxlis samarTlis 
saqmeze, kerZod:603

• iwvevs sisxlis samarTlis saqmis gaWianurebas, rac miuRebelia 
rogorc saerTaSoriso normebiT, aseve kriminologiuri Tval-
sazrisiT;

• mSoblebis aqtiurma monawilebam sisxlis samarTlis procesSi 
SesaZlebelia xeli SeuSalos aseve braldebuli arasrulwlov-
nis optimalur dacvas.

amk-s 29-e muxlis meore nawilis mixedviT, garkveuli saproceso 
moqmedebebi SesaZlebelia ganxorcieldes mSoblis, kanonieri war-
momadgenlis da advokatis gareSe. es saproceso moqmedebebia: saqa-
rTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 120-e muxlis me-8 
nawiliT gansazRvruli Cxreka/amoReba gadaudebeli wesiT, 121-e mux-
lis me-2 nawili _ iaraRis an mamxilebebi mtkicebulebis moSorebis 
Taobaze informaciis SemTxvevaSi piradi Cxreka  da 171-e muxlis me-2 
nawili _ Tu xdeba piris dakaveba sasamarTlos ganCinebis gareSe, ker-
Zod, Tu: a) pirs waaswres danaSaulis Cadenisas an CadenisTanave; b) 
piri dainaxes danaSaulis Cadenis adgilas da mis mimarT dauyovne-
bliv xorcieldeba sisxlissamarTlebrivi devna misi dakavebis mizniT; 
g) pirze, masTan an mis tansacmelze aRmoCnda Cadenili danaSaulis 
aSkara kvali; d) piri danaSaulis Cadenis Semdeg miimala, magram Sem-
dgom igi TviTmxilvelma amoicno; e) piri SesaZloa miimalos; v) piri 
Zebnilia.

3.2. arasrulwlovnis saqmis gamoyofa erToblivi saqmidan
amk-s 32-e muxlis Tanaxmad, Tu arasrulwlovans brali edeba im da-

naSaulis CadenaSi, romelSic aseve imxileba srulwlovani, arasrulw-
lovnis saqme SeZlebisdagvarad calke gamoiyofa da is gasamarTldeba 
srulwlovnisagan gancalkevebiT, Tu amiT arsebiTi dabrkoleba ar 
Seeqmneba saqmis garemoebebis yovelmxriv, srul da obieqtur gamokv-
levas. 

arasrulwlovani msjavrdebulis saqmis srulwlovanTa saqmisagan 
SeZlebisdagvarad calke gamoyofis mizania uzrunvelyos mozardis 
dacva srulwlovani damnaSaveebis mavne zegavlenisagan604 (magaliTad, 
danaSaulis sakuTar Tavze aRebis, sxva damnaSaveTa dafarvis an mtki-
cebulebebis ganadgurebis moTxovna da a. S.).

saqmis gamoyofis arsebiT dabrkolebad SesaZlebelia ganixile-
bodes: Tu srulwlovnis procesze mtkicebulebebi ukve iqna Segrove-
buli, saqmis gamoyofa mxolod procesis gaWianurebas Seuwyobs xels 
da gazrdis procesis xarjebs.605

603  Diemer, H./ Schoreit, A./ Sonnen, B-R., 2008. S. 511.
604  boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 44; Eisenberg, U., 2010. S. 931.
605  Eisenberg, U., 2010. S. 932.
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3.3. arasrulwlovani braldebulis gayvana sasamarTlo sxdomis 
darbazidan

amk-s 58-e muxlis Tanaxmad, sasamarTlos SeuZlia mxaris Suamd-
gomlobiT an sakuTari iniciativiT gamoitanos ganCineba arasrulw-
lovani braldebulis sasamarTlo sxdomis darbazidan gayvanis Ses-
axeb, raTa mis dauswreblad gamoikvlios mtkicebulebebi, romlebmac 
SeiZleba uaryofiTi gavlena moaxdinos masze, xolo arasrulwlovnis 
sasamarTlo sxdomis darbazSi dabrunebis Semdeg sasamarTlo saWiro 
moculobiTa da formiT acnobs mas misi aryofnisas gamokvleul mtki-
cebulebaTa Sinaarss. im periodSi, rodesac arasrulwlovani ar es-
wreba sasamarTlo sxdomas, aucilebelia misi advokatis an kanonieri 
warmoamdgenlis daswreba (amk-s 58-e muxlis meoTxe nawili).  

zogadad, arasrulwlovani braldebulis sasamarTlos sxdomaze 
daswreba da misi  monawileoba aucilebelia ara mxolod misi in-
formirebulobis, aramed momxdarisa da warmodgenili mtkicebule-
bebis Sesaxeb misi azrisa da damokidebulebis mosmenisaTvis. mozar-
dis sasamarTlo sxdomaSi aqtiuri monawilebiT mosamarTlem unda 
Seiqmnas misi pirovnebis Sesaxeb naTeli suraTi, rac mozardis aRz-
rdisaTvis adekvaturi sasjelis daniSvnis winapirobaa.606

amk-s 58-e muxlis daTqma ki gamomdinareobs mozardis fsiqologi-
idan da pedagogiuri xasiaTis mqonea, vinaidan arasrulwlovani bral-
debulis sasamarTlo sxdomis darbazidan gayvana emsaxureba mis aRz-
rdasa da interesebs. aRniSnuli xorcieldeba im mizniT, rom garkveu-
li mtkicebulebebis gamokvlevisas Tavidan iqnes acilebuli am pro-
ceduris SinaarsiT uaryofiTi gavlenis moxdena arasrulwlovanze 
(stresi, SiSi, fsiqikuri travmebi da sxva).607 es wesi ar arRvevs pro-
cesis SejibrebiTobis princips, vinaidan gansasjelis sasamarTlo 
sxdo mis darbazidan gayvanis SemTxvevaSi dacvis mxare monawileobs 
saqmis ganxilvaSi, romelsac samarTlebrivad Tu moralurad mindo-
bili aqvs bavSvis kanonieri interesebis dacva.608 

arasrulwlovnis informirebulobisa da Tavis dacvis uzrunve-
lyofisaTvis mosamarTle mozards acnobs misi aryofnisas gamokv-
leul mtkicebulebaTa Sinaarss im formiT, rom aman mis pirovnulo-
baze uaryofiTad ar imoqmedos. aRniSnuli gamomdinareobs bralde-
buli mozardis samarTliani sasamarTlos uflebidan.609 

imisaTvis, rom moxdes arasrulwlovani braldebulis sasamarT-
lo sxdomis darbazidan gayvana, saWiroa mxaris Suamdgomloba an 
mosamarTlis sakuTari iniciativa. mosamarTlis sakuTari iniciativa 
mniSvnelovania da miuTiTebs sisxlis samarTlis procesSi Sejibre-
biTobis principis meorexarisxovnobaze arasrulwlovanis WeSmariti 
interesis mimarT.

606  Streng, F., 2008. S. 111.
607  ix. gabisonia i., 2002, gv. 498.
608  ix. boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 52.
609  Streng, F., 2008. S. 113.
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3.4. arasrulwlovani braldebulis savaldebulo dacva
amk-s 28-e muxli gansazRvravs arasrulwlovani dacvis sakiTxs. 

muxlis pirveli nawilis mixedviT, kanonier warmomadgenels ufleba 
aqvs, arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebiT da-
moukideblad SearCios da moiwvios advokati. Tumca amk-s me-20 mux-
lis pirveli nawili miuTiTebs, rom advokati unda iyos arasrulw-
lovanTa marTlmsajulebaSi specializirebuli. 

amk-s 28-e muxlis meore nawilis Tanaxmad, Tu arasrulwlovan 
braldebuls/msjavrdebuls/gamarTlebuls advokati ar hyavs, aras-
rulwlovanTa marTlmsajulebis procesis mwarmoebeli piri dauy-
ovnebliv mimarTavs iuridiuli daxmarebis samsaxurs misTvis advoka-
tis dauyovnebliv daniSvnis moTxovniT. arasrulwlovanis savalde-
bulo dacvas iTvaliswinebs aseve sssk-s 45-e muxli.

jer kidev sabWoTa kavSiris sisxlis samarTlis kodeqsi iTval-
iswinebda damcvelis monawileobas arasrulwlovnis saqmis ganxilva-
Si. ssr sssk-is 44-e muxlis mixedviT, sasamarTloSi arasrulwlovnis 
saqmis ganxilvis dros damcvelis monawileoba savaldebulo iyo da am 
wesis darRveva aucileblad gamoiwvevs ganaCenis gauqmebas zemdgomo 
sasamarTlos mier.

arasrulwlovani braldebulis savaldebulo dacva ganpirobebu-
lia imiT, rom mas, srulwlovnisagan gansxvavebiT, ar SeuZlia Tavis 
dacva cxovrebiseuli gamoucdelobis, saxelmwifo organoebTan urT-
ierTobis arcodnis da Tavisuflebis mimarT gansakuTrebuli mgrZno-
biarobis gamo.610 samarTaldamcav organoebTan mozardis nebismieri 
saxis urTierToba, sakuTari uflebebis arasakmarisi codnis gamo, 
Tavisuflebis SezRudvis gancdad aRiqmeba da abrkolebs mozardis 
dacviT unars. garda amisa calkeul SemTxvevebSi sajaro interesi 
(mag. Tavisuflebis aRkveTis SemTxvevaSi) da efeqtiani dacvis ganxor-
cieleba aucilebels xdis savaldebulo dacvas.611

arasrulwlovani braldebulis savaldebulo dacvis ganxor-
cielebis ufleba mxolod iseT advokatebs unda hqondeT, romelTac 
mozardis aRzrdis saqmeSi gamocdileba da specialuri codna aqvT.612 

arasrulwlovnis damcveli, pirvel rigSi, valdebulia misi klien-
tis aRmzrdelobiTi interesebidan gamomdinare imoqmedos da klients 
ganumartos, rom man ar icis konkretulad ra Sedegi SeiZleba dadg-
es.613 arasrulwlovnis dapirebam da Semdeg Sedegis dadgomis SeuZle-
blobam SesaZlebelia maszed (mozardze) uaryofiTad imoqmedos. 

strasburgis adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom saqmeSi 
panovitsi (Panovits)  kviprosis winaaRmdeg614 adamianis uflebaTa da 

610  igive, gv. 72.
611  TumaniSvili, g., 2014. gv. 148.
612  Streng, F., 2008. S. 72.
613  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 237, 238.
614  ix. www.advocatenorde.nl/.../OD_15_jan_EHRM_Panovits_Cyprus.doc 
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ZiriTad TavisuflebaTa evropuli konvenciis meeqvse muxliT gaTval-
iswinebuli dacvis uflebis darRvevad CaTvala is garemoeba, rom arc 
arasrulwlovani eWvminatili da arc misi mama ar iyvnen informire-
buli saTanadod TavianTi uflebebis Sesaxeb _ esargeblaT advokatiT 
da momzadebuliyvnen Sesabamisi dacvisaTvis.

bavSvTa uflebaTa konvenciis me-40 muxlis meore nawilis `b~ II 
qvepunqtis mixedviT, yovel bavSvs, romelmac, Tvlian, rom daarRvia 
sisxlis samarTlis kanonmdebloba an brali edeba mis darRvevaSi, 
unda hqondes, sul cota, aucilebeli daxmarebis miRebis da Tavisi 
dacvis momzadebisa da ganxorcielebisaTvis saWiro garantia.

`pekinis wesebis~ me-7 wesis mixedviT ki `sasamarTlo ganxilvis 
msvlelobisas arasrulwlovans ufleba aqvs warmodgenil iqnes ad-
vokatiT an mimarTos ufaso samarTlebriv daxmarebas, Tu aseTi dax-
marebis gaweva gaTvaliswinebulia am qveynis kanonmdeblobiT~.

3.5. Tarjimnis ufasod momsaxurebisa da sakonsulo daxmarebis 
ufleba 

amk-s 30-e muxli  aucilebels xdis saqmis warmoebis yvela etapze 
garda sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 120-e muxlis me-8 
nawiliT, 121-e muxlis me-2 nawiliTa da 171-e muxlis me-2 nawiliT 
gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa arasrulwlovans, romelmac ar icis 
samarTalwarmoebis ena ufasod isargeblos Tarjimnis momsaxurebiT. 

arasrulwlovans aseve ufleba aqvs, sasamarTlo sxdomamde an sap-
roceso moqmedebamde Sexvdes Tarjimans, raTa dadgindes, esmiT Tu 
ara maT erTmaneTis.

amk-s 30-e muxlis mesame nawili arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis procesis monawile SezRuduli SesaZleblobis mqone aras-
rulwlovans SesaZleblobas aZlevs ufasod isargeblobs agreTve 
yvela im momsaxurebiT, romlebic mas saqmis gasacnobad da samarTal-
warmoebaSi monawileobisaTvis esaWiroeba.

gaugebaria, ratom aris SezRuduli SesaZleblobis mqone marTlm-
sajulebis procesis monawile (braldebuli, mowme, dazaralebuli) 
arasrulwlovani gamoyofili da gaTanabrebuli saxelmwifo enis ar 
mcodne mozards. SesaZlebelia aRniSnuli formiT SezRuduli Sesa-
Zleblobis mqone mozardis gamoyofa ufro stigmatizirebadi iyos. 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebs sWirdebaT ara Sebraleba an 
TanagrZnoba, aramed gverdSi dgoma. am CanaweriT saxelmwifo erTi da 
igive viTarebaSi myof SezRuduli SesaZleblobis mqone arasrulw-
lovans da sxva arasrulwlovnebs sxvadasxvagvarad epyroba, rac Ses-
aZlebelia diskriminaciad iqnes Sefasebuli. gansxvavebuli mopyroba 
CaiTvleba diskriminaciad, Tu viTareba msgavsi, analogiuria.615

615  saqarTvelos konstituciis komentari. Tavi meore. saqarTvelos moqa-
laqeoba. adamianis ZiriTadi uflebani da Tavisuflebani. Tbilisi, 2013. gv. 65. 
(muxli 14, gociriZe, e.)
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amk-s 31-e muxlis Canaweri im kanonTan konfliqtSi myof arasrul-
wlovans, romelic ucxo qveynis moqalaqea, uflebas aZlevs marTlm-
sajulebis procesis nebismier stadiaze isargeblos Tavisi qveynis 
diplomatiuri warmomadgenlobis an sakonsulo dawesebulebis war-
momadgenlis daxmarebiT.

ucxo qveynis moqalaqe mozardis dapatimrebis Sesaxeb umokles 
vadaSi da nebismier SemTxvevaSi arasrulwlovnis dakiTxvamde unda 
ecnobos saqarTvelos sagareo saqmeTa saministros, romelic Tavis 
mxriv arasrulwlovnis dakavebis an dapatimrebis Taobaze atyobinebs 
Sesabamisi qveynis diplomatiur warmomadgenlobas an sakonsulo 
dawesebulebas.

3.6. arasrulwlovnis dakaveba 
amk-s 54-e muxlis mixedviT, arasrulwlovnis dakavebis Semdeg 

SeZlebisdagvarad male, magram araugvianes 48 saaTisa, prokurori 
gamoZiebis adgilis mixedviT magistrat mosamarTles warudgens Sua-
mdgomlobas aRkveTis RonisZiebis gamoyenebis Sesaxeb. arasrulwlov-
nis dakavebis dros gaTvaliswinebuli unda iyos pirovnuli maxasiaTe-
blebi, raTa mas dakavebiT ar miadges ziani. am mxriv gaTvaliswinebu-
li unda iyos ara mxolod mozardis pirovnuli ganviTarebis istoria 
da ojaxuri garemo, aramed misi damokidebuleba ojaxis wevrebTan da 
Rirebulebebisadmi orientacia.616

saerTaSoriso wesebis mixedviT mozardi gonivruli vadis ganma-
vlobaSi unda iqnes wardgenili sasamarTlos winaSe. gonivruli vada 
imaze mokle unda iyos, vidre es aris zrdasrul adamianebTan mimarTe-
baSi.617 sssk-is 174-e muxlis mexuTe nawili srulwlovnebisaTvis iT-
valiswinebs dakavebis 72 saaTs, gansxvavebiT arasrulwlovnebisa.

magistranti mosamarTlis mniSvnelovani funqciaa arasrulw-
lovanis konstituciiT garantirebuli uflebebis SezRudva aRkveTi 
RonisZiebis sakiTxis gadawyvetis farglebSi.618

saqmeSi ipeki da sxvebi TurqeTis winaaRmdeg (Ipek and Others v Turkey) 
teroristul aqtTan dakavSirebuli gamoZiebisas daakaves arasrulw-
lovnebi, romlebic dakavebidan or dReSi dakiTxes. ~maT ar SesTavaz-
es advokatis daxmareba, radgan danaSauli saxelmwifo usafrTxoebis 
sasamarTloTa gansjadobis qveS xvdeboda.  dakavebidan sami dRisa 
da cxra saaTis Semdeg arasrulwlovnebi mosamarTles warudgines. 
sasamarTlom xazgasmiT aRniSna, rom xelisuflebis organoebi, me-5 
muxlis mixedviT, SeuzRudavi uflebamosilebiT ar sargebloben, 
rom eWvmitanilebi dakiTxvisTvis daakavon erovnuli sasamarTloebis 
mxridan efeqtiani kontrolis gareSe. eWvmitanilTa asakma, dagvianeb-
ulma dakiTxvam da iuridiuli daxmarebis ararsebobam gaamyara daskv-

616  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 280.
617  hamiltoni, q., 2011. gv. 83. 
618  TumaniSvili, g., 2014. gv. 96.
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na, rom ganmcxadebeli mosamarTles «dauyovnebliv» ar wardgenia rac 
me-5 muxlis darRvevad iqna cnobili~.619

amk-s 49-e muxli arasrulwlovnis damkavebel pirs, gamomZiebels, 
prokurors avaldebulebs arasrulwlovnis samarTaldamcav organoSi 
miyvanisTanave mis kanonier warmomadgenels acnobos arasrulwlovnis 
dakavebis da misi adgilsamyofelis Sesaxeb da ganumartos arasrulw-
lovnis dakavebis mizezebi. xolo, Tu arasrulwlovnis kanonier war-
momadgenelTan dakavSireba ver xerxdeba, policiis dawesebulebis an 
sxva samarTaldamcavi organos Sesabamisi TanamSromeli amis Sesaxeb 
dauyovnebliv atyobinebs meurveobisa da mzrunvelobis organos.

amk-s 50-e muxlis pirveli nawilis safuZvelze SesaZlebelia aras-
rulwlovanis procesSi misi kanonieri warmomadgenlis monawileo-
baze uari, Tu: a) procesSi kanonieri warmomadgenlis monawileoba 
arasrulwlovnis samarTaldamcav organoSi miyvanidan 1 saaTis gan-
mavlobaSi SeuZlebelia;620 b) arasrulwlovani ar cxovrobs kanonier 
warmomadgenelTan an/da uars acxadebs masTan dakavSirebaze an pro-
cesSi mis monawileobaze; g) kanonieri warmomadgeneli arasrulwlov-
nis saukeTeso interesebis sawinaaRmdegod moqmedebs; d) arasrulw-
lovani kanonieri warmomadgenlis mier Cadenili danaSaulis msxver-
plia an TviTmxilvelia; e) kanonieri warmomadgeneli imave danaSaulis 
CadenaSia braldebuli; v) kanonieri warmomadgeneli xelmiuwvdome-
lia.

aseT SemTxvevaSi meurveobisa da mzrunvelobis organo gamomZie-
blis, prokuroris, mosamarTlis mimarTvis safuZvelze saproceso 
warmomadgenlad asaxelebs Tavisi TanamSromlis kandidaturas.

saproceso warmomadgeneli (meurveobisa da mzrunvelobis or-
ganos TanamSromeli) uflebamosilia: a) procesis mwarmoebeli or-
ganos Tanamdebobis pirTan gamoTqvas mosazreba arasrulwlovnis 
saWiroebebis Sesaxeb; b) urTierToba hqondes arasrulwlovnis axlo 
naTesavTan, advokatTan da megobarTan; g) arasrulwlovans acnobos 
janmrTelobis dacvis, fsiqologiuri an socialuri momsaxurebisa da 
misi miRebis xelmisawvdomi saSualebebis Sesaxeb; d) arasrulwlovans 
miawodos informacia misi saproceso statusis, mis mier Cvenebis mice-
mis mniSvnelobis, xangrZlivobisa da formis, agreTve dakiTxvis Cat-
arebis wesis Sesaxeb; e) arasrulwlovans acnobos sasamarTlo mosmenis 
dro da adgili, agreTve sxva Sesabamisi moqmedebebis Catarebis da 
dacvis xelmisawvdomi RonisZiebebis Sesaxeb; v) arasrulwlovans mia-
wodos informacia mis mimarT gamotanili saproceso gadawyvetilebis 
gasaCivrebis wesis Sesaxeb; z) arasrulwlovnis dasaxmareblad ganax-
orcielos sxva moqmedebebi (amk-s 54-e muxlis meoTxe nawili).

1998 wlidan 2009 wlamde moqmedi  sss kodeqsisagan gansxavevbiT, 

619  merdoki, j./ roSe, r., 2013. gv. 75.
620  amk-s 50-e muxlis pirveli nawilis Seusabamoba arasrulwlovnis WeSmarit 
interesTan ix.: meore Tavi, pirveli qveTavi.
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romelic arasrulwlovani braldebulis pirvelive dakiTxvidan 
savaldebulod miiCnevda mozardis kanonieri warmomadgenlisa da 
pedagogis daswrebas (muxli 644), moqmedi sisxlis samarTlis sap-
roceso kodeqsis regulireba cota bundovania. kanonmdebeli axal 
sss kodeqsSi erTpirovnulad aRar miuTiTebs, rom arasrulwlovani 
braldebulis mSoblis, kanonieri warmomadgenlis an pedagogis das-
wreba savaldebuloa da amas ganixilavs, rogorc mxolod maT ufle-
bas (moqmedi sssk 317-e muxlis meore nawili), msgavsad amk-s 50-e mux-
lis pirveli nawilisa. 

arsebuli praqtikis mixedviT, bavSvis miyvanidan dakiTxvis daw-
yebamde, drois mcire monakveTis gamo mSoblebi da pedagogebi ver 
axerxebdnen misvlas da dakiTxvaze daswrebas,621 savaraudoT es praq-
tika isev gagrZeldeba. arasrulwlovani braldebulis dakiTxvis 
dros misi mSoblis (kanonieri warmomadgenlis) an sakuTari pedagogis 
daswreba ganpirobebulia mozardis fsiqologiuri mdgomareobiT da 
gulisxmobs mozardis pirovnebis dacvas stresisa da sxva fsiqikuri 
aSlilobisagan, rac SesaZlebelia mozards ganuviTardes misTvis 
ucxo, arasasiamovno garemoSi yofnis dros. garda amisa, arasrul-
wlovani braldebulis mSoblis, kanonieri warmomadgenlis an peda-
gogis informacia mozardis ojaxuri situaciis, pirovnuli ganvi-
Tarebis, misi fsiqikuri mdgomareobisa da socializaciis Sesaxeb,622 
miwodebuli sagamoZiebo organoebisaTvis misi maTTan pirvelive kon-
taqtisas, SesaZlebels gaxdis mozardis mimarT gamoyenebuli iyos 
misi pirovnebis adekvaturi aRkveTis RonisZieba.

arasrulwlovani braldebulis dakiTxvisas gasaTvaliswinebelia 
da sifrTxiliT unda SeirCes dakiTxvis adgili, dro, garemo, SekiTx-
vebi da sxva, raTa ar moxdes mozardisaTvis fsiqikuri travmis miy-
eneba.623

3.7. arasrulwlovnis gamokiTxva da dakiTxva 
amk-s 52-e muxli eZRvneba arsrulwlovanis gamokiTxvas da dakiTx-

vas. arasrulwlovnis gamokiTxvisas da dakiTxvisas moqmedebs saqa-
rTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsiT dadgenili wesi, 
magram ar gaiTvaliswineba imave kodeqsis 332-e muxlis debulebebi.

pirvel rigSi, saWiroa imis garkveva, Tu ra aris gamokiTxva da 
dakiTxva.

sssk-s 113-e muxlis mixedviT, nebismieri piri, romelic SesaZle-
belia flobdes saqmisaTvis mniSvnelovan informacias, nebayoflobiT 
SeiZleba gamokiTxul iqnes mxareTa mier. dauSvebelia gamosakiTxi 
piri aiZulon, warmoadginos mtkicebuleba an gasces informacia. 

rodesac saubaria arasrulwlovanis gamokiTxvaze igulisxmeba 

621  fafiaSvili, l., 2008, gv. 162.
622  Eisenberg, U., 2010. S. 433; boxaSvili, i./ beniZe, m., 2009, gv. 42.
623  boxaSvili, i./ beniZe, m., 2009, gv. 50.
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arasrulwlovani mowis an dazaralebulis mier mxareebisaTvis in-
formaciis micema winasasamarTlo sxdomamde, xolo rodesac saubaria 
arasrulwlovanis dakiTxvaze _ arasrulwlovani braldebulis mier 
informaciis micema sasamarTlo sxdomaze.

arasrulwlovani SeiZleba daikiTxos, Tu mas SeuZlia sityvierad 
an sxva formiT gadmosces saqmisaTvis mniSvnelobis mqone informacia.

arasrulwlovnis dakiTxva misi kanonieri warmomadgenlisa da ad-
vokatis TandaswrebiT tardeba. saWiroebisamebr, uzrunvelyofilia 
fsiqologis monawileobac. 

14 wlamde asakis piris dakiTxva SeiZleba Catardes mxolod misi 
kanonieri warmomadgenlis TanxmobiTa da TandaswrebiT. kanonier 
warmomadgenels ufleba aqvs, gamoTqvas Tavisi mosazreba da sa-
samarTlos nebarTviT daazustos 14 wlamde asakis pirisaTvis das-
muli SekiTxva. 14 wlamde asakis mowmes ganumartaven mis movaleobas, 
Tqvas mxolod simarTle, magram ar afrTxileben Cvenebis micemaze 
uaris TqmisaTvis, cru Cvenebis da arsebiTad urTierTsawinaaRmdego 
Cvenebebis micemisaTvis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis da-
kisrebis Taobaze.

arasrulwlovnis dakiTxvisas SesvenebisaTvis Sesaferisi inter-
valis dasadgenad mosamarTle iTvaliswinebs arasrulwlovnis asaks, 
ganviTarebis dones da sxva garemoebebs. Tu arasrulwlovani seqsua-
luri eqspluataciisa da seqsualuri Zaladobis mowme an msxverplia, 
dakiTxvaTa raodenoba SeZlebisdagvarad SezRuduli unda iyos da 
sisxlis samarTlis procesis miznebis miRwevis aucileblobiT unda 
iyos ganpirobebuli.   

arasrulwlovani ar SeiZleba daikiTxos 22:00 saaTidan 08:00 saa-
Tamde.

arasrulwlovani uzrunvelyofili unda iyos Sesaferisi sakve-
biTa da sasmeli wyliT aranakleb yovel 4 saaTSi erTxel, 08:00 saaTi-
dan 22:00 saaTamde, agreTve sapirfareSoTi SeuzRudavad sargeblobis 
uflebiT.

arasrulwlovanis dakiTxvis dros, pirvel rigSi, daculi unda 
iqnes konstituciiT garantirebuli yvela ufleba. 

is rom arasrulwlovanis dakiTxva ar SeiZleba 22:00 saaTidan 08:00 
saaTamde ar unda warmoadgendes gadamwyvet faqtors. gadamwyvetia 
ara mxolod is, rom arasrulwlovani Ramis saaTebSi ar daikiTxos, 
aramed isic, rom Sefasdes arasrulwlovanis fsiqikuri mdgomareoba 
im konkretuli situaciisas. Tu arasrulwlovans drois da adgilm-
debareobis orientacia aqvs dakarguli, an alkoholuri an narkoti-
kuli nivTierebis zemoqmedebis qveS aris umjobesia misi (gamokiTxva) 
dakiTxva Sewydes.624

nebismieri saproceso moqmedeba, romelsac sagamoZiebo organo 

624  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 433.
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Caatarebs unda iyos procesis daCqarebisken mimarTuli.625

arasrulwlovanis dakiTxvamde aucilebelia, rom mas gaacnon du-
milis da TviTinkriminaciisagan dacvis ufleba. am uflebebis arsi 
moicavs braldebulisaTvis samarTaldamcavi organoebis arasaTanado 
iZulebisagan dacvis garantiebs da daculia adamianis uflebaTa ev-
ropuli konvenciis me-6 muxliT.626 Sesabamisad, dauSvebelia bralde-
bulis iZuleba aqtiurad iTanamSromlos gamoZiebasTan.627 arasrulw-
lovanisaTvis gasageb enaze am uflebebis ganmarteba mniSvnelovania, 
radganac mozards zrdasrulisagan gansxvavebiT ar SeuZlia winaaRm-
degobis gaweva, sakuTari uflebebis codna da dacva.628 

3.8. arasrulwlovnis saqmis sasamarTloSi ganxilva
amk-s 55-e muxlis mixedviT, danaSaulis erTi SemTxvevis gamo wina-

sasamarTlo sxdomis dawyebamde arasrulwlovani braldebulad Sei-
Zleba cnobili iyos araumetes 6 Tvisa, Tu am vadis gasvlamde misTvis 
danaSaulis sxva SemTxvevis gamo axali braldeba ar wauyenebiaT.

arasrulwlovnis saqmeze saapelacio sasamarTlos sxdoma imarTe-
ba saCivris dasaSvebad cnobidan 2 kviris vadaSi. saapelacio sasamarT-
los ganaCeni gamoaqvs zepiri mosmeniT, saapelacio saCivris dasaS-
vebad cnobidan erTi Tvis vadaSi. arasrulwlovnis saqmeze sakasacio 
sasamarTlos sxdoma imarTeba saCivris dasaSvebad cnobidan 2 kviris 
vadaSi. sakasacio sasamarTlos sakasacio saCivarze Semajamebeli 
gadawyvetileba gamoaqvs sakasacio sasamarTloSi saCivris dasaSvebad 
cnobidan 3 Tvis vadaSi.

amk-s 55-e muxlidan sainteresoa pirveli nawilis Canaweri. am 
CanaweriT SesaZlebelia erT danaSaulze arasrulwlovani bralde-
buli piri iyos mxolod eqvsi Tve. aRniSnuli Canaweri gansxvavebulia 
srulwlovani braldebululis mdgomareobidan.

Tu saapelacio sasamarTloSi savaldebuloa ganaCenis zepiri mos-
meniT gamotana, amgvari valdebuleba ar aqvs sakasacio sasamarTlos.

amk-s 56-e muxli pirdapir  miuTiTebs  arasrulwlovnis sasamarT-
lo ganxilvaSi monawileobis sakiTxs. 

arasrulwlovnis saqmis ganxilvaSi monawileobis xelSewyobis 
mizniT sasamarTlo: a) uzrunvelyofs, rom saqmis sasamarTloSi ganx-
ilva arasrulwlovnis aRqmisa da gagebis unarebis Sesabamisad mimdi-
nareobdes; b) sxdomebs Soris gonivruli intervaliT acxadebs Ses-
venebas arasrulwlovnis asakis, janmrTelobis, ganviTarebis da sxva 
garemoebebis gaTvaliswinebiT.

amave muxlis meore nawiliT dauSvebelia arasrulwlovnis saqmis 
sasamarTloSi ganxilva mis dauswreblad, garda im SemTxvevisa, rode-

625  igive, 432.
626  merdoki, j./ roSe, r., 2013. gv. 98.
627  TumaniSvili, g., 2014. gv. 126.
628  Meier, B-D/Rössner, D./Trüg, G./Wulf, R., 2014. S. 433.
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sac is Tavs aridebs sasamarTloSi gamocxadebas da sxdomis gadadeba 
saqmis gonivrul vadaSi ganxilvas SeuZlebels gaxdis.

arasrulwlovnis sasamarTlo ganxilvaSi monawileobis sakiTxs 
Zalian didi yuradReba eTmoba saerTaSoriso samarTlis doneze (pe-
kinis wesebis me-14 wesi). bavSvis uflebaTa komitetis №10 zogadi 
komentaris mixedviT, arasrulwlovans, romelsac bralad edeba dana-
Saulis Cadena, unda SeeZlos sasamarTlo procesSi efeqtiani monaw-
ileobis miReba, ~risTvisac mas unda esmodes braldebis arsi, Sesa-
Zlo Sedegebi da sanqciebi, rac saSualebas miscems, uxelmZRvanelos 
sakuTar advokats, daupirispirdes mowmeebs, aRweros movlenebi da 
miiRos saTanado gadawyvetilebebi mtkicebulebebze, Cvenebasa da da-
sakisrebel zomebze~.629 mosamarTlis an procesis sxva monawileebis 
mier bavSvis sityvebi seriozulad unda iqnes miRebuli.630 bavSvis asa-
kis da mowifulobis gaTvaliswinebiT mosamarTle Tavisufalia Tavad 
gadawyvitos, rogor gaiTvaliswinebs mas igi.631

sasamarTlo valdebulia saqmis ganxilvis dros Seqmnas arasrul-
wlovnis keTilganwyobili garemo, rac gulisxmobs mag. mosamarTlem 
ar Caicvan oficialuri mantia da amis nacvlad Cveulebriv samosSi 
gamoewyon, procesis monawileebis ganlagebas bavSvis doneze, nacvlad 
amaRlebul skamze an podiumze ganlagebisa, bavSvisaTvis saSualebis 
micemas, ijdes mSoblis an sxva saTanado ufrosis gverdiT da a.S.632 

4. arasrulwlovani mowme/dazaralebuli

amk-s 52-e muxlis me-8 nawilis Tanaxmad, saproceso moqmedebas, 
romelSic arasrulwlovani dazaralebuli monawileobs, misi kanon-
ieri warmomadgeneli da advokati eswrebian. saWiroebisamebr, uzrun-
velyofilia fsiqologis monawileobac.

saproceso moqmedebas, romelSic arasrulwlovani mowme monaw-
ileobs, misi kanonieri warmomadgeneli eswreba. arasrulwlovan 
mowmes ufleba aqvs, saproceso moqmedebis Catarebisas hyavdes advo-
kati. Tu arasrulwlovani mowme gadaxdisuunaroa, mas ufleba aqvs, 
isargeblos ufaso iuridiuli daxmarebis uflebiT. saWiroebisamebr,  
uzrunvelyofilia fsiqologis monawileobac (amk-s 53-e muxlis me-9 
nawili).

arasrulwlovani dazaralebulis mdgomareoba ufro ukeTesia, 
vidre arasrulwlovani mowmis. saproceso moqmedeba, romelSic aras-
rulwlovani dazaralebuli monawileobs arasrulwlovani mowmisagan 
gansxvavebiT savaldebulos xdis advokatis daswrebas. garda ami-
sa,  arasrulwlovani dazaralebuli advokatis ufaso momsaxurebiT 

629  hamiltoni, q., 2011. gv. 93.
630  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 128.
631  iqve.
632  hamiltoni, q., 2011. gv. 94
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sargeblobs, Tumca arasrulwlovan mowmes ufaso advokatis ufleba 
warmoeSoba, Tu igi gadaxdisuunaroa (amk-s me-15-e muxli).

saqmis sasamarTloSi ganxilvisas mosamarTle, xolo gamoZiebis 
stadiaze _ prokurori uflebamosilia arasrulwlovani mowmis/aras-
rulwlovani dazaralebulis kanonier warmomadgenels ganCinebiT/
dadgenilebiT aukrZalos saproceso moqmedebaze daswreba mxolod im 
SemTxvevaSi, Tu amas arasrulwlovnis saukeTeso interesebi moiTxovs 
(amk-s 53-e muxlis me-10 nawili).

ojaxur danaSaulTan dakavSirebiT dauSvebelia arasrulwlovani 
mowmisa da arasrulwlovani dazaralebulis dakiTxva, agreTve dam-
cavi an Semakavebeli orderis gamocemisas ojaxSi Zaladobis aras-
rulwlovani msxverplis gamokiTxva (misgan axsna-ganmartebis miReba) 
moZalade mSoblis/mSoblebis TandaswrebiT (amk-s 53-e muxlis me-11 
nawili).

sssk-is 56-e muxli iTvaliswinebs prokuroris dadgenilebiT aras-
rulwlovani dazaralebulisaTvis dazaralebulis statusis miniWe-
bas. ris Semdegac igi sargeblobs mowmis  yvela uflebiT da mova-
leobiT. Tumca arasrulwlovan dazaralebuls ss procesSi mowmeze 
privilegirebuli mdgomareoba unda ekavos.633

imis gamo, rom arasrulwlovani mowme-dazaralebulis ss pro-
cesSi monawileoba (Cvenebis micema) masze ganmeorebiTi viqtimizaciis 
momtani SeiZleba iyos, kanonmdebeli moiTxovs saWiroebisamebr aseTi 
piris fsiqologis TandaswrebiT dakiTxvas. baRdaTis raionuli sa-
samarTlos mier 2009-2010 wlebSi ganxilul iqna sisxlis samarTlis 
saqme saqarTvelos ssk-is 138-e muxlis darRvevis faqtze (2010 wlis 2 
Tebervlis ganaCeni #1-5), ra drosac  seqsualuri Zaladobis msxver-
plma, arasrulwlovanma gogonam sasamarTloSi saqmis ganxilvis dros 
ver SeZlo Cvenebis micema.  mas Semdeg, rac sasamarTlo sxdomaze 
mowveul iqna fsiqologi, romelmac gogonasTan garkveuli fsiqolo-
giuri samuSaos Catarebis Semdeg SeaZlebina seqsualuri Zaladobis 
msxverpls Cvenebis micema, ganaxlda sasamarTlo procesi.

seqsualuri da Zaladobrivi xasiaTis danaSaulis msxverplTa did 
nawils danaSaulis Cadenis Semdeg posttravmuli problemebi (stresi) 
aReniSnebaT,634 rac SesaZlebelia gamwvavdes momxdaris gaxsenebis an 
damnaSavesTan Sexvedris dros. amitom aris maTi mowmed dakiTxvis 
dros fsiqologis daswreba da kanonieri warmomadgenlis gverdSi 
yofna aucilebeli. 

aseve misasalmebelia, amk-s 54 muxlis mesame nawilis Canaweri, ro-
melic Tu arasrulwlovani seqsualuri eqspluataciisa da seqsual-
uri Zaladobis mowmea an msxverplia, SesaZlebls xdis, misi dakiTxva 
ganxorcieldes audio- an videoCaweriT, romelic sasamarTlo sxdo-
maze iqneba mosmenili (demonstrirebuli).

633  TumaniSvili, g., 2014. gv. 167.
634  Schneider, H.J., 1999. S. 127.
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kvlevebis Tanaxmad, arasrulwlovani mowme-dazaralebulis da-
kiTxvis dros braldebulTan dapirispireba SesaZloa arasrulw-
lovnisTvis mZime fsiqikuri problemebis momtani gamodges.635 Se-
sabamisad, ara mxolod seqsualuri eqspluataciisa da seqsualuri 
Zaladobis mowmis an msxverpli arasrulwlovnis mimarT unda iyos 
audio- an videoCaweris gamoyeneba SesaZlebeli, aramed Zaladobrivi 
xasiaTis danaSaulebis drosac. mosamarTlem da prokurorma, romel-
mac gaira specialuri momzadeba fsiqologiasa da pedagogikaSi in-
dividualurad unda SeZlos imis Sefaseba, ramdenad SeiZleba iyos 
arasrulwlovani mowme-dazaralebulis dakiTxva da braldebulTan 
dapirispireba misTvis (arasrulwlovnisTvis) fsiqikuri problemebis 
momtani. garda amisa, SesaZlebelia braldebulTan arasrulwlovnis 
dapirispirebis dros gamoyenebuli iqnes pirdapiri audiovizualuri 
CarTva, distanciuri dapirispireba, riTac arasrulwlovani mowme-
dazaralebuli ufro daculad igrZnobs Tavs da minimumamde iqneba 
dayvanili arasrulwlovan mowme-dazaralebulze dakiTxvis uaryofi-
Ti fsiqikuri Sedegebi.636

5. saproceso normebi arasrulwlovnis 
resocializacia-reabilitaciis WrilSi

arasrulwovani damnaSavis saproceso Taviseburebebi ganapirobe-
ben mis resocializacia-rebilitacias. resocializacia kriminolo-
giaSi ganimarteba, rogorc gamosworeba, aRzrda, socializacia, re-
abilitacia, mkurnaloba, (socialuri) integracia.637 

arasrulwlovani damnaSavis mimarT samarTaldamcavi organoe-
bis faqizi damokidebuleba, misi pirovnebis Seswavla da Sesabamisi 
sasjelis dakisreba mozardis resocializaciis aucilebeli pirobaa. 

sisxlis samarTlis normis gamoyenebis sazogadoebrivi dakveTa 
mozardis gamosworebisken aris mimarTuli, anu sazogadoebis sur-
vilia, ara mozardis iseTi izolacia, romelic ar moitans damnaSavis 
resocializacias da cixis datovebis SemTxvevaSi igi isev SeuSlis 
xels sazogadoebriv Tanacxovrebas, aramed mis mimarT iseTi RonisZie-
bebis gatareba, romelic masTan (mozardTan) erTad usafrTxos gax-
dis Tanacxovrebas.

swored mozardis resocializaciis grZelvadiani perspeqtiva 
unda iyos saxelmwifo organoebis saqmianobis ganmsazRvreli kri-
teriumi. am mxriv aucilebelia, pirvel rigSi, saproceso normebis 
ganxorcielebis iseTi praqtikuli sistemis damkvidreba, romelic 
uzrunvelyofs mozardis marTlmsajulebis sistemaSi mxolod uki-
dures SemTxvevebSi monawileobas. Sesabamisad, SesaZlebelia diskre-

635  TumaniSvili, g., 2009. gv. 68.
636  TumaniSvili, g., 2009. gv. 82; SalikaSvili, m., 2011b. gv. 36.
637  Cornel, H. u.a., 2009. S. 35.
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ciis ufleba mieces ara marto prokuraturas da sasamarTlos, ar-
amed policias, raTa moxdes marTlmsajulebis ganxorcielebis nebi-
smier safexurze arasrulwlovnis saxelmwifo (Zalovani) kontrolis 
sistemidan gamoyvana da sazogadoebriv an socialuri kontrolis 
sistemaSi CarTva.

policiisTvis diskreciis uflebis micema gulisxmobs, rom pol-
icieli Tavad gadawyvets msubuqi xasiaTis danaSaulebze Caayenos Tu 
ara saqmis kursSi gamomZiebeli. amis winapirobad unda CaiTavlos 
Sss-s policiis akademiis mier samagistro da sabakalavro samarTlis 
programebis SemoReba, ramac xeli unda Seuwyos samomavlod poli-
ciis rigebSi mxolod iseTi kadris ayvanas, romelsac samarTalmcod-
neobis sruli kursi aqvs gavlili.

damnaSave arasrulwlovanTa pirveli problema xSirad aris maTi 
socializaciis nakleboba. sisxlis samarTlis saproceso kodeqsiT 
gaTvaliswinebuli nebismieri Tavisebureba imiT aris kargi da misi 
mizani is aris, rom arasrulwlovans (srulwlovnebisagan gansxvave-
biT) moepyros lmobierad da Camouyalibos Tavisi ukanono qmedebis 
mimarT pasuxismgeblobis grZnoba. mozardi damnaSave, romelic so-
cializacias ar aris naziarebi, verc imas mixvdeba da gaacnobierebs, 
Tu ratom iyo misi qmedeba dasjadi da verc sazogadoebis mimarT pa-
suxismgeblobis grZnoba Camouyalibdeba. damnaSavis resocializacia 
misTvis ganaTlebisa da socializaciis programebis SeTavazebas 
moicavs. mozardis resocializacia xelaxali socializaciis gareSe 
SeuZlebelia. 

saxelmwifos mxridan, ucxoeli donorebis daxmarebiT, bevri sa-
sikeTo programa xorcieldeba arasrulwovanTa marTlmsajulebis 
kuTxiT. erTi problema, romelic SeiZleba aRiniSnos, aris is, rom 
es programebi ar xorcieldeba winaswari kriminologiuri kvlevebis 
Sedegad miRebuli monacemebis gaanalizebis safuZvelze, rac eWvqveS 
ayenebs maTi grZelvadiani perspeqtiviT moqmedebis SesaZleblobas. 
samwuxaroa aseve, rom qveyanam ver SeZlo erTiani statistikuri ba-
zis Seqmna, sadac dawvrilebiT iqneboda monacemebi arasrulwlovanTa 
mier Cadenili danaSaulis, aRkveTi RonisZiebis Sefardebis, misi sa-
Sualo xangrZliobis, sasjelis gamoyenebis da sxva mniSvnelovani mo-
nacemebis Sesaxeb. aseTi srulyofili monacemebis arqona xels uSlis 
kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis dacvas638 da Cadenili danaSau-
lis Sesabamisi prevenciuli RonisZiebebis ganxorcielebas.

mecnierul kvlevaze dafuZnebuli nebismieri xasiaTis programa 
Tu proeqti winapirobaa problemis swrafad da xarisxianad mogva-
rebisa.

imisaTvis, rom arasrulwlovani damnaSavisaTvis gaTvalswineb-
ulma sisxlis samarTlis saproceso Taviseburebebma mozardis reso-
cializacia-reabilitacia gamoiwvios, saWiroa:

638  SahoviCi, n.v./doeki, i.e./cermateni, J., 2012. gv. 357.
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• winaswari patimrobis sanacvlod, iseTi alternatiuli saSuale-
bebis danergva, romlebic moicavs aRzrdas, zedamxedvelobas;639

• arasrulwlovnis danaSaulis prevenciisaTvis sxvadasxva sagan-
manaTleblo xasiaTis programis amoqmedeba;640

• samarTaldamcavi organoebis muSakTa mxridan iseTi mopyroba, 
romelic ar gamoiwvevs arasrulwlovani damnaSavis stigma-
tizacias _ etiketirebas.641 stigmatizacia iwvevs mZime sulier 
problemebs, rac axali danaSaulebis Cadenas uwyobs xels;642

• arasrulwlovan damnaSaveTa saqmis ganxilvis yvela etapze 
marTlmsajulebis ganmaxorcielebeli organoebis (policia, 
prokuratura, sasamarTlo) diskreciis ufleba, Sewyvitos 
saqme da arasrulwlovans aaridos marTlmsajulebis sistemaSi 
moxvedra, yofna;

• arasrulwlovan damnaSaveTa sisxlis samarTlis saqmeSi monawile 
yvela piris sistematuri gadamzadeba mozardTa pedagogikasa 
da fsiqologiaSi, rac aseve gulisxmobs treningebs kriminolo-
giaSi, fsiqologiaSi, sociologiaSi da fsiqiatriaSi;

• naklebad mZime da mZime xasiaTis danaSaulebze braleulobis 
simZimis gaTvaliswinebiT ganridebis da ganridebisa da media-
ciis institutis an alternatiuli RonisZiebebis xSiri gamoy-
eneba. aRniSnuli xels Seuwyobs mozardis socializacias da 
aRmzrdelobiT process.643

639  fafiaSvili l., 2008, gv. 164.
640  boxaSvili i./ beniZe m., 2009, gv. 61.
641  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 145.
642  Schafstein, F. / Beukle, W./ Swoboda, S., 2014. S. 340.
643  Meier, B-D./Rössner, D./Schöch, H., 2013. S. 145.
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Tavi meeqvse
TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebi

msoflios sxvadasxva qveyanaSi sisxlis samarTlis pasuxismge-
blobis dawyebis asaki gansxvavebulia. aRniSnulidan gamomdinare, Ta-
visuflebis aRkveTis dawesebulebaSi SesaZlebelia sxvadasxva asakis 
arasrulwlovani moTavsdes. Tu sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
blobis asaki Zalian dabali zRvrisTvis aris dadgenili, an, Tu saer-
Tod ar arsebobs qveda zRvari, maSin pasuxismgeblobis cneba kargavs 
Tavis mniSvnelobas.

zogierT qveyanaSi danergilia praqtika, romlis mixedviTac, Ta-
visuflebis aRkveTis dawesebulebebSi Seqmnilia specialuri piro-
bebi im mizniT, rom 21 wlamde moxdes msjavrdebulTa gancalkeveba 
zrdasruli patimrebisagan. ufro metic, aris qveynebi (magaliTad, 
iaponia), sadac es asaki 24 wlamdea gagrZelebuli.644

saqarTvelos arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis me-3 
muxlis mesame nawilis mixedviT, sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
blobis asaks 14 wlidan gansazRvravs. patimrobis kodeqsis 68-e mux-
lis Tanaxmad, arasrulwlovnad iwodeba 18 wlamde asakis msjavrde-
buli.

patimrobis kodeqsi, saerTaSoriso standartebis Sesabamisad, 
awesebs arasrulwlovan braldebulTa/msjavrdebulTa izolirebu-
lad ganTavsebas srulwlovani msjavrdebulebisagan. samoqalaqo da 
politikur uflebaTa saerTaSoriso paqtis me-10 muxlis Tanaxmad, 
arasrulwlovani braldebulebi gancalkevebiT unda iyvnen srul-
wlovnebisgan da dauyovnebliv unda wardgnen sasamarTlos winaSe 
gadawyvetilebis miRebis mizniT.

arasrulwlovani da srulwlovani braldebulebis/msjavrdeb-
ulebis erTad ganTavseba SeiZleba mniSvnelovani safrTxis Semcve-
li iyos. rac ufro meti kriminaluri warsulis mqone srulwlovan 
braldebulTan/msjavrdebulTan erTad moxdeba arasrulwlovanis 
ganTavseba, miT ufro meti negatiuri gavlena SeiZleba iqonios man 
am ukanasknelze. praqtikaSi gavrcelebulia srulwlovani patimrebis 
mxridan arasrulwlovan patimrebze seqsualuri Zaladobisa da maTi 
wamebis faqtebi.

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 90-e muxlis meo-
Txe nawili uSvebs SesaZleblobas, gamonaklis SemTxvevaSi, arasrul-
wlovani msjavrdebuli 21 wlis Sesrulebamde datovos arasrulw-
lovanTa sareabilitacio dawesebulebaSi. aRniSnuli norma ZalaSi 
Sedis 2016 wlis ianvridan. am dromde moqmedebs patimrobis kodeqsiT 
gansazRvruli msgavsi SesaZlebloba, im gansxvavebiT, rom arasrulw-

644  miqanaZe, g., 2009. gv. 6.
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lovani msjavrdebulis dawesebulebaSi datoveba SesaZlebelia manam, 
sanam mas 20 weli Seusruldeba.645 ukrainis kanonmdeblobis Tanaxmad 
(sasjelaRsrulebis kodeqsi, muxli 148),646 arasrulwlovani msjavrde-
bulis Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi datoveba SesaZlebelia 
manam, sanam msjavrdebuls Seusruldeba 22 weli.

estoneTis sasjelaRsrulebis kodeqsi arasrulwlovani msja-
vrdebulis nacvlad amkvidrebs axalgazrda msjavrdebulis ter-
mins. axalgazrda msjavrdebulad iwodeba piri, romelsac sasjelis 
aRsrulebis momentisaTvis ar Sesrulebia 21 weli (muxli 77). maTi 
ganTavseba xdeba specialurad gaTvaliswinebul daxuruli an Ria 
(axalgazrduli Tavisuflebis aRkveTis dawesebuleba) tipis daweseb-
ulebaSi an daxuruli tipis dawesebulebis izolirebul ganyofile-
baSi (axalgazrdebis ganyofileba). kanonmdeblobis Tanaxmad, axal-
gazrdul Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi an axalgazrdebis 
ganyofilebaSi erTmaneTisgan izolirebulad arian ganTavsebuli: a) 
pirebi, romelTac ar SesrulebiaT 15 weli; b) 15-dan 16 wlamde asakis 
pirebi; g) 16-dan 18 wlamde asakis pirebi; d) 18-dan 21 wlamde asakis 
pirebi (muxli 81).647

kanonmdebloba, romelic aregulirebs arasrulwlovanTa sakiT-
xebs, orientirebuli unda iyos axalgazrdebis keTildReobaze da 
miznad isaxavdes maT reabilitacias da ara dasjas. Tavisuflebis aRkve-
Tis mdgomareoba TiToeul arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil 
pirze sxvadasxvagvarad moqmedebs, rac damokidebulia maT zogad md-
gomareobaze, sulier janmrTelobaze, siZneleebis gamklavebis unarsa 
da sxva mniSvnelovan faqtorebze. zogadad, TiToeuli Tavisufle-
baaRkveTili piri, da gansakuTrebiT arasrulwlovnebi, maTi asakidan 
da specifikurobidan gamomdinare, ganicdian damoukideblobisa da 
socialuri mxardaWeris deficits, agreTve, maTTvis damaxasiaTebe-
lia daRlilobis SegrZneba imis gamo, rom moklebuli arian mizan-
mimarTul saqmianobas. aRniSnulma SegrZnebebma SeiZleba gamoiwvios 
izolaciis, degradaciisa da uuflebobis gancda, ramac Sesalebelia 
gaamwvavos arsebuli fsiqologiuri da qceviTi problemebi da xeli 
Seuwyos axali sirTuleebis provocirebasa da warmoqmnas, maT Soris 
depresiasa da sakuTari Tavis mimarT pativiscemis daqveiTebas an su-
lac dakargvas. TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebs, romlebic 
zemoaRniSnuli gancdebis qveS imyofebian, SesaZloa ganuviTardeT Za-
ladobisa da ganrisxebis reaqciebi, kerZod:

• damoukideblobisa da kontrolis ukmarisoba: im momentidan, 
rodesac TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebi gadaabi-
jeben Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis zRurbls, isi-

645  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 69, nawili 3. 
646  «Уголовно-исполнительные кодексы», Донецкий Мемориал, Донецк, 2004 г., ст. 379.
647 iqve, ст. 399.
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ni erTgvarad kargaven individualobas da ricxvebamde dai-
yvanebian. maTgan moiTxoven daemorCilon im wesebs, romlebic 
marTaven maTi cxovrebis yvela aspeqts: maT miuTiTeben sad 
unda daiZinon, sad miiRon sakvebi, rodis ivarjiSon da a. S. 
isini faqtobrivad kargaven gadawyvetilebis miRebis uflebas, 
rac mniSvnelovan gavlenas axdens maT cxovrebaze. uflebebisa 
da individualobis aseTma `dakargvam~ SeiZleba mniSvnelovani 
zegavlena iqonios TavisuflebaaRkveTili piris Rirsebasa da 
sulier mdgomareobaze. amitom, gasakviri ar aris, rodesac 
TavisuflebaaRkveTili pirebisaTvis xSirad damaxasiaTebelia 
depresia da uimedobis ganwyoba.

• socialuri mxardaWeris deficiti: TavisuflebaaRkveTili 
arasrulwlovnebi mowyvetili arian ojaxebs, megobrebsa da 
axlobel adamianebs, romelTac SeswevT maTi socialuri da 
emociuri mxardaWeris uzrunvelyofis unari. Sesabamisad, Ta-
visuflebaaRkveTili pirebi SeiZleba Tavs ara mxolod izoli-
rebulad, aramed martodac grZnobdnen.

• mizanmimarTuli saqmianobis deficiti: aRniSnuls adgili aqvs 
im SemTxvevaSi, rodesac Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
farglebSi ar aris organizebuli sxvadasxva programa, gana-
Tlebis miRebisa da muSaobis SesaZleblobebi. aseT dros, 
`iZulebiTma mowyenam~ SesaZloa gamoiwvios mowyena, rac, Tavis 
mxriv, SesaZloa gamoixatos problemur qcevasa da ZaladobaSi.

1. arasrulwlovani braldebulis/msjavrdebulis patimrobaSi/
Tavisuflebis aRkveTaSi yofnis sakanonmdeblo regulireba

2010 wlis oqtombridan ZalaSi Sevida saqarTvelos patimrobis 
kodeqsi, romlis farglebSic farTod iqna mimoxiluli da gansaz-
Rvruli fuZemdebluri principebi, dakavSirebuli arasrulwlovani 
braldebulebis patimrobisa da arasrulwlovani msjavrdebulebis 
mier sasjelis moxdis pirobebTan.

kodeqsiT ganisazRvrulia eqvsi tipis Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebuleba,648 romelTagan erT-erTi arasrulwlovanTa sareabil-
itacio dawesebulebaa.649 aRniSnuli dawesebulebis funqcionireba 
uzrunvelyofs arasrulwlovan msjavrdebulTa izolirebas srulw-
lovani msjavrdebulebisagan.

saqarTvelos patimrobis kodeqsis Sesabamisad, arasrulwlov-
anTa sareabilitacio dawesebuleba aris gansakuTrebulad dacu-

648 Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebis xuTi danarCeni tipia: 1) dabali 
riskis dawesebuleba; 2) naxevrad Ria tipis dawesebuleba; 3) daxuruli tipis 
dawesebuleba; 4) gansakuTrebuli riskis dawesebuleba; da 5) qalTa specialuri 
dawesebuleba.
649  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 10, nawili 1.
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li, specialuri damcavi zRudeebiT garSemortymuli dawesebuleba, 
romelSic uzrunvelyofilia msjavrdebulTa mudmivi meTvalyureo-
ba.650 sainteresoa, rom 2014 wlamde arasrulwlovanTa sareabilita-
cio dawesebuleba, romelic arasrulwlovanTa specialuri daweseb-
ulebis saxeliT iyo moxseniebuli patimrobis kodeqsSi, gaTanabre-
buli iyo naxevrad Ria tipis dawesebulebasTan; xolo es ukanaskneli 
SeiaraRebuli dacvis uzrunveyofas saWiroebs. Setanili cvlile-
bebis safuZvelze, arasrulwlovanTa sareabilitacio dawesebulebas 
SeiaraRebuli dacvis uzrunvelyofa moexsna.

msjavrdebulebi ganTavsebuli arian saerTo sacxovrebelSi, 
romelzedac maTi interesebidan gamomdinare da dawesebulebis deb-
ulebis moTxovnaTa dacvis mizniT, mudmivad xorcieldeba vizualuri 
an eleqtronuli meTvalyureoba. dawesebulebaSi msjavrdebulebs 
SeuZliaT damoukideblad gadaadgildnen dawesebulebis teritori-
aze (amk-s 83-e muxli).

patimrobis kodeqsis Tanaxmad, Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebaSi, rogorc wesi, erTmaneTisgan gancalkevebiT aTavseben eqv-
si kategoriis msjavrdebulebs,651 maTgan erT-erT kategorias aras-
rulwlovani msjavrdebulebi miekuTvnebian. am normiT saqarTvelos 
kanonmdeblobam uzrunvelyo patimrobis saerTaSoriso principebis 
dacva, daadgina ra, rom im SemTxvevaSic ki, Tu erTi da imave dawe-
sebulebaSi moxdeba sxvadasxva kategoriis msjavrdebulTa ganTavse-
ba, uzrunvelyofili iqneba maTi erTmaneTisgan izolireba. Tumca, 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsma dauSva SesaZlebloba 
sareabilitacio, saganmanaTleblo, sportul da sxva RonisZiebebSi 
sxvadasxva sqesis arasrulwlovanTa erTad monawileobaze (amk-s 81-e 
muxlis meoTxe nawili).

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi ufro Sors wavida 
da gansazRvra, rom arasrulwlovanTa sareabilitacio dawesebuleba-
Si arasrulwlovanTaTvis usafrTxo garemos uzrunvelsayofad, isini 
unda ganTavsdnen asakobrivi jgufis, Cadenili danaSaulis simZimis, 
fizikuri da gonebrivi ganviTarebis, agreTve, arasrulwlovanTa 
saukeTeso interesebidan gamomdinare sxva maxasiaTeblebis mixedviT. 

saqarTvelos patimrobis kodeqsi braldebulebsa da msjavrdeb-

650  iqve, muxli 122, nawili 1.
651  Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi gancalkevebiT aTavseben, rogorc 
wesi, kidev xuTi kategoriis patimrebs: 1) qalebs; 2) pirvelad msjavrdebule-
bs; 3) saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 1431 (adamianiT vaWroba (tre-
fikingi)) an/da 1432 (arasrulwlovniT vaWroba (trefikingi)) muxliT/muxlebiT 
gaTvaliswinebul danaSaulze/danaSaulebze dazaralebulad cnobil pirebs; 4) 
pirebs, romelTa sicocxlesa da janmrTelobas SeiZleba safrTxe Seeqmnas war-
suli samsaxurebrivi saqmianobidan gamomdinare; 5) gansakuTrebiT saSiS pirebs, 
romelTa pirovnuli Tvisebebi, kriminaluri avtoriteti, danaSaulis Cadenis 
motivi, damdgari marTlsawinaaRmdego Sedegi an Tavisuflebis aRkveTis dawese-
bulebaSi gamovlenili qceva mniSvnelovan safrTxes uqmnis Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebisa da maT garSemomyofTa usafrTxoebas.



211

ulebze sacxovrebeli farTis normis sxvadasxva standarts gansaz-
Rvravs. aRsaniSnavia, rom arasrulwlovan msjavrdebulTaTvis, iseve 
rogorc sxva arasrulwlovnebisTvis, gaTvaliswinebulia sacxovre-
beli farTi aranakleb 4 kvadratuli metrisa.652 rac Seexeba arasrul-
wlovan braldebulebs, kodeqsis Tanaxmad, maTze vrceldeba bral-
debulTaTvis dadgenili sacxovrebeli farTis zogadi standarti, 
aranakleb 3 kvadratuli metri erT braldebulze.653 arasrulwlovan-
Ta marTlmsajulebis kodeqsSi xazgasmiTaa aRniSnuli, rom arasrulw-
lovan braldebuls/msjavrdebuls unda hqondes sxva braldebulTan/
msjavrdebulTan SedarebiT gaumjobesebuli pirobebi (amk muxli 83, 
punqti 1). kanonmdebloba ar akonkretebs `gaumjobesebuli pirobebi~ 
met farTs da/an ukeTes materialur-teqnikur infrastruqturas Tu 
romel sxva komponents gulisxmobs; Tumca, cxadia, rom arasrulw-
lovani braldebulis/ msjavrdebulis pirobebi ar unda iyos msgavsi 
imisa, rac aqvT srulwlovnebs, igi unda iyos ukeTesi.

srulwlovanebas miRweuli msjavrdebuli, romelic misi 
pirovnebisa da qcevis gaTvaliswinebiT ar SeiZleba pirobiT vadamde 
iqnes gaTavisuflebuli an arasrulwlovanTa specialur dawesebule-
baSi iqnes datovebuli, sasjelis Semdgomi moxdisaTvis unda gaigza-
vnos naxevrad Ria tipis Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi an 
dabali riskis Tavisuflebis aRkevTis dawesebulebaSi (amk 90 muxli 
meore nawili).

arasrulwlovani msjavrdebulis uflebamosilebebi detalurad 
mocemulia qvemoT ganxilul qveTavebSi. Tumca, damatebiT gamosayo-
fia arasrulwlovani braldebulis/msjavrdebulis samedicino mom-
saxurebiT uzrunvelyofa, romelic unda iyos qveyanaSi damkvidre-
buli samedicino momsaxurebis adekvaturi.654 garda imisa, arasrul-
wlovani braldebulisTvis/ msjavrdebulisTvis xelmisawvdomi unda 
iyos patimrobis an Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi nebadar-
Tuli samkurnalo saSualebebi, mas unda hqondes dawesebulebis mier 
SeZenilze meti Rirebulebis an analogiuri Tvisebebis mqone sam-
kurnalo saSualebebis sakuTari saxsrebiT SeZenis ufleba. damate-
biT, saWiroebis SemTxvevaSi, Tu arsebobs dasabuTebuli moTxovna da 
penitenciuri departamentis Tavmjdomaris nebarTva, mas aqvs piradi 
eqimis sakuTari saxsrebiT mowvevis ufleba.655 arasrulwlovani bral-
debuli/msjavrdebuli uzrunvelyofili unda iyos regularuli sa-
medicino SemowmebiT, saWiro mkurnalobiT, prevenciuli samedicino 
momsaxurebiTa da specialuri samedicino inventariT (amk 82-e muxli).

patimrobisa Tu Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi arasrul-
wlovani braldebulis/msjavrdebulis miRebisas samedicino perso-

652  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 15, nawili 2. 
653  iqve, muxli 15, nawili 3.
654  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 119.
655  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 24, nawili 1.
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nalis umTavresi funqciaa misi janmrTelobis mdgomareobis Semow-
meba, cnobis Sedgena da pirad saqmeSi Senaxva.656 im SemTxvevaSi, Tu 
samedicino Semowmebisas gamovlinda arasrulwlovanis mimarT ganx-
orcielebuli Zaladobis niSnebi, Semowmebis Camtarebeli piri valde-
bulia amis Sesaxeb dauyovnebliv acnobos arasrulwlovanis kanonier 
warmomadgenels da im dawesebulebis xelmZRvanels, sadac moTavse-
bulia arasrulwlovani braldebuli/msjavrdebuli (amk 82-e muxli).

kanonmdebloba patimrobisa da Tavisuflebis aRkveTis TiToeul 
dawesebulebaSi (maT Soris, im dawesebulebebSi, sadac arasrulw-
lovnebi arian ganTavsebuli) iTxovs saeqimo-samedicino punqtis Seqm-
nas.657 Tu arasrulwlovani braldebulis an msjavrdebulis mkurnalo-
ba SeuZlebelia dawesebulebis farglebSi Seqmnil saeqimo-samedicino 
punqtSi, igi SeiZleba gadayvanil iqnes departamentis daqvemdebare-
baSi arsebul braldebulTa/msjavrdebulTa samkurnalo dawesebule-
baSi an saerTo profilis saavadmyofoSi.658

moqmedi kanonmdebloba araerTgvarovnad aregulirebs arasrul-
wlovan braldebulebTan/msjavrdebulebTan mimarTebiT disciplin-
uri saxdelis gamoyenebas. kerZod, samartoo sakanSi moTavseba, ro-
gorc disciplinuri saxdeli, ar gamoiyeneba arasrulwlovanTa sare-
abilitacio dawesebulebaSi moTavsebuli msjavrdebulis mimarT (amk 
92-e muxli). arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsSi bralde-
buli arasrulwlovnis mimarT analogiuri daTqmis ararseboba iwvevs 
patimrobis kodeqsis 82-e muxlSi moqmedi normis braldebul aras-
rulwlovanze gavrcelebas, rac iZleva 14 dRemde vadiT samartoo 
sakanSi braldbeulis moTavsebis SesaZleblobas.

saqarTvelos patimrobis kodeqsi iTvaliswinebs msajvrdebulTa 
disciplinur patimrobas msjavrdebulis mier disciplinuri saxdel-
is moqmedebis vadaSi ganmeorebiT Cadenili disciplinuri darRvevi-
saTvis. Tumca, iqve miuTiTebs, rom administraciuli patimroba ar 
SeefardebaT orsul qalebsa da arasrulwlovan msjavrdebulebs.659

2. urTierToba gare samyarosTan

arasrulwlovnis urTierToba gare samyarosTan uzrunvelyofil 
unda iqnes yvela saSualebiT, rac samarTliani da humanuri mopy-
robis arsebiT nawils Seadgens da mniSvnelovania arasrulwlovnis 
sazogadoebisaken mosabruneblad.

TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa kontaqti gare sa-
myarosTan unda ganixilebodes rogorc maTi ufleba da ara rogorc 
privilegia. amitom aseTi kontaqtebi ar SeiZleba gamoyenebul iqnes 

656  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 124, nawili 2.
657  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 121, nawili 1. 
658  iqve, muxli 121, nawili 2.
659  saqarTvelos patimrobis kodeqsis muxli 90, nawili 3; amk-s muxli 92, nawili 4.
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rogorc waxalisebis an dasjis forma.
patimrebTan mopyrobis gaeros minimaluri standartuli wesebi 

(37-e da 92-e wesebi) saojaxo kontaqtebs exeba. maTi debulebebi Ta-
visuflebaaRkveTil pirebTan mimarTebiT exmaureba adamianis ufle-
baTa sayovelTao deklaraciis me-12 muxls, sadac aRniSnulia, rom 
`aravis mimarT ar SeiZleba TviTneburi Careva mis piradsa da ojaxur 
cxovrebaSi, agreTve ar SeiZleba misi sacxovrebeli binis, korespon-
denciis saidumloebis an misi pativisa da Rirsebis TviTneburi xe-
lyofa. yovel adamians aqvs kanonis mier aseTi Carevisa da xelyofisa-
gan dacvis ufleba~. SesaZloa, es debuleba ufro mniSvnelovania Ta-
visuflebis aRkveTis dawesebulebis SigniT, vidre mis gareT. xSirad 
xangrZlivi periodis ganmavlobaSi Tavisuflebis aRkveTis manZilze 
TavisuflebaaRkveTili pirisTvis gare samyarosTan kavSiris erTad-
erTi saSualeba mxolod naTesavebTan urTierTobaa. aseve cnobilia, 
rom ojaxTan da megobrebTan daSoreba Tavisuflebis aRkveTis erT-
erTi yvelaze mtkivneuli momentia.660

dakavebisTanave an Tavisuflebis aRkveTis erTi adgilidan meo-
reSi yoveli gadayvanisas TavisuflebaaRkveTil pirs ufleba aqvs 
TxovniT mimarTos kompetentur organos, raTa man Seatyobinos misi 
ojaxis wevrebs da mis mier arCeul sxva pirs sakuTari adgilmde-
bareobis an Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis Secvlis Sesaxeb.661

adgilmdebareobis Secvlis Taobaze informaciis miwodeba aris 
ara mxolod TavisuflebaaRkveTil pirTa, aramed maTi arasrulw-
lovani Svilebis (romelic SeiZleba ixdides sasjels) uflebac. bavS-
vTa uflebebis konvenciis 9.4 muxli konvenciis monawile saxelmwi-
foebs (maT Soris saqarTvelosac) avaldebulebs, rom bavSvebs an, Tu 
es saWiroa, ojaxis sxva wevrebs miawodon `aucilebeli informacia 
ojaxidan wasuli wevris adgilsamyoflis Sesaxeb~. 

im SemTxvevaSi, Tu dakavebuli an dapatimrebuli piri arasrul-
wlovania, an ar aqvs unari aRiqvas Tavisi uflebebi, kompetenturma 
organom sakuTari iniciativiT unda uzrunvelyos zemoaRniSnuli in-
formaciis miwodeba. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces aras-
rulwlovanTa mSoblebis an meurveebis informirebas.662

ojaxTan da megobrebTan kavSiris SenarCuneba mniSvnelovania, rac, 
upirveles yovlisa, vlindeba maSin, rodesac patimari sacxovrebel 
adgilTan axlosaa ganTavsebuli. Tu patimrebi saxlidan Zalian Sors 
ganTavsdebian, maTi monaxuleba (iseve rogorc saxlSi droebiTi gaS-
veba) ufro did Zalisxmevasa da xarjebTan iqneba dakavSirebuli. am 
mosazrebas ganmartavs principebis krebulis me-20 principi, romlis 

660  cixis personalis gadamzadebis saxelmZRvanelo, saqarTvelos sasjelaRs-
rulebis departamenti/iusticiis saministro, Tbilisi, 2005 w., gv. 115.
661  principTa erToblioba nebismieri formiT dakavebul an dapatimrebul pir-
Ta dasacavad, miRebuli gaeros generaluri asambleis 1988 wlis 9 dekembris 
43/173 rezoluciiT. principi 16(1).
662  iqve, principi 16(3).
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mixedviTac, dakavebuli an dapatimrebuli piris TxovniT, Tu es Sesa-
Zlebelia, dakavebis an dapatimrebis adgili unda iyos mis sacxovreb-
el adgilTan, rac SeiZleba, axlos.663

sacxovrebel adgilTan axlos gadayvanis SesaZlebloba unda ganix-
ilon yovel TavisuflebaaRkveTil pirTan erTad misi Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebaSi moTavsebis Semdeg mokle vadaSi. bevr qveya-
naSi qali patimrebis am principiT ganTavseba siZneles warmoadgens, 
radgan qalTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebis simciris gamo, 
dawesebuleba SeiZleba ar arsebobdes TavisuflebaaRkveTili qal-
isTvis sasurvel adgilas. analogiuri sirTuleebia saqarTveloSi 
msjavr debuli arasrulwlovnebisa da qalTa ganTavsebasTan daka-
vSirebiT, radgan TiToeuli Tavisuflebis aRkveTis mxolod erTi 
dawesebuleba funqcionirebs. 

arasrulwlovan msjavrdebuls ufleba unda hqondes ikontaqtos 
ojaxis wevrebTan, megobrebsa da sxva pirebTan, aseve datovos Ta-
visuflebis aRkveTis dawesebuleba ojaxisa da axloblebis mosanax-
uleblad, miiRos  dawesebulebis datovebis specialuri nebarTva 
saganmanaTleblo Tu profesiuli saqmianobis gansaxorcieleblad. 
sasjelis moxdis periodSi arasrulwlovnis mier Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebis gareT gatarebuli dro (xanmokle Svebuleba, 
saswavlebelSi an samuSaoze dawesebulebis gareT yofna) mas sasjelis 
moxdis saerTo vadaSi unda CaeTvalos.

gare samyarosTan (gansakuTrebiT ki ojaxis wevrebTan) regularu-
li kontaqti arasrulwlovani msjavrdebulis reabilitaciis erT-
erT umTavres da umniSvnelovanes formas warmoadgens. Sesabamisad, 
arasrulwlovan msjavrdebulsa da misi ojaxis wevrebs Soris kavSiris 
uzrunvelyofa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis administra-
ciis prioritets unda warmoadgendes. SesaZleblobis farglebSi da 
kanoniT dadgenil SemTxvevebSi arasrulwlovan msjavrdebuls unda 
mieces xanmokle vadiT Sin wasvlisa da ojaxis wevrTa monaxulebis 
ufleba. rogorc wesi, es vada yovel jerze ramdenime dRes Sead-
gens. saqarTveloSi aRniSnuli vada ar SeiZleba aRematebodes 5 dRes, 
romelSic Sedis daniSnulebis adgilamde mgzavrobis droc (amk 88 
muxli). Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis gareT xanmokle gasv-
lis dro Sedis sasjelis saerTo vadaSi. Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebis gareT xanmokle gasvlis SemTxvevaSi arasrulwlovani msja-
vrdebuli pirvelive dRes unda gamocxaddes probaciis biuroSi, sa-
dac aRniSnavs Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis gareT xanmokle 
gasvlis dawyebis dros. Tu obieqturi mizeziT arasrulwlovani msja-
vrdebuli gansazRvrul vadaSi ver axerxebs Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi dabrunebas, probaciis biuro uflebamosilia gau-
grZelos mas vada ara umetes 2 dRisa.664 rac Seexeba arasrulwlovan 

663  iqve, principi 20.
664  saqarTvelos patimrobis kodeqsi muxli 27, nawili 11. 
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braldebuls, mas ufleba ar aqvs isargeblos dawesebulebis gareT 
xanmokle gasvliT. arasrulwlovan braldebuls SeiZleba ufleba 
mieces gansakuTrebul, pirad garemoebebTan dakavSirebiT droebiT 
datovos dawesebulebis teritoria, Tu miRebulia sarwmuno cnoba 
braldebulis/msjavrdebulis axlo naTesavis gardacvalebis an si-
cocxlisaTvis saSiSi avadmyofobis Taobaze an sxva gansakuTrebul 
garemoebasTan dakavSirebiT an msjavrdebulis socialuri aqtivobis 
gansaxorcieleblad, agreTve, Tu aucilebelia braldebulis monaw-
ileoba sagamoZiebo an sxva saproceso moqmedebaSi.665 braldebulis 
mier dawesebulebis droebiT datovebis nebarTvas gascems gamomZie-
beli an prokurori, romelic werilobiT egzavneba dawesebulebasa da 
sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros penitenciur  depar-
taments.666

sxvadasxva qveynis praqtika gansxvavebulia Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebis gareT xanmokle gasvlis uflebiT sargeblobis 
periodulobis mxriv. evropis zogierT qveyanaSi Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebis gareT arasrulwlovani msjavrdebulis xanmokle 
gasvla yovelTviurad xdeba, saqarTveloSi am uflebiT sargebloba 
ki SesaZlebelia weliwadSi samjer (amk 88-e muxli). amave 88-e mux-
lis meore nawilis Tanaxmad, aRniSnuli uflebiT sargebloba SeuZlia 
mxolod im arasrulwlovan msjavrdebuls, romelmac faqtobrivad 
moixada:

a) naklebad mZime danaSaulisaTvis mosaxdeli sasjelis _ Tavisu-
flebis aRkveTis vadis aranakleb erTi mesamedi;

b) mZime danaSaulisaTvis mosaxdeli sasjelis _ Tavisuflebis 
aRkveTis vadis aranakleb naxevari;

g) gansakuTrebiT mZime danaSaulisaTvis mosaxdeli sasjelis _ 
Tavisuflebis aRkveTis vadis aranakleb ori mesamedi.

mizanSewonilia Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis adminis-
traciam xeli Seuwyos ojaxis wevrebs xSirad mividnen arasrulw-
lovanTa mosanaxuleblad (kanoniT dadgenili yovelTviuri paemnebis 
farglebSi) da iqonion kontaqti werilebisa da telefonis saSuale-
biT. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 87 muxli aras-
rulwlovan msjavrdebuls 1 Tvis ganmavlobaSi sakuTari xarjiT 5 
(sakuTari xarjiT _ ulimito), xolo braldebuls _ 3 satelefono 
saubriT sargeblobis uflebas aZlevs667, TiToeuli ara umetes 15 

665  saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis 
sakiTxTa ministris 2010 wlis 16 noemberis №160 brZaneba `patimrobis/Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebis droebiT datovebis, Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebis gareT xanmokle gasvlis, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
gareT xanmokle gasvlis uzrunvelyofis RonisZiebis gamoyenebisa da Tavi-
suflebis aRkveTis dawesebulebis gareT xanmokle gasvlis aRsrulebis wesis 
gansazRvris Taobaze~, muxli 3, nawili 1.
666  iqve, №160 brZaneba, muxli 3, nawili 4.
667  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 79, nawili 1, qvepunqti g). 
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wuTis xangrZlivobisa. arasrulwlovani braldebulisgan gansxvave-
biT, msjavrdebuls TveSi 4 videopaemniT, xolo waxalisebis for-
miT, TveSi 2 damatebiTi videopaemniT sargeblobis ufleba aqvs (amk 
87 muxli). amave muxlis safuZvelze arasrulwlovani msjavrdebuli 
aseve xangrZlivi paemnis uflebiTac sargeblobs; kerZod, weliwadSi 
SesaZlebelia hqondes 4 aseTi paemani da waxalisebis formiT, weli-
wadSi damatebiT 6 xangrZlivi paemani miiRos. TiToeuli xangrZlivi 
paemani SeiZleba gagrZeldes araumetes 23 saaTis droiT.668 

kerZod, patimrobis kodeqsis 77-e da 123-e muxlebi adgens 1 Tvis 
ganmavlobaSi braldebulis mier xanmokle paemniT sargeblobis maqsi-
malur da ara minimalur odenobas, agreTve gansazRvravs aRniSnu-
li paemnis ganxorcielebis nebarTvis gamcem (SezRudvis damwesebel) 
subieqtebs da adgens normis am formiT moqmedebis konkretul vadas. 
ufro detalurad ki, braldebuls (maT Soris arasrulwlovan bral-
debuls) 2016 wlis 1 ianvramde prokuroris an gamomZieblis nebarT-
vis safuZvelze 1 Tvis ganmavlobaSi SeuZlia isargeblos ara umetes 4 
xanmokle paemnis uflebiT. am vadis dadgomis Semdeg, es ufleba Sei-
Zleba SeizRudos gamomZieblis an prokuroris dadgenilebis safuZ-
velze.

patimrobis kodeqsma, mis winamorbed patimrobis Sesaxeb kanonTan 
SedarebiT, gazarda im pirTa wre, romlebTanac braldebuls/msja-
vrdebuls (maT Soris arasrulwlovan braldebuls/msjavrdebuls) 
xanmokle paemnis farglebSi Sexvedris ufleba aqvs. es norma ganmt-
kicebul iqna arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsiTac, sadac 
damatebiT ganisazRvra msjavrdebulis nebismier pirTan xanmokle da 
xangrZlivi paemnis ganxorcielebis SesaZlebloba kanonieri warmo-
madgenlisa da penitenciuri departamentis direqtoris nebarTviT 
(amk 87 muxli). pirTa wre, romelTanac patimrobis kodeqsi uSvebs 
xanmokle paemnis ganxorcielebas, moicavs axlo naTesavebs (Svili, 
meuRle, piri, romelTanac saerTo Svili hyavs, mSobeli (mSvilebeli), 
dedinacvali, maminacvali, meuRlis mSobeli, geri, naSvilebi da mis 
STamomavali, SviliSvili, da, Zma, diswuli, Zmiswuli da maTi Svilebi, 
bebia, papa, bebiis ded-mama, papis ded-mama (rogorc dedis, ise mamis 
mxridan), biZa (dedis Zma, mamis Zma), deida, mamida, biZaSvili, deidaS-
vili, mamidaSvili, agreTve im pirs, romelTanac cxovrobda da eweoda 
saerTo meurneobas patimrobis/Tavisuflebis aRkveTis dawesebule-
baSi moxvedramde bolo 1 wlis ganmavlobaSi).669 

arasrulwlovan msjavrdebuls pirveli xanmokle paemnis ufleba 
mizanSewonilia mieces misi Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi 
miyvanisTanave, damoukideblad imisa, hqonda Tu ara mas xanmokle an 
xangrZlivi paemani sxva dawesebulebaSi yofnisas. Semdegi Sexvedre-
bi msjavrdebuls, rogorc wesi, miecema garkveuli periodis Semdeg 

668  saqarTvelos patimrobis kodeqsi muxli 172, punqti 5.
669  saqarTvelos patimrobis kodeqsi muxli 17, nawili 2. 
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(Tanabrad gadanawilebis principi), romelic ganisazRvreba Tvis dRe-
Ta odenobis (xanmokle paemnis SemTxvevaSi) da wlis TveTa odenobis 
(xangrZlivi paemnis SemTxvevaSi) paemnebis im odenobaze gayofiT, rac 
kanonmdeblobiT aqvs gansazRvruli msjavrdebuls TveSi/weliwadSi.

paemani xorcieldeba arasrulwlovani braldebulis/msjavrdebu-
lis Tanxmobis SemTxvevaSi. arasrulwlovanTa sareabilitacio dawe-
sebulebis administracias paemnis Taobaze werilobiT unda ecnobos 
paemnamde 5 dRiT adre. gancxadebas Tan unda erTodes ganmcxadeblis 
arasrulwlovan braldebulTan/msjavrdebulTan axlo naTesaobis 
damadasturebeli dokumenti (dabadebis mowmoba, qorwinebis mowmoba, 
cnoba gacemuli adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos mier). Tavi-
suflebis aRkveTis dawesebulebis administracia paemnis moTxovnaze 
gancxadebis miRebidan ara ugvianes 5 dRisa uzrunvelyofs paemnis 
organizebas, garda im SemTxvevisa, rodesac arsebobs uaris Tqmis mo-
tivirebuli safuZveli, ris Taobazec ganmcxadebeli informirebul 
unda iqnes imave dRes.670

arasrulwlovan braldebuls/msjavrdebuls, romelic ucxo qvey-
nis moqalaqea, ufleba aqvs SeuzRudavad Sexvdes Tavisi qveynis sakon-
sulos warmomadgenels an im qveynis diplomatiuri dawesebulebebisa 
da sakonsuloebis warmomadgenlebs, romlebic iTavseben misi qveynis 
moqalaqeTa interesebis dacvas an, romlebmac sakuTar Tavze aiRes 
maTi interesebis dacva, agreTve, saxelmwifoTaSoris organoebTan, 
romlebic am pirTa interesebs icaven.671

paemnebsa da dawesebulebis xanmokle datovebas Soris sain-
tereso kompromisis magaliTia germania, sadac is cnobilia termin 
`bezuxsaus gangis~ (Svebuleba vizitis nacvlad) saxeliT. zogierT Ta-
visuflebaaRkveTil pirs saSualeba eZleva Sexvdes mnaxvels Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebis kedlebs gareT im drois ganmavloba-
Si, ra droiTac paemani unda gagrZelebuliyo. aseT gadawyvetilebas 
is upiratesoba aqvs, rom TavisuflebaaRkveTili piri da misi mnax-
veli TviTon arCeven Sexvedris adgils da pirobebs, xolo Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebis personals aRar uxdeba am probleme-
bze zrunva.672

ukrainis sasjelaRsrulebis kodeqsis 144-e muxlis Tanaxmad, 
kargi qcevis, Sromisa da swavlis mimarT keTilsindisieri damokide-
bulebis, TviTSemoqmedebiTi organizaciebis muSaobaSi da aRmzrd-
elobiT RonisZiebebSi aqtiuri monawileobis gamo arasrulwlovani 
msjavrdebulebi SeiZleba waxalisdnen. kerZod, waxalisebis formad 
SeiZleba gamoyenebul iqnes erT-erTi qvemoT CamoTvlili RonisZieba:

a) Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis TanamSromlebis Tanxle-

670  iqve, muxli 17, nawili 6.
671  iqve, muxli 17, nawili 13.
672 cixis personalis gadamzadebis saxelmZRvanelo, saqarTvelos sasjelaRs-
rulebis departamenti/iusticiis saministro, Tbilisi, 2005, gv. 118.
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biT kulturul da sportul RonisZiebebze daswreba dawesebulebis 
farglebs gareT;

b) mSoblebis an sxva axlo naTesavebis TanxlebiT aRmzrdelobiTi 
dawesebulebis gareT gasvlis uflebis micema.

amasTan, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis gareT gasvlis xan-
grZlivobas, romelic ar unda aRematebodes 8 saaTs, gansazRvravs-
dawesebulebis direqtori. akrZalulia Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebis farglebs gareT im kulturul da sportul RonisZiebebze 
daswreba, romelic saRamos 8 saaTis Semdeg ewyoba.673

xSiria SemTxvevebi, rodesac Tavisuflebis aRkveTis gamo aras-
rulwlovani msjavrdebulebi kargaven kavSirs sakuTar ojaxebTan. 
arasrulwlovnis mier axali sisxlissamarTlebrivi danaSaulis Ca-
denis prevenciisa da misi sazogadoebaSi integraciis xelSewyobis 
mizniT, dawesebulebis administracia valdebuli unda iyos daadgi-
nos dawesebulebidan gasvlis Semdeg romel arasrulwlovans aRar 
aqvs kontaqti sakuTar ojaxTan da Sesabamis saxelmwifo Tu arasam-
Tavrobo organizaciebTan kavSiris damyarebisa da TanamSromlobis 
safuZvelze daexmaros Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebidan gaTa-
visuflebul arasrulwlovans am kavSiris aRdgenaSi.

3. resocializacia-reabilitacia

msjavrdebulis resocializacias saqarTvelos patimrobis kodeq-
sis 116 muxli ganmartavs, rogorc msjavrdebulSi sazogadoebis, sxva 
adamianebis, zneobis normebisa da adamianTa Tanacxovrebis damkvi-
drebuli wesebisadmi pativiscemisa da pasuxismgeblobis grZnobis Cam-
oyalibebas, xolo resocializaciis ZiriTad saSualebebad asaxelebs: 
a) sasjelis moxdas dadgenili wesis Sesabamisad; b) sareabilitacio 
programebis ganxorcielebas; g) aRmzrdelobiT muSaobas arasrulw-
lovnebTan; d) msjavrdebulTa dasaqmebas; e) zogadi da profesiuli 
ganaTlebis miRebas; v) sazogadoebasTan urTierTobas.

arasrulwlovanTa sareabilitacio dawesebulebaSi myofi aras-
rulwlovnisaTvis garantirebuli unda iyos Sinaarsobrivi qmedebe-
biTa da programebiT sargebloba, romlis mizanic iqneba misi pasux-
ismgeblobis grZnobis gazrda da im damokidebulebebisa da SesaZle-
blobebis gaumjobeseba, rac mas daexmareba sazogadoebis srulfaso-
van wevrad CamoyalibebaSi.

TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebs maT statusTan dakav-
SirebiT aranairi safuZvliT ar SeiZleba uari eTqvaT samoqalaqo, 
politikur, ekonomikur, socialur da kulturul uflebebze, rom-
lebic erovnuli kanonmdeblobisa an/da saerTaSoriso xelSekrule-
bebis safuZvelze maT ganuyofel nawils warmoadgens.

673 «Уголовно-исполнительные кодексы», Донецкий Мемориал, Донецк, 2004 г., ст. 378.
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arasrulwlovanTa reabilitaciisa da saganmanaTleblo progr-
amebis gazrdis mizniT mizanSewonilia arasrulwlovanTa Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebis administraciis TanamSromloba im 
dawesebulebebTan, romlebic zogadad arasrulwlovanTa sakiTxebze, 
maT ganaTlebasa da ganviTarebaze muSaoben (magaliTad, ganaTlebisa 
da mecnierebis saministro, sportis saministro, bavSvis uflebebze 
momuSave da axalgazrduli arasamTavrobo organizaciebi da sxv.). am 
mizniT arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi iTvaliswinebs 
sxvadasxva saministrosTan rigi erToblivi brZanebebis gamocemas; ase 
magaliTad, arasrulwlovan braldebuls/msjavrdebuls saSualeba 
unda hqondes miiRos sruli zogadi ganaTleba saqarTvelos sasje-
laRsrulebisa da probaciis ministrisa da saqarTvelos ganaTlebisa 
da mecnierebis ministris erToblivi brZanebiT dadgenili wesis Sesa-
bamisad (amk 84-e muxli).

gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs TanamSromlobas sxvadasxva 
arasamTavrobo organizaciasTan, romelTac mniSvnelovani daxmarebis 
gaweva SeuZliaT sareabilitacio programebis danergva-ganxorciele-
baSi, sportuli RonisZiebebisa Tu araformaluri saswavlo procesis 
organizebaSi, rogoricaa, magaliTad, kompiuteris klasi, arT-Tera-
pia (xatva, Zerwva da sxv.), skolis programisgan damatebiTi ucxo enis 
Semswavleli wre da sxv.

arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi 
aucilebelia mudmiv Statze muSaobdes an xelSekrulebiT iyos ay-
vanili fsiqologi, romlis saqmianobac xels Suwyobs arasrulwlov-
anTa reabilitacias.

resocializaciis farglebSi arasrulwlovanTa Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebis erT-erT umTavres mizans arasrulwlovan-
Ta ganaTleba unda warmoadgendes. saskolo asakis yvela arasrulw-
lovan braldebuls/msjavrdebuli uzrunvelyofili unda iyos misi 
moTxovnebisa da SesaZleblobebis Sesabamisi ganaTlebis miRebiT, 
rac xels Seuwyobs mis sazogadoebaSi `umtkivneulod~ dabrunebasa 
da ganmeorebiTi danaSaulis Cadenis acilebas. aseTi ganaTleba unda 
uzrunvelyon kvalificiurma maswavleblebma qveynis saganmanaTle-
blo sistemaSi integrirebuli programebis saSualebiT imgvarad, rom 
gaTavisuflebis Semdgom arasrulwlovanma daubrkoleblad SeZlos 
swavlis gagrZeleba.

arasrulwlovanTa ganaTlebis uzrunvelyofis mizniT aucilebe-
lia arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi fun-
qcionirebdes skola, an arasrulwlovnebs hqondeT Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebis datovebis saSualeba sajaro skolaSi swav-
lis mizniT. skola swavlebis saerTo erovnuli programis farglebSi 
uwyvet saswavlo process unda axorcielebdes. arasrulwlovanTa 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi moqmedi skola unda eqvemde-
barebodes ganaTlebisa da mecnierebis saministros da masSi dasaqme-
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buli unda iyvnen ganaTlebisa da mecnierebis saministros mmarTv-
elobaSi myofi sertificirebuli maswavleblebi. skolas, sxva sajaro 
skolebis msgavsad, rigiTi nomeri unda hqondes. skolis dasrulebis 
Semdeg ganaTlebis damadasturebeli sertifikatis (atestatis) ga-
dacema unda xdebodes ganaTlebisa da mecnierebis saministros war-
momadgenlebis da ara Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis admin-
istraciis mier. sertifikatSi (atestatSi) ar unda iyos miTiTebuli, 
rom skola, romelic arasrulwlovanma daamTavra, funqcionirebda 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi. sxva sityvebiT rom vTqvaT, 
arasrulwlovani braldebulis/msjavrdebulis mier braldebulad 
yofnis/sasjelis moxdis periodSi miRebuli ganaTlebis damadas-
turebel dokumentSi (diplomi, sertifikati, atestati da sxva) ar 
mieTiTeba informacia, romliTac SesaZlebelia arasrulwlovnis, ro-
gorc nasamarTlevis an yofili msjavrdebulis, identificireba.674

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi did mniSvnelobas 
aniWebs sruli zogadi da profesiuli ganaTlebis miRebis uzrunve-
lyofas patimrobis/arasrulwlovanTa sareabilitacio dawesebule-
bebSi. Sesabamisi dawesebulebis administracia valdebulia Seqmnas 
yvela piroba, rom braldebulma/msjavrdebulma miiRos zogadi da 
profesiuli ganaTleba.675

arasrulwlovani braldebulis/msjavrdebulisTvis dawyebiTi ga-
naTlebisa da sabazo ganaTlebis micema savaldebuloa.676 im SemTx-
vevaSi Tu arasrulwlovans ara aqvs Semecneba, swavlasTan mimarTebiT 
awydeba sirTuleebs, asakisda miuxedavad ar uswavlia sajaro skola-
Si an asakTan SefardebiT arasakmarisi swavlis istoria gaaCnia, unda 
funqcionirebdes specialuri programebi da aseT arasrulwlovnebT-
an swavleba individualuri gegmiT unda mimdinareobdes. saintere-
soa, rom kanonmdebloba amgvar individualur midgomas mxolod msja-
vrdebulTan mimarTebiT uSvebs da arafers ambobs braldebul aras-
rulwlovanze.677

arasrulwlovanTa sareabilitacio dawesebulebis administraciam 
gansakuTrebuli yuradReba unda miaqcios ucxoeli an gansxvavebuli 
kulturuli an eTnikuri warmomavlobis arasrulwlovnebisaTvis ga-
naTlebis xelmisawvdomobas. arasrulwlovans, romelmac ar icis sax-
elmwifo ena, unda Seeqmnas pirobebi mis Sesaswavlad.

umetes SemTxvevaSi Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi 
warmatebulad ganxorcielebuli saganmanaTleblo da treningis pro-
gramebi oTxi ZiriTadi TaviseburebiT gamoirCeva:

• stimulze damyarebuli struqtura: TavisuflebaaRkveTili 
pirebi iReben privilegiebs da waxalisebebs, rogoricaa Tavisu-

674  amk muxli 84, nawili 6.
675  amk muxli 84, nawili 3.
676  amk muxli 84, nawili 2.
677  amk muxli 84, nawili 7.
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flebis aRkveTis vadis Semcireba, vadaze adre gaTavisufleba 
da Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi dasaqmebis upirate-
si ufleba, raTa SesaZlebloba hqondeT daasrulon saswavlo 
kursebi da miaRwion sasurvel miznebs.

• moswavleebze orientirebuli struqtura: programebi adas-
tureben, rom TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebi arian 
sxvadasxva kulturuli garemodan gamosuli mozrdilebi, rom-
lebsac codnis gansxvavebuli done da unar-Cvevebi aqvT. am 
programebis warmateba damokidebulia TavisuflebaaRkveTilTa 
nebisyofaze.

• sazogadoebaze orientirebuli struqtura: sazogadoebidan 
gamosul moxaliseebs da organizaciebs, maT Soris religiur 
organizaciebs, SeuZliaT gadamwyveti roli iTamaSon sazoga-
doebasTan TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis mudmivi 
kavSiris uzrunvelyofis gziT.

• yovelmxrivi (saerTo xasiaTis) programebi: programebi adas-
tureben, rom Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebidan gaTavi-
suflebuli patimrebi xSirad saWiroeben damakavSirebel ̀ xids~ 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis farglebSi cxovrebasa 
da dawesebulebidan gaTavisuflebis Semdeg cxovrebas Soris. 
am programebis mixedviT, gaTavisuflebul patimrebs aqvT 
gardamaval programebSi CarTvis arCevani (an zogjer CarTva 
moeTxovebaT), rac aZlierebs Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebaSi miRebul unar-Cvevebs.678

yovel Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi (maT Soris aras-
rulwlovanTa sareabilitacio dawesebulebaSic) unda funqcionireb-
des biblioTeka, romelic aRWurvili iqneba rogorc saganmanaTle-
blo, aseve, arasrulwlovanTa SemTxvevaSi, Sesaferisi gasarTobi 
wignebiTa da JurnalebiT.

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi (muxli 84, punqti 
4) xazgasmiT aRniSnavs, rom msjavrdebulebisTvis unda Seiqmnas pi-
robebi profesiuli ganaTlebis uzrunvelyofisa da profesiuli 
donis amaRlebis mizniT. profesiuli swavleba msjavrdebulTaTvis 
nebayoflobiTi unda iyos. arasrulwlovan msjavrdebulTa profesi-
uli swavlebis danergvisa da ganxorcielebis dros upiratesoba unda 
mieniWos im profesiebs, romelTa organizebaca da Seswavlac dawese-
bulebis pirobebSia SesaZlebeli da romlebzec arsebobs moTxovna 
dasaqmebis bazarze. es ukanaskneli xels Seuwyobs profesiuli kvali-
fikaciis miRebisa da sasjelis moxdis Semdeg, gaTavisuflebisas, sa-
muSaos moZiebasa da dasaqmebas.

arasrulwlovan msjavrdebuls unda hqondes profesiuli 
treningebiT sargeblobis ufleba iseT garemoSi, romelic moamza-

678  cixis personalis gadamzadebis saxelmZRvanelo, saqarTvelos sasjelaRs-
rulebis departamenti / iusticiissaministro, Tbilisi, 2005, gv. 108.
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debs mas samomavlo dasaqmebisaTvis. Tavisuflebis aRkveTis dawese-
bulebaSi samuSaos meTodebi da organizeba maqsimalurad unda uax-
lovdebodes da asaxavdes sazogadoebaSi gansaxorcielebel analo-
giur samuSaos imgvarad, rom moamzados arasrulwlovani sazogadoe-
baSi dabrunebisa da cxovrebis pirobebisTvis.

yovel arasrulwlovan braldebuls / msjavrdebuls, romelic 
muSaobs, unda hqondes ganxorcielebuli saqmianobis adekvaturi 
anazRaureba (amk 85-e muxli). imave 85-e muxlis me-5 nawilis Tanaxmad, 
dauSvebelia arasrulwlovani msjavrdebulis sameurneo samuSaoebze 
dasaqmeba.

arasrulwlovani braldebulis / msjavrdebulis muSaoba dasaS-
vebia swavlisagan Tavisufal dros. amasTanave, swavlisa da muSaobis 
dro ar unda aRematebodes dReSi 8 saaTs (amk 85-e muxlis meore 
nawili).

yovel arasrulwlovan msjavrdebuls, ganurCevlad misi re-
ligiuri mrwamsisa, ufleba unda hqondes daikmayofilos Tavisi 
moTxovnilebebi religiasa da sulier cxovrebasTan dakavSirebiT, 
kerZod, im msaxurebaze an Sexvedrebze daswrebis gziT, romelic 
uzrunvelyofili iqneba patimrobis / arasrulwlovanTa sareabili-
tacio dawesebulebaSi, agreTve, uflebiT, iqonios religiuri xasi-
aTis wignebi da sagnebi, raTa misdios sakuTar aRmsareblobas. re-
ligia gansakuTrebul rols TamaSobs Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebis garemoSi rigi mniSvnelovani miznis ganxorcielebaSi. es 
miznebi moicavs: 1) TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnis kiTxve-
bze cxovrebis Sesaxeb pasuxis gacemas; 2) aucilebeli wesebis gac-
nobas, romelTa dacva savaldebuloa da romlebic aadvilebs Tavisu-
flebaaRkveTil pirTa resocializacias; da 3) sazogadoebasTan kon-
taqtis damyarebas erTgvarad moazrovne patimrebis erTad TavmoyriT 
salocavad, religiur Temebze sasaubrod, msjelobisaTvis. amgvari 
erTad yofna TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovans garkveul wres-
Tan erTianobis SegrZnebas aniWebs da mis kulturaze dadebiTad mo-
qmedebs.679

uaxlesma kvlevebma gviCvena, rom religiuri xasiaTis rCeva-
darigeba amcirebs patimrobis / Tavisuflebis aRkveTis dawesebul-
bebSi Zaladobas da mas TiTqmis ara aqvs recidivi. xSirad religiuri 
aqtiuroba, mrCevlebis da damrigeblebis gamoyenebiT, SeiZleba iyos 
damatebiTi SesaZlebloba, raTa daakavSiros Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi arsebuli atmosfero gare sazogadoebas da gaaum-
jobesos reintegraciisadmi mimarTuli Zalisxmeva.680

arasrulwlovani msjavrdebulis resocializaciisa da sazoga-
doebaSi dabrunebisaTvis momzadebis mizniT 2012 wlidan dainerga in-
dividualuri gegma, romelic TiToeuli arasrulwlovani msjavrde-

679  cixis personalis gadamzadebis saxelmZRvanelo, saqarTvelos sasjelaRs-
rulebis departamenti / iusticiis saministro, Tbilisi, 2005, gv. 112-113.
680 iqve.
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bulisaTvis individualurad Sedgenil aqtivobaTa erTobliobas war-
moadgens. igi riskebis Sefasebasac exeba, rac iZleva arasrulwlovani 
msjavrdebulis resocializaciisTvis mzaobisa da ganmeorebiTi dana-
Saulis Cadenis SesaZlo albaTobis Sefasebis SesaZleblobas.

individualuri gegma iTvaliswinebs konkretuli aqtivobebis 
CamonaTvals, mis gansaxorcieleblad gansazRvruli droisa da aras-
rulwlovanTa sareabilitacio dawesebulebis pasuxismgebeli Tanam-
Sromlebis miTiTebiT.681 individualur gegmaSi gaTvaliswinebuli 
unda iyos aqtivobebi, romlebic ukavSirdeba arasrulwlovan msja-
vrdebulTan socialuri muSakis, fsiqologis, eqimisa da maswavleb-
lis rogorc individualur, aseve jgufur muSaobas.682 kerZod, aRniS-
nuli aqtivobebi SesaZlebelia moicavdes Sexvedrebs fsiqologTan, 
monawileobas fsiqosocialuri Terapiis kursebsa da sxvadasxva sa-
ganmanaTleblo da sportul aqtivobaSi.

individualur gegmas TiToeul arasrulwlovan msjavrdebulTan 
mimarTebiT adgens arasrulwlovanTa sareabilitacio dawesebuleba-
Si moqmedi koordinatori da multidisciplinuri sabWo,683 romelic 
Sedgeba dawesebulebis socialuri muSakis, fsiqologis, eqimisa da 
maswavleblisgan.684 multidisciplinuri sabWos fuqncias warmoadgens 
arasrulwlovani msjavrdebulis biofsiqosocialuri portretis Se-
qmna, gamovlenili saWiroebebis gaTvaliswinebiT arasrulwlovani ms-
javrdebulisaTvis individualuri samoqmedo gegmis SemuSaveba da mis 
ganxorcielebaze monitoringi.685 TiToeuli arasrulwlovani msja-
vrdebulis individualuri gegma dasamtkiceblad waredgineba dawe-
sebulebis direqtors.686 

moldaveTSi damkvidrebulia praqtika, romlis mixedviTac, Ta-
visuflebis aRkveTis dawesebulebaSi ganTavsebuli arasrulwlovani 
msjavrdebuli, romelic gamosworebis gzas adgas, gaTavisuflebamde 
3 TviT adre, gaTavisuflebisaTvis momzadebis mizniT, SeiZleba ga-
dayvanili iyos saerTo reJimidan resocializaciis pirobebSi. aseT 
SemTxvevaSi, isini cxovroben Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
gareT, socialuri reabilitaciis centrSi yovelgvari dacvis gareSe, 
magram zedamxedvelobis qveS. maT ufleba aqvT isargeblon TveSi dam-
atebiTi 1 xangrZlivi paemniT da ganusazRvreli raodenobis xanmokle 
paemniT (muxli 109).687

681  saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis sa-
kiTxTa ministris brZaneba #19 sasjelis moxdis individualuri dagegmvis ins-
truqciis Taobaze, 02.02.2012, muxli 1, nawili 2.
682  iqve, muxli 1, nawili 3.
683  iqve, muxli 1, nawili 10.
684  iqve, muxli 3, nawili 1.
685  iqve, muxli 3, nawili 3.
686  iqve, muxli 1, nawili 10.
687  «Уголовно-исполнительные кодексы», Донецкий Мемориал, Донецк, 2004 г., ст. 211-212.
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4. pirobiT vadamde gaTavisufleba

pirobiT vadamde gaTavisuflebis ufleba warmoadgens yoveli 
TavisuflebaaRkveTili piris uflebas, romlis arsebobis gareSec, 
faqtobrivad, SeuZlebelia patimarTa resocializaciaze saubari. pi-
robiT vadamde gaTavisuflebis mizani unda iyos msjavrdebulis dax-
mareba, raTa man Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi gatarebuli 
drois Semdeg SeZlos sazogadoebaSi kanonmorCili cxovreba gaTavi-
suflebis Semdgomi pirobebis SeqmniTa da zedamxedvelobiT, ramac 
xeli unda Seuwyos miznis miRwevas da wvlili Seitanos sazogadoe-
brivi usafrTxoebis uzrunvelyofasa da danaSaulis SemcirebaSi.688

vadamde gaTavisuflebis maregulirebeli samarTali da politika 
umniSvnelovanesia Tavisuflebis aRkveTis dakisrebisa da aRsrulebi-
saTvis, rameTu isini cxadyofen im realobas, romliTac dgindeba Tu 
ramdenad xorcieldeba konstituciuri wyobilebis qveyanaSi das-
jis Zalauflebis SezRudva ufro zogadi principebiT, romlebic 
sasjelis mizans emsaxureba.689

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebis gadatvirTuloba, rac 
dResdReobiT bevr qveyanaSi problemas warmoadgens, aiZulebs xe-
lisuflebas imsjelos sasjelis gansazRvris politikaze, raTa Sez-
Rudos an Seamciros patimrobis maCveneblebi. amgvari iniciativebi 
dafuZnebulia `wina karis~ an `ukana karis~ strategiaze, rac gulisx-
mobs msjavrdebulTa raodenobis Semcirebas gamowveuls alternati-
uli sasjelebis gamoyenebis zrdiT (`wina karis~ strategia) da, aseve, 
pirobiT vadamde gaTavisuflebulTa raodenobis gazrdas (`ukana 
karis~ strategia).690

2006 wlidan 2013 wlamde saqarTveloSi ̀ wina karis~ strategia ufro 
aqtiurad gamoiyeneboda, vidre pirobiT vadamde gaTavisufleba,691 
Tumca, es imdenad ar iyo gamoxatuli alternatiuli sasjelebis gam-
oyenebis zrdiT, ramdenadac _ pirobiTi msjavris SefardebiT.

pirobiT vadamde gaTavisuflebis sistemis sworad warmarTvisa da 
efeqturi sistemebis Camoyalibebis xelSewyobis mizniT evropis sab-
Wos ministrTa komitetma specialuri rekomendaciac miiRo da rig sxva 
rekomendaciebSic gansakuTrebuli yuradReba gaamaxvila am sakiTxze. 
am mxriv aRsaniSnavia evropis sabWos ministrTa komitetis (2003)22 
rekomendacia, romliTac ganisazRvra rogorc pirobiT vadamde gaTa-

688  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia (2003)22 pirobiT vadamde 
gaTavisuflebis Sesaxeb. preambula.
689  D. Van Zyl Smit/Sonja Snacken, 2011, pg. 316.
690  F. Dünkel, 2010. pg. 43.
691  cixis saerTaSoriso reformis samxreT kavkasiis ofisis mier 2012 wlis 9 
Tebervals mowodebuli statistikis Tanaxmad, 2011 wlis 31 dekembris mdgoma-
reobiT 24 114 braldebuli da msjavrdebuli iyo ganTavsebuli patimrobisa da 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi, xolo probaciis erovnuli saagentos 
zedamxedvelobis qveS imyofeboda 38681 msjavrdebuli
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visuflebis statistikuri aRricxvianobis warmoebis aucilebloba, 
aseve _ gafarToebul konteqstSi kvleviTi saqmianobis warmoeba, rac 
pirobiT vadamde gaTavisuflebis arsebuli sistemis Sesabamisobasa 
da mis Semdgom ganviTarebaze meti codnisa da informaciis miRebis 
saSualebas qmnis.

evropaSi pirobiT vadamde gaTavisuflebis ori fundamenturi 
saxe arsebobs: diskreciuli da savaldebulo, anu avtomaturi gaTa-
visuflebis sistema. orive es sistema aRiarebulia evropis sabWos 
ministrTa komitetis (2003)22 rekomendaciiT.

diskreciuli gaTavisuflebis sistema gulisxmobs pirobiT vad-
amde gaTavisuflebis mopovebisTvis mosaxdeli sasjelis minimaluri 
vadis gansazRvras kanoniT.692 diskreciuli gaTavisuflebis sistema, 
rac efuZneba individualur Sefasebas, gamoiyeneba iseT qveynebSi, 
rogoricaa: avstria, xorvatia, estoneTi, ungreTi, poloneTi, ru-
seTis federacia, slovenia, espaneTi da CexeTis respublika.693 saqa-
rTveloc, arsebuli kanonmdeblobisa da praqtikis TvalsazrisiT, 
swored evropuli qveynebis am jgufs miekuTvneba.

evropis sabWo upirobod emxroba pirobiT vadamde gaTavisu-
flebis sistemis danergvas wevr saxelmwifoebSi, rac sisxlis samarT-
lis politikis Semadgeneli nawili unda iyos. am mxriv sayuradReboa 
ministrTa komitetis rekomendacia (99)22 cixis gadatvirTulobisa da 
`cixis mosaxleobis~ zrdis Taobaze, romlis preambulac miuTiTebs, 
rom patimrobisa da Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebis gadat-
virTuloba da „cixis mosaxleobis~ zrda warmoadgens mniSvnelovan 
problemas dawesebulebis administraciisa da sisxlis samarTlis 
sistemisaTvis rogorc adamianis uflebebis, ise sasjelaRsrulebis 
institutebis efeqturi marTvis TvalsazrisiT. amasTanave, rekomen-
dacia miuTiTebs, rom „Tavisuflebis aRkveTa unda ganixilebodes 
rogorc ukidures SemTxvevaSi gamosayenebeli sanqcia an zoma da, Se-
sabamisad, unda gamoiyenebodes mxolod im SemTxvevebSi, roca dana-
Saulis simZime sxva sanqciebisa da zomebis gamoyenebas aSkarad ara-
adekvaturad gamoaCens~.694

vadamde gaTavisuflebis samarTlebrivi meqanizmebi evropis sx-
vadasxva qveyanaSi gansxvavebulia. miuxedavad imisa, rom pirobiT vad-
amde gaTavisuflebis aqtiurad gamoyenebisadmi damokidebuleba dRiT-
idRe pozitivisken icvleba, saxelmwifos meTauris uflebamosileba _ 
Seiwyalos msjavrdebulebi _kvlavac kontinentis bevr saxelmwifoSi 
rCeba msjavrdebulTa vadamde gaTavisuflebis yvelaze efeqtur sa-
Sualebad. masiuri Sewyalebis procesi kvlavac realobas warmoadgens 

692  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia Rec(2003)22 wevri saxelm-
wifoebisadmi pirobiT vadamde gaTavisuflebis Sesaxeb. punqti 16.
693  N. Padfield/D Van Zyl Smit/F. Dünkel, 2010, pg. 420.
694  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia Rec(99)22 wevri saxel-
mwifoebisadmi cixis gadatvirTulobisa da `cixis mosaxleobis~ zrdis Taobaze. 
punqti 1.
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da gansakuTrebiT xSirad gamoiyeneba rogorc didi politikuri cvl-
ilebebis periodSi (magaliTad, rogorsac adgili hqonda komunizmis 
Semdgom periodSi aRmosavleT evropaSi), aseve _ rogorc Cveulebrivi 
meqanizmi msjavrdebulTaTvis sasjelis Sesamsubuqeblad an sulac 
gansaTavisufleblad (magaliTad, safrangeTSi).695

xsenebuli tendenciis TvalsazrisiT saqarTveloc ar warmoad-
gens gamonakliss. 2012 wlamde saqarTveloSi vadamde gaTavisufle-
bul msjavrdebulTa wliuri statistikis mixedviT mowinave pozi-
cia prezidentis mier SewyalebiT gaTavisuflebul msjavrdebulebs 
ekava, mxolod Semdeg modioda pirobiT vadamde gaTavisuflebulTa 
raodenoba da bolo adgilze iyo amnistiiT gaTavisuflebulTa ra-
odenoba. magaliTad, 2006-2011 wlebSi SewyalebiT gaTavisuflda 6303 
msjavrdebuli (maT Soris, 5942 mamakaci, 282 qali da 79 arasrul-
wlovani), pirobiT vadamde gaTavisuflda 2896 msjavrdebuli (maT 
Soris, 2699 mamakaci, 166 qali da 31 arasrulwlovani), xolo 2007-
2009 wlebSi ganxorcielebuli amnistiiT gaTavisuflda 701 msja-
vrdebuli (maT Soris, 635 mamakaci, 60 qali da 6 arasrulwlovani).696 
gansxvavebuli suraTi dafiqsirda 2012 wlis 1 ianvridan 2013 wlis 
30 ivnisamde periodSi (18 Tve). kerZod, prezidentis Sewyalebas dae-
qvemdebara 652 msjavrdebuli (maT Soris, 617 mamakaci, 30 qali da 5 
arasrulwlovani),697 pirobiT vadamde gaTavisuflda 1852 msjavrde-
buli (maT Soris, 1655 mamakaci, 177 qali da 20 arasrulwlovani) da 
amnistiis kanoni Seexo 17706 msjavrdebuls (maT Soris, 16818 mamak-
acs, 822 qals da 66 arasrulwlovans).698

evropis sabWos (99)22 rekomendaciaSi asaxuli midgoma gamyarebu-
lia ministrTa komitetis rekomendaciiT (2003)22, romelic pirobiT 
vadamde gaTavisuflebas aRiarebs ganmeorebiTi samarTaldarRvevis 
acilebisa da patimris sazogadoebaSi integraciis erT-erT yvelaze 
efeqtur da konstruqciul saSualebad.699 

saqarTvelos arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 95 
muxli sxvadasxva simZimis danaSaulze sasjelis saTanado minimalur 
mosaxdel vadas awesebs. kerZod, naklebad mZime danaSaulis SemTx-
vevaSi arasrulwlovan msjavrdebuls moxdili unda hqondes sasjelis 
erTi mesamedi; mZime danaSaulis SemTxvevaSi _ sasjelis naxevari; gan-

695  R. Levy, Pardon and Amnesties as Policy Instruments in Contemporary France (2007) 36, 
Crime and Justice, pg. 551-590.
696  saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis 
sakiTxTa saministros oficialuri werili #2249/01/01, 21.02.2012.
697  Response of the Georgian Government to the Report of the European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on its visit to 
Georgia from 19 to 23 November 2012, CPT/Inf (2013) 19, Attachment #9, at [http://www.cpt.coe.
int/documents/geo/2013-19-inf-eng.pdf].
698  iqve, Attachment #7.
699  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia Rec(2003)22 wevri saxelm-
wifoebisadmi pirobiT vadamde gaTavisuflebis Sesaxeb. preambula.
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sakuTrebiT mZime danaSaulis SemTxvevaSi _ sasjelis ori mesamedi.
arasrulwlovani msjavrdebulis pirobiT vadamde gaTavisuflebis 

TariRamde araugvianes 3 Tvisa, penitenciuri departamenti acnobebs 
probaciis erovnul saagentos misi SesaZlo gaTavisuflebis Sesaxeb. 
Sesabamisad, probaciis erovnuli saagento erTveba arasrulwlovanis 
ojaxuri mdgomareobisa da sacxovrebeli pirobebis dasadgenad, ris 
Sesaxeb informaciac penitenciur departaments egazavneba (amk 95-e 
muxlis mesame nawili).

evropis qveynebSi sxvadasxva organo ixilavs da iRebs gadawyvetile-
bas pirobiT vadamde gaTavisuflebaze. yvelgan ar aris germani-
is msgavsi sistema, sadac damoukidebeli sasamarTlo iRebs amgvar 
gadawyvetilebas. magaliTad, belgiaSi Tavisuflebis aRkveTis dawese-
bulebis administraciis kompetencias ganekuTvneba pirobiT vadamde 
gaTavisuflebis gadawyvetilebis miReba yvela im saqmeSi, romelSic 
msjavrdebuls sam wlamde Tavisuflebis aRkveTa aqvs misjili; yve-
la sxva SemTxvevaSi gadawyvetilebas iRebs sasjelis aRmasrulebe-
li sasamarTlo, romelic sami wevrisgan _ mosamarTlisgan, social-
uri integraciis eqspertisa da penitenciur sakiTxebSi eqspertisgan 
Sedgeba. yvelasgan gamorCeul sistemas gvTavazobs holandia, sadac 
gadawyvetilebis miRebaze pasuxismgebelia sazogadoebrivi prokuro-
ri.700

saqarTvelom bolo aTwleulis ganmavlobaSi pirobiT vadamde 
gaTavisuflebis oTxi sistema gamoscada. 2006 wlamde moqmedebda 
sistema, romlis mixedviT Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis di-
reqtori msjavrdebulis saqmes teritoriuli sasamarTlos winaSe 
waradgenda pirobiT vadamde gaTavisuflebis sakiTxis ganxilvisa da 
gadawyvetilebis misaRebad. 2006 wlidan es funqcia dawesebulebis 
direqtorebs CamoerTva da gadaeca sasjelaRsrulebis departamentSi 
Seqmnil komisias, romelic erTgvari „filtris~ funqcias asrulebda, 
ganixilavda ra yvela msjavrdebulis saqmes, romelmac pirobiT vad-
amde gaTavisuflebisaTvis saWiro minimaluri sasjelis vada moixada 
da iRebda gadawyvetilebas romeli saqme waredgina sasamarTloSi sab-
oloo ganxilvisa da gadawyvetilebis misaRebad. am SemTxvevaSic sab-
oloo sityva sasamarTlos rCeboda.

2009 wlis seqtemberSi pirobiT vadamde gaTavisuflebis es mod-
elic gauqmda da igi Caanacvla saqarTvelos sasjelaRsrulebis, 
probaciisa da iuridiuli daxmarebis sakiTxTa saministros mudmiv-
moqmedma komisiam. am SemTxvevaSi sakiTxis ganxilvis kompetenciam de-
partamentidan saministros doneze gadainacvla im gansxvavebiT, rom 
sakiTxs ganixilavda da saboloo gadawyvetilebas miiRebda mudmivmo-
qmedi komisia da ara _ sasamarTlo.

2010 wlis 1 oqtombridan ZalaSi Sevida saqarTvelos patimrobis 
axali kodeqsi, romelmac radikalurad Secvala qveyanaSi moqmedi pi-

700  N. Padfield/ D Van Zyl Smit/ F. Dünkel, 2010, pg. 425.
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robiT vadamde gaTavisuflebis sistema da, garkveulwilad, igi in-
glissa da SotlandiaSi moqmedi sistemis identurad Camoayaliba. 
kerZod, Seiqmna adgilobrivi sabWoebi, romelTac daevalaT msja-
vrdebulTa saqmeebis ganxilva da gadawyvetilebis miReba. aRniSnuli 
sistemis SemoRebiT sasamarTlos CamoerTva pirobiT vadamde gaTavi-
suflebis saqmeebze ganxilvisa da gadawyvetilebis miRebis kompeten-
cia. marTalia, mxares darCa ufleba administraciuli wesiT erTjera-
dad gaasaCivros adgilobrivi sabWos gadawyvetileba sasamarTloSi, 
magram im SemTxvevaSic, Tu sasamarTlo daadgens, rom miRebuli 
gadawyvetilebisas ar iyo gaTvaliswinebuli yvela garemoeba, rasac 
SeeZlo arsebiTi zegavlena moexdina saboloo verdiqtze, igi ufle-
bamosilia, mxolod adgilobriv sabWos daubrunos saqme xelaxali 
ganxilvisa da gadawyvetilebis misaRebad.701

adgilobrivi sabWoebis institutis SemoRebiT ar momxdara samin-
istros mudmivmoqmedi komisiis gauqmeba. marTalia, kanonmdeblobam 
ar gansazRvra mudmivmoqmedi komisiis makoordinirebeli roli adgi-
lobriv sabWoebTan mimarTebiT, magram adgilobriv sabWoebs dauwesa 
sam TveSi erTxel gaweuli saqmianobis Sesaxeb mudmivmoqmedi komisi-
isaTvis angariSis wardgena da maT saqmianobaze saerTo zedamxedv-
eloba. 

mudmivmoqmedi komisiis gauqmeba da pirobiT vadamde gaTavisu-
flebis funqciis mxolod adgilobrivi sabWoebisaTvis erTpirovnu-
lad delegireba SesaZlebeli gaxda 2015 wlis maisSi, saqarTvelos 
patimrobis kodeqsSi Setanili cvlilebebisa da damatebebis safuZ-
velze.

dReisaTvis moqmedebs Semdegi adgilobrivi sabWoebi: 1. aRmosav-
leT saqarTvelos pirveli adgilobrivi sabWo; 2. aRmosavleT saqarT-
velos meore adgilobrivi sabWo; 3. dasavleT saqarTvelos adgilo-
brivi sabWo; 4. arasrulwlovanTa saqmeebis ganmxilveli adgilobrivi 
sabWo; da 5. qal msjavrdebulTa saqmeebis ganmxilveli adgilobrivi 
sabWo.702 aRsaniSnavia, rom arasrulwlovanTa saqmeebis ganmxilveli 
adgilobrivi sabWos erT wevrs mainc, moqmedi kanonmdeblobiT, unda 
hqondes arasrulwlovnebTan muSaobis saTanado gamocdileba an/da 
specialuri momzadeba pedagogikasa da fsiqologiaSi.703

701  „saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros adgilobrivi 
sabWoebis raodenobis, teritoriuli gansjadobisa da adgilobrivi sabWos ti-
puri debulebis damtkicebis Sesaxeb” saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da pro-
baciis ministris 2015 wlis 19 oqtombris brZaneba #138.
702   „saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros adgilobrivi 
sabWoebis raodenobis, teritoriuli gansjadobisa da adgilobrivi sabWos ti-
puri debulebis damtkicebis Sesaxeb” saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da pro-
baciis ministris 2015 wlis 19 oqtombris brZaneba #138.
703  iqve, muxli 3, nawili 8.
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gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs im garemoebas, gadawyvetilebis 
mimRebi organo avtomaturad ixilavs pirobiT vadamde gaTavisu-
flebis saqmeebs da gamoaqvs gadawyvetileba, Tu es xdeba maSin, rode-
sac mas mouxmoben aRniSnuli funqciis gansaxorcieleblad. saqarT-
veloSi 2013 wlis 1 ianvramde moqmedi kanonmdebloba ar modioda 
SesabamisobaSi aRniSnul standartTan, radgan adgilobrivi sabWos 
winaSe pirobiT vadamde gaTavisuflebis Taobaze saqmis gansaxilve-
lad wardgena, ZiriTadad, Tavad msjavrdebulis, misi damcvelis/
kanonieri warmomadgenlis an axlo naTesavis tvirTs warmoadgenda. 
saqarTvelos parlamentis mier 2012 wlis ivnisSi saqarTvelos patim-
robis kodeqsSi Setanili cvlilebebis safuZvelze, 2013 wlidan es 
mankieri praqtika gauqmda da dawesebulebis administracias daevala 
saqmis momzadeba da Sesabamisi organosTvis gansaxilvelad droulad 
gadagzavna.704

yvela qveyanaSi msjavrdebuls ecnobeba ganxilvis Sedegebi.705 am 
mxriv saqarTveloc ar warmoadgens gamonakliss da unda iTqvas, rom 
axali sistemis danergviT SesaZlebeli gaxda msjavrdebulis zepir 
mosmenaze monawileoba. amasTan, msjavrdebuli uflebamosilia ze-
pir mosmenaze iyolios damcveli/kanonieri warmomadgeneli; agreTve, 
monawileobis miReba SeuZlia im dawesebulebis warmomadgenelsac, 
romelSic msjavrdebuli ixdida an ixdis sasjels.706

periodi, rodesac axali ganacxadi ar SeiZleba iyos wardgenili, 
gansazRvrulia evropis yvela qveyanaSi, gamonakliss warmoadgens Sve-
deTi. amgvari periodis maqsimumia erTi weli, rac dadgenilia bel-
giaSi, portugaliaSi, rumineTSi, SotlandiaSi, slovakeTsa da CexeTis 
respublikaSi, maSin rodesac evropis umravles qveyanaSi es periodi, 
rogorc wesi, erTi, ori, sami an eqvsi Tvea.707 saqarTveloSi pirobiT 
vadamde gaTavisuflebis sakiTxis xelaxali ganxilva SesaZlebelia 
yovel eqvs TveSi erTxel.708 gamonakliss warmoadgens arasrulwlovan 
msjavrdebulTa saqmeebi, romelTa xelaxali ganxilva savaldebuloa 
yovel sam TveSi erTxel (amk 96 muxli).

704  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 42, nawili 1. 
705  Padfield, N. / Van Zyl Smit, D ./ Dünkel, F., 2010, pg.426.
706   „saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros adgilobrivi 
sabWoebis raodenobis, teritoriuli gansjadobisa da adgilobrivi sabWos ti-
puri debulebis damtkicebis Sesaxeb” saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da pro-
baciis ministris 2015 wlis 19 oqtombris brZaneba #138.
707  Padfield, N. / Van Zyl Smit, D ./ Dünkel, F., 2010, pg. 426-427.
708   „saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros adgilobrivi 
sabWoebis raodenobis, teritoriuli gansjadobisa da adgilobrivi sabWos ti-
puri debulebis damtkicebis Sesaxeb” saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da pro-
baciis ministris 2015 wlis 19 oqtombris brZaneba #138. 
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5. arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi
Zalis gamoyeneba

gaeros mier dadgenili standartebis709 Sesabamisad, arasrulw-
lovan braldebulTa da msjavrdebulTa mimarT SezRudvis saSuale-
bebisa da Zalis gamoyeneba mxolod im gamonaklis SemTxvevebSia nebad-
arTuli, rodesac amowurulia kontrolis yvela sxva meTodi da maT 
ver gaamarTles, amasTan, Tu maTi gamoyeneba naTladaa nebadarTuli 
da dakonkretebuli Sesabamisi kanoniTa da maregulirebeli wesebiT. 
SezRudvis saSualebebis gamoyenebam ar unda gamoiwvios arasrulw-
lovani msjavrdebulis damcireba da Seuracxyofa. igi gamoyenebul 
unda iqnes maqsimalurad SezRudulad da rac SeiZleba mcire va-
diT. Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis direqtoris brZanebiT, 
amgvari SezRudvis saSualebebis gamoyenebas SesaZloa mimarTon aras-
rulwlovnis mier TviTdazianebis, sxvaTa dazianebis an qonebis ga-
nadgurebis prevenciis mizniT.

aRniSnuli standartebis Sesabamisad, arasrulwlovanTa Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebis personalis mier iaraRis tareba da 
gamoyeneba akrZalulia nebismier Tavisuflebis aRkveTis dawesebule-
baSi, sadac ganTavsebuli arian arasrulwlovnebi.

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 34-e muxlis mixed-
viT, patimrobis an Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebidan aras-
rulwlovanis gaqcevis dros dauSvebelia cecxlsasroli iaraRis 
gamoyeneba. agreTve, akrZalulia arasrulwlovanis winaaRmdeg ce-
cxlsasroli iaraRis gamoyeneba, garda im SemTxvevisa, rodesac igi 
SeiaraReblia da pirdapir, uSualod da imwuTier safrTxes uqmnis 
mesame piris sicocxles an janmrTelobas da sxva saSualebebiT am 
safrTxis Tavidan acileba SeuZlebelia.

moldaveTis sasjelaRsrulebis kodeqsi pirdapir gansazRvravs 
qali da arasrulwlovani patimrebis mimarT iaraRis gamoyenebis 
dauSveblobas, garda im SemTxvevebisa, rodesac maTi mxridan xdeba 
jgufuri, maT Soris, SeiaraRebuli Tavdasxma, SeiaraRebuli winaaR-
mdegobis gaweva, rac safrTxes uqmnis garSemomyofTa sicocxlesa da 
janmrTelobas (muxli 101).710

saqarTvelos kanonmdebloba gansakuTrebul yuradRebas uTmobs 
arasrulwlovanis winaaRmdeg Zalisa da specialuri saSualebebis 
gamoyenebas. kerZod, akrZalulia Zalisa da specialuri saSualebis 
gamoyeneba arasrulwlovanis aRkveTis RonisZiebis an sasjelis aR-
srulebisas, garda im SemTxvevisa, rodesac mis dasakaveblad, TviTda-
zianebis an/da sxvebisTvis zianis miyenebis Tavidan asacileblad 
yvela sxva saSualeba gamoyenebulia, magram uSedegod, da kanoniT 

709 gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil arasrul-
wlovanTa dasacavad (ufro detalurad ixileT winamdebare wignis me-6 Tavi).
710  «Уголовно-исполнительные кодексы», Донецкий Мемориал, Донецк, 2004 г., ст. 209.
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gansazRvruli legitimuri mizani sxva, naklebi zianis gamomwvevi sa-
SualebiT ver miiRweva (amk 34 muxlis pirveli nawili). Zalisa da spe-
cialuri saSualebis saxiT dasaSvebia mxolod fizikuri Zalis, xer-
borkilisa da Seborkvis sxva saSualebebis gamoyeneba, xolo jgufuri 
daumorCileblobis an/da masobrivi areulobis aRsakveTad, Tavdasx-
mis mosagerieblad da SeiaraRebuli piris dasakaveblad SeiZleba gam-
oyenebul iqnes agreTve rezinis xelketi, SesaboWi bade, cremlsad-
eni gazi an/da wyalsatyorcni (amk 34 muxlis meore nawili). am mxriv 
specialuri saSualebebis SedarebiT mcire saxeoba gamoiyeneba aras-
rulwlovan braldbeul / msjavrdebulTan, vidre srulwlovnebTan 
mimarTebiT (damawynarebeli perangi, damawynarebeli skami, damawyn-
arebeli sawoli, wiwakis gazi, araletaluri iaraRi, akustikuri saSu-
aleba, fsiqologiuri zemoqmedebis SuqbgeriTi mowyobiloba, sasam-
saxuro ZaRli).711

6. arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis
personali

arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis per-
sonali unda iyos Sesabamisi kvalifikaciis mqone da moicavdes iseT 
specialistTa sakmaris raodenobas, rogorebic arian: maswavleblebi, 
profesiuli instruqtorebi, iuristebi, socialuri muSakebi, fsiqia-
trebi da fsiqologebi. aRniSnuli kategoriis specialistebi mudmivi 
StatiT unda iyvnen daqiravebuli.

arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis adminis-
traciam unda gamoiyenos yvela damcavi, saganmanaTleblo, moraluri, 
sulieri da sxva saSualebebi da daxmarebis formebi, romlebic saTan-
do da xelmisawvdomia sazogadoebaSi individualuri moTxovnebisa da 
msjavrdebuli arasrulwlovnebis problemebis Sesabamisad.

arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis perso-
nalis waxaliseba mniSvnelovania maT mier movaleobebisa da nakisri 
valdebulebebis profesionalurad, samarTlianad da efeqturad Ses-
rulebis mizniT. personalma sakuTari uflebamosilebebis ganxor-
cielebisas unda imoqmedos ise, rom daimsaxuros da moipovos aras-
rulwlovan msjavrdebulTa pativiscema da ndoba.

mizanSewonilia arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebis administraciam SemoiRos organizaciisa da menejmentis 
iseTi forma, romelic Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi gaaad-
vilebs komunikacias TanamSromelTa sxvadasxva kategorias Soris. 
aRniSnulis mizania arasrulwlovan msajvrdebulTa mier sasjelis 
moxdisa da gaTavisuflebisaTvis mzadebis ganmaxorcielebel struq-
turul erTeulTa warmomadgenlebis TanamSromlobisa da aqtivobaTa 

711  saqarTvelos patimrobis kodeqsi, muxli 571, nawili 1.
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koordinaciis gaumjobeseba, ramac unda uzrunvelyos arasrulwlo-
van msjavrdebulebTan personalis pirdapiri kontaqti iseT pirobeb-
Si, romelic xels Seuwyobs dakisrebuli uflebamosilebebis ufro 
efeqturad ganxorcielebas.

arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis person-
als unda Cautardes iseTi treningi, romelic mas miscems SesaZle-
blobas efeqturad ganaxorcielos dakisrebuli pasuxismgeblobebi. 
kerZod, treningebi arasrulwlovnis fsiqologiaze, adamianis ufle-
baTa da bavSvis uflebaTa saerTaSoriso standartebze, agreTve, im 
saerTaSoriso dokumentebze, romlebic gansazRvraven arasrulw-
lovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi yofnis pirobebsa da 
standartebs. arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebule-
baSi muSaobis ufleba unda mieceT mxolod specialuri momzadebisa 
da saTanado kvalifikaciis mqone pirebs. personals unda SeeZlos 
gaumklavdes im fizikur da emociur moTxovnebs, romlebic aucile-
blad Sexvdeba arasrulwlovan msjavrdebulebTan muSaobisas.

kontingentis sirTulisa da specifikurobidan gamomdinare, 
TanamSromlebis umravlesobas zrdasrul patimrebTan muSaoba ur-
Cevnia. arsebobs mcdari Sexeduleba, romlis mixedviTac, arasrulw-
lovan msjavrdebulebTan muSaoba gacilebiT iolia, vidre zrdasrul 
msjavrdebulebTan da amitomac damwyebi TanamSromlebisaTvis, rom-
lebic naklebad gamocdili da kvalificiuri arian, mizanSewonilia 
arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi muSaobis 
dawyeba. arasrulwlovan msjavrdebulebTan muSaobas gansakuTrebu-
li codna da unar-Cvevebi sWirdeba. personals, romelic arasrul-
wlovan msjavrdebulebTan muSaobs, didi pasuxismgebloba akisria, 
radgan arasrulwlovnebi meryevi xasiaTiTa da CamouyalibeblobiT 
xasiaTdebian da saWiroeben iseTi adamianebis mxardaWeras, romlebic 
maT daexmarebian dadebiTi Tvisebebis gamomuSavebaSi.712

gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebuleba, rac unda kargad iyos organizebuli da orientirebuli 
TavisuflebaaRkveTili piris resocializaciasa da reintegraciaze, 
garkveulwilad uaryofiTad moqmedebs arasrulwlovan Tavisufle-
baaRkveTil pirebze. dawesebulebis personals (maT Soris, samedici-
no personalsac) TavisuflebaaRkveTil msjavrdebulTa zogadi su-
lieri mdgomareobis gasaumjobeseblad SeuZlia Semdegi strategiis 
gamoyeneba:

• TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebze dakvirveba: dak-
virvebis meSveobiT Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
TanamSromlebma SesaZloa miiRon mniSvnelovani informacia Ta-
visuflebaaRkveTilTa ganwyobasa da urTierTobebze. magali-
Tad, depresiaSi myof pirebs xSirad aqvT problemebi sakvebis 
miRebasTan, ZilTan da koncentrirebasTan dakavSirebiT. isini 

712  Coyle, A., 2009, pg. 140.
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umeteswilad gancalkevebas amjobineben da socialur saqmi-
anobaSi monawileobis miRebaze uars acxadeben. personals dak-
virvebis meSveobiT arasrulwlovnis msgavsi qcevis dafiqsire-
ba SeuZlia. 

• TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa saCivrebisa da SeS-
foTebis mizezis mosmena: aRniSnuli TavisuflebaaRkveTil pirs 
uCens imis SegrZnebas, rom isini ar arian sruliad izolirebu-
li da uufleboni. sxvisi mosmena gansakuTrebul unar-Cvevebs 
moiTxovs da dawesebulebis personals moeTxoveba iqonios ms-
gavsi unar-Cvevebi da saWiroebis SemTxvevaSi, mousminos aras-
rulwlovnebs. mniSvnelovania TavisuflebaaRkveTilma aras-
rulwlovnebma dainaxon, rom personalis warmomadgenlebi 
dainteresebuli arian da usmenen maT mosazrebebs.

• urTierToba TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebTan: dawe-
sebulebis personalma, romelic grZnobs, rom Tavisufle-
baaRkveTili arasrulwlovani depresiaSia an cud xasiaTzea, 
SeZlebisdagvarad unda waaxalisos igi kanonmdeblobis farg-
lebSi Sesabamisi daxmarebis aRmoCenis gziT. personalma Sesa-
Zloa uzrunvelyos TavisuflebaaRkveTili pirebi informaci-
iT daxmarebis gawevis samsaxurebis Taobaze. imis CvenebiT, rom 
arsebobs mzadyofna daxmarebis gasawevad, dawesebulebis per-
sonalma SeiZleba miaRwios TavisuflebaaRkveTili arasrulw-
lovnis aRelvebis Semcirebas.

• urTierToba sxva TanamSromlebTan: dawesebulebis TanamSrom-
lebma erTmaneTs unda gauziaron TavianTi dakvirvebis Sede-
gebi. informaciis gacvla yvelas miscems saSualebas, ukeT 
gaerkves arsebul mdgomareobasa da problemur situaciebSi. 
im SemTxveveaSi, Tu personali SeSfoTebulia konkretuli Ta-
visuflebaaRkveTili piris TviTmkvlelobis an sakuTari Tavi-
saTvis zianis miyenebis gamo, mizanSewonilia, am mimarTulebiT 
konkretuli, adekvaturi RonisZiebebis gatareba da amis Tao-
baze informaciis gaziareba kolegebisaTvis.

• yvela TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTan pativiscemiT 
mopyroba: TavisuflebaaRkveTil pirebTan pativiscemiT mopy-
robam, rogorc wesi, unda gaaumjobesos arasrulwlovnis mier 
Rirsebis SegrZneba da zogadad, misi fsiqologiuri mdgomareo-
ba. TavisuflebaaRkveTili pirebi, romelTac pativiscemiT epy-
robian, Tavs naklebad izolirebulad grZnoben da TavianTi 
uflebebis realizacias axdenen.

• TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacva: dawesebulebis 
personali gansakuTrebuli yuradRebiTa da sifrTxiliT unda 
akvirdebodes arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil pirebs, 
raTa gamoavlinos Zaladobis iseTi kvali, rogoricaa mou-
lodneli iarebi, miaqcios yuradReba individebs, romlebic 
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gamoiyurebian gariyulad an depresiul mdgomareobaSi arian. 
im SemTxvevaSi, Tu miRebul iqna sarwmuno informacia aras-
rulwlovan patimarTa Soris momxdari incidentis Taobaze, an 
Tu personali Tavad aRmoaCens msgavs situacias, midgoma unda 
iyos frTxili. personalma unda mousminos calkeul pirebs. 
maT unda daarwmunon dazaralebuli arasrulwlovani, rom misi 
problema gulisyuriT iqneba mosmenili da aRqmuli, Zalado-
bis ganmaxorcielebels ki moeTxoveba saTanado pasuxi moqmedi 
kanonmdeblobis farglebSi. imisaTvis, rom dawesebulebis per-
sonals, Tavisi funqciis srulfasovnad ganxorcielebisaTvis, 
hqondes dazaralebuli TavisuflebaaRkveTili arasrulwlov-
nis metad darwmunebis unari, saWiroa arsebobdes msgavs situ-
aciebTan dakavSirebuli angariSgebisa da mxardaWeris sru-
lyofili procedurebi.

• pasuxismgebeli personalis arsebobis meTodi: TiToeuli Ta-
visuflebaaRkveTili arasrulwlovani mimagrebuli unda iyos 
dawesebulebis konkretul TanamSromelze, romelmac Tavisi 
mcdelobis, mecadineobisa da funqciebis srulfasovnad da 
zustad ganxorcielebiT unda moipovos TavisuflebaaRkveTi-
lis ndoba. aRniSnuli TanamSromlis reagirebas arasrulwlov-
anTa uflebebis Selaxvis dros gadamwyveti mniSvneloba aqvs 
ndobis ganmtkicebisa da uflebebis realizaciisaTvis. konkre-
tuli incidentebis warmoSobisas TavisuflebaaRkveTili aras-
rulwlovnebi darwmunebuli unda iyvnen, rom personali se-
riozulad aRiqvams maT naTqvams da yovelmxriv gamoikvlevs 
TiToeul SemTxvevas.

• urTierTmosmenis/damegobrebis meTodi: es meTodi saSuale-
bas aZlevs TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebs, daexma-
ron TavianT Tavsa da erTmaneTs. TavisuflebaaRkveTil pirTa 
damegobrebam SeiZleba Seavsos arsebuli deficiti da uzrun-
velyos TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebi aucilebeli 
socialuri urTierTobebiTa da kavSirebiT.

• TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebisaTvis garkveuli da-
moukideblobis miniWeba: garkveuli damoukideblobis miniWeba 
xels uwyobs TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebs, aRidgi-
non Rirsebis SegrZnebis ufleba. magaliTad, saswavlo progr-
amebSi monawileoba exmareba arasrulwlovnebs codnis miRebasa 
da konkretuli unarebis gamomuSavebaSi, rac maTSi damoukide-
blobis SegrZnebas aviTarebs.

• ojaxTan kontaqtis SesanarCuneblad TavisuflebaaRkveTil ara-
srulwlovanTa waxaliseba: ojaxsa da megobrebTan kontaqtis 
SenarCunebam SeiZleba gaaumjobesos TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa fsiqikuri janmrTeloba, gauadvilos maT 
sazogadoebaSi dabruneba da integracia gaTavisuflebis Sem-
deg.
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• cxovrebisaTvis aucilebeli unar-Cvevebis Camoyalibeba: iseTi 
unar-Cvevebis ganviTarebas, rogoricaa sibrazis moTokva, mas-
Tan gamklaveba, SeuZlia aumaRlos TavisuflebaaRkveTil aras-
rulwlovans Rirsebis SegrZneba da gaaumjobesos misi fsiqi-
kuri mdgomareoba.
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Tavi meSvide
arasapatimro sasjelebis aRsruleba, probacia da 
sasjelis moxdis Semdeg zrunva arasrulwlovan 

msjavrdebulebTan mimarTebiT

Tavisuflebis aRkveTis gamoyeneba arasrulwlovnebTan mimarTe-
biT gansakuTrebul da ukidures zomas unda warmoadgendes, ris Ses-
axebac gaerosa da evropis sabWos formatSi miRebuli araerTi do-
kumenti xazgasmiT aRniSnavs. sanqciebisa da zomebis Sefardeba da 
aRsruleba unda emsaxurebodes arasrulwlovani samarTaldamrRve-
vis interess, Cadenili danaSaulis simZimis, misi asakis, fizikuri da 
fsiqikuri janmrTelobis, ganviTarebis, SesaZleblobisa da piradi 
garemoebebis gaTvaliswinebiT.713

sasjelebTan dakavSirebuli sakiTxebi unda ganisazRvros imis 
gaTvaliswinebiT, rom, inter alia, Semcirdes patimrobis gamoyene-
ba, gavrceldes sazogadoebrivi sanqciebisa da zomebis da sxva iseTi 
zomebis gamoyeneba, rogoricaa, magaliTad, mediacia an msxverplisaT-
vis kompensaciis gadaxda.714 evropis umetes qveyanaSi arasapatimro 
sasjelebis aRsrulebasa da probaciaze pasuxismgebel organos pro-
baciis samsaxurebi warmoadgenen.

evropis sabWoSi gawevrianebis Semdeg saqarTveloSi probaciis 
samsaxuris formireba daiwyo, romelic jer Sss-s, iusticiis saminis-
tros, xolo Semdgom _ sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros 
SemadgenlobaSi damkvidrda. saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da 
probaciis saministros mmarTvelobis sferoSi moqmedi sajaro samar-
Tlis iuridiuli piri _ arasapatimro sasjelTa aRsrulebisa da pro-
baciis erovnuli saagento arasrulwlovan msjavrdebulTa mimarT 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 77 muxliT dadgenili 
Taviseburebebis gaTvaliswinebiT aRasrulebs arasapatimro sasjel-
Ta da probaciis saxis samarTlebriv aqtebs.

1. arasapatimro sasjelTa saxis samarTlebrivi aqtebis 
aRsruleba 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi icnobs probaciis 
erovnul saagentos mier arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTe-
biT aRsasrulebel arasapatimro sasjelis Semdeg saxeebs: Sinapatim-

713  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia Rec(2008)11 wevri saxelm-
wifoebisadmi sanqciebs an zomebs daqvemdebarebuli arasrulwlovani samarTal-
damrRvevebis evropuli wesebis Sesaxeb. wesi 5.
714  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia R(99)22 cixis gadatvir-
Tulobisa da cixis mosaxleobis zrdis Taobaze. wesi 20.
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roba; saqmianobis uflebis CamorTmeva; sazogadoebisaTvis sasarge-
blo Sroma; Tavisuflebis SezRudva (amk muxli 66). maTgan, Tavisu-
flebis SezRudva SeiZleba dainiSnos mxolod ZiriTad sasjelad, 
xolo Sinapatimroba, saqmianobis uflebis CamorTmeva da sazoga-
doebisaTvis sasargeblo Sroma _ rogorc ZiriTad, aseve damatebiT 
sasjelad. amasTanave, ZiriTad sasjelTan SesaZlebelia mxolod erTi 
damatebiTi sasjelis daniSvna (amk muxli 67).

arasrulwlovnebTan mimarTebiT arasapatimro sasjelebis aR-
srulebis individualur ganxilvamde, mniSvnelovani yuradReba 
unda gamaxvildes im zogad normebze, rac saerTo WrilSi exeba am 
sasjelebis aRsrulebas.

arasrulwlovnisTvis sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis dan-
iSvnisas misi moxdis dawyebamde, am da sxva arasapatimro sasjelebis 
moxdis procesSi srulwlovanebis miRwevis SemTxvevaSi msjavrdeb-
uli agrZelebs ganaCeniT arasrulwlovnisTvis daniSnuli sasjelis 
moxdas. aseT SemTxvevaSi gamoiyeneba arasrulwlovanTa marTlmsa-
julebis kodeqsiT dadgenili Sesabamisi debulebebi (amk muxli 77, 
meore nawili).

arasrulwlovnis mier arasapatimro sasjelis SesrulebisTvis 
Tavis aridebis SemTxvevaSi mosamarTle probaciis erovnuli saa-
gentos wardginebisa da Sesabamisi masalebis ganxilvis safuZvelze, 
wardginebis Setanidan 2 kviris vadaSi iRebs gadawyvetilebas arasa-
patimro sasjelis ucvlelad datovebis an Secvlis Sesaxeb. mosamar-
Tle wardginebas probaciis oficrisa da arasrulwlovnis kanonieri 
warmomadgenlis monawileobiT ganixilavs da ufleba aqvs, mxaris ini-
ciativiT moiwvios da dakiTxos mowmeebi (amk muxli 77, me-5 nawili).

Tu arasapatimro sasjelis aRsrulebis periodSi arasrulwlovan-
ma naklebad mZime an gaufrTxileblobiTi mZime danaSauli Caidina, 
sasamarTlo wyvets arasapatimro sasjelis ZalaSi datovebis sakiTxs, 
xolo arasrulwlovnis mier ganzraxi mZime an gansakuTrebiT mZime 
danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi mosamarTles gamoaqvs gadawyvetileba 
sasjelad Tavisuflebis aRkveTis daniSvnis Sesaxeb (amk muxli 77, me-7 
nawili).

1.1. Sinapatimrobis aRsruleba
Sinapatimroba, rogorc wesi, aRsruldeba eleqtronuli zedamxed-

velobis saSualebis gamoyenebiT. im SemTxvevaSi, Tu Sinapatimrobas-
Tan dakavSirebiT ar xdeba eleqtronuli zedamxedvelobis gamoyeneba, 
aRniSnulze gadawyvetileba miiReba probaciis erovnuli saagentos 
mier (amk muxli 69).

msjavrdebulis braleuli qmedebiT eleqtronuli zedamxedvelo-
bis saSualebis dazianebis SemTxvevaSi zianis anazRaurebis valdeb-
uleba mis kanonier warmomadgenels ekisreba.715 iq, sadac Sinapatim-

715  saqarTvelos kanoni arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da proba-
ciis Sesaxeb, muxli 448, nawili 7.
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robis eleqtronuli zedamxedvelobis saSualebis gamoyenebiT kon-
troli teqnikurad SeuZlebelia, kontroli xorcieldeba msjavrde-
bulis sacxovrebel adgilze probaciis oficris gaufrTxilebeli 
vizitiT, TveSi aranakleb eqvsjer, ris Taobazedac dgeba Sesabamisi 
oqmi.716 kanoniT gaTvaliswinebuli sapatio pirobebis arsebobis SemTx-
vevaSi, probaciis erovnuli saagentos ufrosTan SeTanxmebiT, msja-
vrdebulis an misi kanonieri warmomadgenlis dasabuTebuli TxovniT, 
probaciis biuros ufrosis werilobiTi nebarTviT msjavrdebuls 
SesaZlebelia mieces sacxovreblidan droebiT gasvlis ufleba.717

axal aTaswleulSi sainformacio teqnologiam adamianis cxovre-
baSi bevri aspeqti gardaqmna. am fonze axali kompiuteruli da sako-
munikacio teqnikis sisxlis samarTlis sistemaSi TandaTan Semosvlam 
uzrunvelyo dacvis, kontrolisa  da monitoringis axal formatSi 
gadayvana. eleqtronuli monitoringis sxvadasxva formis gamoyeneba 
samarTaldamcav organoebs daexmara msjavrdebulebze zedamxedv-
elobis gaumjobesebaSi.     

eleqtronuli monitoringi, ZiriTadad aris monacemTa avtomatu-
ri damuSaveba, romelic damnaSaves xdis „teleprezentuls~. igi Seqm-
nilia imisTvis, rom adgili, moZraoba da qcevis aspeqtebi wyvetili 
an uwyveti monitoringis safuZvlad aqcios. magaliTisTvis, evroka-
vSiris saxelmwifoebis umetesoba dRes sisxlis samarTlis sferoSi 
iyenebs eleqtronuli monitoringis erT an met formas. 

arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebiT Sinapatimrobis aR-
sasruleblad 2015 wlis 8 oqtombers kompania „3M electronic monitoring~-
Tan gaformebuli xelSekrulebis mixedviT, probaciis erovnul saa-
gentoSi Tanamedrove teqnologiebiT aRiWurva eleqtronuli moni-
toringis centri, dainstalirda specialuri serveri, sadac ganTavs-
da monacemTa baza. amavdroulad, saagentos gadaeca eleqtronuli 
monitoringisTvis saWiro aparatura.718

kanonmdeblobam Sinapatimrobis aRsrulebasTan dakavSirebiT 
gaiTvaliswina mniSvnelovani garemoeba, romelic icavs arasrul-
wlovans anazRaurebadi samuSaos Sesrulebasa an swavlis procesis 
Sinapatimrobis aRsrulebis xelis SeSlisgan (amk muxli 69).

1.2. saqmianobis uflebis CamorTmevis aRsruleba
msjavrdebulisTvis saqmianobis uflebis CamorTmevis aRsrule-

ba regulirdeba saqarTvelos kanoniT arasapatimro sasjelTa aR-
srulebis wesisa da probaciis Sesaxeb.

saqmianobis uflebis CamorTmevis Sesaxeb sasamarTlos ganaCenis 
asli aRsasruleblad gadaecema probaciis biuros msjavrdebulis 

716  iqve, muxli 448, nawili 8.
717  iqve, muxli 448, nawili 9.
718  s.s.i.p. „probaciis erovnuli saagentos~ oficialuri veb-gverdis informa-
cia, 08.10.2015, [http://www.probation.gov.ge].
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sacxovrebeli an samuSao adgilis mixedviT.719 probaciis oficers 
msjavrdebuli ahyavs aRricxvaze, ganumartavs mas sasjelis moxdis 
wesebs da pirobebs, periodulad akontrolebs msjavrdebulisaTvis 
dakisrebuli movaleobebis Sesrulebas.720

Tu probaciis oficeri daadgens, rom msjavrdebuls eweva iseT 
saqmianobas, romelic akrZaluli aqvs ganaCeniT, igi damsaqmebel 
Tanamdebobis pirs ugzavnis moTxovnas, aukrZalos mas ganaCenSi 
miTiTebuli saqmianoba.721 Tu damsaqmebeli Tanamdebobis piri pro-
baciis oficris moTxovnis miRebidan 5 samuSao dRis ganmavlobaSi 
ar Seucvlis msjavrdebuls saqmianobis sferos, Sesabamisi masalebi 
gadaegzavneba prokuraturis organos.722

damsaqmeblis administracia, sadac msjavrdebuli muSaobs saqmi-
anobis uflebis CamorTmevis ganaCeniT, valdebulia: ganaCenis aslisa 
da probaciis biurodan msjavrdebulisTvis saqmianobis akrZalvis 
Sesaxeb Setyobinebis miRebidan araugvianes 7 samuSao dRisa acnobos 
probaciis biuros miRebuli zomebis Taobaze; probaciis biuros 
moTxovnisTanave warudginos dokumentebi, romlebic dakavSirebulia 
sasjelis aRsrulebasTan; msjavrdebulTan SromiTi xelSekrulebis 
Secvlis an Sewyvetis Taobaze 5 samuSao dRis vadaSi acnobos proba-
ciis biuros.723

garkveuli saqmianobis uflebis CamorTmevis Sesaxeb ganaCenis 
moTxovnis Sesruleba savaldebuloa im organosTvis, romelic ufle-
bamosilia gaauqmos gadawyvetileba garkveuli saqmianobis uflebis 
miniWebis Taobaze. amgvari uflebamosilebis mqone organo valdebu-
lia ganaCenis aslisa da probaciis biuros moTxovnis miRebidan ara 
ugvianes 5 samuSao dRisa gaauqmos gadawyvetileba, romelic msja-
vrdebuls aniWebda garkveuli saqmianobis uflebas, CamoarTvas mas 
Sesabamisi dokumentebi da aRniSnulis Sesaxeb acnobos probaciis bi-
uros.724

1.3. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis aRsruleba
sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis saxes da yoveldRiur xan-

grZlivobas gansazRvravs probaciis biuro.725 arasrulwlovan msja-
vrdebuls ganesazRvreba im tipis samuSao, rac ZaluZs mas asakis, 
fizikuri da gonebrivi SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT. 

arasrulwlovanis mier sazogadoebrivi samuSaos Sesrulebis an 
masTan gaTanabrebuli saqmianobis pirobebi unda Seesabamebodes qvey-

719  saqarTvelos kanoni arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da proba-
ciis Sesaxeb, muxli 25, nawili 1, 19.06.2007.
720  iqve, muxli 25, nawili 2.
721  iqve, muxli 25, nawili 3.
722  iqve, muxli 25, nawili 5.
723  iqve, muxli 26, nawili 2.
724  iqve, muxli 27.
725  iqve, muxli 29, nawili 1.
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nis kanonmdeblobiT dadgenil jandacvisa da usafrTxoebis stand-
artebs.726 arasrulwlovnebi dazRveuli an sxvagvarad daculi unda 
iyvnen avariiT, sxeulis dazianebiTa gamowveuli Sedegebisa da sazoga-
doebrivi sanqciebisa da zomebis ganxorcielebidan gamomdinare samo-
qalaqo pasuxismgeblobisgan.727 am standartebis gamoxmaurebas war-
moadgens arasrulwlovani msjavrdebulebis mier sazogadoebisaTvis 
sasargeblo Sromis aRsrulebis procesis maregulirebeli normati-
uli bazis arseboba saqarTveloSi; kerZod, saubaria saqarTvelos 
sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis sakiTxTa 
ministris 2011 wlis 17 ivnisis #107 brZanebiT sazogadoebisaTvis 
sasargeblo SromamisjilisTvis kvebis xarjebis daniSvnis wesisa da 
pirobebis gansazRvrisa da imave ministris 2012 wlis #31 brZanebiT 
saTanado saxis dazRveviT uzrunvelyofis wesisa da pirobebis dad-
genis Taobaze.

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis aRsasruleblad probaciis 
biurosa da damsaqmebels Soris ideba xelSekruleba, sadac  miTiTe-
bulia msjavrdebulis mier Sesasrulebeli sazogadoebisaTvis sa-
sargeblo Sromis saxe, vada, yoveldRiuri samuSaos xangrZlivoba da 
a.S.728 msjardebulisTvis dakisrebuli sazogadoebisaTvis sasargeblo 
Sromis aRsrulebis xasiaTi, Sinaarsi da meTodebi ar unda arRvevdes 
samarTaldamrRvevis an misi ojaxis wevrebis piradi cxovrebis ufle-
bas, ar unda Seuracxyofdes maT Rirsebas da ar unda iwvevdes maT 
Sewuxebas. miRebul unda iqnes zomebi samarTaldamrRvevis Seura-
cxyofis, aramarTebuli cnobismoyvareobis an sajaroobisgan dasaca-
vad.729

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis aRsrulebis erT-erTi 
problema mdgomareobs Sesasrulebeli samuSaos xasiaTSi, miT ufro 
Tu msjavrdebuli arasrulwlovania. arasrulwlovanisTvis iseTi xa-
siaTis samuSaos davaleba, romelic specialur codnasTan aris dakav-
Sirebuli  da ramac SeiZleba mis janmrTelobas da sicocxles safrTxe 
Seuqmnas,  akrZalulia rogorc erovnuli (arasapatimro sasjelTa 
aRsrulebis wesisa da probaciis Sesaxeb saqarTvelos kanonis muxli 
10 da muxli 446), aseve saerTaSoriso kanonmdeblobiT (evropis sab-
Wos ministrTa komitetis rekomendaciis R(92)16 wevri saxelmwifoebi-
sadmi sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis evropuli wesebis 
Sesaxeb, wesi 68).

726  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia Rec(2008)11 wevri saxelm-
wifoebisadmi sanqciebs an zomebs daqvemdebarebuli arasrulwlovani samarTal-
damrRvevebis evropuli wesebis Sesaxeb. wesi 36.1.
727  iqve, wesi 36.2.
728  saqarTvelos kanoni arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da proba-
ciis Sesaxeb, muxli 29, nawili 2, 19.06.2007.
729  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia R(92)16 wevri saxelmwi-
foebisadmi sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis evropuli wesebis Ses-
axeb.
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sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis daniSvnisas sasurvelia 
arasrulwlovani msjavrdebuli samuSaod iseT adgilze gamwesdes, 
sadac igi sazogadoebis wevrad CamoyalibebisTvis saWiro gamocdile-
basa da unarebs SeiZens (amk 71 muxli). amasTanave, gasaTvaliswinebe-
lia, rom arasrulwlovans sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma ise 
daeniSnos, rom misma aRsrulebam xeli ar SeuSalos anazRaurebadi sa-
muSaos Sesrulebas an swavlis process (amk 71 muxlis mesame nawils).

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis saxiT msjavrdebulze sa-
muSaoze gamoucxadeblobisas vrceldeba kanonmdeblobiT dadgenili 
sapatio pirobebi: 730 

• msjavrdebulis janmrTelobis iseTi mdgomareoba, romelic 
SeuZlebels xdis dadgenili reJimis Sesrulebas, rasac adas-
turebs eqimis mier gacemuli Sesabamisi cnoba;  

• msjavrdebulis axlo naTesavis (mSobeli, mSvilebeli, Svili, 
Svilobili, papa, bebia, SviliSvili, da, Zma, meuRle (maT Soris, 
ganqorwinebuli) an masTan mudmivad mcxovrebi piris gardacva-
leba; 

• msjavrdebulis samsaxurebriv an profesiul, anda sportul, 
kulturul an saganmanaTleblo-samecniero saqmianobasTan da-
kavSirebuli mivlineba, rasac adasturebs Sesabamisi dokumenti; 

• msjavrdebulis mier dadgenili reJimis darRveva misgan da-
moukidebeli mizezebis gamo, dauZleveli Zalis (forsmaJoris) 
arsebobisas, kerZod, stiqiuri ubedurebis, avariis, xanZris, 
masobrivi areulobis, samxedro moqmedebis, karantinis an sa-
gangebo mdgomareobis gamocxadebis SemTxvevaSi, rasac adas-
turebs Sesabamisi saxelmwifo dawesebulebis mier gacemuli 
dokumenti; 

• msjavrdebulisaTvis administraciuli patimrobis Sefardeba, 
agreTve msjavrdebulis monawileoba saqarTvelos sisxlis 
samarTlis kanonmdeblobiT dadgenil saproceso moqmedebeb-
Si, aseve, samarTaldamcavi organoebis „operatiul-samZebro 
saqmianobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT gaTvaliswinebul 
saqmianobaSi, rasac adasturebs Sesabamisi dokumenti.

saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 44-e muxlis mesame 
nawilis Tanaxmad, sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma ar daeniSneba 
pirveli da meore jgufis invalidebs; orsul qals;  qals, romelsac 
hyavs Svid wlamde Svili; sapensio asakis pirs;  agreTve, gawveul samx-
edro mosamsaxures. Sesabamisad, Tu arasrulwlovani pirveli an meo-
re jgufis invalidia an orsuladaa, an hyavs Svid wlamde Svili mis 
mimarT sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis sasjelis saxiT daniS-
vna dauSvebelia.

730  saqarTvelos kanoni arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis 
Sesaxeb, muxli 121, nawili 1, 19.06.2007.
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1.4. Tavisuflebis SezRudvis aRsruleba
Tavisuflebis SezRudvasTan dakavSirebiT arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis kodeqsis 72 muxli mxolod arasrulwlovanisT-
vis maqsimalur vadaze, 3 welze miuTiTebs, rac imis maniSnebelia, 
rom TavisuflebaSezRuduli arasrulwlovani msjavrdebulis mier 
sasjelis aRsruleba saqarTvelos sixlis samarTlis kodeqsis, arasa-
patimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis Sesaxeb saqarT-
velos kanoniTa da sasjelaRsrulebisa da probaciis ministris Se-
sabamisi brZanebebiT regulirdeba, Tumca gasaTvaliswinebelia amk-s 
merve muxlis daTqma.

kanonmdebloba sami saxis Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebas 
adgens, romelTa Soris erTi arasrulwlovan msjavrdebulTa Tavi-
suflebis SezRudvis dawesebulebaa.731 unda aRiniSnos, rom 2015 wlis 
noembris mdgomareobiT msgavsi dawesebuleba saqarTveloSi ar fun-
qcionirebs, miuxedavad imisa, rom tipiuri debulebis damtkicebis 
Sesaxeb brZanebis me-2 muxliT qal da arasrulwlovan msjavrdebulTa 
Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebebi 2015 wlis 1 ianvramde unda 
Seqmniliyo. 

Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebas Semdegi amocanebi akis-
ria: 

• Tavisuflebis SezRudvis  saxiT daniSnuli/Secvlili sasjelis 
aRsrulebis uzrunvelyofa; 

• sareabilitacio programebSi msjavrdebulTa monawileobis 
uzrunvelyofa; 

• dawesebulebaSi marTlwesrigisa da kanonierebis, msjavrdeb-
ulTa, personalisa  da  dawesebulebis  teritoriaze myof sxva 
pirTa usafrTxoebis uzrunvelyofa; 

• msjavrdebulTa SromiTi dasaqmebis organizeba; 
• msjavrdebulTa janmrTelobis dacvis uzrunvelyofa.732

Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebis tipiuri debuleba gansaz-
Rvravs dawesebulebaSi misaReb mxolod srulwlovan msjavrdebulTa 
zRvrul odenobas (100 msjavrdebuli),733 xolo arasrulwlovnebTan 
dakavSirebiT norma arafers ambobs. Tu gaviTvaliswinebT evropaSi 
arsebul praqtikas, arasrulwlovanTa mier danaSaulis Cadenis pro-
centul maCveneblebsa da zogadad saqarTvelos kanonmdeblobis ten-
dencias arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi, logikuria 
vivaraudoT, rom arasrulwlovanTa Tavisuflebis SezRudvis dawese-
bulebaSi msjavrdebulTa zRvruli odenoba srulwlovan msjavrdeb-

731  saqarTvelos kanoni arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da proba-
ciis Sesaxeb, muxli 71, nawili 5, 19.06.2007.
732  saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis 
sakiTxTa ministris brZaneba #373 Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebis tipi-
uri debulebis damtkicebis Sesaxeb, muxli 3, punqti 2, 30.12.2013.
733  iqve, muxli 11.
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ulTa zRvrul odenobaze naklebi unda iyos.
dawesebulebis uflebamosili piris nebarTviT msjavrdebuli, 

rogorc wesi, dawesebulebidan gadis saqarTvelos kanonmdeblobiT 
dadgenil arasamuSao (SabaTi-kvira) da uqme dReebSi, Tu ar arsebobs 
dawesebulebidan droebiT gasvlis damabrkolebeli garemoeba.734 gan-
sakuTrebul SemTxvevebSi, usafrTxoebis miznebidan gamomdinare, 
dawesebulebis ufrosis mier, msjavrdebuls, SesaZlebelia saqarT-
velos kanonmdeblobiT  dadgenil arasamuSao da uqme dReebSi, aekrZa-
los dawesebulebis datoveba.735 msjavrdebuli dawesebulebaSi mo-
Tavsebidan pirveli Tvis ganmavlobaSi saqarTvelos kanonmdeblobiT 
dadgenil arasamuSao da uqme dReebSic imyofeba dawesebulebaSi.736

garesamyarosTan urTierTobis mizniT Tavisuflebis SezRudvis 
dawesebulebis tipuri debulebis Tanaxmad,  msjavrdebuls ufleba 
aqvs: 

• ganaxorcielos satelefono saubari sakuTari  xarjiT dReSi 
araumetes 10 wuTisa;737 

• dakisrebuli movaleobebis Sesrulebisgan Tavisufal dros, 
TveSi erTxel, dawesebulebis ufrosTan winaswari SeTanxme-
biT, isargeblos xanmokle paemniT mSobelTan, mSvilebelTan, 
SvilTan, naSvilebTan, meuRlesTan, dasTan da ZmasTan;738

• gaecnos presasa da masobrivi informaciis sxva saSualebebs;739

• sakuTari xarjiT SeuzRudavi raodenobiT gagzavnos da miiRos 
piradi xasiaTis werilebi.740 

kontaqti garesamyarosTan (paemnis ufleba misi erT-erTi gamoxat-
ulebaa) iTvleba msjavrdebulis resocializacia-reabilitaciis 
aucilebel winapirobad da igi maqsimalurad unda iqnes msjavrdebu-
lis mier gamoyenebuli. ojaxis wevrebsa da agreTve, megobrebs unda 
mieceT saSualeba moinaxulon msjavrdebulebi.741

dawesebulebaSi moqmedebs probaciis erovnuli saagentos ufro-
sis mier dadgenili saganmanaTleblo da sareabilitacio programe-
bi.742 msjavrdebulis riskis, saWiroebebisa da SesaZleblobebis Se-
fasebis safuZvelze, aRsrulebis oficris mier Sedgenili sasjelis 
aRsrulebis individualuri (progresuli) gegmis mixedviT, msja-
vrdebuls Sesabamis saganmanaTleblo da sareabilitacio programebs 

734  iqve, muxli 48, nawili 1.
735  iqve, muxli 48, nawili 9.
736  iqve, muxli 48, nawili 2.
737  iqve, muxli 23.
738  iqve, muxli 24.
739  iqve, muxli 25.
740  iqve, muxli 26.
741  koili, e., 2007, gv. 105.
742  saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis 
sakiTxTa ministris brZaneba #373 Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebis tipi-
uri debulebis damtkicebis Sesaxeb, 30.12.2013, muxli 42, nawili 1.
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SeurCevs reabilitaciis samsaxuris oficeri,743 romelSi monawileo-
bac msjavrdebulisTvis savaldebuloa.744

Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebis sareabilitacio pro-
grama moicavs: 

• damokidebulebebis mqone pirTa reabilitaciis kurss; 
• fsiqo-socialuri reabilitaciis kurss; 
• pirovnebis ganviTarebis xelSewyobis kurss.745 
• Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebis saganmanaTleblo pro-

grama moicavs: 
• dawyebiTi donis ganaTlebis kurss; 
• saSualo donis ganaTlebis kurss; 
• kompiuteris Semswavlel kurss; 
• profesiuli da sxva aucilebeli unar-Cvevebis Semswavlel 

kurss; 
• saxelmwifo enis Semswavlel kurss; 
• samoqalaqo ganaTlebis kurss.746 
damatebiT, msjavrdebulebs SeuZliaT umaRlesi ganaTlebis miRe-

ba, raSic maT daxmarebas sareabilitacio da saganmanaTleblo progr-
amebis samsaxuri uwevs.747

Tavisuflebis SezRudvis pirobebSi saganmanaTleblo-sareabili-
tacio programebis ganxorcielebasTan erTad mniSvnelovania msja-
vrdebulTa profesiuli unar-Cvevebis ganviTareba. kanonmdebloba 
qmnis samarTlebriv safuZvels msjavrdebulTa dasaqmebisTvis Ta-
visuflebis SezRudvis dawesebulebis teritoriaze. am mxriv niSan-
doblivia, rom msjavrdebuls eZleva samuSaos arCevanis ufleba, rac 
SesabamisobaSi unda iyos mis fizikur da gonebriv SesaZleblobebTan; 
aseve, es profesia unda pasuxobdes samomxmareblo bazarze arsebul 
moTxovnas, rac msjavrdebuls konkurentunarians gaxdis gaTavisu-
flebis Semdgom dasaqmebaSi. msjavrdebuli SromiTi saqmianobisas uz-
runvelyofili unda iyos saqarTvelos Sromis kodeqsiT dadgenili 
usafrTxo Sromis pirobebiT da ar unda ilaxebodes misi pativi da 
Rirseba. ufro metic, Sesasrulebeli samuSaos specifikidan gamom-
dinare, SromiTi saqmianobis ganxorcielebisas msjavrdebuli dam-
saqmeblis mier uzrunvelyofilia ubeduri SemTxvevisa da sawarmoo 
tramvisagan dazRveviT. kanonmdebloba garkveul SezRudvas awesebs 
kerZo biznesis monawileobaze TavisuflebaSezRuduli msjavrde-
bulis dasaqmebasTan mimarTebiT, rodesac adgens, rom msjavrdebu-
lis dasaqmebas axorcielebs probaciis erovnuli saagentos mier da-
fuZnebuli samewarmeo an arasamewarmeo iuridiuli piri. msjavrde-

743  iqve, muxli 42, nawili 2.
744  iqve, muxli 42, nawili 3.
745  iqve, muxli 42, nawili 5.
746  iqve, muxli 42, nawili 6.
747  iqve, muxli 42, nawili 10.
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buls SromiTi saqmianoba anazRaurebadia. miRebuli anazRaureba mas 
specialur pirad angariSze ericxeba.748

Tu TavisuflebaSezRuduli msjavrdebuli Caidens disciplinur 
gadacdomas an arasapatio mizeziT daarRvevs an Tavs aaridebs Tavi-
suflebis SezRudvis dawesebulebis tipur debulebiT an dRis gan-
rigiT dadgenili wess, mis mimarT gamoyenebuli iqneba disciplinuri 
pasuxismgeblobis Semdegi zomebi: 

• gafrTxileba; 
• dawesebulebis teritoriis datovebis akrZalva araumetes 30 

dRiT; 
• internetiTa da televizoriT sargeblobis uflebis CamorT-

meva araumetes 10 dRiT; 
• telefoniT sargeblobis uflebis CamorTmeva araumetes 10 

dRiT;  
• amanaTis miRebis uflebis CamorTmeva araumetes 3 TviT; 
• morigi kuTvnili xanmokle paemniT sargeblobis uflebis Cam-

orTmeva.749 
msjavrdebulisTvis disciplinuri pasuxismgeblobis dakisreba 

xorcieldeba aRsrulebis oficris Sesabamisi oqmis safuZvelze, dawe-
sebulebis ufrosis gadawyvetilebiT.750 oqmis erTi asli gasacnobad 
gadaecema msjavrdebuls.751 disciplinuri darRvevis Sesaxeb oqms ga-
nixilavs da gadawyvetilebas iRebs dawesebulebis ufrosi Sedgeni-
dan 3 samuSao dRis vadaSi.752 msjavrdebuls ufleba aqvs aRniSnuli 
gadawyvetileba gasaCivrdes sasamarTloSi administraciuli wesiT.753

2. probaciis saxis samarTlebrivi aqtebis aRsruleba 

2.1. pirobiTi msjavris aRsruleba
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis Tanaxmad,754 gamosacde-

li vadis periodSi, pirobiT msjavrdebulis yofaqcevaze kontrolsa 
da zedamxedvelobas axorcielebs  probaciis erovnuli saagentos 
teritoriuli organoebi _ probaciis biuroebi, romlebic sasamarT-
los mier gamocemul samarTlebriv aqts aRasruleben pirobiT ms-
javrdebulis sacxovrebeli adgilis mixedviT.755  gamosacdeli vadis 
ganmavlobaSi probaciis biuro Tvalyurs adevnebs piris mier misT-

748  iqve, muxli 20.
749  iqve, muxli 49, nawili 2.
750  iqve, muxli 49, nawili 5.
751  iqve, muxli 49, nawili 8.
752  iqve, muxli 49, nawili 9.
753  iqve, muxli 49, nawili 10.
754   saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi, muxli 66, nawili 1, 22.07.1999.
755  arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis Sesaxeb saqarT-
velos kanoni, muxli 5, nawili 1,  19.06.2007.
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vis dakisrebuli movaleobis Sesrulebas,756 xolo SesrulebisTvis 
Tavis aridebis SemTxvevaSi mosamarTle probaciis erovnuli saa-
gentos wardginebisa da Sesabamisi masalebis ganxilvis safuZvelze, 
wardginebis Setanidan 2 kviris vadaSi iRebs gadawyvetilebas piro-
biTi msjavris ucvlelad datovebis an Secvlis Sesaxeb. mosamarTle 
wardginebas probaciis oficrisa da arasrulwlovnis kanonieri war-
momadgenlis monawileobiT ganixilavs da ufleba aqvs, mxaris inicia-
tiviT moiwvios da dakiTxos mowmeebi (amk 77-e muxlis mexuTe nawili). 
amave muxlis meSvide nawilis mixedviT, Tu arasapatimro sasjelis an/
da pirobiTi msjavris moxdis periodSi arasrulwlovanma naklebad 
mZime an gaufrTxileblobiTi mZime danaSauli Caidina, sasamarTlo 
wyvets arasapatimro sasjelis an/da pirobiTi msjavris ZalaSi da-
tovebis sakiTxs, xolo arasrulwlovnis mier ganzraxi mZime an gansa-
kuTrebiT mZime danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi mosamarTles gamoaqvs 
gadawyvetileba sasjelad Tavisuflebis aRkveTis daniSvnis Sesaxeb.

2.2. pirobiT vadamde gaTavisuflebis aRsruleba
pirobiT vadamde gaTavisuflebis efeqturad aRsruleba ukav-

Sirdeba probaciis samsaxurebsa da Tavisuflebis aRkveTis dawese-
bulebebs Soris msjavrdebulis gaTavisuflebisTvis momzadebisas 
efeqtur TanamSromlobas, msjavrdebulis riskebis Sefasebasa da 
sasjelis individualur dagegmva-aRsrulebas. Sesabamisad, pirobiT 
vadamde gaTavisuflebis aRsruleba am sami faqtoris WrilSi unda 
iqnes ganxiluli.

evropis sabWo gansakuTrebul yuradRebas uTmobs Sesabamisi sam-
saxurebis TanamSromlobas, rom gaTavisuflebis Semdeg moxdes msja-
vrdebulis sazogadoebaSi umtkivneulo integrireba. Tavisuflebis 
aRkveTis pirvelive dReebidan mWidro TanamSromloba unda damyard-
es dawesebulebis xelmZRvanelobasa da im samsaxurebsa da organoebs 
Soris, romlebic meTvalyureoben patimrobidan gaTavisuflebul 
arasrulwlovnebs da exmarebian maT sazogadoebaSi xelaxal damkvi-
drebaSi iseTi gzebiT, rogoricaa magaliTad:

• ojaxSi dabrunebaSi daxmareba an maTTvis mimRebi ojaxis povna, 
iseve rogorc socialuri urTierTobis sxva formebis damyarebaSi 
daxmarebis gaweva;

• sacxovreblis moZieba;
• swavlis gagrZelebis xelSewyoba;
• dasaqmeba;
• socialuri da jandacvis organoebSi gagzavna;
• fuladi daxmarebis gaweva.757

756  saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi, 22.07.1999, muxli 66, nawili 1.
757  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia Rec(2008)11 wevri saxelm-
wifoebisadmi sanqciebs an zomebs daqvemdebarebuli arasrulwlovani samarTal-
damrRvevebis evropuli wesebis Sesaxeb, wesi 102.1.



247

aseTi samsaxurebisa da organoebis warmomadgenlebi unda daiSve-
bodnen arsarulwlovanTa dawesebulebebSi gaTavisuflebisaTvis maT 
momzadebaSi dasaxmareblad.758

arasrulwlovanTa sareabilitacio centridan msjavrdebulis 
gaTavisuflebisaTvis momzadebis procesi xorcieldeba daweseb-
ulebis administraciis, arasapatimro sasjelTa aRsrulebisa da pro-
baciis biuros da probaciis erovnuli saagentos sareabilitacio 
programebis sammarTvelos urTierTTanamSromlobis farglebSi.759 
sareabilitacio centris administracia valdebulia msjavrdebulis 
mier sasjelis moxdisgan pirobiT vadamde gaTavisuflebisaTvis an/da 
daniSnuli sasjelis mouxdeli nawilis ufro msubuqi saxis sasjeliT 
SecvlisTvis kanoniT dadgenili vadis faqtobrivad moxdamde 3 TviT 
adre werilobiT mimarTos saagentos sareabilitacio programebis 
sammarTvelos, dawesebulebis gareT am msjavrdebulis ojaxisa da 
socialuri garemos riskebisa da saWiroebebis Sefasebis Taobaze.760 
dawesebulebis administracia arasrulwlovani msjavrdebulis mSob-
lis an kanonieri warmomadgenelis werilobiTi TanxmobiT mimarTavs 
saagentos ojaxisa da socialuri garemos Sefasebis Taobaze.761

sareabilitacio centridan saagentos sareabilitacio progr-
amebis sammarTveloSi mimarTvis Sesvlis Semdeg, sareabilitacio pro-
gramebis sammarTvelos ufrosi momarTvas gadascems socialur muSaks, 
romelic valdebulia msjavrdebulis ojaxsa da socialur garemoSi 
arsebuli risk-faqtorebis Sefasebisa da saWiroebebis gansazRvris 
mizniT, msjavrdebulis ojaxSi ganaxorcielos minimum 1 viziti.762 Se-
fasebis dasrulebis Semdeg msjavrdebulis ojaxisa da socialuri 
garemos Sefasebisa da saWiroebebis gansazRvris dokumenti igzavneba 
arasrulwlovanTa sareabilitacio centris administraciaSi.763

msjavrdebulis ojaxis Sefasebis procesSi saagentos socialuri 
muSaki ZiriTad aqcents akeTebs Semdeg sakiTxebze:

• ojaxis socialuri garemos mzaoba msjavrdebulis dabrunebis 
mimarT;

• ojaxis wevrTa damokidebuleba msjavrdebulis mier Cadenili 
danaSaulis mimarT;

• gaTavisuflebis Semdeg msjavrdebulis TavSesafris arseboba;

758  iqve, wesi 102.2.
759  saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis ministris 03.07.2015 brZane-
ba #68 msjavrdebulis gaTavisuflebisaTvis momzadebis procesSi saqarTvelos 
sasjelaRsrulebisa da probaciis saministros saxelmwifo saqveuwyebo daweseb-
uleba _ sasjelaRsrulebis departamentsa da ssip _ arasapatimro sasjelTa aR-
srulebisa da probaciis erovnul saagentos Soris koordinirebuli saqmianobis 
wesis damtkicebis Sesaxeb, muxli 1.
760  iqve, muxli 2, nawili 1.
761  iqve, muxli 2, nawili 2.
762  iqve, muxli 3, nawili 1.
763  iqve, muxli 3, nawili 4.
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• msjavrdebulze damokidebuli pirebis saWiroebebi; 
• gaTavisuflebis Semdeg msjavrdebulis da/an misi ojaxis 

wevrebis savaraudo Semosavlis wyaro;
• sareabilitacio momsaxurebebis resursebi da maTi xelmisawv-

domoba gaTavisuflebis Semdeg.764

am informacias arasrulwlovanTa sareabilitacio centris admin-
istracia gadaitans msjavrdebulis daxasiaTebis formaSi, romelic 
waredgineba saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis saminis-
tros arasrulwlovanTa saqmeTa ganmxilvel adgilobriv sabWos msja-
vrdebulis pirobiT vadamde gaTavisuflebisa da daniSnuli sasjelis 
mouxdeli nawilis ufro msubuqi saxis sasjelis SecvlasTan dakav-
SirebiT.765

adamianuri qcevis zusti gansazRvra dRemde arsebuli meTodebiT 
SeuZlebelia. danaSaulebrivi qmedebis momavalSi Cadenis albaTobis 
Sefaseba mniSvnelovania sazogadoebrivi wesrigis dasamyareblad. da-
naSauli ara mxolod sisxlis samarTlebrivi kategoriaa, aramed is-
toriul, socialur da individualur procesebSi warmoqmnili mov-
lenaa, romelsac kriminologiuri kvleva sWirdeba. kriminologiuri 
kvlevis mizania danaSaulis Cadenis riskis Sefaseba.  riskis Sefasebis 
aucilebloba ganapiroba gansakuTrebiT mZime kategoriis damnaSavee-
bis gamoCenam sazogadoebaSi. sazogadoebrivi usafrTxoebis dacvis 
aucilebloba ganapirobebda mZime kategoriis samarTaldamrRvev-
Ta identificirebisa da maT mier ganmeorebiTi danaSaulis Cadenis 
riskebis marTvis saWiroebas.766

kriminaluri prognozis oTxi meTodi arsebobs:767 
• intuiciuri meTodi _ intuiciuri meTodis safuZvelze mosamar-

Tle, sakuTari cxovrebiseuli da profesiuli gamocdilebis 
gaTvaliswinebiT da jansaRi adamianuri Segnebis mixedviT, 
subieqturad afasebs damnaSavis mier danaSaulis xelaxla Ca-
denis SesaZleblobas. mosamarTle sakuTar intuicias, Sinagan 
rwmenas, cxovrebiseul gamocdilebasa  da  damnaSaveTa  Sesaxeb 
zogad Sexedulebas eyrdnoba; 

• klinikuri kriminaluri prognozi _ klinikur kriminalur 
prognozs fsiqiatriis da fsiqologiis eqsperti qmnis, ro-
melic efuZneba damnaSavis pirovnulobis kvlevas fsiqodiag-
nostikuri testis, dakvirvebis, misi karierisa da socialuri 
cxovrebis (ojaxuri pirobebis, profesiis, Tavisufali drois) 
analizis saSualebiT; 

• statistikuri kriminaluri prognozi _ statistikuri krimi-
naluri prognozi damnaSaveTa kriminologiuri prognozisTvis 
statistikur  instrumentebs  iyenebs;  

764  iqve, muxli 3, nawili 7.
765  iqve, muxli 2, nawili 4.
766  saZagliSvili, S., 2014, gv. 135.
767  SalikaSvili, m. / CixlaZe, d., 2013. gv. 23.
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• mTliani kriminaluri prognozi _ mTliani kriminaluri prog-
nozi klinikuri da statistikuri prognozebis kombinaciaa. 
igi damoukidebeli meTodia, romlis saSualebiTac SesaZle-
belia iseTi sakiTxebis gaTvaliswineba, romlebic wina meTo-
debiT cal-calke ver xerxdeba. individualuri kriminologi-
uri prognozisTvis, pirovnulobis testisa da axlo social-
uri wris Sesaxeb monacemebis garda, sxva ramec mniSvnelovania. 
Semfasebels, romelic erTian meTodebs iyenebs, socialuri 
da ekonomikuri pirobebis/cvlilebebis (mag. sazogadoebis so-
cialuri dezorganizaciis  xarisxis)  gaTvaliswineba SeuZlia.

arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis Sesaxeb 
saqarTvelos kanonis me-7 muxlis Tanaxmad, probaciis erovnuli saa-
gento Tavis miznebs axorcielebs msjavrdebulis riskisa da saWiroe-
bis Sefasebis safuZvelze, sasjelis aRsrulebis individualuri 
dagegmviT, msjavrdebulis aucilebeli zedamxedvelobiTa da kon-
troliT, misi resocializaciisa da reabilitaciisaTvis xelis Sewyo-
biTa da daxmarebiT.

sasjelis individualuri dagegmva saSualebas iZleva, sazogadoe-
bis sruluflebian wevrad dabrunebis uzrunvelsayofad, winaswar 
daigegmos msjavrdebulTan muSaoba sasjelis moxdis mTeli periodis 
ganmavlobaSi.768 

`arasrulwlovani msjavrdebulis riskis Sefasebisa da sasjelis 
aRsrulebis individualuri gegmis Sedgenis principebis, wesisa da 
formis damtkicebis Sesaxeb~ saqarTvelos sasjelarsrulebisa da 
probaciis ministris 03.07.2015  #67 brZanebis Tanaxmad, mas Semdeg 
rac arasrulwlovanis pirobiT vadamde gaTavisuflebis Sesaxeb iqne-
ba miRebuli gadawyvetileba, iwyeba riskebis Sefasebis procesi. pro-
baciis biuroSi arasrulwlovani msjavrdebulis riskis Sefasebas da 
sasjelis aRsrulebis individualuri gegmis Sedgenas axorcielebs 
multidisciplinuri gundi, romelic, rogorc wesi, Sedgeba konkre-
tul arasrulwlovan msjavrdebulTan momuSave probaciis oficris, 
socialuri muSakisa da fsiqologisgan.769

arasrulwlovani msjavrdebulis riskis Sefasebis saerTo vada 
ganisazRvreba 32 samuSao dRiT, rac SesaZloa gaxangrZlivdes dam-
atebiT araumetes 7 samuSao dRiT. riskebis Sefasebisas, rasac so-
cialuri muSaki axdens, yuradReba maxvildeba arasrulwlovan msja-
vrdebulTan dakavSirebul iseT sakiTxebze, rogoricaa:

• zogadi demografiuli informacia;
• informacia kanonsawinaaRmdego qmedebebis Sesaxeb;
• arasrulwlovnis fizikuri ganviTareba da janmrTelobis md-

gomareoba;

768  arsoSvili, g., 2009, gv. 130.
769  saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis ministris 03.07.2015  #67 
brZanebis muxli 2, nawili 2.
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• arasrulwlovnis emociuri, kognituri ganviTareba da qceviTi 
Taviseburebani.

amave brZanebiT Sefasebis safuZvelze dgindeba msjavrdebulis 
riskis done, rac SeiZleba iyos dabali, saSualo da maRali. riskis 
dabali an saSualo donis gamokveTisas socialuri muSaki axorcielebs 
arasrulwlovan msjavrdebulTan araumetes 3 Sexvedras, romelTagan 
1 moicavs msjavrdebulis ojaxSi vizits. Sefasebis dasrulebis Sede-
gad socialuri muSaki adgens arasrulwlovani msjavrdebulis mier 
ganmeorebiTi danaSaulis Cadenis albaTobis xarisxs, rac SeiZleba 
iyos dabali, saSualo an maRali xarisxis.

ganmeorebiTi danaSaulis Cadenis albaTobis dabali da saSua-
lo xarisxis dadgenisas, socialuri muSaki, saWiroebis SemTxvevaSi, 
xolo ganmeorebiTi danaSaulis Cadenis albaTobis maRali xarisxis 
dadgenis SemTxvevaSi dauyovnebliv mimarTavs probaciis biuros/pro-
baciis oficerTa jgufis ufross arasrulwlovani msjavrdebulis 
fsiqologTan Sexvedris Taobaze. es ukanaskneli 7 samuSao dRis vada-
Si araumetes orjer xvdeba msjavrdebuls.

Tu Sefasebis procesSi fsiqologi ar yofila CarTuli, Sefasebis 
dasrulebidan 5 samuSao dRis vadaSi ikribeba multidisciplinuri 
gundi probaciis oficrisa da socialuri muSakis SemadgenlobiT, 
xolo Sefasebis procesSi fsiqologis monawileobis SemTxvevaSi, 
multidisciplinuri gundis SemadgenlobaSi aseve Sedis fsiqologi. 
multidiciplinuri gundis Sekrebidan 5 samuSao dRis vadaSi dgeba 
sasjelis aRsrulebis individualuri gegma, romelic ecnoba aras-
rulwlovan msjavrdebuls probaciis biuroSi misi momdevno ga-
mocxadebis dRes.

sasjelis aRsrulebis individualuri gegma Tanxmdeba arasrul-
wlovan msjavrdebulTan da mis kanonier warmomadgenelTan, rac 
dasturdeba gegmaze arasrulwlovani msjavrdebulis da kanonieri 
warmomadgenlis xelmoweriT. Tu arasrulwlovani msjavrdebuli an 
kanonieri warmomadgeneli uars acxadebs gegmis xelmoweraze, doku-
mentSi keTdeba Sesabamisi Canaweri; Tumca, gegmis xelmoweraze uari 
ar aferxebs gegmis aRsrulebas.770

individualuri gegmis monitoringi xorcieldeba gegmis das-
rulebis etapze, arasrulwlovani msjavrdebulisaTvis gegmiT 
gawerili RonisZiebebis Sedegebis Sefasebis mizniT.771 Sesrulebis 
monitoringis Sedegebis Sefasebis mizniT, gegmis Sesrulebis vadis 
amowurvidan 5 samuSao dRis vadaSi, ikribeba multidisciplinuri 
gundi. Tu mjavrdebulis mimarT dadgenili saprobacio vada Seadgens 
18 Tves an naklebs, gegmis dasrulebis Semdgom msjavrdebulis mdgo-
mareobis zedamxedveloba xorcieldeba yovel 3 TveSi erTxel, xolo 

770  saqarTvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis ministris 03.07.2015  #67 
brZanebis muxli 6, nawili 3.
771  iqve, muxli 8, nawili 1.
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Tu saprobacio vada 18 Tveze metia, zedamxedveloba xorcieldeba 
yovel 6 TveSi erTxel. am periodSi socialuri muSaki arasrulw-
lovani msjavrdebulis ojaxSi axorcielebs aranakleb erT vizits. 
gegmis Sesrulebis monitoringis an gegmis dasrulebis Semdgom aras-
rulwlovani msjavrdebulis mdgomareobis zedamxedvelobis ganxor-
cielebisas, Tu arasrulwlovani msjavrdebulis cxovrebaSi gamoi-
kveTa iseTi saxis cvlileba, rac arsebiTad cvlis mis mdgomareobas, 
probaciis oficerTan SeTanxmebiT, multidisciplinuri gundis mier 
dauyovnebliv xorcieldeba gegmaSi cvlilebis Setana an axali gegmis 
Sedgena.772

arasrulwlovnis mier „arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa 
da probaciis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT dadgenili reJimis dar-
Rvevis SemTxvevaSi, arasapatimro sasjelTa aRsrulebisa da proba-
ciis biuros uflebamosili piri adgens gafrTxilebis Sesaxeb oqms, 
romelic msjavrdebuls uSualod gadaecema an fostiT egzavneba 
(fostiT gagzavnisas keTdeba saTanado Canaweri) (amk 77-e muxlis mesa-
me nawili). arasrulwlovani Tavisufldeba „arasapatimro sasjelTa 
aRsrulebis wesisa da probaciis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT dad-
genili safasuris gadaxdis valdebulebisagan (amk 77-e muxlis meoTxe 
nawili).

pirobiT vadamde gaTavisuflebuli piris mimarT kanoniT dad-
genili reJimi moicavs probaciis oficris mier dadgenil dros da 
adgilas kviraSi erTxel gamocxadebis valdebulebas, aseve SesaZloa 
moicavdes saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli sxva mova-
leobebis Sesrulebas. am ukanaskenli daTqmis Sesabamisad, probaciis 
oficeri uflebamosilia pirobiT vadamde gaTavisuflebul pirs, ms-
javrdebulis riskisa da saWiroebis Sefasebis safuZvelze, daakisros 
sasjelaRsrulebisa da probaciis ministris mier dadgenili Sesabami-
si savaldebulo sareabilitacio kursis gavlis valdebuleba; an nar-
kotikuli danaSaulisaTvis pirobiT vadamde gaTavisuflebul pirs 
periodulad an gonivruli eWvis arsebobis SemTxvevaSi mosTxovos Se-
sabamisi narkologiuri Semowmebis 5 samuSao dRis ganmavlobaSi gavla 
da saTanado daskvnis warmodgena. Tu msjavrdebuls narkologiuri 
Semowmebis gavlis Sedegad daudginda narkotikuli nivTierebis mox-
mareba, garda msjavrdebulis mier am nivTierebis samkurnalo mizniT 
moxmarebisa, probaciis biuro valdebulia es faqti acnobos saqarT-
velos Sinagan saqmeTa saministros.773

Tu msjavrdebuli probaciis oficris mier dadgenil drosa da 
adgilas gamocxadda alkoholuri simTvralis mdgomareobaSi, ar 
emorCileba probaciis oficris kanonier moTxovnas an arakoreqtu-
lad iqceva, probaciis oficeri uflebamosilia, probaciis biuros 

772  iqve, muxli 8, nawili 8.
773  arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis Sesaxeb saqarT-
velos kanoni, 19.06.2007, muxli 12, nawili 1-12.
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ufrosTan SeTanxmebiT, msjavrdebuli gadaiyvanos gansakuTrebul 
reJimze, rac gulisxmobs probaciis oficris mier dadgenil drosa 
da adgilas msjavrdebulis ara umetes 3 Tvis ganmavlobaSi kviraSi 
ara umetes samjer gamocxadebis valdebulebas.774

arasrulwlovnis mier dakisrebuli movaleobis SesrulebisTvis 
Tavis aridebis SemTxvevaSi mosamarTle probaciis erovnuli saa-
gentos wardginebisa da Sesabamisi masalebis ganxilvis safuZvelze, 
wardginebis Setanidan 2 kviris vadaSi iRebs gadawyvetilebas dakisre-
buli movaleobis ucvlelad datovebis an Secvlis Sesaxeb. mosamar-
Tle wardginebas probaciis oficrisa da arasrulwlovnis kanonieri 
warmomadgenlis monawileobiT ganixilavs da ufleba aqvs, mxaris 
iniciativiT moiwvios da dakiTxos mowmeebi (amk 77-e muxlis mexuTe 
nawili).

Tu msjavrdebulis gamocxadebis dro emTxveva saqarTvelos Sro-
mis kodeqsiT dadgenil uqme dRes, igi Tavisufldeba am dRes ga-
mocxadebis valdebulebisagan.775

probaciis erovnuli saagentos ufrosTan werilobiTi SeTanxme-
biT msjavrdebuls SesaZlebelia Seumsubuqdes dadgenili reJimi, rac 
gulisxmobs probaciis biuroSi or kviraSi erTxel gamocxadebis val-
debulebas, xolo kanonmdeblobiT dadgenili wesiT _ TveSi erTxel 
gamocxadebis valdebulebas (muxli 141, „arasapatimro sasjelTa aR-
srulebis wesisa da probaciis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoni). im Sem-
TxvevaSi, Tu arasrulwlovani msjavrdebuli SezRuduli SesaZle-
blobis mqone piria (piri myari fizikuri, fsiqikuri, inteleqtual-
uri an sensoruli darRvevebiT, romelTa sxvadasxva dabrkolebasTan 
urTierTqmedebam SesaZloa xeli SeuSalos sazogadoebriv cxovrebaSi 
am piris srul da efeqtian monawileobas sxvebTan Tanabar pirobeb-
Si), probaciis erovnuli saagentos ufrosTan werilobiTi SeTanxme-
biT, msjavrdebuls SesaZlebelia Seumsubuqdes dadgenili reJimi 3 
TveSi erTxel probaciis biuroSi gamocxadebis valdebulebiT, xolo 
Tu SezRuduli SesaZleblobis mqone msjavrdebuls damoukide-
blad gadaadgileba ar SeuZlia, probaciis oficeri msjavrdebulze 
zedamxedvelobas ganaxorcielebs mis sacxovrebel adgilas aranak-
leb 3 TveSi erTxel gamocxadebiT.776

3. sasjelis aRsrulebis Semdgomi Tanadgoma

sasjelis aRsrulebis Semdgomi zrunva, anu rogorc es evropis 
sabWos ministrTa komitetis (2010)1 rekomendaciaSi gaTavisuflebis 
Semdgom Tanadgomad aris moxseniebuli, niSnavs msjavrdebulTa rein-
tegraciis process nebayoflobiT sawyisebze da sabolood gaTavisu-

774  iqve, muxli 12, nawili 13.
775  iqve, muxli 12, nawili 2.
776  iqve, muxli 12, nawili 41.
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flebis Semdgom sazogadoebaSi dabrunebas konstruqciuli, dagegmi-
li da kontrolirebadi saxiT.777

evropis im qveynebis umravlesobaSi, sadac yofil msjavrdebulTa 
mimarT sasjelis aRsrulebis Semdomi mxardaWeris programebi xor-
cieldeba, am funqcias probaciis samsaxurebi aRasruleben. saqarT-
velom am mxriv damatebiTi struqturuli erTeuli Seqmna, saqarT-
velos iusticiis saministros mmarTvelobis sferoSi moqmedi sajaro 
samarTlis iuridiuli piri _ danaSaulis prevenciis centri, romlis 
erT-erT funqciad xsenebuli uflebamosilebis ganxorcieleba gan-
isazRvra.

sapatimro sasjelis aranakleb ori mesamedis moxdis Semdeg, ma-
gram gaTavisuflebamde araugvianes 3 Tvisa, Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebam unda Seatyobinos arasrulwlovan msjavrdebuls, mis 
kanonier warmomadgenels da danaSaulis prevenciis centrs aras-
rulwlovani msjavrdebulis gaTavisuflebis moaxloebuli TariRi. 
damatebiT, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebam arasrulwlovani 
unda uzrunvelyos gaTavisuflebisTvis mosamzadebeli specialuri 
programiT. arasrulwlovani msjavrdebulis Tanxmobis SemTxvevaSi 
dawesebulebis administracia amzadebs sapatimro sasjelis moxdis 
periodSi misi socialuri CarTulobis saqmes danaSaulis prevenciis 
centrisaTvis gadasacemad, rac gamiznulia arasrulwlovnis reso-
cializaciis procesis xelSesawyobad. arasrulwlovani msjavrde-
buli misTvis gasagebi formiT informirebuli unda iyos, Tu ra 
gziT SeuZlia mas gaTavisuflebis Semdeg Sesabamisi daxmarebisa da 
mxardaWeris miReba (amk 98-e muxli).

danaSaulis prevenciis centrs mniSvnelovani funqcia akisria 
arasrulwlovani msjavrdebulisTvis sasjelis aRsrulebis Semdgo-
mi mxardaWeris uzrunvelyofis kuTxiT. kerZod, centris warmomad-
genlebi jer kidev Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi xvdebian 
arasrulwlovan msjavrdebuls, manam, sanam is gaTavisufldeba. am 
Sexvedris mizania gaacnon msjavrdebuls gaTavisuflebis Semdeg misi 
resocializacia-reabilitaciis gegmis pirobebi da saWiroeba. imav-
droulad, isini ecnobian arasrulwlovnis socialuri CarTulobis 
saqmes patimrobis an Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi. es mniS-
vnelovania, rom SeZlebisdagvarad uzrunvelyofili iyos patimrobi-
sa da Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi dawyebuli programebis 
dasruleba da srulyofa.778 

arasrulwlovani msjavrdebulis resocializacia-reabilitaci-
is gegma mzaddeba mis gaTavisuflebamde sul mcire 2 TviT adre, 
garda im SemTxvevisa, rodesac am vadis dacva SeuZlebelia pirobiT 
vadamde gaTavisuflebis an amnistiis/Sewyalebis aqtis gamocemis 

777  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia Rec(2010)1 wevri saxelm-
wifoebisadmi evropis sabWos probaciis wesebis Sesaxeb, nawili I.
778  amk, muxli 98, nawili 2.
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anda sasamarTlo gadawyvetilebis gamotanis gamo. arasrulwlovani 
msjavrdebulis resocializacia-reabilitaciis gegmis mosamzade-
blad misi gaTavisuflebidan 3 Tvemde vadis ganmavlobaSi probaciis 
erovnuli saagento TanamSromlobs danaSaulis prevenciis centrTan 
da im teritoriul/administraciul erTeulSi arsebul adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebTan, sadac arasrulwlovnis sacxovre-
beli adgili mdebareobs an sadac is apirebs dabrunebas.779

danaSaulis prevenciis centri koordinacias uwevs arasrulw-
lovani msjavrdebulis resocializacia-reabilitaciis gegmis Ses-
rulebas pirobiTi msjavrisa da sasjelis moxdidan sul mcire 6 
Tvis ganmavlobaSi. is agreTve uzrunvelyofs pirobiTi msjavrisa da 
sasjelis moxdis Semdeg arasrulwlovnis sazogadoebaSi reintegra-
ciisaTvis mis praqtikul da fsiqosocialur mxardaWeras.780

779  iqve, muxli 98, nawili 8.
780  iqve, muxli 99.
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Tavi merve
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis

saerTaSoriso regulireba

arasrulwlovani patimrebi patimarTa gansakuTrebuli katego-
riaa, romelTa mimarTac mopyrobis konkretuli formebi sxvadasxva 
saerTaSoriso dokumentis mier ganixileba calke konteqstSi da xas-
iaTdeba garkveuli TaviseburebebiT.

arasrulwlovan patimarTa marTlmsajulebis saerTaSoriso reg-
ulirebas rogorc gaeros, aseve evropis sabWos farglebSi araerTi 
mniSvnelovani dokumenti mieZRvna. mocemul TavSi mimoixileba iseTi 
umniSvnelovanesi saerTaSoriso dokumentebi arasrulwlovanTa mar-
Tlmsajulebis regulirebis kuTxiT, rogorebicaa: gaeros bavSvis 
uflebaTa konvencia, patimrebTan mopyrobis gaeros minimaluri stan-
dartuli wesebi, gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrul-
wlovanTa mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Sesaxeb (pekinis 
wesebi), gaeros saxelmZRvanelo principebi arasrulwlovanTa mier 
Cadenil danaSaulTan dakavSirebiT (riadis saxelmZRvanelo princi-
pebi), gaeros wesebi TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvis 
Sesaxeb (havanis wesebi), evropuli cixis wesebi, evropuli wesebi aras-
rulwlovan patimrebTan mimarTebiT sanqciebisa da zomebis gamoy-
enebis Taobaze da wamebisa da sxva sastiki, araadamianuri an Rirsebis 
Semlaxveli mopyrobisa da dasjis sawinaaRmdego evropuli komitetis 
standartebi.

1. zogadi mimoxilva

sxvadasxva qveyana gansxvavebuli mniSvnelobiT iyenebs terminebs 
`arasrulwlovani~ da `bavSvi~. amasTan, xSirad samarTlebrivi siste-
mebi bavSvisa da arasrulwlovnis cnebebis bundovan ganmartebebs Sei-
caven. winamdebare saxelmZRvaneloSi gamoyenebulia ganmarteba, ro-
melic mocemulia gaeros bavSvis uflebaTa konvenciis pirvel muxl-
Si: `bavSvad iTvleba 18 wlamde asakis yoveli adamiani, Tuki romelime 
qveynis kanonmdeblobis mixedviT bavSvi ufro adre ar aRwevs srulw-
lovanebas~. msgavsi azria mocemuli TavisuflebaaRkveTil arasrul-
wlovanTa dasacavad gaeros wesebis me-11 wesSi, romlis Tanaxmadac 
`arasrulwlovani aris 18 wlamde asakis adamiani. ...~

amosavali principi is aris, rom SesaZleblobis farglebSi, maqsi-
malurad iqnes Tavidan acilebuli arasrulwlovnis dapatimreba. 
amasTan, rac ufro pataraa asakiT arasrulwlovani, miT ufro meti 
safuZveli arsebobs imisaTvis, rom ar aRukveTon mas Tavisufleba. 
arasrulwlovnebs gardatexis asaki aqvT, isini swavloben, viTardebi-
an, raTa zrdasrul adamianebad iqcnen. Tuki arasruwlovani, romelic 
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daarRvevs kanons, ramodenime wels Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebaSi gaatarebs, mas SeiZleba Camouyalibdes kriminaluri mental-
iteti. im SemTxvevaSi, Tu gardauvalia arasrulwlovnis dapatimreba, 
uzrunvelyofili unda iyos masTan gansakuTrebuli mopyroba.781

saerTaSoriso standartebi erTxmad deklarireben princips, rom-
lis mixedviTac, arasrulwlovnis moTavseba Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi unda iyos ukiduresi zoma da gamoiyenebodes, rac 
SeiZleba, iSviaTad.

gaeros meeqvse kongresma `danaSaulis Tavidan acilebisa da 
samarTaldamrRvevTa mopyrobis Sesaxeb~ me-4 rezoluciaSi, romelic 
Seexeboda arasrulwlovanTa marTlmsajulebis standartebs, ganacxa-
da, rom winaswari dakaveba unda gamoiyenebodes, rogorc ukanaskne-
li saSualeba da arasrulwlovnebi unda ganTavsdnen iseT Seno-
baSi, romelSic isini ar daeqvemdebarebian srulwlovani samarTal-
damrRvevebis mxridan uaryofiT gavlenas.782

2. gaeros bavSvis uflebaTa konvencia

gaeros bavSvis uflebaTa konvencia 1989 wlis 20 noembers iqna 
miRebuli da ZalaSi Sevida 1990 wlis 2 seqtembers. aRniSnuli saer-
TaSoriso dokumenti gansazRvravs yvela im standarts, romelTa miR-
wevac monawile saxelmwifoebma unda uzrunvelyon bavSvebis jansaR 
garemoSi aRzrdisa da ganviTarebis mizniT.

konvencia adgens bavSvis asaks da pirvelive muxlSi miuTiTebs, 
rom bavSvad miiCneva nebismieri adamiani, romelsac ar Sesrulebia 
18 weli, Tu romelime wevri saxelmwifos kanonmdeblobis mixedviT, 
bavSvi ufro adre ar aRwevs srulwlovanebas.

gaeros bavSvis uflebaTa konvencia, sxva mniSvnelovan sakiTxebT-
an erTad, bavSvTan dakavSirebiT marTlmsajulebis ganxorcielebasa 
da aRsrulebasac exeba. kerZod, konvencia dauSveblad miiCnevs bavS-
visaTvis Tavisuflebis ukanonod da TviTneburad aRkveTas, radgan 
dakaveba, dapatimreba an Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi mo-
Tavseba unda xdebodes mxolod kanonis Tanaxmad da ganixilebodes 
rogorc ukiduresi zoma maqsimalurad mcire droiT.

konvencia gansazRvravs principebs, rac fuZemdeblurs xdis kan-
onis moqmedebas droSi, sivrcesa da pirTa wris mimarT. am mxriv, kon-
vencia adgens, rom arcerTi bavSvi ar unda iTvlebodes sisxlis samar-
Tlis kanonmdeblobis damrRvevad, mas bralad ar unda edebodes misi 
darRveva da is ar unda iqnes aRiarebuli damnaSaved im qmedebisaTvis, 

781  `adamianis uflebebi da sasjelaRsrulebis dawesebulebebi _ saxelmZRvane-
lo adamianis uflebebis sakiTxebSi sasjelaRsrulebis dawesebulebebis TanamS-
romelTaTvis~, gaeros adamianis uflebaTa umaRlesi komisris ofisis gamocema, 
Tbilisi, 2007, gv. 180.
782  miqanaZe, g., 2008, gv. 10.
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romelic Cadenis dros ar iyo akrZaluli erovnuli kanonmdeblobiT 
an saerTaSoriso samarTliT.

konvencia pirdapir miuTiTebs udanaSaulobis prezumfciis prin-
cipze bavSvis  mimarT, romelmac, savaraudod, daarRvia sisxlis samar-
Tlis kanonmdebloba, an bralad edeba misi darRveva da acxadebs, rom 
igi unda iTvlebodes udanaSaulod, vidre misi braleuloba ar damt-
kicdeba kanonis Sesabamisad (kompetenturi, damoukidebeli an miuker-
Zoebeli organos an sasamarTlos mier samarTliani ganxilvis Sedegad 
dauyovnebliv gadawyvetilebis miRebis gziT). amasTanave, bavSvs dauy-
ovnebliv da uSualod unda miewodos informacia wayenebuli bral-
debis Sesaxeb, mas unda SeeZlos samarTlebrivi an sxva aucilebeli 
daxmarebis miReba dacvis momzadebisa da ganxorcielebisaTvis.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi bavSvis moTavsebis SemTx-
vevaSi konvencia adgens, rom mas unda moepyran humanurad da Rirsebis 
pativiscemiT ise, rom gaTvaliswinebuli iyos misi asakisTvis dam-
axasiaTebeli moTxovnilebebi. am mizniT konvencia asaxelebs ramden-
ime umniSvnelovanes princips, romelTa realizaciac saxelmwifoe-
bis valdebulebas warmoadgens. ufro konkretulad, es principebi 
Seexeba TavisuflebaaRkveTili bavSvis ufrosebisgan gancalkevebiT 
ganTavsebas, Tu ar miiCneva, rom bavSvis yvelaze WeSmariti intere-
sebisaTvis es ar aris saWiro, agreTve bavSvis uflebas, urTierTo-
ba hqondes Tavis ojaxTan mimoweris an Sexvedrebis formiT, gansa-
kuTrebul garemoebaTa gamoklebiT.

konvencia xazs usvams TavisuflebaaRkveTili bavSvisaTvis 
gadaudebeli samarTlebrivi da sxva Sesabamisi daxmarebis gawevas, 
agreTve sasamarTlos an sxva kompetenturi organos winaSe Tavisu-
flebis aRkveTis kanonierebis gasaCivrebis uflebas, rac dauyovnebliv 
unda iqnes ganxiluli da gamotanil iqnes Sesabamisi gadawyvetileba.

gaeros sistemaSi funqcionirebs bavSvis uflebaTa komiteti, 
romelsac wevri saxelmwifoebi, bavSvis uflebaTa konvenciis 44-e 
muxlis Tanaxmad, warudgenen periodul angariSs konvenciis ganxor-
cielebasTan dakavSirebiT. wardgenili angariSis safuZvelze komite-
ti SeimuSavebs Sesabamis rekomendaciebs konkretul saxelmwifoebTan 
mimarTebiT. dRemde saqarTvelom oTxi perioduli angariSi waradgi-
na, romelTagan bolo (romelic 2007-2013 wlebis mdgomareobas asax-
avs) komitets jer ar ganuxilavs.

saqarTvelos mier gaeros bavSvis uflebaTa komitetisaTvis ward-
genili mesame perioduli angariSi komitetma ganixila 2008 wels. 
aRniSnuli ganxilvis Sedegad bavSvis uflebaTa komitetma garkveuli 
SeSfoTeba gamoTqva Semdeg sakiTxebTan dakavSirebiT:

a) 2006 wels gauqmda arasrulwlovanTa saqmeebis komisia da aras-
rulwlovanTa inspeqcia. es iyo erTaderTi profesionaluri uwyeba, 
romelic arasrulwlovnebTan dakavSirebiT prevenciis RonisZiebebs 
atarebda.



258

b) sisxlis samarTlis sistemis farglebSi sul ufro meti bavSvi 
xvdeba da maT SeefardebaT sapatimro RonisZiebebi da sasjelebi.

g) arasrulwlovanTa saqmeebze momuSave sasamarTloebis ararse-
boba.

d) ararseboba qmediTi meqanizmebisa, romlebic uzrunvelyofda 
patimrobaSi moTavsebas ukiduresi zomis saxiT da, rac SeiZleba, 
mokle xniT (rogoric aris, magaliTad: ganaCenis gamotanamde momza-
debuli moxsenebebi, riskebisa da saWiroebebis Sefaseba, ganaCenTa 
individualuri dagegmva, pirobiTi gaTavisuflebis sakiTxebze mo-
muSave sabWo) da xSir SemTxvevaSi, danaSaulis simZimesTan mimarTebiT 
araadekvaturad xangrZliv sasjels.

e) iseTi saTemo programebis ararseboba, romlebic samarTlebrivi 
devnisa da patimrobis alternativebs gvTavazobs, anu alternatiuli 
sasjelis gamoyenebis SesaZleblobis Semcireba.

v) winaswari patimrobis gadaWarbebuli xangrZlivoba da am peri-
odis ganmavlobaSi mnaxvelebis SezRudulad daSveba.

z) dakavebis pirobebi.
T) arasrulwlovan msjavrdebulTaTvis fizikuri da fsiqolo-

giuri reabilitaciisa da socialuri reintegraciis saSualebaTa 
ararseboba.783

gaeros bavSvis uflebaTa komitetma saqarTvelos warudgina reko-
mendacia uzrunvelyos arasrulwlovanTa gasamarTlebis sistemis 
sruli Sesabamisoba bavSvis uflebaTa konvenciasTan, aseve arasrul-
wlovanTa marTlmsajulebis warmoebis sferoSi gaeros sxva stand-
artebTan, maT Soris arasrulwlovanTa marTlmsajulebis warmoebis 
gaeros standartul minimalur wesebTan (pekinis wesebi), arasrulw-
lovanTa danaSaulis prevenciis gaeros saxelmZRvanelo principebTan 
(riadis saxelmZRvanelo principebi), TavisuflebaaRkveTil arasrul-
wlovanTa dacvis gaeros wesebTan (havanis wesebi) da venis saxelmZR-
vanelo principebTan sisxlis samarTlis sistemaSi moxvedril bavS-
vebTan dakavSirebiT, agreTve gaeros bavSvTa komitetis #10 zogad 
komentarTan (2007) arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi 
moxvedril bavSvTa uflebebis Sesaxeb.

gaeros bavSvis uflebaTa komitetma saqarTvelosTan mimarTebiT 
Camoayaliba arasrulwlovanTa marTlmsajulebasTan dakavSirebuli 
konkretuli rekomendaciebi, kerZod:

a) miiRos aucilebeli zomebi, raTa uzrunvelyos arasrulwlovan-
Ta saqmeebze momuSave sasamarTloebis SemoReba da arasrulwlovanTa 
saqmeebze momuSave mosamarTleebis daniSvna qveynis yvela regionSi.

b) uzrunvelyos, rom arasrulwlovanTa marTlmsajulebis siste-

783  gaerTianebuli erebis saxelSekrulebo organoTa daskvniTi SeniSvnebi saqa-
rTvelos meore da mesame periodul angariSebze,  gaerTianebuli erebis orga-
nizaciis adamianis uflebaTa umaRlesi komisris ofisis gamocema, Tbilisi, 2008, 
gv. 81-82.
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mis yovelma TanamSromelma gaiaros treningi Sesabamis saerTaSoriso 
standartebSi.

g) Tavisuflebis aRkveTa ganixilos rogorc ukiduresi zoma, 
rac SeiZleba, mokle vadiT; daicvas TavisuflebaaRkveTil bavSvTa 
uflebebi da gaakontrolos maTi patimrobis pirobebi; uzrunvelyos, 
rom arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi yofnisas bavSvebs 
mudmivad hqondeT kontaqti TavianT ojaxebTan.

d) daamkvidros arasrulwlovanTa danaSaulis problemis mimarT 
erTiani da prevenciuli midgoma (magaliTad, ganmapirobebeli so-
cialuri faqtorebis mogvareba), rasac konvencia iTvaliswinebs, raTa 
adreul etapze gauwios daxmareba riskis jgufSi Semaval bavSvebs 
patimrobis alternatiuli zomebis gamoyenebiT, rogoric aris pro-
bacia, konsultaciebi, sazogadoebrivad sasargeblo Sroma.

e) SemoiRos bavSvebisaTvis iuridiuli da sxva saxis daxmareba ad-
reul etapze da uzrunvelyos patimrobisas ZiriTadi momsaxurebis 
(swavlisa da jandacvis) miwodeba.784

bavSvis uflebaTa komitetma 2007 wels gamocemul #10 zogad ko-
mentarebSi xazgasmiT aRniSna Semdegi principebisa da wesebis dacvis 
aucilebloba Tavisuflebis aRkveTis yvela SemTxvevisas: 

• bavSvebis fizikuri da sacxovrebeli garemo instituciaSi 
unda emsaxurebodes reabilitaciis miznebs. Sesabamisi yur-
adReba unda mieqces piradi cxovrebis, sensoruli stimulaci-
is, TanatolebTan urTierTobis, sportul da gamajansaRebel 
varjiSebSi monawileobis, agreTve xelovnebas da Tavisufal 
dros sxvadasxva aqtivobis saWiroebas. saskolo asakis yvela 
bavSvs ufleba aqvs miiRos is ganaTleba, romelic Seesabameba 
mis saWiroebasa da SesaZleblobebs, romlis mizania, moamzados 
igi sazogadoebaSi dabrunebisTvis. garda amisa, yvela bavSvma, 
unda gaiaros profesiuli momzadebis treningi, romelic, sa-
varudod, xels Seuwyobs mas samomavlo dasaqmebaSi. 

• yvela bavSvi instituciaSi miRebisas unda Seamowmos eqimma. 
bavSvs ufleba aqvs miiRos adekvaturi samedicino daxmareba 
da mzrunveloba instituciaSi yofnis ganmavlobaSi, romelic 
uzrunvelyofil unda iqnes saTemo samedicino dawesebulebis 
an servisebis mier, Tu es SesaZlebelia. 

• Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis TanamSromlebma xeli 
unda Seuwyon bavSvis xSir kontaqts farTo sazogadoebasTan. 
aq igulisxmeba urTierToba ojaxTan, megobrebsa da maRali 
reputaciis mqone organizaciebis warmomadgenlebTan. bavSvs 
unda mieces SesaZlebloba saxlSi moinaxulos ojaxi. 

• SezRudvisa da Zalis gamoyeneba dasaSvebia mxolod im SemTx-
vevaSi, Tu bavSvi fizikuri dazianebis safrTxes uqmnis Tavis 
Tavs an sxvebs da Tu amgvar situaciaze kontrolis yvela sxva 

784 iqve, gv. 82-83.
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meqanizmis gamoyeneba uSedegod dasrulda. 
• ama Tu im disciplinuri zomis gamoyeneba ar unda ewinaaRmde-

gebodes bavSvis Rirsebis grZnobis SenarCunebas da instituci-
uri zrunvis ZiriTad amocanebs. mkacrad unda aikrZalos kon-
venciis 37-e muxliT gansazRvruli iseTi disciplinuri zomebi, 
rogorebicaa: fizikuri dasja, bnel sakanSi moTavseba, daxu-
rul da SemosazRvrul sivrceSi marto moTavseba. aseve unda 
aikrZalos dasjis yvela is forma, romelmac SeiZleba safrTxe 
Seuqmnas bavSvis gonebriv janmrTelobas da keTildReobas. 

• bavSvs ufleba aqvs saCivriT, cenzuris gareSe, mimarTos cen-
tralur administracias, samarTlebriv an sxva Sesabamis da-
moukidebel organos da dauyovneblad miiRos pasuxi. bavSvebs 
unda hqondeT informacia imis Sesaxeb, rom maT SeuZliaT am 
meqaniznebis gamoyeneba. 

• damoukidebel da kvalificiur inspeqtorebs regularuli 
Semowmebis ufleba unda hqondeT, amasTan, winaswari gafrTx-
ilebis gareSe sakuTari iniciativiTac. Semowmebis dros gansa-
kuTrebuli yuradReba unda mieqces bavSvebTan konfidencial-
ur saubars.785

3. patimrebTan mopyrobis gaeros minimaluri
standartuli wesebi

patimrebTan mopyrobis gaeros minimaluri standartuli wesebi 
erT-erTi pirveli dokumentia, romelic gaerom am sferoSi miiRo 
(1955w.).786 sayovelTaod aRiarebulia, rom misi gavlena msoflio do-
nisaa. marTalia, kidev arseboben saxelmwifoebi, romlebSic am wesebis 
Sesruleba ufro metad miswrafebaa, vidre faqti, magram miuxedavad 
amisa, minimaluri standartuli wesebi kvlav mniSvnelovan zegavle-
nas axdens Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebis humanur da samar-
Tlian administrirebaze.787

patimrebTan mopyrobis gaeros minimaluri wesebi standartulia 
da masTan dakavSirebuli rekomendaciebi, ramdenadac mizanSewonil-
ia, gamoiyeneba Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi ganTavsebuli 
arasrulwlovani samarTaldamrRvevebis, maT Soris winaswar patim-
robaSi myof pirTa, mimarTac.

785 General Comment NO. 10 (2007) Children’s rights in juvenile justice, COMMITTEE 
ON THE RIGHTS OF THE CHILD Forty-fourth session Geneva, 15 January-2 February 
2007, page 23-24, AT [http://www2.ohchr.org].
786  miRebulia gaeros generaluri asambleis pirvel kongresze danaSaulis Tav-
idan acilebisa da samarTaldamrRvevTa mopyrobis Sesaxeb, romelic Catarda Je-
nevaSi 1955 wels da romelic damtkicda ekonomikuri da socialuri sabWos 1957 
wlis 31 ivlisis 663 C (XXIV) da 1977 wlis 13 maisis 2076 (LXII) rezoluciebiT.
787  miqanaZe, g., 2010. gv. 7.
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patimrebTan mopyrobis gaeros minimaluri standartuli wesebi 
ganamtkicebs Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi moTavsebuli 
patimrebis, maT Soris arasrulwlovani patimrebis, dacvis meqa-
nizmebs da gansazRvravs im ZiriTad principebs, romelTa meSveobiTac 
TavisuflebaaRkveTil pirTaTvis unda moxdes jansaRi garemosa da 
cxovrebis normaluri pirobebis Seqmna dawesebulebis farglebSi.

patimrebTan mopyrobis gaeros minimaluri standartuli wesebis 
me-5 wesi miuTiTebs, rom, marTalia, minimaluri standartuli wesebi 
ar ganixilavs bavSvTa da arasrulwlovanTa dawesebulebis marTvis 
problemas, magram is SeiZleba gamoyenebul iqnes msgavs dawesebule-
bebSic.788

wesebSi xazgasmulia, rom Tavisuflebis aRkveTis saboloo mizani 
sazogadoebis usafrTxoebis dacvaa (wesi 58). Tumca es imas ar niS-
navs, rom sazogadoebis gaTavisufleba damnaSaveebisgan SesaZlebelia 
mxolod Tavisuflebis aRkveTiT. mravalricxovanma gamokvlevebma 
daadastura, rom Tavisuflebis aRkveTa arc ise did gavlenas axdens 
sazogadoebaSi danaSaulis Semcirebaze. amdenad, wesebSi samarTli-
anad aris aRniSnuli, rom damnaSavis Tavisuflebis SezRudvis dawe-
sebulebaSi moTavseba aris ukiduresi zoma, romelsac unda mivmar-
ToT mxolod da mxolod maSin, rodesac sazogadoebis usafrTxoebas 
seriozuli saSiSroeba emuqreba. am SemTxvevaSic ki, Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebis administracia da personali valdebuli ari-
an yvelaferi iRonon imisaTvis, rom uzrunvelyon sazogadoebrivi 
usafrTxoeba momavalSi, mas Semdeg, rac patimari moixdis sasjels da 
gaTavisufldeba dawesebulebidan.789

patimrebTan mopyrobis minimalur standartul wesebSi Camoyali-
bebuli principebis gamoyeneba unda moxdes imgvarad, rom pasuxobdes 
arasrulwlovanTa gansxvavebul moTxovnebs, rac damaxasiaTebelia 
maTi asakis, sqesisa da pirovnebisaTvis.

rodesac mimdinareobda minimaluri standartuli wesebis Sedge-
na, termini `mopyroba~ gulisxmobda saqmianobas, romelic patimris 
gamosworebas isaxavs miznad; am mizeziT, igi ZiriTadad gamoiyeneboda 
im pirTa mimarT, romelTac misjili hqondaT Tavisuflebis aRkveTa 
sisxlis samarTlis danaSaulis braldebis safuZvelze. bolo dros 
patimrebTan mopyrobis koncefcia gadaisinja. amgvari gadafasebis 
safuZvels TviT minimaluri standartuli wesebi iZleva: winaswar 
SeniSvnebSi ganmartebulia, rom minimaluri standartuli wesebi 
`moicavs moqmedebis im areals, romelSic adamianis azri mudmivad win 
miiswrafvis~ (wesi 3).

dro gadis da is mosazreba, rom gamosasworebel dawesebulebebs 

788  `patimrobis saerTaSoriso standartebi _ praqtikuli saxelmZRvanelo 
patimrobis saerTaSoriso wesebis efeqturi gamoyenebisaTvis~, `yofili polit-
patimrebi _ adamianis uflebebisaTvis~ gamocema, Tbilisi, 2000, gv. 201.
789 iqve, gv. 28-29.
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SeswevT damnaSaveTa gamosworebis unari, Seicvala Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebebSi TavisuflebaaRkveTil pirTa mimarT ze-
moqmedebis SesaZleblobis Sesaxeb ufro realisturi warmodgeniT. 
axla yuradReba gamaxvilda TavisuflebaaRkveTil pirTa (maTi sta-
tusis miuxedavad) daxmarebaze, maTi piradi potencialis ganviTare-
basa da sazogadoebaSi umtkivneulo dabrunebis uzrunvelyofaze. es 
msjeloba emyareba ideas imis Sesaxeb, rom dRevandeli patimari xval 
ukve Tavisufali moqalaqe iqneba. rogorc sazogadoebis, ise Tavisu-
flebaaRkveTili piris survilia, dawesebulebaSi humanuri mopyrobis 
meSveobiT xeli Seuwyon patimars, daubrundes normalur cxovrebas.

minimaluri standartuli wesebi iqmneboda maSin, rodesac Ta-
visuflebaaRkveTil pirTa gamosworeba da Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi maTi saimedod izolireba ganixileboda, rogorc 
diametrulad sapirispiro movlenebi. minimaluri standartuli we-
sebi iSviaTad mimarTavs TavisuflebaaRkveTil pirTa dawesebulebaSi 
yofnasTan dakavSirebul usafrTxoebis sakiTxebs, Tumca es udavod 
warmoadgens Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis mTavar funqcias. 
minimalur standartul wesebSi saimedo dacva ganixileba rogorc Ta-
visuflebaaRkveTil pirTa gamosworebis SesaZleblobis SemzRudavi 
faqtori. im dros, rodesac iqmneboda minimaluri standartuli wese-
bi, patimrobis dinamikuri reJimis koncefcia ar iyo aRiarebuli. amis 
nacvlad, arsebobda dawesebulebis xelmZRvanelobisa da personalis 
mxridan TavisuflebaaRkveTil pirebze zrunvisa da dawesebulebaSi 
maTi saimedo izolirebis uzrunvelyofis calmxrivi valdebuleba. 
maTi movaleoba iyo rogorc TavisuflebaaRkveTil pirTa gamoswore-
ba, ise maTi Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi yofnis saimedo 
reJimis uzrunvelyofa. dResdReobiT, mZime da xangrZlivi gamoc-
dilebis safuZvelze, SeiZleba dabejiTebiT iTqvas, rom Tavisufle-
baaRkveTil pirTa gamosworeba ar aris mxolod dawesebulebis per-
sonalis saqme. gamosworeba ar SeiZleba iyos warmatebuli, Tu masSi 
ar monawileobs TviTon TavisuflebaaRkveTili piri. am dasabuTebas 
asaxavs terminebi: `daxmareba~ da `TviTdaxmareba~.

sayovelTaod cnobilia, rom Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebis warmatebiT funqcionireba mxolod TavisuflebaaRkveTil 
pirTa xelSewyobiT aris SesaZlebeli. gareSe usafrTxoeba (rodesac 
aRkveTilia Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebidan gaqceva) da Sida 
usafrTxoeba (rodesac Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi dacu-
lia wesrigi) yvelaze advilad maSin miiRweva, rodesac Tavisufle-
baaRkveTil pirebsa da dawesebulebis personals Soris myardeba kar-
gi urTierToba. swored amaSi mdgomareobs saimedo dinamiuri reJimis 
arsi: dawesebulebaSi TavisuflebaaRkveTil pirTa yofnis pirobebi 
damokidebulia maT mimarT humanur mopyrobaze da karg urTierT-
damokidebulebaze.

TavisuflebaaRkveTil pirTaTvis pirvelxarisxovani mniSvneloba 
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aqvs maTTvis gankuTvnil programebs. resursebis simcire ver gaamar-
Tlebs programebis ararsebobas.

recidivis riskis Semcireba SesaZlebelia, Tu davexmarebiT Ta-
visuflebaaRkveTil pirs, Camoyalibdes pasuxismgeblobis grZnobis 
mqone zrdasrul pirovnebad. amisaTvis aucilebelia Tavisufle-
baaRkveTil pirebTan humanuri mopyroba, rac gulisxmobs maTi ufle-
bebis pativiscemas, maT winaSe wamoWrili alternativisa da misi mo-
salodneli Sedegebis ganmartebas, agreTve maT daxmarebas TviTsru-
lyofis procesSi.

minimalur standartul wesebSi mocemulia TavisuflebaaRkveTil 
pirebTan mopyrobis Sinaarsi, romelic emyareba minimaluri standar-
tuli wesebis meore nawilis SesavalSi aRweril zogierT saxelmZR-
vanelo princips (wesebi 56-dan 64-mde). es principebi moicavs Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebis usafrTxoebis, TavisuflebaaRkveTil 
pirTa klasifikaciisa da gaTavisuflebis Semdeg maTTan mopyrobis 
sakiTxebs. principebi gulisxmobs:

• patimrobisTvis damaxasiaTebeli gansacdelis minimumamde day-
vanas;

• Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi cxovrebis normalize-
bas;

• patimarTa waxalisebas gaTavisuflebis Semdeg kanonmorCili da 
materialurad damoukidebeli cxovrebisaTvis;

• individualuri saWiroebebis Sesabamisi daxmarebis uzrunve-
lyofas;

• sazogadoebaSi TandaTanobiTi dabrunebis procesis Semsubuqe-
bas;

• yuradRebis gamaxvilebas imaze, rom TavisuflebaaRkveTili 
pirebi sazogadoebis Semadgenel nawils warmoadgenen.

garda amisa, programebi emyareba minimaluri standartuli wesebis 
Sesaval nawilSi Camoyalibebul ZiriTad principebs, maT Soris dis-
kriminaciis ararsebobis princips. es imas niSnavs, rom uTanasworobis 
likvidaciisaTvis aucilebelia aRniSnuli specialuri programebis 
gamoyeneba.

am principebis ganxorcielebaSi ZiriTad rols Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebebi asruleben. saxelmwifo unda axorcielebdes 
ganaTlebis programebs da xels uwyobdes mosaxleobasa da sazoga-
doebriv organizaciebs am principebis realizaciaSi.

qvemoT moyvanil saxelmZRvanelo principebSi asaxulia is su-
liskveTeba, romliTac unda mimdinareobdes Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebebis xelmZRvaneloba da xorcieldebodes is miznebi, 
romlebsac emsaxurebian es dawesebulebebi.

Tavisuflebis aRkveTa da sxva zomebi, romlebic gare samyarosa-
gan izolirebul pirobebSi aqcevs samarTaldamrRvevs, gansacdelSi 
agdebs mas, Tundac imitom, rom arTmevs TviTgamorkvevis uflebas. 



264

amitom Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebam ar unda gaamwvavos 
aRniSnuli mdgomareobidan gamomdinare gansacdeli, garda im SemTx-
vevebisa, rodesac segregacia gamarTlebulia, an Tu amas disciplinis 
dacvis aucilebloba moiTxovs.790

Tavisuflebis aRkveTis mizani da gamarTleba, saboloo jamSi, md-
gomareobs sazogadoebis dacvisa da sazogadoebisaTvis saSiSi dana-
Saulobebis aRkveTis aucileblobaSi. am miznis miRweva SesaZlebelia 
mxolod im SemTxvevaSi, Tu Tavisuflebis aRkveTis vadis moxdisa da 
sazogadoebaSi normalur cxovrebasTan dabrunebis Semdeg msjavrde-
buli momzadebuli iqneba kanonmorCili da damoukidebeli cxovrebi-
saTvis.791 amisaTvis dawesebulebam unda gaiTvaliswinos TiToeuli 
TavisuflebaaRkveTili piris moTxovnilebebi da gamoiyenos mis xelT 
arsebuli gamosasworebeli, aRmzrdelobiTi, moraluri, sulieri da 
sxva damxmare saSualebebi.792

minimalur standartul wesebSi aRweril TavisuflebaaRkveTil 
pirTaTvis daxmarebis aRmoCenis farTo speqtrSi mTavari adgili 
eTmoba gamosasworebeli saSualebebis eTikur aspeqtebs. dResdReo-
biT kargad aris gaazrebuli is faqti, rom realuri cvlilebebi da 
pirovnebis TviTganviTareba ufro metad SesaZlebelia arCevanis ar-
sebobis SemTxvevaSi. Tumca mxedvelobidan ar unda gamogvrCes isic, 
rom gamosworebisaken miswrafebam SeiZleba migviyvanos iZulebamde, 
gansakuTrebiT Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi, romlebic 
Tavisi arsiT iZulebiTia.793

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi arsebuli reJimi miznad 
unda isaxavdes dawesebulebasa da Tavisufal cxovrebas Soris arse-
buli gansxvavebis minimumamde dayvanas. es gansxvaveba Trgunavs Ta-
visuflebaaRkveTil pirSi pasuxismgeblobis grZnobasa da adamianuri 
Rirsebis SegrZnebas. sasurvelia, rom sasjelis vadis dasrulebamde 
miRebul iqnes zomebi TavisuflebaaRkveTili piris TandaTanobiTi 
dabrunebisaTvis sazogadoebaSi. am miznis miRweva SesaZlebelia gaTa-
visuflebis pirs myofi TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebisaT-
vis gansakuTrebuli reJimis SemoRebiT TviT dawesebulebaSi an rome-
lime sxva dawesebulebaSi an misi TavdebiT gaTavisuflebiT. ukanask-
nel SemTxvevaSi TavisuflebaaRkveTili piri rCeba zedamxedvelobis 
qveS im pirobiT, rom es zedamxedveloba ar ekisreba policias da, 
garda amisa, Tan axlavs efeqturi socialuri daxmareba.794

TavisuflebaaRkveTil pirebTan mopyrobisas xazi unda gaesvas 
ara sazogadoebidan maT gariyvas, aramed im garemoebas, rom isini 
kvlavac sazogadoebis wevrebad rCebian. amdenad, saWiroa daweseb-

790  wesi 57.
791  wesi 58.
792  wesi 59.
793 ̀ patimrobis saerTaSoriso standartebi _ praqtikuli saxelmZRvanelo patim-
robis saerTaSoriso wesebis efeqturi gamoyenebisaTvis~, Tbilisi 2000. gv. 134.
794  wesi 60.
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ulebis personalTan TanamSromlobisaTvis mozidul iqnes sxvadasxva 
sazogadoebrivi organizacia sazogadoebaSi TavisuflebaaRkveTili 
piris dabrunebis mizniT. yvela dawesebulebaSi unda iyos socialuri 
muSaki, romelic izrunebs TavisuflebaaRkveTil pirsa da mis ojaxs 
Soris sasurveli urTierTobis damyarebaze da romelsac eqneba un-
ari, sazogadoebrivi organizaciebis daxmarebiT sargebloba mouta-
nos TavisuflebaaRkveTil pirs.

ukanasknel wlebSi gansakuTrebiT damkvidrda azri imis Sesaxeb, 
rom Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi cxovrebis pirobebi 
maqsimalurad unda miuaxlovdes Tavisufal adamianTa cxovrebis pi-
robebs. patimrobasTan dakavSirebuli SezRudvebis gamkacreba ara mx-
olod gaumarTlebelia, aramed amcirebs gaTavisuflebis Semdeg Ta-
visuflebaaRkveTili piris normalur cxovrebaSi dabrunebis Sansebs. 
aqedan gamomdinare, sazogadoebisaTvis izrdeba riski, radgan yofili 
patimari ubrundeba danaSaulebriv cxovrebas, romelic, misi azriT, 
gadarCenis erTaderTi gzaa.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebuleba Tavisi arsiT ar warmoad-
gens normaluri cxovrebis adgils. amgvar dawesebulebaSi komfor-
tuli pirobebis Seqmnis mcdeloba verasodes aanazRaurebs sazoga-
doebaSi normaluri cxovrebis danakargs, Tumca mas SeuZlia Seam-
subuqos patimrobiT gamowveuli martoobis grZnoba. Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebaSi normaluri cxovrebis erT-erTi Semadgene-
li nawilia TavisuflebaaRkveTili pirebis gare samyarosTan kavSiris 
SenarCuneba, agreTve sakuTari tansacmlis Cacmisa Tu TavianTi saT-
avsoebis dalagebis an saWmlis momzadebis uflebis micema maTTvis. 
amgvari saqmianobis SesaZleblobis uzrunvelyofa ramdenime mizans 
emsaxureba. Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebasa da mis farglebs 
gareT cxovrebis pirobebs Soris gansxvavebis Semcireba aZlierebs Ta-
visuflebaaRkveTili pirebis damoukideblobisa da pasuxismgeblobis 
grZnobas, aZlevs maT saSualebas, SeinarCunon ZiriTadi praqtikuli 
Cvevebi da amcirebs maT damokidebulebas Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebis administraciaze.

Tumca Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis administraciam amiT 
ar unda gaamarTlos Tavisi umoqmedoba, maSin rodesac Tavisufle-
baaRkveTil pirebs ar SeswevT sakuTar Tavze zrunvis unari. magali-
Tad, Tu TavisuflebaaRkveTil pirs ar gaaCnia Sesaferisi tansacme-
li, dawesebulebis administracia valdebulia TviTon uzrunvelyos 
igi samosiT, TavisuflebaaRkveTili piri ki pasuxismgebelia sakuTari 
tansacmeli sufTad Seinaxos administraciis mier gamoyofili saSu-
alebebiT.

minimaluri standartuli wesebi aRiarebs, rom gare samyarosTan 
kavSiri Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi cxovrebis erT-erTi 
mniSvnelovani nawilia da warmoadgens sazogadoebaSi Tavisufle-
baaRkveTili piris dabrunebisaTvis gaTvaliswinebuli programebis 
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safuZvels. amgvari programebis dawyeba Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebaSi sasjelis moxdis vadis bolo periodSi ukve dagvianebu-
lia. aseTi kavSiris SesaZlebloba TavisuflebaaRkveTil pirs unda 
hqondes Tavisuflebis aRkveTis dasawyisidanve.

gaeros minimaluri wesebiT gansazRvruli principebis cxovrebaSi 
danergva moiTxovs TavisuflebaaRkveTil pirebTan individualur 
midgomas da aqedan gamomdinare, maTi jgufebad klasificirebis mo-
qnili sistemis arsebobas. amdenad, sasurvelia, rom amgvari jgufebi 
ganTavsdnen cal-calke dawesebulebebSi TiToeul jgufTan saTanado 
muSaobis sawarmoeblad.

aucilebeli ar aris Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi us-
afrTxoebis erTnairi zomebis miReba yvela jgufisaTvis. ufro met-
ic, sasurvelia am zomebis simkacris gradacia jgufebis mixedviT. 
TavisuflebaaRkveTili pirebis gamosworebis yvelaze sasurveli pi-
robebi arsebobs Ria tipis dawesebulebebSi, sadac gaqcevis Tavidan 
asacileblad gansakuTrebuli aqcenti keTdeba ara fizikur saSuale-
bebze, aramed TviTdisciplinaze.

sasurvelia, dawesebulebaSi ganTavsdes imdeni Tavisufle-
baaRkveTili piri, rom SesaZlebeli iyos maTTan individualuri mid-
goma. zogierT qveyanaSi iTvleba, rom amgvari dawesebulebebis kontin-
gentis raodenoba ar unda aRematebodes 500 TavisuflebaaRkveTil 
pirs. Ria tipis dawesebulebebSi unda ganTavsdes, rac SeiZleba, cota 
adamiani. meore mxriv, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis farTo-
bi sakmarisad didi unda iyos imisaTvis, rom iq uzrunvelyofil iqnes 
saTanado infrastruqturis mowyoba da momsaxurebis uzrunvelyofa.

minimaluri standartuli wesebi exeba reJimis moTxovnebsa da Ta-
visuflebaaRkveTil pirTa gamosworebis amocanas Soris arsebul kav-
Sirs, maTi gadanawilebis ideas, romelic iTvaliswinebs kontingentis 
zedmiwevniT yuradRebian Sefasebas.

moqnil klasifikaciaze damyarebuli individualuri midgoma sx-
vadasxva programis ganxorcielebas gulisxmobs. es programebi gaT-
vlilia TavisuflebaaRkveTil pirTa sxvadasxva jgufze. rac ufro 
mravalferovania programebi, miT ufro meti gamocdileba moeTxoveba 
TavisuflebaaRkveTil pirebTan momuSave personals. amas didi mniS-
vneloba aqvs dawesebulebis tipisa da TavisuflebaaRkveTil pirTa 
jgufebis mixedviT dawesebulebis personalis diferencirebuli Ser-
Cevisa da momzadebisaTvis.

minimaluri stadartuli wesebi gvTavazobs TavisuflebaaRkveTil 
pirTa sxvadasxva kategoriis gancalkevebas sxvadasxva dawesebule-
baSi an maT qvedanayofebSi, rogorc TavisuflebaaRkveTil pirebze 
zemoqmedebis, maTi Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi yofnis 
reJimisa da usafrTxoebis uzrunvelyofasTan dabalansebuli midgo-
mis saSualebas. TavisuflebaaRkveTil pirTa sxvadasxva jgufisaTvis 
gansxvavebuli reJimebis koncefcia damkvidrebulia cxovrebaSi.
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tradiciulad, Tavisuflebis aRkveTis sxvadasxva reJimi niSnavs 
dawesebulebebis kategoriebis mixedviT dayofas. praqtikulad Ses-
aZlebelia, rom erTi dawesebulebis SigniT arsebobdes sxvadasxva 
reJimis qvedanayofebi. Tavisuflebis aRkveTis reJimi _ es ar aris 
ubralod usafrTxoeba dawesebulebis gare sazRvrebis farglebSi, 
igi moicavs TavisuflebaaRkveTil pirTa gadaadgilebis Tavisu-
flebis donesac.

im SemTxvevaSic ki, Tu ekonomikuri mizezebiT SeuZlebelia 
calkeuli Ria tipis dawesebulebebis Seqmna, praqtikulad SeuZle-
beli unda iyos daxuruli dawesebulebis farglebSi meti Tavisu-
flebis pirobebis arseboba, TavisuflebaaRkveTil pirTa garkveuli 
jgufebisTvis ufro Tavisufali gadaadgilebis uflebis miniWeba.

dawesebulebebSi iseTi calkeuli qvedanayofebis arseboba, rom-
lebic gaTvaliswinebulia gansxvavebuli midgomisaTvis Tavisufle-
baaRkveTil pirebTan maT gamosasworeblad, SeiZleba ufro ekonomi-
kuri safuZveli iyos individualuri midgomis ganxorcielebisaTvis. 
mcire zomis qvedanayofebis arseboba iZleva imis saSualebas, rom per-
sonalma individualurad imuSaos TiToeul TavisuflebaaRkveTil 
pirTan, gansakuTrebiT, Tu qvedanayofis Stati SerCeulia gunduri 
principiT da momzadebulia TavisuflebaaRkveTil pirTa garkveul 
jgufTan samuSaod.

minimaluri standartuli wesebi asaxavs winaaRmdegobas ekonomi-
kur moTxovnebsa da individualur midgomas Soris. didi daweseb-
ulebis farglebSi praqtikulad SesaZlebelia ZviradRirebul dan-
adgarebze danaxarjebis minimumamde Semcireba da maTi maqsimaluri 
gamoyeneba. Tumca gamocdileba gviCvenebs, rom naklebi komfortis 
miuxedavad, TavisuflebaaRkveTili pirebi ufro mcire zomis dawe-
sebulebas aniWeben upiratesobas, radgan iq ufro damoukidebel 
pirovnebebad grZnoben Tavs.

minimaluri standartuli wesebi, arc ise detalurad, magram mainc 
ganixilavs yofaqcevisa da danaSaulis profilaqtikis programebs. 
iseTi programebi, rogorebicaa TviTkontrolis swavleba da `aras~ 
Tqmis unaris gamomuSaveba, TavisuflebaaRkveTil pirs daexmareba 
gaacnobieros da Secvalos yofaqceva, Tavisi wvlili Seitanos re-
abilitaciis procesSi. specialuri programebi saWiroa ufro rTuli 
amocanebis gadasaWrelad, magaliTad iseTis, rogoricaa seqsualuri 
danaSauli; aq aucilebelia kompleqsuri midgoma, romelic iTval-
iswinebs sxvadasxva sferos specialistebis monawileobas.

bevr sistemaSi, iseve rogorc TviT sazogadoebaSi, narkotikebis, 
alkoholisa da Tambaqos mimarT damokidebuleba qmnis yofaqcevasa 
da janmrTelobasTan dakavSirebul problemebs. Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebebis administraciis winaSe dgas amocana, romelic 
iTvaliswinebs ara mxolod narkotikuli saSualebis dawesebuleba-
Si miwodebisaTvis dagegmili gzis gadaketvas, aramed narkotikebis 
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mimarT dadebiTi damokidebulebis winaaRmdeg brZolasac.
detoqsikaciis mizniT da mavne zemoqmedebis Sesamcireblad 

aucilebelia SemuSavdes humanuri da grZelvadiani programebi, rom-
lebic moicaven profilaqtikis samedicino da socialur aspeqteb-
sac. sqesobrivi, kulturuli da asakobrivi maxasiaTeblebis gaT-
valiswinebiT, janmrTelobis dacvis sferoSi ganaTleba da riskis 
Tavidan acileba yvela TavisuflebaaRkveTili pirisaTvis gankuT-
vnili programebis nawili unda iyos. TavisuflebaaRkveTili pirebi 
warmoadgenen potenciuri riskis jgufs, narkotikebis moxmarebisa 
da sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebebis (rogoricaa Sidsi) Tval-
sazrisiT. TavisuflebaaRkveTil pirTa umravlesobas dawesebulebis 
farglebs gareT an umniSvnelo higienuri ganaTleba aqvs miRebuli an 
saerTod araferi icis am sferoSi. Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebebi unda axorcielebdnen programebs, romlebic miznad isaxavs 
rogorc TavisuflebaaRkveTil pirTaTvis, ise mTeli sazogadoebi-
saTvis janmrTelobis SenarCunebas.

profilaqtikuri programebi umeteswilad emyareba informirebasa 
da waxalisebas; gamocdileba gviCvenebs, rom am programebis efeqturi 
Sesrulebis aucilebeli pirobaa maTSi TavisuflebaaRkveTil pirTa 
nebayoflobiTi monawileoba.

personalis momzadeba konsultaciebisa da SefasebisTvis dagvex-
mareba TavisuflebaaRkveTil pirTa qcevis ufro kvalificiur Se-
fasebaSi. es SeiZleba gaigivdes sxvadasxva specialobis warmomadgen-
lebisagan specialuri jgufebis SeqmnasTan. calkeul dawesebule-
bebSi, sadac ar aris specialistebis miwvevis saSualeba, SeiZleba 
Seiqmnas alternatiuli centralizebuli organo, romelic Seafasebs 
TavisuflebaaRkveTil pirTa qcevas da miiRebs gadawyvetilebebs ga-
naCenis gamotanis Semdeg sasjelis moxdis konkretuli adgilebis Ses-
axeb.

TavisuflebaaRkveTil pirTa Sesaxeb informaciis mudmivi ga-
naxlebis moTxovna naTlad asaxavs im faqts, rom droTa ganmavloba-
Si maTi moTxovnilebebi icvleba. am process Tan sdevs Tavisufle-
baaRkveTili piris individualur ganviTarebaSi momxdar cvlilebebze 
mudmivi reagirebis aucilebloba. im SemTxvevaSic ki, rodesac sawyis 
Sefasebas axorcielebs  centralizebuli Semfasebeli jgufi, patim-
robisa da gamosworebis procesis efeqturi dagegmva damokidebulia 
adgilobriv personalze, romelsac sakmarisi gamocdileba da codna 
aqvs imisaTvis, rom gaaumjobesos da daxvewos TavisuflebaaRkveTil 
pirTa gamosworebisTvis mimarTuli gegmebi. es gaTvaliswinebul unda 
iqnes adgilobrivi personalis momzadebisas.

dagegmva uwyveti procesia, romelic iwyeba TavisuflebaaRkveTil 
pirTa dawesebulebaSi SesvlisTanave. meTodebis gamomuSavebis Tval-
sazrisiT, mniSvnelovania calkeuli piris mier sasjelis vadis mox-
dis dagegmva im momentidan, rodesac igi ganaCenis gamotanis Semdeg 
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pirvelad xvdeba Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi.
yoveli patimris miRebis Semdeg, misi xasiaTis Seswavlis safuZ-

velze, umokles vadaSi unda SemuSavdes masTan muSaobis programa, 
misi individualuri moTxovnilebebidan, SesaZleblobebidan da 
midrekilebebidan gamomdinare. 

dagegmvis procesi moicavs TiToeuli TavisuflebaaRkveTil-
is, rogorc pirovnebis, Seswavlas. minimaluri standartuli wesebi 
TavisuflebaaRkveTil pirs moiazrebs rogorc am procesis pasiur 
monawiles, magram gamocdileba gviCvenebs, rom sasjelis moxdis 
dagegmva gacilebiT ufro efeqturia, Tu TavisuflebaaRkveTili 
piri aqtiurad aris CarTuli dagegmvis procesSi.

minimaluri standartuli wesebi xazs usvams im garemoebas, rom 
klasifikaciis sistemebi: 

a) icavs TavisuflebaaRkveTil pirTa uflebebs; 
b) icavs TavisuflebaaRkveTil pirTa jgufebs; 
g) gansazRvravs aucilebeli usafrTxoebisa da kontrolis dones; 
d) individualuri moTxovnis Sesabamisad, uzrunvelyofs saqmi-

anobis sxvadasxva saxes.
klasifikaciis miznebia:
a) TavisuflebaaRkveTili piris gancalkeveba imaTgan, vinc Tavisi 

danaSaulebrivi warsuliT an cudi TvisebebiT uaryofiT gavlenas 
moaxdens masze;

b) TavisuflebaaRkveTil pirTa kategoriebad dayofa, rac gaaad-
vilebs maTTan muSaobas sazogadoebaSi maTi dabrunebisaTvis momza-
debis mizniT.

SesaZleblobis farglebSi, TavisuflebaaRkveTil pirTa sxvadasx-
va kategoriasTan muSaoba unda mimdinareobdes gancalkevebiT _ sx-
vadasxva dawesebulebaSi, an erTi dawesebulebis sxvadasxva ganyo-
filebaSi.

wesebi gamoyofs sxvadasxva mizezs imisa, Tu ratom aris aucile-
beli klasifikacia da gancalkevebiT moTavseba. es mizezebi SeiZleba 
dadebiTic iyos da uaryofiTic. uaryofiTi mizezebi dakavSirebulia 
kontaminaciisa da riskis Semcirebis tradiciul TeoriebTan. dadeb-
iTi mizezebi emyareba individualur moTxovnilebebs reabilitaciisa 
da TviTsrulyofis TvalsazrisiT.

arsebobs garkveuli winaaRmdegoba dadebiT da uaryofiT mize-
zebs Soris. klasifikaciis gamoyeneba niSnavs am potenciuri winaaRm-
degobis gawonasworebas. riskis Tavidan acilebis mizniT, klasifika-
cia praqtikaSi warmoadgens prioritetul zomas dawesebulebisaTvis. 
am tendenciis ukuqmedeba gvevlineba personalis momzadebis mTavar 
amocanad: igi xazs unda usvamdes TavisuflebaaRkveTil pirTa, ro-
gorc adamianTa, mimarT mopyrobas. TavisuflebaaRkveTil pirebTan 
urTierTobis gamocdileba warmoadgens saimedo dacvisa da kontro-
lis mniSvnelovan meTodebs. marTlac, pirovnuli urTierTobebis 
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damyarebis unari xSirad Tavidan agvacilebs usafrTxoebisa da kon-
trolis tradiciuli teqnikis gamoyenebis saWiroebas, garda im gan-
sakuTrebuli SemTxvevebisa, rodesac isini gamoiyeneba, rogorc uki-
duresi saSualebani.

minimaluri standartuli wesebi miuTiTebs klasifikaciasa da 
gancalkevebiT moTavsebas Soris arsebul urTierTkavSirze, rom-
lis mizania TavisuflebaaRkveTil pirTa kategoriebs Soris arseb-
uli mniSvnelovani gansxvavebebis xazgasma da TiToeul Tavisufle-
baaRkveTil pirTan individualuri midgomisaTvis am gansxvavebebis 
praqtikuli gamoyenebis SesaZleblobis gazrda.

praqtikaSi klasifikacia yovelTvis ar emTxveva gancalkevebiT 
ganTavsebas; gancalkevebiT ganTavseba TavisuflebaaRkveTil pirebT-
an muSaobis ZviradRirebuli meTodia. TavisuflebaaRkveTil pirTa 
garkveuli kategoriebis gancalkevebiT moTavsebis principi SeiZleba 
male dairRves (gansakuTrebiT gadatvirTulobis problemis winaSe 
mdgar Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi) da maT Soris gansx-
vaveba waiSalos.

klasifikaciis sistemebi xSirad xdeba usafrTxoebisa da kon-
trolis mosazrebebiT ganxorcielebuli SezRudvebis mizezi. kla-
sifikaciis gareSe, dacva ZiriTadad mimarTuli iqneba im Tavisufle-
baaRkveTil pirebze, romlebsac SeuZliaT gaqcevis mowyoba, xolo 
kontrolis RonisZiebebi ganxorcieldeba mxolod im Tavisufle-
baaRkveTil pirTa mimarT, romlebsac SeuZliaT uwesrigobis pro-
vocireba. aman SeiZleba migviyvanos SezRudvebis SemoRebamde im 
calkeuli TavisuflebaaRkveTili pirebisaTvis, romelTa mimarTac 
amis ganxorcieleba araviTar aucileblobas ar warmoadgens. uxeSi 
klasifikaciisas zogierTi TavisuflebaaRkveTili piri SeiZleba zed-
metad SezRuduli aRmoCndes, magram, yovel SemTxvevaSi, maTi umete-
soba ar moxvdeba gansakuTrebiT mkacri reJimis pirobebSi da maT ar 
SeexebaT is SezRudvebi, romlebic gamarTlebulia mxolod umcires 
nawilTan mimarTebiT.

uxeSi klasifikaciis naklovanebebis zedapirulad aRqma saWiro ar 
aris. TavisuflebaaRkveTil pirebs, romlebic klasificirebuli ari-
an rogorc ̀ saxifaTo~, namdvilad gauWirdebaT am iarliyiT cxovreba, 
gansakuTrebiT im pirobebSi, rodesac maTTvis sasjelis mosaxdelad 
gamoiyeneba gansakuTrebulad daculi blokebi an usafrTxoebis ga-
Zlierebuli reJimis Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebi. gadaxed-
va da gadafaseba mniSvnelovani funqciaa adamianTa klasifikaciis 
nebismieri sistemisaTvis, romelic cdilobs usafrTxoebis sistemi-
sa da reabilitaciis procesis gawonasworebas. igi unda xorcield-
ebodes gonivruli TanmimdevrobiT, TiToeul TavisuflebaaRkveTil 
pirTan individualuri midgomis gaTvaliswinebiT.
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4. gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa 
mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Sesaxeb (pekinis wesebi)

gaeros standartuli minimaluri wesebi arasrulwlovanTa mimarT 
marTlmsajulebis ganxorcielebis Taobaze miRebul iqna gaeros gen-
eraluri asambleis mier 1985 wlis 29 noembers.

gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa mimarT 
marTlmsajulebis ganxorcielebis Taobaze ar gansazRvravs arc sisx-
lis samarTlis pasuxismgeblobisa da arc srulwlovanebis dadgo-
mis asaks. amasTan, wesebi migvaniSnebs, rom yvelaferi unda gakeT-
des, raTa arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micemis 
principebi gavrceldes axalgazrda srulwlovnebzec.

gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa mimarT 
marTlmsajulebis ganxorcielebis Taobaze, aseve gaeros wesebi Tavi-
suflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvis Sesaxeb naTelyofen, rom 
dapatimrebuli arasrulwlovnebis mimarT damsjeli saSualebebis 
gamoyeneba, SeZlebisdagvarad, minimumamde unda Semcirdes. Tu ax-
algazrdisTvis Tavisuflebis aRkveTa gardauvalia, gamosasworebel 
dawesebulebaSi arsebuli negatiuri aspeqtebic, SeZlebisdagvarad, 
minimumamde  unda Semcirdes. arasrulwlovnebs maqsimalurad unda 
Seuwyon xeli, raTa gamosasworebeli dawesebulebis datovebis Semdeg 
warmatebiT SeZlon cxovrebis gagrZeleba. maT unda mieceT SesaZle-
bloba Seavson xarvezebi saSualo da profesiul ganaTlebaSi.

progresuli kriminologia mxars uWers patimrebTan arainstitu-
cionalur mopyrobas, institucionalurTan SedarebiT. daxuruli 
tipis dawesebulebaSi ganTavsebisas warmatebebi an ver miiRweva, an 
maTi raodenoba Zalian umniSvneloa, gansakuTrebiT arainstitucio-
naluri midgomisas. institucionalizebul dawesebulebaSi moTavse-
bul pirze arapirdapiri uaryofiTi gavlenis Tavidan acileba faqto-
brivad SeuZlebelia. es gansakuTrebiT exeba arasrulwlovnebs, rom-
lebic uaryofiTi gavlenis mimarT mowyvladebi arian. ufro metic, 
ara marto Tavisuflebis SezRudva, aramed Cveuli socialuri gare-
mosgan gancalkeveba arasrulwlovanTaTvis bevrad ufro mwvavea, vi-
dre srulwlovanTaTvis, vinaidan isini ganviTarebis adreul etapze 
imyofebian. pekinis wesebis me-19 wesis mizania arasrulwlovnebTan 
dakavSirebiT institucionalizaciis SezRudva ori mimarTulebiT: 
raodenobrivad (`ukiduresi zoma~) da droSi (`minimalurad aucile-
beli dro~). me-19 wesi asaxavs gaeros meeqvse kongresis me-4 rezo-
luciis erT-erT ZiriTad saxelmZRvanelo princips _ ar SeiZleba  
arasrulwlovani samarTaldamrRvevis dapatimreba, garda im SemTx-
vevebisa, rodesac ar arsebobs sxva Sesabamisi RonisZieba. amitomac 
wesi akonkretebs, rom, Tu arasrulwlovani dapatimrebulia, Tavi-
sufleba unda SeizRudos, SeZlebisdagvarad, naklebad specialur 
Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi, sadac mxedvelobaSia miRebuli 



272

samarTaldamrRvevis, samarTaldarRvevisa da dawesebulebis gansx-
vavebani. faqtobrivad, upiratesoba unda mieniWos `Ria tipis~ dawese-
bulebebs `daxuruli tipis~ dawesebulebebTan SedarebiT. ufro met-
ic, TiToeuli maTgani gamosasworebeli an saganmanaTleblo xasiaTis 
unda iyos da ara cixis tipis.795

5. gaeros saxelmZRvanelo principebi arasrulwlovanTa mier 
Cadenil danaSaulTan dakavSirebiT
(riadis saxelmZRvanelo principebi) 

arasrulwlovanTa danaSaulis aRkveTa sazogadoebaSi danaSaulis 
aRkveTis mniSvnelovani nawilia. kanonier, socialurad sasargeblo 
saqmianobaSi CabmiT da sazogadoebis mimarT humanuri damokidebule-
biT axalgazrdebs SeuZliaT ganiviTaron aradanaSaulebrivi midgome-
bi. arasrulwlovanTa danaSaulis aRkveTa mTeli sazogadoebisgan 
moiTxovs mcdelobas, raTa uzrunvelyofil iqnes mozardTa harmo-
niuli ganviTareba, bavSvobidanve maTi pirovnebebad Camoyalibebis 
xelSewyobiT.

aRniSnuli suliskveTeba daedo safuZvlad 1990 wlis 14 dekembers 
gaeros generaluri asambleis mier miRebul saxelmZRvanelo princi-
pebs (riadis principebs) arasrulwlovanTa mier Cadenil danaSaulTan 
dakavSirebiT.

riadis principebma gaeros wevr saxelmwifoebs danaSaulis pro-
gresulad prevenciis politikisa da Sesabamisi sistemebis SemuSavebi-
sken mouwoda da magaliTisTvis Semdegi qmediTi RonisZiebebis 
gatareba SesTavaza:

a) saganmanaTleblo SesaZleblobebis uzrunvelyofa, ramac unda 
daakmayofilos axalgazrdebis gansxvavebuli saWiroebani da gamoy-
enebul iqnes axalgazrdebis piradi ganviTarebis mxardasaWerad, gan-
sakuTrebiT aqcenti unda gakeTdes im axalgazrdebze, romlebic ris-
kis kategorias ganekuTvnebian, an emuqrebaT socialuri safrTxe da 
esaWiroebaT specialuri zrunva an dacva;

b) specialuri doqtrinisa  da midgomebis SemuSaveba danaSaulis 
aRsakveTad, rac unda ganxorcieldes sakanonmdeblo regulirebisa 
da aRsrulebis kuTxiT da romlis mizansac unda warmoadgendes da-
naSaulis Cadenis motivaciis, saWiroebebis, SesaZleblobebis an piro-
bebis Sesusteba;

g) imis gaTvaliswineba, rom axalgazrdebis qmedeba an saqcieli, 
romelic ar Seesabameba socialur normasa da Rirebulebas, xSirad 
axalgazrdebis ganviTarebisa da zrdis procesis nawilia da umravle-

795  `adamianis uflebebi da sasjelaRsrulebis dawesebulebebi _ marTlmsa-
julebis ganxorcielebasTan dakavSirebiT adamianis uflebaTa saerTaSoriso 
samarTlebrivi aqtebis krebuli~, Tbilisi, 2007, gv. 271-272.
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sobas igi TavisTavad uqreba srulwlovanebis miRwevisas;
d) cnobierebis amaRleba axalgazrdebisaTvis iseTi damRis daCne-

vasTan dakavSirebiT, rogoricaa `kanonis damrRvevi~, `damnaSave~ da 
`potenciuri damnaSave~, rac xSir SemTxvevaSi xels uwyobs axalgaz-
rdebis mier arasasurveli saqcielis ganmeorebas.

riadis saxelmZRvanelo principebi calke Tavs uTmobs kanonmde-
blobasa da arasrulwlovnebTan dakavSirebuli marTlmsajulebis 
ganxorcielebas. aRniSnuli Tavi exeba iseT fuZemdeblur sakiTxebs, 
rogorebicaa kanonebis miReba da ganxorcieleba yvela axalgazrdis 
uflebebis dasacavad da keTildReobis uzrunvelsayofad, agreTve, 
maT mimarT Cagvris, Zaladobis, eqspluataciisa da danaSaulebrivi 
saqmianobis dauSvebloba da akrZalva. gamokveTili adgili uWiravs 
ombudsmenis an msgavsi damoukidebeli organos Seqmnis aucileblobas 
axalgazrdebis uflebebis dacvis ganmtkicebis mizniT. saxelmZRvane-
lo principebi miuTiTeben, rom orive sqesis samarTaldamcavi per-
sonali ise unda iyos gawvrTnili, rom adekvaturad daakmayofilos 
axalagazrdebisaTvis damaxasiaTebeli yvela moTxovnileba; isini kar-
gad unda icnobdnen programebs, romlebic gamoiyeneba danaSaulis 
Camden axalgazrdebTan mimarTebiT.

6. gaeros wesebi TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvis 
Sesaxeb (havanis wesebi) 

generaluri asambleis mier 1990 wlis 14 dekembris 45/113 rezo-
luciiT miRebuli gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi Tavisu-
flebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvis Sesaxeb Seiqmna minimaluri 
standartis dasadgenad TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis 
dacvisTvis, romelic srul harmoniaSi unda iyos adamianis ufle-
bebsa da ZiriTad TavisuflebebTan dakavebis nebismieri formis sava-
lalo Sedegis ganeitralebisa da sazogadoebaSi arasrulwlovanTa 
integraciis daCqarebisTvis. amasTanave, winamdebare wesebis Seqmna 
miznad isaxavda ufro mosaxerxebeli standartebis dadgenas da aras-
rulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis marTvaSi monawile profe-
sionalTa saxelmZRvanelo principebiT uzrunvelyofas.

gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dasacavad moicavs yvela moTxovnas, ganmtkiceb-
ulT patimrebTan mopyrobis minimalur standartul wesebsa da sxva 
aqtebSi, romlebic srulwlovnebs exeba. Tumca TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dacvis wesebi ufro metad yuradRebas amaxvilebs 
adamianis uflebaTa dacvis mxriv mopyrobis, ganaTlebisa da reabili-
taciis sakiTxebze, iseve rogorc stigmatizaciisagan dacvaze.

rogorc zogadi mimoxilvis nawilSi aRvniSneT, havanis wesebi 
arasrulwlovnad aRiarebs 18 wlamde asakis nebismier adamians da 
iqve miuTiTebs, rom asakobrivi zRvari, romlis qvemoTac dauSvebe-
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lia bavSvisTvis Tavisuflebis aRkveTa, dgindeba kanoniT (igulisx-
meba TiToeuli qveynis erovnuli kanonmdeblobiT).

sxva saerTaSoriso dokumentebis msgavsad, havanis wesebic xaz-
gasmiT aRniSnavs, rom arasrulwlovnis Tavisuflebis aRkveTa unda 
iyos ukanaskneli RonisZieba da gamoyenebul unda iqnes maqsimalurad 
mcire droiT mxolod gamonaklis SemTxvevebSi. sanqciis vada unda 
gansazRvros sasamarTlom, arasrulwlovnis vadamde gaTavisuflebis 
SesaZleblobis gaTvaliswinebiT.

kanonis darRvevaSi eWvmitanil da msjavrdebul arasrulw-
lovnebTan mopyroba unda gansxvavdebodes imave mdgomareobaSi myof 
zrdasrulebTan mopyrobisagan. amas aqvs Semdegi safuZvlebi:

a) miiCneva, rom bavSvi naklebad agebs pasuxs Tavis qmedebaze, misi 
pasuxismgebloba izrdeba asakis matebasTan erTad;

b) zrdasrulebTan SedarebiT, bavSvebi, romlebic danaSauls Cadi-
an, ufro advilad eqvemdebarebian gamosworebas da swavloben qcevis 
sxvagvar wesebs;

g) bavSvebi da axalgazrdebi, romlebic moTavsebuli arian winas-
wari patimrobis saknebsa da cixeebSi, daucveli arian Zaladobisa da 
cudad mopyrobisgan da naklebad SeuZliaT Tavis dacva.

havanis wesebi efuZneba Tanasworobis princips, rac gulisxmobs 
maT gamoyenebas miukerZoeblad, miuxedavad TavisuflebaaRkveTili 
arasrulwlovnis rasisa, kanis ferisa, sqesisa, asakisa, enisa, reli-
giisa, erovnebisa, politikuri an sxva Sexedulebisa, kulturuli 
Sexedulebisa Tu adaT-wesebisa, sakuTrebisa, dabadebisa Tu ojax-
uri statusisa, eTnikuri Tu socialuri warmomavlobisa da unarSez-
Rudulobisa.

gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dasacavad calke Tavs uTmobs patimrobaSi an wi-
naswar patimrobaSi myof arasrulwlovnebs da aRniSnavs, rom daka-
vebis nacvlad sasamarTlo maqsimalurad unda ecados Seufardos maT 
aRkveTis alternatiuli RonsZieba. im SemTxvevaSi, Tu sasamarTlom 
aRkveTis saxiT arasrulwlovans ganusazRvra patimroba, sasamarTlom 
da sagamoZiebo organoebma prioritetulad, maqsimalurad swrafad 
unda ganixilon msgavsi saqmeebi, raTa minimumamde daiyvanon aras-
rulwlovnis patimrobis dawesebulebaSi yofnis periodi. amasTanave 
daculi unda iyos standarti, romlis mixedviTac, akrZalulia winas-
war patimrobaSi myofi arasrulwlovnebis msjavrdebulebTan erTad 
ganTavseba.

havanis wesebi gansazRvravs sam ZiriTad wess, romlebic sxva stan-
dartul wesebTan erTad unda gamoiyenebodes patimrobaSi an winaswar 
patimrobaSi myof arasrulwlovanTa mimarT, kerZod:

a) damcvelis yolisa da ufaso iuridiuli daxmarebiT sargeblobis 
ufleba, rodesac aseTi ufaso daxmareba xelmisawvdomia; aseve unda 
hqondeT damcvelTan mudmivad kontaqtis SesaZlebloba;
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b) SeZlebisdagvarad uzrunvelyofili unda iyvnen SesaZleblobiT 
imuSaon Sesabamisi anazRaurebis miRebiT da gaagrZelon swavlis miRe-
ba an treningebi, magram amas moTxovnis forma ar unda hqondes. sam-
saxuri, ganaTlebis miReba an treningi ar SeiZleba gaxdes patimrobis 
gagrZelebis mizezi;

g) unda miiRon zomebi Tavisufali droisa da gamajansaRebeli 
saqmianobis kuTxiT, rac unda Seesabamebodes marTlmsajulebis ganx-
orcielebis miznebs.

havanis wesebi xazgasmiT aRniSnavs, rom informacia Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebaSi arasrulwlovnis miRebis, moTavsebis, gaday-
vanisa da gaTavisuflebis Sesaxeb dauyovnebliv unda ecnoboT mis 
mSoblebs, meurveebs da axlo naTesavebs.

arasrulwlovnis miRebidan, rac SeiZleba, male unda moxdes aras-
rulwlovanTa piradi mdgomareobisa da garemoebebis Sesaxeb Sesabam-
isi informaciis damuSaveba, rac saSualebas miscems administracias 
gansazRvros ra riskis matarebelia arasrulwlovani.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi miRebisas, yvela aras-
rulwlovans unda gadaeces dawesebulebis Sinaganawesis asli da maTi 
uflebebisa da movaleobebis Sesaxeb werilobiTi ganmarteba maTTvis 
gasageb enaze, rac, saWiroebis SemTxvevaSi, administraciis mier Tar-
jimnis daxmarebis uzrunvelyofasac iTvaliswinebs.

yvela arasrulwlovans unda ganemartos Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebis Sida organizaciuli wesebi, maTTan urTierTobis 
miznebi da meTodebi, disciplinuri moTxovnebi da procedurebi, in-
formaciis mopovebisa da saCivrebis Sedgenis sxva nebadarTuli meTo-
debi da iseTi sakiTxebi, romelTa codnac saWiroa, raTa arasrulw-
lovanma SeZlos Tavisuflebis aRkveTis periodSi Tavisi uflebebisa 
da valdebulebebis srulyofilad gacnobiereba.

arasrulwlovnis Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi miRebis 
momentidan, rac SeiZleba, swrafad, TiToeuli arasrulwlovani 
unda gamoikiTxos da unda Sedges misi individualuri socialuri da 
fsiqologiuri suraTi, sadac aisaxeba saWiro mopyrobisa da midgomis 
meTodebi da arasrulwlovnis moTxovnilebebi da saWiroebebi. aRniS-
nuli dokumenti samedicino personalis mier momzadebul arasrul-
wlovnis janmrTelobis cnobasTan erTad unda gadaigzavnos dawese-
bulebis direqtorTan, raTa man gansazRvros arasrulwlovnisTvis 
dawesebulebaSi saTanado adgili da mopyrobis konkretuli forma, 
done da programa, romlebic mis mimarT unda ganxorcieldes. 

im SemTxvevaSi, Tu arasrulwlovnisaTvis sareabilitacio 
mkurnalobaa saWiro da misi Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi 
yofnis vada amis SesaZleblobas iZleva, dawesebulebis samedicino 
personalma werilobiT unda moamzados mkurnalobis individualuri 
gegma, romelSic ganisazRvreba mkurnalobis mizani da misi miRwevis 
dro, saSualebebi da etapebi.
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havanis wesebi dauSveblad miiCnevs arasrulwlovnebis ganTavse-
bas imave Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi, sadac imyofebian 
zrdasruli msjavrdebulebi, garda im gamonaklisi SemTxvevisa, Tu 
isini arian erTi ojaxis wevrebi. saTanado zedamxedvelobis piro-
bebSi, havanis wesebi meore gamonaklissac uSvebs, romlis mixedviTac, 
SesaZlebelia arasrulwlovani moTavsdes gansakuTrebuli yuradRe-
biT SerCeul zrdasrul adamianebTan erTad specialuri programis 
farglebSi, rac sasargeblo efeqtis momtani iqneba konkretuli aras-
rulwlovnisaTvis.

gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dasacavad gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebs 
arasrulwlovanTaTvis Ria tipis Tavisuflebis aRkveTis dawesebule-
bebis Seqmnas. Ria tipis Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebas havanis 
wesebi uwodebs iseT dawesebulebas, romelSic ar arsebobs, an minimu-
mamdea dasuli, usafrTxoebis RonisZiebebi. saerTaSoriso praqtikis 
mixedviT, ZiriTadad evropuli qveynebis gamocdilebaze dayrdnobiT, 
Ria tipis dawesebulebebisTvis damaxasiaTebeli niSnebia: Ria tipis 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis cecxlsasroli iaraRiT dacvis 
dauSvebloba, garda gamonaklisi SemTxvevebisa; msjavrdebulTa gan-
Tavseba sacxovrebel oTaxebSi; msjavrdebulTa gadaadgilebis sruli 
Tavisufleba; Ramis saaTebSi sacxovreblis gareT msjavrdebulTa 
gadaadgilebis akrZalva. msjavrdebulTa gadaadgilebis srul Tavi-
suflebaSi, rogorc wesi, moiazreba dRis ganmavlobaSi Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebidan kanonmdeblobiT gansazRvruli radiusis 
farglebSi (xSir SemTxvevaSi, araumetes 30 kilometrisa) msjavrde-
bulTa gadaadgileba zogadsaganmanaTleblo an umaRles saswavleb-
elSi swavlis an konkretul obieqtsa Tu kompaniaSi muSaobis mizniT.

havanis wesebi gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebs arasrulw-
lovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis dizains usafrTxoe-
bis pirobebis maqsimalurad dacvis TvalsazrisiT. arasrulwlovanTa 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebis dizaini da struqtura unda 
iyos iseTi, rom maqsimalurad Semcirdes xanZris gaCenis safrTxe da 
uzrunvelyofil iqnes Senobidan xalxis usafrTxo evakuacia. xanZris 
gaCenis SemTxvevaSi unda arsebobdes efeqtiani sagangaSo sistema, is-
eve rogorc formaluri da naTeli porcedurebi arasrulwlovanTa 
usafrTxoebis uzrunvelsayofad. dauSvebelia Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebebi mdebareobdes iseT adgilas, romelic janmrT-
elobisTvis saSiSia an arsebobs sxva saSiSroeba.

havanis wesebis Tanaxmad, TiToeuli arasrulwlovani msjavrdebu-
lisTvis gankuTvnili saZinebeli adgili unda warmoadgendes palata 
saZineblebisa Tu individualuri saZinebeli oTaxebis erTobliobas, 
adgilobrivi standartebis gaTvaliswinebiT. yvela arasrulwlovani 
uzrunvelyofil unda iqnes sufTa, mowesrigebuli TeTreuliT, ro-
melic xSirad (rogorc wesi, aranakleb kviraSi erTxel) unda icvle-
bodes, raTa daculi iyos higienuri pirobebi.
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gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dasacavad miuTiTebs, rom Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi sanitariuli wertilebi iseTi formiTa da stand-
artebiT unda iyos ganlagebuli, rom yvela arasrulwlovanma SeZlos 
fizikuri moTxovnilebebis dakmayofileba gancalkevebiT, higienuri 
pirobebis dacviT.

SesaZleblobis farglebSi arasrulwlovnebs unda hqondeT pira-
di tansacmlis qonis ufleba. Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
administraciam unda uzrunvelyos, rom TiToeul arasrulwlovans 
hqondes misi janmrTelobisa da amindis Sesabamisi piradi tansacmeli, 
romelic ar iqneba misTvis damamcirebeli an Seuracxmyofeli. aras-
rulwlovnebs, romlebmac garkveuli mizniT datoves dawesebuleba 
(magaliTad, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis gareT xanmokle 
gasvla an pirad garemoebebTan dakavSirebiT Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebis droebiT datoveba), ufleba unda mieceT Caicvan saku-
Tari tansacmeli.

havanis wesebi, iseve rogorc patimrebTan mopyrobis gaeros min-
imaluri standartuli wesebi, gansakuTrebul yuradRebas amaxvilebs 
patimarTa/msjavrdebulTa kvebisa da sasmeli wyliT uzrunvelyofis 
standartebze. kerZod, arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebam unda uzrunvelyos, rom TiToeulma arasrulwlovanma 
miiRos saTanadod momzadebuli saWmeli Sesabamisi intervalebiT, im 
raodenobiTa da xarisxiT, romelic akmayofilebs dietur, higienur, 
janmrTelobisTvis saWiro standartebs da, SeZlebisdagvarad, re-
ligiur Tu kulturul moTxovnilebebs. yvela arasrulwlovnisaTvis 
nebismier dros xelmisawvdomi unda iyos sufTa sasmeli wyali.

resocializaciis mizniT gaerTianebuli erebis organizaciis we-
sebi TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dasacavad calke Tavs 
uTmobs arasrulwlovanTa ganaTlebis sakiTxebs. am mxriv havanis we-
sebi aRniSnavs, rom yvela savaldebulo saskolo asakis arasrulw-
lovans ufleba aqvs miiRos misi moTxovnebisa da SesaZleblobebis 
Sesaferisi ganaTleba, rac mas moamzadebs sazogadoebaSi dabrunebi-
sTvis. amgvari ganaTleba uzrunvelyofil unda iqnes Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebis gareT, SeZlebisdagvarad, sajaro skolebSi, 
nebismier SemTxvevaSi, kvalificiuri maswavleblis mier qveynis sa-
gnmanaTleblo sistemaSi integrirebuli programebis saSualebiT 
ise, rom gaTavisuflebis Semdgom arasrulwlovanma daubrkoleblad 
SeZlos swavlis gagrZeleba. Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
administraciam sagangebo yuradReba unda dauTmos ucxoeli an gan-
sakuTrebuli kulturuli Tu eTnikuri moTxovnilebebis mqone aras-
rulwlovnisaTvis ganaTlebis micemas. arasrulwlovnebs, romelTac 
ar ician wera-kiTxva an SezRuduli unarebiT xasiaTdebian an aqvT 
swavlasTan dakavSirebuli problemebi, ufleba unda hqondeT miiRon 
specialuri ganaTleba.
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savaldebulo saskolo asaks gadacilebul arasrulwlovnebs, 
romelTac surT ganaTlebis miReba, Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebis administraciam neba unda misces da waaxalisos isini 
gaagrZelon ganaTlebis miReba. maqsimaluri mcdelobaa saWiro, rom 
arasrulwlovnebisTvis uzrunvelyofil iqnes Sesabamisi saganmana-
Tleblo programebis xelmisawvdomoba.

zogadi ganaTlebis miRebis, codnis gaRrmavebisa da mxatvruli 
literaturis gacnobis mizniT Tavisuflebis aRkveTis yovel dawe-
sebulebaSi unda arsebobdes biblioTeka, romelic aRWurvili iqneba 
rogorc saganmanaTleblo, aseve gasarTobi wignebiTa da JurnalebiT.

havanis wesebi yuradRebis miRma arc profesiul ganaTlebasa da 
Sesabamisi unar-Cvevebis ganviTarebis SesaZleblobas tovebs. Sesabam-
isad, TiToeul arasrulwlovans ufleba unda hqondes isargeblos 
profesiuli treningebiT iseT garemoSi, romelic moamzadebs mas 
samomavlo dasaqmebisaTvis. Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi 
samuSaos organizeba da meTodebi unda iyos sazogadoebaSi ganxor-
cielebuli samuSaos maqsimalurad analogiuri imgvarad, rom moamza-
dos arasrulwlovani normaluri cxovrebis pirobebisaTvis. yovel 
arasrulwlovans, romelic dasaqmdeba Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebaSi organizebuli samuSaoTi, unda hqondes saTando anazRau-
rebis miRebis ufleba. arasrulwlovanTa interesebi da maTi profesi-
uli treningebi ar unda iyos motivirebuli imiT, rom Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebam an mesame mxarem miiRos garkveuli mogeba. 
arasrulwlovnis mier gamomuSavebuli Tanxis nawili gadanaxul unda 
iqnes imisaTvis, rom gadaeces arasrulwlovans gaTavisuflebisas. 
arasrulwlovans unda SeeZlos Tanxis danarCeni nawilis gamoyeneba 
piradi nivTebis SesaZenad, miyenebuli zianis asanazRaureblad, ase-
Tis arsebobis SemTxvevaSi, an misi ojaxis wevrebisa Tu sxva pirebisT-
vis gasagzavnad. 

yovel arasrulwlovans unda hqondes Sesabamisi dro sufTa haer-
ze yoveldRiuri varjiSisaTvis, Tu amindi iZleva amis SesaZleblobas. 
varjiSis uflebis gansaxorcieleblad Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebam unda uzrunvelyos adekvaturi farTis organizeba da Sesa-
bamisi mowyobilobebisa da aRWurvilobis damontaJeba. 

yovel arasrulwlovans unda hqondes ufleba daikmayofilos re-
ligiuri da  sulier cxovrebasTan dakavSirebuli moTxovnilebebi im 
msaxurebaze an Sexvedrebze daswrebiT, romlebic uzrunvelyofili 
iqneba Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi. aseve mas unda hqondes 
msaxurebis warmarTvisa da religiuri msaxurebisaTvis saWiro wignebi-
sa da nivTebis qonis ufleba, raTa misdios Tavis religias. im SemTx-
vevaSi, Tu Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi romelime konkret-
uli religiis mimdevar arasrulwlovanTa sakmarisi raodenobaa, unda 
dainiSnos an damtkicdes am religiis kompetenturi warmomadgeneli, 
romelsac ufleba unda hqondes ganaxorcielos religiuri msaxureba 
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da masTan dakavSirebuli nebismieri qmedeba, saWiroebis SemTxvevaSi, 
konfidencialur garemoSi.

gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dasacavad gansakuTrebul yuradRebas uTmobs sa-
medicino momsaxurebis organizebasa da uzrunvelyofas arasrulw-
lovnebisTvis. wesebSi naTladaa xazgasmuli, rom yovel arasrulw-
lovans ufleba unda hqondes isargeblos samedicino mkurnalobiT, 
rogorc saswrafo, aseve _ TerapiuliT, agreTve stomatologis, 
ofTalmologisa da fsiqiatris daxmarebiT. mniSvnelovania da mizan-
Sewonilia, rom yoveli aseTi samedicino mkurnaloba patimrobaSi 
myofi arasrulwlovnisaTvis, SeZlebisdagvarad, uzrunvelyofil 
iqnes Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis farglebSi moqmed sa-
medicino dawesebulebaSi, amave dawesebulebaSi arsebuli samedicino 
momsaxurebiT, raTa Tavidan iqnes acilebuli arasrulwlovnis stig-
matizacia.

yoveli arasrulwlovani Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi 
moTavsebisTanave unda gasinjos eqimma, raTa gamovlindes nebismieri 
mtkicebuleba arasaTanado mopyrobasTan dakavSirebiT, aseve is fizi-
kuri an sulieri mdgomareoba, romelic samedicino Carevas moiTxovs.

samedicino personalis valdebulebaa dauyovnebliv gasinjos 
yoveli arasrulwlovani, romelic avadmyofobas uCivis an avlens 
fizikuri Tu sulieri avadmyofobis niSnebs.

nebismierma samedicino muSakma, romelsac safuZveli aqvs ifiqros, 
rom arasrulwlovnis fizikur da sulier janmrTelobas SeiZleba se-
riozuli ziani miayenos gangrZobadma patimrobam, SimSilobam an Ta-
visuflebis aRkveTis pirobebma, dauyovnebliv unda acnobos amis Ses-
axeb dawesebulebis direqtors da damoukidebel organos, romelic 
pasuxismgebelia arasrulwlovanTa keTildReobis uzrunvelyofaze, 
aseTis arsebobis SemTxvevaSi.

arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis adminis-
traciam unda SeimuSaos narkotikebis akrZalvasa da reabilitacias-
Tan dakavSirebuli programebi, romlebsac warmarTavs kvalificiuri 
personali. aRniSnuli programebi unda ganxorcieldes asakis, sqesisa 
da arasrulwlovanTa sxva moTxovnilebebis gaTvaliswinebiT.

havanis wesebis Tanaxmad, arasrulwlovnis ojaxs an mis meurves, 
agreTve arasrulwlovnis mier dasaxelebul nebismier pirs ufleba 
unda hqondes, moTxovnis safuZvelze, informirebuli iyos arasrul-
wlovnis janmrTelobis mdgomareobis Sesaxeb da misi janmrTelobis 
mniSvnelovani cvlilebebis Sesaxeb. Tavisuflebis aRkveTis dawese-
bulebis direqtori valdebulia dauyovnebliv, aranakleb 48 saaTis 
ganmavlobaSi, acnobos Sesabamisi arasrulwlovnis ojaxs an meurves 
an sxva dasaxelebul pirs arasrulwlovnis gardacvalebis an iseTi 
avadmyofobis Sesaxeb, romelic moiTxovs arasrulwlovnis saswrafo 
transportirebas romelime samoqalaqo samedicino dawesebulebaSi 
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an Tu igi klinikur zedamxedvelobas saWiroebs Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebaSi. im SemTxvevaSi, Tu arasrulwlovani ucxo qveynis 
moqalaqea, zemoT aRniSnulTagan erT-erTi mdgomareobis gamovle-
nis SemTxvevaSi Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis administracia 
valdebulia Seatyobinos im qveynis sakonsulos, romlis moqalaqe-
caa arasrulwlovani, an sakonsulos, romelic saxelmwifoTaSorisi 
SeTanxmebis safuZvelze zrunavs da Tvalyurs adevnebs konkretuli 
arasrulwlovnis interesebis dacvasa da uflebebis realizacias.

patimrobaSi myofi arasrulwlovnis gardacvalebisas unda Cat-
ardes damoukidebeli mokvleva sikvdilis mizezebis dasadgenad, rom-
lis daskvnac xelmisawvdomi unda gaxdes uaxloesi naTesavebisaTvis. 
amgvari mokvleva aucilebelia arasrulwlovnis gaTavisuflebidan 
eqvsi Tvis vadaSi gardacvalebis SemTxvevaSic, rodesac arsebobs 
safuZvliani eWvi, rom gardacvaleba ukavSirdeba misi patimrobis pe-
riods.

havanis wesebis Sesabamisad, arasrulwlovani maqsimalurad male 
unda iyos informirebuli ojaxis wevris gardacvalebis, seriozuli 
avadmyofobis an dazianebis Sesaxeb da mas saSualeba unda mieces dae-
swros gardacvlilis dakrZalvas an moinaxulos umZimes mdgomareo-
baSi myofi piri.

gare samyarosTan urTierTobis TvalsazrisiT gaerTianebuli 
erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa 
dasacavad gansazRvravs, rom yvela arasrulwlovans ufleba unda 
hqondes werilobiT an telefoniT, aranakleb kviraSi orjer, ekon-
taqtos misTvis sasurvel adamians, Tu es mas kanoniT ar ekrZale-
ba. Sesabamisad, gaeros wesebi adgens arasrulwlovnisaTvis gare sa-
myarosTan werilobiTi an telefoniT kontaqtis minimalur odenobas 
(romelze naklebic miuRebelia gare samyarosTan srulfasovani kon-
taqtisaTvis), Tumca iqve uSvebs aRniSnuli uflebis an/da sakontaqto 
pirTa wresTan mimarTebiT garkveul pirTan an pirebTan urTierTobis 
SezRudvis SesaZleblobas, rac erovnuli kanonmdeblobiT unda iyos 
gansazRvruli.

gare samyarosTan kontaqtis TvalsazrisiT, rac samarTliani da 
humanuri mopyrobis arsebiTi nawilia da aucilebelia arasrulwlov-
nis sazogadoebisken mosabruneblad, umniSvnelovanes faqtors war-
moadgens arasrulwlovnis kontaqti Tavis ojaxTan, megobrebsa da sxva 
pirebTan, aseve reputaciis mqone organizaciebis warmomadgenlebTan. 
maT unda hqondeT ufleba datovon Tavisuflebis aRkveTis dawese-
buleba ojaxis monaxulebis mizniT da miiRon specialuri nebarTva 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis datovebisTvis saganmanaTle-
blo, profesiuli Tu sxva mniSvnelovani mizeziT. arasrulwlovnis 
mier sasjelis moxdisas Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis gareT 
gatarebuli dro mas sasjelis vadaSi unda CaeTvalos.

yvela arasrulwlovans ufleba unda hqondes periodulad da 
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xSirad _ kviraSi erTxel, magram aranakleb TveSi erTxel _ miiRos 
mnaxvelebi iseT pirobebSi, rom daculi iyos arasrulwlovnis piradi 
cxovrebis, kontaqtebis, ojaxsa da advokatTan SeuzRudavi komunika-
ciis moTxovnebi.

arasrulwlovnebs SesaZlebloba unda hqondeT mudmivad in-
formirebuli iyvnen siaxleebis Sesaxeb gazeTebis, Jurnalebisa da 
sxva publikaciebis, radiosa da satelevizio gadacemebis saSualebe-
biT.

yuradsaRebia havanis wesebi, romlebic arasrulwlovanTa mimarT 
fizikuri SezRudvebisa da Zalis gamoyenebis SezRudvas exeba. ker-
Zod, standartis mixedviT, SezRudvis saSualebebisa da Zalis gam-
oyeneba mxolod im gamonaklis SemTxvevebSia nebadarTuli, rodesac 
amowurulia kontrolis yvela sxva meTodi, romlebmac ver gaamarT-
la da Tu maTi gamoyeneba naTladaa nebadarTuli da dakonkretebuli 
Sesabamisi kanoniTa da maregulirebeli wesebiT. aRniSnuli SezRud-
vis saSualebebi ar unda iyos arasrulwlovnisTvis damamcirebeli an/
da Seuracxmyofeli. Sesabamisad, xsenebuli saSualebebi SezRudulad 
da maqsimalurad mcire vadiT unda iqnes gamoyenebuli. Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebis direqtoris brZanebiT, amgvar RonisZiebas 
SesaZloa mimarTon arasrulwlovnis mier TviTdazianebis, sxvebis da-
zianebis an qonebis seriozulad ganadgurebis prevenciis mizniT. ase-
Ti SemTxvevebis arsebobisas, dawesebulebis direqtori unda moeTaT-
biros samedicino da sxva Sesabamis personals da amis Sesaxeb moaxse-
nos zemdgom administraciul organos.

gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTa dasacavad krZalavs personalis mier iaraRis tare-
bas da gamoyenebas nebismier patimrobis an Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi, sadac imyofebian arasrulwlovnebi.

havanis wesebi adgens arasrulwlovnebTan gasatarebeli dis-
ciplinuri procedurebis standartebsac. yoveli disciplinuri 
RonisZieba, romelic warmoadgens sastik, araadamianur an Rirsebis 
Semlaxav mopyrobas, kategoriulad unda iqnes akrZaluli, maT Soris, 
sxeulebrivi sasjelebi, bnel sakanSi moTavseba, karceri an ganmar-
toebiTi patimroba an sxva saxis sasjeli, romelmac SeiZleba daazia-
nos Sesabamisi arasrulwlovnis fizikuri an sulieri janmrTeloba. 

havanis wesebi dauSveblad miiCnevs dietis Semcirebas an arasrul-
wlovnisaTvis ojaxis wevrebTan Sexvedraze uaris Tqmas, ra mizansac 
unda emsaxurebodes xsenebuli.

miuxedavad imisa, rom Sroma yovelTvis unda ganixilebodes, ro-
gorc saganmanaTleblo saSualeba da arasrulwlovnis waxaliseba 
sazogadoebaSi dabrunebisaTvis mosamzadeblad, igi ar unda iyos da-
kisrebuli disciplinuri sasjelis saxiT.

ar SeiZleba arasrulwlovnis orjer dasja erTi da imave disci-
plinuri gadacdomisaTvis, iseve rogorc dauSvebelia koleqtiuri 
sanqciebis arseboba.
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Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebidan sazogadoebaSi dabrune-
basTan dakavSirebiT havanis wesebi aRniSnavs, rom Sesabamisi kompe-
tenciis mqone organoebma unda uzrunvelyon arasrulwlovanTaTvis 
iseTi daxmarebisa da momsaxurebis gaweva, romelic am ukanasknelT 
sazogadoebaSi Tavis damkvidrebaSi daexmareba. aRniSnuli daxmareba 
da momsaxureba, SesaZleblobis farglebSi, unda uzrunvelyofdes 
arasrulwlovanTaTvis saTanado sacxovreblis micemas, dasaqmebas, 
tansacmlisa da sakmarisi saxsrebis gamoyofas, samyofs garkveuli 
periodis ganmavlobaSi minimaluri moTxovnilebebis dasakmayofile-
blad, ris mizansac warmatebuli reintegraciis xelSewyoba warmoad-
gens. amgvari daxmarebisa da momsaxurebis ganmaxorcielebeli kom-
petenturi organoebis warmomadgenlebs urTierToba unda hqondeT 
msjavrdebul arasrulwlovnebTan manam, sanam es ukanasknelni Tavi-
suflebis aRkveTis dawesebulebaSi imyofebian winaswari konsulta-
ciebis warmoebisa da saWiro informaciis miRebis mizniT, rac aras-
rulwlovnebs sazogadoebaSi dabrunebaSi daexmareba.

gansakuTrebuli principebia damkvidrebuli arasrulwlovanTa 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi momuSave personalisaTvis, 
romlis amosavali principi xazs usvams movaleobebis ganxorcielebi-
sas personalis mier adamianuri Rirsebisa da fundamenturi ufle-
bebis pativiscemasa da dacvas. kerZod, dawesebulebis arcerT wevrs 
ar unda hqondes ufleba Caidinos, waaqezos an Seiwynaros nebismieri 
qmedeba, romelic warmoadgens wamebas an nebismieri saxis uxeS, sastik, 
araadamianur an Rirsebis Semlaxav mopyrobas, dasjas, disciplinis 
Secvlas, rac unda iyos aRniSnulis piroba da qveteqsti. amasTanave, 
TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dasacavad personalis yove-
li wevris mimarT dawesebuli unda iyos gaeros wesebis ganuxreli 
dacva.

personali movalea uzrunvelyos arasrulwlovanTa fizikuri da 
sulieri janmrTelobis sruli dacva, aseve daicvas isini fizikuri, 
seqsualuri, emociuri Zaladobisa da eqspluataciisagan da saWiroe-
bis SemTxvevaSi, uzrunvelyos gadaudebeli samedicino daxmareba.

mniSvnelovania, rom personalis yovelma wevrma pativi sces aras-
rulwlovnis piradi cxovrebis uflebas, kerZod, daicvas arasrulw-
lovnebsa an maT ojaxebTan dakavSirebuli yvela is konfidencialuri 
sakiTxi, romlebic maTTvis cnobili gaxda samsaxurebrivi mdgomareo-
bidan gamomdinare.

TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dasacavad gaeros wesebi 
mouwodebs personalis TiToeul wevrs, yvelaferi gaakeTos imisaT-
vis, rom minimumamde daiyvanos nebismieri sxvaoba, romelic arsebobs 
Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis SigniT da mis gareT, radgan 
arsebiT sxvaobas SeuZlia daakninos arasrulwlovnis, rogorc ada-
mianis, Rirseba.
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7. cixis evropuli wesebi

cixis evropuli wesebi gansazRvravs zogad standartebs yvela 
kategoriis TavisuflebaaRkveTili pirebisaTvis. Sesabamisad, aRniS-
nuli standartebi vrceldeba arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil 
pirebzec. Tumca, ramdenime wesi uSualod miuTiTebs gansakuTrebul 
saWiroebebsa da midgomebze, romelTa danergva da gamoyenebac 
aucilebelia arasrulwlovani pirebisTvis patimrobisa da Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebis farglebSi saTanado pirobebis Seqm-
nis mizniT.

cixis evropuli wesebis mixedviT (wesebi 77-82), yvela Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebas unda hqondes sruli saganmanaTle-
blo programa, raTa yvela TavisuflebaaRkveTilma pirma SeZlos 
garkveuli individualuri interesebisa da moTxovnilebebis dakmay-
ofileba. aseTi programis mizani unda iyos resocializaciis gaad-
vileba da TavisuflebaaRkveTil pirTa TavianT Tavze Seqmnili war-
modgenis, Rirsebisa da damokidebulebebis gaumjobeseba.

saganmanaTleblo programebi miCneul unda iqnes imave statusisa 
da anazRaurebis mqone saqmianobad, rogoric aris dasaqmebulis Sro-
ma, Tu saganmanaTleblo saqmianoba mimdinareobs Cveulebriv samuSao 
saaTebSi da is TavisuflebaaRkveTilis sasjelis gegmis ganuyofeli 
nawilia.

Tavisuflebis aRkveTisa da probaciis samsaxurebma gansakuTreb-
uli yuradReba unda dauTmon axalgazrda damnaSaveebisa da ucxoe-
li patimrebis an specialuri kulturuli Tu eTnikuri saWiroebebis 
mqone patimrebis ganaTlebas.

specialuri saganmanaTleblo programebis organizeba unda mox-
des konkretuli sirTuleebis mqone TavisuflebaaRkveTili pirebi-
saTvis, romlebsac wera-kiTxvasTan an angariSTan dakavSirebiT prob-
lemebi aqvT.

SeZlebisdagvarad, yvela TavisuflebaaRkveTili piris saganmana-
Tleblo programa integrirebuli unda iyos erovnuli ganaTlebis 
sistemaSi, ise rom  man SeZlos gaTavisuflebis Semdeg gaagrZelos 
ganaTlebis miReba.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebas unda hqondes biblioTeka 
yvela kategoriis TavisuflebaaRkveTili pirebisaTvis. biblioTeka 
Sevsebuli unda iyos rogorc gasarTobi, ise sagnmanaTleblo xasi-
aTis wignebiT. unda moxdes TavisuflebaaRkveTilTa mxardaWera bib-
lioTekis gamoyenebis mizniT. Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
biblioTeka unda funqcionirebdes sazogadoebaSi arsebuli sajaro 
biblioTekis sistemasTan erTad, Tu amis SesaZlebloba arsebobs.

gamonaklis SemTxvevebSi, roca 18 wlamde asakis arasrulwlovnebi 
moTavsebuli arian mozrdilebisTvis gankuTvnil patimrobis an Ta-
visuflebis aRkveTis dawesebulebaSi, dawesebulebis xelmZRvanelo-
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bam unda uzrunvelyos, rom yvela TavisuflebaaRkveTili pirisTvis 
gaweuli momsaxurebis garda, arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil 
pirebs, zemoxsenebul saganmanaTleblo momsaxurebasTan erTad, 
gaewioT socialuri, fsiqologiuri, religiuri mzrunveloba da 
gamojansaRebis RonisZiebebi an sazogadoebaSi arasrulwlovanTaTvis 
arsebuli programebis ekvivalenturi RonisZiebebi.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis TanamSromlebi, romleb-
mac, savaraudod, unda imuSaon TavisuflebaaRkveTili pirebis iseT 
specifikur jgufebTan, rogorebic arian: ucxoelebi, qalebi, aras-
rulwlovani an gonebrivi SezRudulobis mqone TavisuflebaaRkveTi-
li pirebi, unda momzadnen im specifikur sakiTxebSi, romlebic gamom-
dinareobs maTi samuSaos xasiaTidan (wesi 81.3.).

8. evropuli wesebi arasrulwlovan patimrebTan mimarTebiT
sanqciebisa da zomebis gamoyenebis Taobaze

arasrulwlovan patimarTa mimarT sanqciebisa da zomebis gam-
oyenebis Taobaze evropuli wesebi (Semdgom teqstSi wesebi) exeba 
sazogadoebaSi rogorc sanqciebisa da zomebis Sefardebas, ise maT 
aRsrulebas, agreTve _ Tavisuflebis aRkveTas. Tavisi arsiT aRniS-
nuli dokumenti emsgavseba sazogadoebrivi sanqciebisa da zomebis 
Taobaze evropul wesebsa da evropuli cixis wesebs, im gansxvavebiT, 
rom igi arasrulwlovanTa sakiTxebs moicavs, xolo danarCeni ori 
dokumenti ZiriTadad zrdasrulTa sakiTxebs exeba. Tumca, evropu-
li wesebi ufro farTo masStabs moicavs, vidre zrdasrulebTan da-
kavSirebuli dokumentebi, radgan igi exeba yvela arasrulwlovans, 
romelTac danaSaulis CadenisTvis aRekveTaT Tavisufleba, miuxeda-
vad imisa, Tu sad arian isini ganTavsebuli _ Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi, aRmzrdelobiT Tu fsiqiatriul dawesebulebebSi. es 
gasakviric ar aris, radgan TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebs 
srulwlovnebis msgavsi bevri saWiroeba da moTxovnileba aqvT, amas-
Tanave, sxvadasxva evropul qveyanaSi maT sakiTxze zrunaven dawese-
bulebebi, romlebic xSir SemTxvevaSi warmoadgenen sxvadasxva sax-
elmwifo departamentis Semadgenel nawils. zogierTi es sanqcia da 
zoma dakisrebuli aqvT im arasrulwlovnebs, romlebic ar yofilan 
cnobili damnaSaved (magaliTad, winaswar patimrobaSi myofi aras-
rulwlovnebi, romlebic sasamarTlo ganxilvas elodebian). is faqti, 
rom maTze moqmedebs evropuli wesebi, ar iwvevs maT mimarT moqmedi 
udanaSaulobis prezumfciis ugulebelyofas an SezRudvas. amgvari 
kategoriis arasrulwlovanTa evropuli wesebis farglebSi moxvedra 
imis maniSnebelia, rom isinic eqvemdebarebian evropuli wesebiT ga-
rantirebuli uflebebiT dacvas.

aRsaniSnavia, rom evropul wesebSi asaxuli zogierTi norma yur-
adRebas amaxvilebs erovnul kanonmdeblobaze.
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evropuli wesebis farTo areali asaxulia maT struqturaSi, ker-
Zod:

-	 nawili I exeba Zireul principebs, moqmedebis farglebsa da 
ganmartebebs dakavSirebuls TavisuflebaaRkveTil arasrulw-
lovnebTan;

-	 nawili II exeba im arasrulwlovnebs, romelTa mimarTac gamoiy-
eneba sanqciebi da zomebi;

-	 nawili III adgens zogad wesebs, romlebic ukavSirdeba Tavisu-
flebis aRkveTis nebismier formas. nawili III moicavs yvela specifi-
kur wess, romlebic, zogad wesebTan erTad, exeba policiaSi dakave-
bul, winaswar patimrobasa da Tavisuflebis aRkveTis sxva pirobebSi 
myof yvela arasrulwlovans, garda msjavrdebulebisa, aRmzrdelo-
biT dawesebulebebs da fsiqiatriul dawesebulebebs;

-	 wesebi, romlebic mocemulia IV-VIII nawilebSi, aseve exeba yvela 
arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil pirs, romlebzec es wesebi vr-
celdeba, ufro konkretulad: samarTlebrivi konsultacia da dax-
mareba (nawili IV), gasaCivrebis procedurebi, inspeqtireba da moni-
toringi (nawili V), personali (nawili VI), Sefaseba, kvleva, muSaoba 
mediasa da sazogadoebasTan (nawili VII) da wesebSi cvlilebebis Setana 
(nawili VIII).

winamdebare qveTavSi mimoxiluli iqneba is wesebi, romlebic gan-
sakuTrebul mniSvnelobas sZens dokuments da standartebis gansaz-
RvriT uzrunvelyofs TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebisT-
vis Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi saTando garemos Seqmnas 
maTi Semdgomi resocializaciisa da reintegraciis mizniT.

Sesavali adgens rekomendaciis zogad miznebs, mimarTuls im dam-
naSaveebis uflebebis aRiarebisa da usafrTxoebis dacvisaken, romle-
bic eqvemdebarebian mocemuli rekomendaciiT dafarul intervenciis 
formebs. is aRiarebs, rom arasrulwlovani damnaSaveebi met-naklebad 
daculi arian rekomendaciaSi CamoTvlili saerTaSoriso da evropu-
li instrumentebiT. masSi gaTvaliswinebuli meqanizmebi momavalSic 
unda iqnes aRiarebuli. amasTan dakavSirebiT is aseve miuTiTebs ev-
ropuli cixis wesebisa da sazogadoebis sanqciebsa da zomebze evro-
puli wesebis relevanturobaze. Tumca, aRniSnuli wesebi aRemateba 
nebismier sxva instruments da unda iyos pirveli wyaro im arasrul-
wlovan TavisuflebaaRkveTil pirebTan urTierTobisas, romlebic 
misi moqmedebis arealSi eqcevian.796

wesebi xazgasmiT aRniSnavs, rom Tavisuflebis aRkveTa SeiZleba 
Seefardos arasrulwlovans mxolod im SemTxvevaSi, Tu misi danaSau-
lebrivi qmedeba damtkicda. mis upirveles mizans saganmanaTleblo 
da socialuri integracia warmoadgens. winaswari patimrobis peri-

796  European Committee on Crime Problems (CDPC) _ Council for Penological Co-operation 
(PC-CP) _ Draft Commentary to the European Rules for Juvenile Offenders subject to sanctions or 
measures, 23 September 2008, at [https://wcd.coe.int].
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odSi igi SeiZleba gamoyenebul iqnes iseTi mizezebis gamo, rogoricaa 
arasrulwlovnis sasamarTlos winaSe wardgenis uzrunvelyofa, mis 
mier sxva danaSaulis Cadenisa da mowmeebsa da mtkicebulebebze ze-
moqmedebis prevencia. mniSvnelovania, rom wesebi miuTiTeben Tavisu-
flebis aRkveTasTan erTad damatebiTi damsjeli RonisZiebebis ganx-
orcielebas arasrulwlovan damnaSaveTa mimarT. aRniSnuli principi 
axsenebs im qveynebs, romlebSic, danaSaulis simZimis xasiaTis mixed-
viT, dadgenilia reJimebis sxvadasxva forma, rom Sexedon TavianT 
politikas evropis gadasaxedidan, romlis mixedviTac Tavisuflebis 
aRkveTa ar unda moicavdes sxva damatebiT SezRudvebs, rac aucile-
belia TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis, dawesebulebaSi 
myof sxva pirTa da personalis usafrTxoebisa da uSiSroebis uzrun-
velsayofad. es sulac ar niSnavs imas, rom usafrTxoebis doneebis 
mixedviT diferencireba ar unda iqnes gamoyenebuli. Tu frTxili, 
mecnieruli riskis Sefaseba gviCvenebs, rom arasrulwlovnebi sa-
SiSroebas warmoadgenen, SesaZlebelia moxdes maTi ganTavseba ufro 
dacul dawesebulebaSi gansxvavebiT ufro naklebi riskis matarebeli 
arasrulwlovnebisagan. Tumca, ar unda dagvaviwydes, rom es mxolod 
dasawyisia progresuli sistemisa, romlis mizanicaa sazogadoebaSi 
etapobrivad dasabruneblad moamzados maRali riskis matarebeli 
damnaSaveebi. aq gaTvaliswinebuli unda iyos xanmokle Svebulebebis 
periodebi da sasjelis moxdis bolo etapze ufro Ria tipis dawese-
bulebebSi ganTavseba.

wesebi aRniSnavs, rom Tavisuflebis aRkveTis yvela forma unda 
eqvemdebarebodes sasjelis moxdisgan vadamde gaTavisuflebis siste-
mas. sxva sityvebiT rom vTqvaT, unda arsebobdes samarTlebrivi 
normebi, romlebic gansazRvravs vadamde adre gaTavsuflebis iseT 
winapirobebs, rogorebicaa mcire dro, romelic arasrulwlovanma 
vadamde adre gaTavisuflebamde sasjelis saxiT unda moixados, prog-
nozirebadi Sefasebebi da gaTavisuflebis Semdeg zedamxedvelobis 
periodi da pirobebi. dadasturda, rom vadamde adre gaTavisuflebis 
msgavsma sqemam wvlili Seitana socialuri reintegraciis procesSi. 
misi zegavlena cxadia maSin, rodesac is gaTavisuflebisaTvis pro-
gresuli mzadebisa da gangrZobadi mzrunvelobis Semadgeneli nawil-
ia.

wesebi moicavs zogad principebs Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebis farglebSi yoveldRiuri aqtivobebis ganxorcielebasTan 
dakavSirebiT, rac mizanmimarTuli unda iyos arasrulwlovanTa re-
integraciis gaumjobesebisken. aRniSnulis uzrunvelsayofad Tavi-
suflebaaRkveTil arasrulwlovnebs unda SeeTavazoT azrobrivi 
RonisZiebebi da CarTuloba, rac asaxuli unda iyos maTTvis SemuSave-
bul samoqmedo gegmaSi. fizikuri da gonebrivi janmrTelobis, saku-
Tari Tavis pativiscemisa da pasuxismgeblobis grZnobis ganviTarebis 
mizani  zemoqmedebas axdens wesebis adamianur midgomaze. Tavisu-
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flebis aRkveTis dawesebulebis valdebulebaa msgavsi aqtivobebisa 
da CarTulobis  uzrunvelyofa, rasac arasrulwlovanma mxari unda 
dauWiros maTSi monawileobis miRebiT. arasrulwlovnis mier aqtiuri 
monawileoba dagegmil RonisZiebaTa warmatebis aucilebeli pirobaa, 
rac mxardaWeril unda iqnes waxalisebebisa da miRwevebis aRniSvnis 
srulyofili sistemiT. msgavsma sistemam unda moicvas saswavlo da 
profteqnikuri treningebi, iseve, rogorc muSaoba da dasveneba.

wesebi aZlierebs TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa aqti-
ur monawileobas, waaxalisebs ra arasrulwlovnebs wamoWran da ga-
nixilon dawesebulebaSi cxovrebisa da reJimis zogad pirobebTan da-
kavSirebuli sakiTxebi administraciasTan rogorc individualurad, 
ise koleqtiuri formiT. msgavsi monawileobiTi xasiaTis aqtivoba 
gansakuTrebuli mniSvnelobisaa, radgan arasrulwlovnebi am formiT 
grZnoben TavianT CarTulobas gadawyvetilebebis miRebaSi, romlebic 
maT arsebul mdgomareobasa da momaval ganviTarebas exeba.

wesebi avaldebulebs saxelmwifos, daicvas misi mzrunvelobis 
qveS myofi yoveli adamiani sxva TavisuflebaaRkveTili pirebis an 
personalis mxridan ganxorcielebuli Zaladobisgan. swored ami-
tom, SesaZloa, SedarebiT axalgazrda arasrulwlovnebi zrdasruli 
arasrulwlovnebisgan gancalkevebiT ganTavsdnen, risi mizezic maTi 
fizikuri da fsiqologiuri ganviTarebis ukeT dacva iqneba. upirate-
soba unda mieniWos im strategiebsa da zomebs, romlebic danaSau-
lebrivi qmedebebis prevencias axdenen (Zaladoba, daSineba an SantaJi, 
romlebic zog SemTxvevaSi SeiZleba asocirdebodes subkulturas-
Tan) sxvadasxva arasrulwlovnis droebiT erTmaneTisgan izolire-
biT, Tumca, specifikur SemTxvevebSi ufro mizanSewonili iqneba msx-
verplis dacva sxva ufro dacul dawesebulebaSi an dawesebulebis 
ganyofilebaSi gadayvaniT. bevr qveyanaSi adgilobrivi kanonmdebloba 
avaldebulebs Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis administracias 
efeqturad daicvas savaraudo msxverpli. dawesebulebebma unda Sei-
muSaon Zaladobis prevenciis sistematuri strategiebi. amis miRweva 
SesaZlebelia personalis gadamzadebiT kritikul situaciebSi moq-
medebasTan dakavSirebiT, aseve unda miiRos yvela zoma, romlebic 
xels uwyobs personalsa da arasrulwlovnebs Soris da arasrulw-
lovanTa Soris urTierTobebis gaumjobesebas.

wesebi exeba empiriul swavlebasac, romelic gviCvenebs, rom Tavi-
suflebis aRkveTis dawesebulebebSi moTavsebuli arasrulwlovnebis 
umravlesobam bavSvobaSi ganicada fizikuri, gonebrivi Tu seqsua-
luri Zaladoba. Sesabamisad, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
personalma gansakuTrebuli yuradReba unda miaqcios amgvar saqmeebs 
da SeimuSaos Carevis forma, romelic gamiznuli iqneba amgvari Za-
ladobis SesaZlo negatiuri Sedegebis ganeitralebisTvis.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebis funqcionaluri gansx-
vaveba aris fundamenturi principi im institutebisTvis, romlebic 
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orientirebuli arian daakmayofilon iq moTavsebul arasrulwlov-
anTa socialuri da saganmanaTleblo saWiroebebi. individualuri 
mopyrobis gegmebi SeiZleba ganxorcieldes mxolod im Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebebSi, romlebic koncentrirebuli arian aras-
rulwlovanTa moTxovnebsa da saWiroebebze. didi zomis Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebebSi individualuri midgomis SesanarCuneblad 
saWiroa konkretuli funqciebis matarebeli sxvadasxva ganyofilebis 
arseboba specifikuri mopyrobisa da saganmanaTleblo saWiroebebis 
dasakmayofileblad.

wamebis prevenciis komitetma TurqeTSi 2004 wels ganxorcieleb-
uli vizitis farglebSi aRniSna, rom arasrulwlovnis patimrobisaT-
vis damaxasiaTebeli garemo unda akmayofilebdes Semdeg moTxovnebs: 
1) cxovreba patara saTavsoebSi; 2) Sefasebis saTanado sistema ganyo-
filebebis Sesaferisi ganTavsebis uzrunvelsayofad; 3) multidisci-
plinuri gundi (mizanSewonilia rom warmodgenili iyos orive sqesis 
warmomadgeneli), romelTac gavlili eqnebaT arasrulwlovnebTan 
muSaobis kursebi; 4) ganaTlebis sruli programa maTTvis, visac jer 
ar Sesrulebia skolis damTavrebis asaki; gansakuTrebuli yuradReba 
unda daeTmos wera-kiTxvisa da maTematikis swavlas; ufrosi asakis 
arasrulwlovanTaTvis swavlis gagrZelebisa da profteqnikuri swav-
lebis organizeba; 5) Senoba-nagebobebi, romlebmac saSualeba unda 
miscen arasrulwlovnebs axlo kontaqti iqonion ojaxis wevrebTan. 
wamebis prevenciis komiteti rekomendacias uwevs zemoxsenebuli kom-
ponentebis arsebobas arasrulwlovanTaTvis moqmed da momavalSi gax-
snil yvela Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi, miuxedavad imisa, 
iqneba es patimrobis Tu Tavisuflebis aRkveTis dawesebuleba.797

empiriulma kvlevam daadastura, rom usafrTxoebis mimarT na-
klebad mkacri midgomis mqone institutebs ufro mcire problema 
hqondaT TviTmkvlelobasTan, TviTdazianebasa da agresiul qmede-
bebTan dakavSirebiT. fundamenturi uflebebis minimaluri SezRud-
vis principi dakavSirebulia proporciulobis principTan, rac ga-
rantirebulia bevr nacionalur konstituciaSi. damatebiT, normal-
izaciis principi, romlis mixedviTac, institutSi cxovreba SeZlebi-
sdagvarad unda uaxlovdebodes sazogadoebaSi cxovrebis pozitiur 
aspeqtebs, udidesi mniSvnelobisaa. aRniSnuli midgoma xels uwyobs 
aseve momsaxure personalis, iseve rogorc farTo sazogadoebis dac-
vas. mxolod normalizaciis dadebiT aspeqtebze miTiTeba naTels 
xdis, rom sazogadoebis uaryofiTi mxareebi ar unda aisaxos insti-
tutebis SigniT. 

arasrulwlovnebis institutebi unda iyos marTvisTvis Sesabam-
isi zomis. SeuZlebelia evropis masStabiT ganisazRvros special-
uri maqsimaluri zoma. arasrulwlovnebis Tavisuflebis aRkveTis 

797  Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the CPT from 16-29 
March 2004 (CPT/Inf(2005)18, paragraph 73), [www.cpt.coe.int/].
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zogierTi instituti ramdenime aseuli adgiliT ufro didia (ro-
gorc aRmosavleT evropasa an germaniaSi), maSin roca sxva qveynebs 
xSirad mxolod 15-30 adgili aqvT, magaliTad skandinaviis qveynebSi 
an SveicariaSi. ukanaskneli franguli midgoma Seqmniliyo axalgazr-
duli penitenciuri instituti araumetes 60 adgiliT, miCneul unda 
iqnes rogorc kargi praqtika, personalis donisa da im aqtivobebis 
diapazonis gaTvaliswinebiT, romelsac adgili aqvs aRniSnul insti-
tutSi. amavdroulad, franguli midgoma _ SeeqmnaT daxuruli sa-
ganmanaTleblo instituti _ aseve imsaxurebs pozitiur Sefasebas. 
aseT daxurul institutebs aqvT araumetes 10 agdilisa (saganmana-
Tleblo personalis daaxloebiT 20 adgiliT). institutis mTliani 
zomis miuxedavad, mniSvnelovania institutebi daiyos sacxovrebel 
nawilebad, romlebsac eqnebaT daaxloebiT 10, magram araumetes 15 
adgilisa. institutebis ufro patara sacxovrebel nawilebad dayo-
fa aris intervenciis efeqturi sistemis organizebis saukeTeso gza. 
aRniSnuli aseve exeba winaswari dakavebis dawesebulebebs, Tumca aseT 
SemTxvevaSi SeiZleba Seiqmnas praqtikuli siZneleebi, vinaidan, ro-
gorc wesi, arasrulwlovnebi, romlebic braldebuli arian erTsa da 
imave danaSaulSi monawileobisaTvis, cal-calke imyofebian. amasTan, 
socialuri unarebi ufro advilad iswavleba patara jgufebSi. pata-
ra jgufebis cxovrebis dinamika metad ubiZgebs arasrulwlovnebs sa-
kuTar Tavze aiRon pasuxismgebloba TavianTi yoveldRiuri cxovrebis 
organizebaze. es gulisxmobs Tavis movlas da ufro farTod sxvebTan 
praqtikuli sakiTxebis gadawyvetas demokratiuli gziT.

arasrulwlovanTa dawesebulebebi teritoriulad unda ganTavs-
des advilad misadgom adgilebSi, imisaTvis rom xeli Seewyos aras-
rulwlovnebisa da maTi mSoblebis urTierTobas. maT integrireba 
unda moaxdinon sazogadoebis socialur, ekonomikur da kulturul 
garemoSi. es exmareba gareT arsebul saagentoebTan/dawesebulebebTan 
urTierTobis damyarebaSi da zrdis gaTavisuflebis Semdeg warmateb-
uli reintegraciis SesaZleblobas. arasrulwlovanTa dawesebulebis 
mdebareobasTan dakavSirebuli moTxovna unda iTvaliswinebdes, rom 
arasrulwlovnebs TviTon SeuZliaT ganTavsdnen im dawesebulebebSi, 
romlebic advilad misadgomia maTi sacxovrebeli saxlebidan an im 
adgilebidan, sadac isini gaTavisuflebis Semdeg unda reintegrird-
nen. mniSvnelovania, rom arasrulwlovanTa dawesebulebebi ar iyos 
ganTavsebuli moSorebiT. is unda mdebareobdes iseT adgilas, sadac 
kargad daregulirebuli sajaro transporti moZraobs, imisaTvis 
rom iyos advilad misadgomi.

aseve gansazRvruli unda iyos kriteriumebi, Tu arasrulwlov-
nis romel konkretul saWiroebas rogori yuradReba sWirdeba. es 
Tavisuflad unda iyos Sesrulebuli saxelmwifoebSi, sadac Tavisu-
flebaaRkveTil arasrulwlovanTa raodenoba Zalian mcirea. aRniS-
nuli miuTiTebs individualizaciis principze. upiratesi mizani aris 
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uzrunvelyos arasrulwlovani pirebis fizikuri da fsiqologiuri 
integrireba da keTildReoba da Sesabamisad, maTi ganTavseba unda 
moxdes iseT dawesebulebebSi, romlebSic maTi adamianuri Rirseba 
yvelaze metad iqneba pativcemuli. aseve unda Seiqmnas erTiani gegma, 
romlis mizanic iqneba maTi pirovnuli ganviTareba, socialuri un-
arebisa da kompetenciebis ganviTareba, raTa gaTavisuflebis Semdeg 
gaagrZelon danaSaulisgan Tavisufali cxovreba da ipovon sakuTari 
adgili sazogadoebaSi.

rogorc zemoT aRvniSneT, erT-erTi principia arasrulwlovnebis 
ganTavseba maT saxlebTan an sazogadoebaSi integraciis adgilebTan, 
SeZlebisdagvarad, axlos mdebare dawesebulebebSi. aRniSnuli exmare-
ba mSoblebis CarTulobas, aseve Semdgomi mzrunvelobisa da keTil-
dReobis samsaxurebs socialuri reintegraciis procesSi. sxva mxriv, 
aseve arasrulwlovnis interesebidan gamomdinare, SeiZleba ukeTesi 
iyos misi moTavseba sacxovrebeli adgilidan moSorebiT, radgan Sei-
Zleba swored am dawesebulebaSi xorcieldebodes misi mdgomareo-
bisaTvis yvelaze xelsayreli intervencia.

Sesabamisi riskis Sefasebis Semdeg arasrulwlovani pirebis gan-
Tavseba unda moxdes dawesebulebebSi, romlebsac akrZalvisa da us-
afrTxoebis yvelaze dabali done aqvT, rac SeiZleba gamarTlebuli 
iyos TiToeuli piris SemTxvevaSi. aseve unda arsebobdes procedure-
bi, romlis meSveobiT yovelgvari dayovnebis gareSe iqneba SesaZle-
beli arasrulwlovani pirebis gadayvana meti simkacris mqone dawe-
sebulebidan naklebad SezRudul dawesebulebaSi iseT SemTxvevebSi, 
Tu miiCneva, rom isini ufro naklebi riskis matareblebi arian, vidre 
maTi Tavisuflebis aRkveTis momentSi.

dawesebulebebSi myofi arasrulwlovani patimrebis mniSvnelovani 
nawili itanjeba sxvadasxva saxis fsiqikuri aSlilobiT, romelic maT 
Tavisuflebis aRkveTamdec aReniSnebodaT, an aris am ukanasknelis 
Sedegi. damatebiT, fsiqikuri problemebi SeiZleba gamomdinareobdes 
mniSvnelovnad problemuri safuZvlebidan. zogjer rTulia gadawyvi-
to, aseTi pirebi fsiqikurad arian avad, Tu fsiqikuri aSliloba aqvT 
tanjvisa da situaciasTan Seugueblobis gamo. aqedan gamomdinare, 
fsiqiatri eqspertebi CarTuli unda iyvnen aseT SemTxvevebSi diag-
nozis dadgenis procesSi. Tu diagnozi gamoavlens seriozul fsiqi-
kur daavadebas, piris specializebul fsiqikur dawesebulebaSi ga-
dayvana gardauvalia.

mSoblebi da kanonieri damcveli informirebuli unda iyvnen 
rogorc sawyisi ganTavsebis adgilis Sesaxeb, ise sxva dawesebule-
baSi nebismieri gadayvanis Taobaze. ganTavsebasTan dakavSirebiT 
gadawyvetilebis miRebisas aucilebelia konsultacia Tavisufle-
baaRkveTil arasrulwlovanTan da Tu es praqtikulad SesaZlebelia, 
mis mSoblebTan an damcvelTan. aRniSnuli moicavs maTi azris gaT-
valiswinebas profesiul Tu saskolo ganaTlebasTan dakavSirebiT, 
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romelic maTma Svilebma unda miiRon dawesebulebaSi. Tumca gamon-
aklis SemTxvevebSi mSoblebi da damcvelebi SeiZleba ar iyvnen dain-
teresebuli dawesebulebis mier SeTavazebuli saganmanaTleblo pro-
gramebiT, an ubralod ar iyos SesaZlebeli maTTan dakavSireba. 

aucilebelia arasrulwlovanTaTvis calke dawesebulebebis arse-
boba da maTi mkacri izolireba mozrdilebisgan. arasrulwlovnebis 
zrdasrulebisgan gancalkeveba aris saerTaSoriso xelSekrulebebSi 
gaTvaliswinebuli  principi.

gancalkevebis principi savaldebuloa im SemTxvevaSic, roca, gam-
onaklisis saxiT, arasrulwlovnebi moTavsebuli arian mozrdilebi-
saTvis gankuTvnil dawesebulebaSi. amisi daSveba ar SeiZleba, gar-
da im SemTxvevisa, roca aRniSnuli arasrulwlovnis keTildReobis 
interess emsaxureba. es ganxiluli unda iyos yvela individualur 
SemTxvevaSi. aRniSnulis daSveba SeiZleba magaliTad maSin, rodesac 
sxva SemTxvevaSi moxdeba arasrulwlovnis sruli izolireba da is ver 
miiRebs monawileobas dawesebulebis mier SeTavazebul programebsa 
da aqtivobebSi. mniSvnelovania imis aRniSvna, rom am principisgan 
gadaxveva ar SeiZleba usafrTxoebis an disciplinis zomebis gamo. es 
SeiZleba moxdes mxolod im SemTxvevaSi, Tu arasrulwlovnis social-
uri integracia ukeT ganxorcieldeba mozrdilebisaTvis gankuTvnil 
dawesebulebebSi. praqtikulad gamoyenebadia gamonaklisi SemTxveva 
ufrosebTan moTavsebasTan dakavSirebiT TavisuflebaaRkveTili qa-
lebis SemTxvevaSi, vinaidan isini, mcirericxovnobis gamo sxvagvarad 
izolaciaSi aRmoCndebian. zrdasrul pirebTan erTad aqtivobebsa da 
programebSi monawileoba ar niSnavs, rom SesaZlebelia maTi erTad 
ganTavseba RamiT, Zilis dros. 

SesaZlebelia axalgazrda zrdasruli pirebis datoveba arasrul-
wlovanTa dawesebulebebSi mas Semdeg, rac isini miaRweven srulw-
lovanebas. mTavari idea aris  is, rom axalgazrda zrdasrul damna-
Saves unda SeeZlos sasjelis moxda imave dawesebulebaSi, imisaTvis 
rom garantirebul iqnes ganaTlebis pozitiuri Sedegi, romelic ar 
unda Seferxdes misi zrdasrulTa cixeSi gadayvaniT.

srulwlovanebis asakis miRwevis Semdeg arasrulwlovnebis da-
toveba arasrulwlovanTa dawesebulebebSi aris evropuli qveynebis 
saerTo praqtika. qveynebis umetesoba darCenili sasjelis aseT dawe-
sebulebaSi moxdis SesaZleblobas aZlevs 21 wlis asakamde pirebs. 
bevri qveyana ki aseT SesaZleblobas pirs aZlevs 23, 24 an 27 wlis 
asakamde. garda amisa, zogierT qveyanaSi axalgazrda damnaSaveebi, 
romelTac sasjeli miesajaT rogorc arasrulwlovnebs, unda gan-
Tavsdnen arasrulwlovanTa dawesebulebebSi. Tumca rogorc CPT 
aRniSnavs, amasTan dakavSirebiT, saWiroa frTxili menejmenti, im-
isaTvis rom moxdes ufrosi damnaSaveebis SesaZlo uaryofiTi gavle-
nis prevencia maTze umcros damnaSaveebze: `arasrulwlovani pirebisa 
da axalgazrda srulwlovani pirebis erTad ganTavsebis praqtika [...] 
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SeiZleba sasikeTo iyos axalgazrda pirebisaTvis, magram moiTxovs 
frTxil menejments, imisaTvis rom moaxdinos negatiuri qmedebis war-
moSobis prevencia, rogoricaa dominireba da eqspluatacia, maT So-
ris Zaladoba.~798

aucilebelia mamrobiTi da mdedrobiTi sqesis arasrulwlovani 
TavisuflebaaRkveTili pirebis gancalkeveba. Tumca gancalkeveba 
SeiZleba sxvadasxvanairad iqnes gagebuli, erTi mxriv, penitenciur 
dawesebulebebSi da, meore mxriv, mzrunvelobisa da fsiqikuri janmr-
Telobis dawesebulebebSi. pirvel SemTxvevaSi aseTi gancalkeveba 
ZiriTadad sasurvelia, vinaidan gogonebi aseT dawesebulebebSi, ro-
gorc wesi, zogadad arasrulwlovani mosaxleobis mcire jgufs Sead-
genen. arsebobs gogonebis meored msxverplad qcevis udavo riski. 
aRniSnuli realoba ar gamoricxavs erToblivi aqtivobebis SesaZle-
blobas, rogoricaa erToblivi skolebi an profesiuli treningebi 
da a. S. arsebuli praqtika aCvenebs, rom qali da mamakaci arasrul-
wlovnebi xSirad erTad imyofebian mzrunvelobisa da fsiqikuri 
janmrTelobis institutebSi. aRniSnuli ar gamoricxavs arc Semdeg 
praqtikas, rac xorcieldeba daniis penitenciur dawesebulebebSi, sa-
dac qali da mamakaci damnaSaveebi erTad arian ganTavsebuli zogierT 
(Ria tipis) dawesebulebaSi, rasac SeiZleba pozitiuri Sedegi hqondes 
specifikur kulturul konteqstSi. im dawesebulebebSi, sadac qali 
da mamakaci arasrulwlovnebi erTad arian ganTavsebuli, nebismier 
SemTxvevaSi garantirebulia, rom isini ar gaiyofen sacxovrebels Ra-
mis ganmavlobaSi.

adamianis uflebebis dacva mWidrod aris dakavSirebuli imis ga-
rantiasTan, rom sacxovrebeli pirobebi unda Seesabamebodes adami-
anuri Rirsebis standartebs. adamianis uflebebis darRveva Zalian 
xSirad xdeba RamiT da SabaT-kviras, roca Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebis personali amcirebs zedamxedvelobas, vinaidan Tvi-
Tonac raodenobrivad mcirdeba. aqedan gamomdinare, mniSvnelovania 
iseTi situaciebis aRmofxvra, rodesac arasrulwlovani SeiZleba 
Tanamesaknis msxverplad iqces. RamiT marto ganTavseba aris sauke-
Teso arCevani pirTa Soris Zaladobis prevenciisaTvis.

sacxovrebeli pirobebi zogadad unda qmnides garemos, romelic 
xels uwyobs fizikur da fsiqikur keTildReobas da arasrulwlov-
anTa pirovnul ganviTarebas da romelic pativs scems mis Rirsebas 
da, SeZlebisdagvarad, piradi cxovrebis xelSeuxeblobas. ar unda 
gamoiyenebodes didi saerTo sacxovreblebi, vinaidan isini saerTod 
ar aris piradi cxovrebis pativiscemis Sesaferisi. wamebis prevenciis 
komitetma Tavis meTerTmete zogad angariSSi799 aRniSna, rom didi 

798  ix. angariSi germaniis mTavrobas CPT-is mier germaniaSi vizitis Taobaze 
2005 wlis 20 noembridan 2 dekembramde [CPT/Inf (2007)18], paragrafi 106, 
[www.cpt.coe.int/].
799  CPT/Inf (2001)16; 11th General Report, [www.cpt.coe.int/].
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moculobis saerTo sacxovreblebi, romlebic isev gamoiyeneba zogi-
erT centralur da aRmosavleT evropis qveynebSi, arsebiTad arasa-
survelia. ramdenadac arasrulwlovnebis konkretuli dawesebule-
bebi ar SeiZleba gadakeTdes patara sacxovrebel dawesebulebebad 
erTadgiliani sacxovreblebiT, iq unda arsebobdes, sul mcire, imis 
SesaZlebloba, rom arasrulwlovnebma miiRon Sesvenebebis dro da 
gamoiyenon dawesebulebebis SesaZleblobebi, romlebic Seesabameba 
adamianis Rirsebasa da piradi cxovrebis pativiscemas. sacxovrebeli 
pirobebi ise unda iyos mowyobili, rom mniSvnelovani yuradReba eq-
ceodes emociur stimulirebas, sxva arasrulwlovan pirebTan asoci-
rebis SesaZleblobas da sportSi, fizikur varjiSebsa da dasvenebis 
dros aqtivobebSi monawileobas.

wamebis prevenciis komitetis mixedviT,800 unda ikrZalebodes erTi 
adamianisTvis erTadgilian sakanSi 6 kvadratul metrze naklebi far-
Ti, xolo saziaro sakanSi erTi adamianisTvis 4 kvadratul metrze 
naklebi farTi. centraluri da aRmosavleT evropis bevri qveynis 
kanonmdebloba jer ar Tanxvdeba aRniSnul standartebs, maSin roca 
sxva qveynebSi, miuxedavad imisa, rom aRniSnuli gaTvaliswinebulia 
kanonmdeblobaSi, ar aris Sesrulebuli praqtikaSi.

sveli wertilebi izolirebuli unda iyos oTaxis im nawilisgan, 
romelSic TavisuflebaaRkveTili pirebi cxovroben da ikvebebian. 
mniSvnelovania, rom erovnul kanonmdeblobas aqvs werilobiTi stan-
dartebi iatakis minimaluri farTobis, haeris kuburi Semadgenlobis, 
ganaTebis, gaTbobisa da ventilaciis Taobaze. rodesac arasrulw-
lovani TavisuflebaaRkveTili pirebi imyofebian saziaro sacxovreb-
elSi, unda Sefasdes msxverplad qcevis riski da unda gadaidgas nabi-
jebi mis Sesamcireblad.  garda amisa, saWiroa miRebul iqnes aras-
rulwlovani piris Tanxmoba saziaro sacxovrebelSi mis gadayvana-
mde. sxva sityvebiT rom vTqvaT, manam, sanam moxdeba gadawyvetilebis 
miReba arasrulwlovani piris mier sacxovrebeli adgilis gaziarebis 
Taobaze, dawesebulebis interesebze metad mxedvelobaSi unda iqnes 
miRebuli arasrulwlovani TavisuflebaaRkveTili piris interesi.

im mizniT, rom moxdes arasrulwlovani piris janmrTelobisa da 
usafrTxoebis dacva, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis person-
ali sacxovrebel adgils axlodan unda akvirdebodes, gansakuTrebiT 
Ramis ganmavlobaSi, arasrulwlovnebis Sewuxebis an SeSinebis gareSe. 
amasTan, unda arsebobdes efeqturi signalizaciis sistema Zalado-
briv msxverplad qcevis, janmrTelobis gauaresebis, ubeduri SemTx-
vevis, xanZris da sxva sagangebo SemTxvevebisaTvis.

prioriteti unda mieniWos im programebs, romlebic miznad isax-
aven arasrulwlovanTa pirovnul ganviTarebasa da maTi socialuri 
unar-CvevebiT aRWurvas, raTa acilebul iqnes maT mier ganmeorebiTi 
danaSaulis Cadena. arasrulwlovnebi unda waxalisdnen am programeb-
Si monawiloebisaTvis. 

800 evropuli cixis wesebis komentarebi, [www.coe.int].



294

arasrulwlovani TavisuflebaaRkveTili pirebi uzrunvelyofili 
unda iyvnen maTi asakis, sqesis, socialuri da kulturuli warsu-
lis, ganviTarebis etapisa da Cadenili danaSaulis Sesabamisi specifi-
kuri saganmanaTleblo programebiT. es ar gulisxmobs imas, rom Ta-
visuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis jgufebi aucileblad unda 
iyvnen ganTavsebuli  erTsa da imave sacxovrebel jgufebsa Tu qve-
danayofebSi. Tumca, mizanSewonili iqneba patimrobis sawyis da gaTa-
visuflebisaTvis mzadebis etapebze isini uzrunvelyofili iyvnen Se-
sabamisi programebiT. gaTavisuflebis mzadebis etapi umjobesi iqne-
ba ganxorcieldes Ria an naxevrad Ria tipis Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi, sadac naklebi SezRudvebi iqneba arasrulwlovanTa 
dawesebulebis SigniT gadaadgilebaze da uzrunvelyofili iqneba ka-
vSiri gare samyarosTan.

wesi 77 exeba reJimis iseT aqtivobebs, rogorebicaa: ganaTleba, 
piradi da socialuri ganviTareba, profesiuli xasiaTis treningi, 
reabilitacia da gaTavisuflebisaTvis momzadeba. unda aRiniSnos, 
rom ar aris aucilebeli arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebam uzrunvelyos yvela am aqtivobis ganxorcieleba.

rogorc wesi, arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis yvela 
dawesebulebam unda uzrunvelyos, sul mcire, saskolo da profesi-
uli xasiaTis ganaTleba, treningi socialuri unar-Cvevebis SesaZenad, 
fizikuri ganaTleba da sporti, SemoqmedebiTi aqtivobebi Tavisufal 
dros, RonisZiebebi TemSi, gaTavisuflebisTvis mzadeba da gaTavisu-
flebis Semdgomi mzrunveloba. Tumca, unda aRiniSnos, rom winaswari 
patimrobis SemTxvevaSi zemoxsenebuli aqtivobebis Sesruleba Sez-
Rudulia dawesebulebis SigniT gansaxorcielebeli aqtivobebiT. imis 
gamo, rom, rogorc wesi, sareJimo aqtivobebis organizeba patimrobis 
dawesebulebaSi problemuria, gansakuTrebuli yuradReba unda daeT-
mos sxvadasxva mizanmimarTuli RonisZiebis organizebas, magaliTad, 
rogorebicaa: saskolo swavleba, SemoqmedebiTi aqtivobebi Tavisu-
fal dros, hobi da varjiSi.

wesebi gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebs saskolo ganaTlebasa 
da profesiul daxelovnebas da maT dasaqmebaze win ayenebs. Sesabam-
isad, saswavlo procesi da profesiuli unar-Cvevebis daufleba Cveu-
lebriv samuSao saaTebSi unda ganxorcieldes da maTSi CarTuloba 
iseve unda waxalisdes, rogorc Cveulebriv samuSaoSi monawileoba 
dawesebulebis farglebSi.

wesebi prioritets aniWeben adgilobriv TemSi moqmedi skolebi-
sa da saswavlo centrebis mier organizebul saswavlo procesebze 
arasrulwlovani TavisuflebaaRkveTili pirebis daswrebas. saswavlo 
procesi SeiZleba mimdinareobdes mxolod Ria tipis dawesebulebis 
pirobebSi.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis SigniT ganxorcielebu-
li saganmanaTleblo saqmianoba SeiZleba gare saganmanaTleblo da 
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profesiuli daxelovnebis saagentoebis kompetencias warmoadgendes 
(magaliTad, ganaTlebis saministro an sxva saxelmwifo organoebi an 
profesiuli xasiaTis dawesebulebebi, romelTac SeuZliaT gansaz-
Rvron da ganaxorcielon saganmanaTleblo standartebi). Tumca, 
saWiroa regularuli Sefasebis ganxorcieleba (magaliTad, 6 TveSi 
erTxel mainc) im mizniT, rom gamovlindes, Tu ramdenad dasaSvebia 
gare saskolo da profesiuli daxelovnebis saswavlo programa Tavi-
suflebaaRkveTili arasrulwlovnebisTvis.

rogorc wesi, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi moxvedril 
arasrulwlovanTa umravlesobas damTavrebuli ara aqvs saskolo ga-
naTlebis miReba. arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawese-
bulebam, SesaZleblobis SemTxvevaSi, unda uzrunvelyos arasrulw-
lovanTa mier saskolo an profesiuli ganaTlebis gagrZeleba. es Sei-
Zleba problemuri da SeuZlebeli gaxdes, Tu saswavlo procesis gas-
agrZeleblad saWiroa laboratoriebi an Tavisuflebis aRkveTis vada 
imdenad mcirea, rom saswavlo procesSi CarTva arapraqtikulia. is 
arasrulwlovnebi, romelTac ar dausrulebiaT saskolo ganaTlebis 
miReba, SesaZloa aiZulon swavlis dasruleba. iZuleba SeiZleba gavr-
celdes im arasrulwlovnebze, romelTa asaki savaldebulo saskolo 
asakis Sesabamisia, an romlebic wera-kiTxvis ucodinrebi arian.

skolis dasrulebis atestatebSi ar unda iqnes aRniSnuli raime 
saxis kavSiri arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebule-
basTan. aRniSnuli pozitiuri praqtika unda SenarCundes im mizniT, 
rom ar moxdes arasrulwlovan damnaSaveTa stigmatizacia da xeli 
SevuwyoT maT samomavlo ganaTlebasa da SromiT bazarze gasvlas.

reJimisa da misi Semadgeneli elementebis gansazRvrasTan erTad 
evropuli wesebi adgenen arasrulwlovani TavisuflebaaRkveTili 
pirebis mimarT Zalis gamoyenebis standartebs. kerZod:

• arasrulwlovani TavisuflebaaRkveTili pirebis mimarT Sesa-
Zloa mxolod xelborkilisa da damawynarebeli perangis gamoy-
eneba, Tumca, rac SeiZleba, mokle periodiT da iSviTad. maTi 
gamoyeneba unda ganisazRvros erovnuli kanonmdeblobiT, ro-
melic agreTve unda Seicavdes xsenebuli saSualebebis boro-
tad gamoyenebisgan damcav meqanizmebs.

• droebiTi izolireba warmoadgens damawynarebel sakans, rom-
lis gamoyenebac SesaZlebelia gansakuTrebuli gamonaklisebis 
dros da ar SeiZleba gagrZeldes ramdenime saaTze met xans. 
sakani iseve unda iyos mowyobili, rogorc Cveulebrivi, Tumca 
yvela zoma unda iqnes miRebuli, raTa sakani gaTavisufldes 
iseTi sagnebisgan, romelTa meSveobiTac arasrulwlovanma Ta-
visuflebaaRkveTilma pirma SesaZloa dazianeba miayenos Tavs. 
damawynarebel sakanSi arasrulwlovnis moTavseba ar SeiZle-
ba gagrZeldes 24 saaTze met xans, romlis ganmavlobaSic al-
ternatiuli, disciplinis dasamyareblad saWiro gza unda 
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gamoinaxos. arasrulwlovnebma izolireba SeiZleba mtkivneu-
lad aRiqvan da es mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli misi Se-
fardebisas. gansakuTrebul aRniSvnas saWiroebs is, rom samedi-
cino personali ar monawileobs izolirebis SefardebaSi da mx-
olod maSin CaerTveba saqmeSi, Tu TavisuflebaaRkveTili piri 
pacienti gaxdeba.

• personalis mier iaraRis tareba im Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebebSi, romlebSic ganTavsebuli arian arasrulwlovnebi. 
iaraRSi igulisxmeba cecxlsasroli iaraRi, danebi, xelketebi 
da msgavsi instrumentebi, romlebiTac SesaZlebelia fizikuri 
zianis miyeneba. iaraRis kategorias ar ganekuTvneba Tavdacvis 
mizniT saWiro instrumentebi, romelTac ar SeuZliaT serio-
zuli zianis miyeneba an instrumentebi, romlebic gangaSis xmas 
gamoscemen. gansakuTrebul SemTxvevebSi, rodesac gadaudebeli 
da mniSvnelovani operacia iTxovs amas, iaraRebi SeiZleba gam-
oyenebul iqnes Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis SigniT. 
amgvar situaciebs ganekuTvneba personalis, arasrulwlovanTa 
an mesame pirebis sicocxlisaTvis didi safrTxis Seqmna. aqve 
unda aRiniSnos, rom evropis zogierT qveyanaSi personalis 
mier sikvdilis gamomwvevi iaraRis gamoyeneba arasrulwlovan 
TavisuflebaaRkveTil pirTa mimarT akrZalulia.

• gancalkeveba aris gansakuTrebuli zoma, romelic SeiZleba 
gamoyenebul iqnes rogorc usafrTxoebis, aseve uSiSroebis 
mizniT, imisTvis, rom dacul iqnen daculobis dabali xarisxis 
mqone arasrulwlovnebi da zemoqmedeba moxdes safrTxis war-
momqmnel arasrulwlovnebze. TviTmkvlelobis riski dakav-
Sirebulia samedicino sakiTxebTan. gancalkevebis gamoyeneba 
unda xdebodes mxolod gansakuTrebuli pirobebis arsebobisas 
da praqtikos eqims unda hqondes arasrulwlovnis daubrkole-
blad monaxulebis SesaZlebloba.

wesebi, cixis evropuli wesebis msgavsad, gansakuTrebul yur-
adRebas amaxvileben ucxoel arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil 
pirebze, romlebisTvisac damaxasiaTebelia specifikuri problemebi 
da, rogorc wesi, umniSvnelo umciresobas warmoadgenen Tavisufle-
baaRkveTil pirTa saerTo raodenobaSi. wesebi gamoyofs sami kate-
goriis ucxoel TavisuflebaaRkveTil pirebs: a) isini, vinc mudmivad 
cxovrobs mocemul qveyanaSi; b) isini, visi Semdgomi darCena mocemul 
qveyanaSi gadawyvetili ar aris; da g) isini, visac upireben mocemuli 
qveynidan gaZevebas.

arasrulwlovnebs, romlebic mudmivad cxovroben qveyanaSi, iseve 
unda moepyron, rogorc sxva arasrulwlovnebs. Tumca maTTvis unda 
moxdes specialuri programebis organizeba, rom xeli Seewyos qveynis 
realobaSi maT integrirebas. specialuri CarTuloba damokidebulia 
imaze, Tu ra specifikuri sirTuleebi da naklovanebebi axasiaTebT 
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am arasrulwlovnebs. amgvari CarTuloba SeiZleba iyos enis swav-
leba, specialuri socialuri unarebis ganviTareba, gamiznuli maTi 
Sansebis gazrdisTvis, moiZion samuSao, sacxovrebeli da Sesabamisad, 
moxdes maTi integrireba.

im SemTxvevaSi, Tu gadawyvetileba ar iqneba miRebuli arasrulw-
lovnis im qveynisTvis gadacemis Taobaze, romlis moqalaqecaa piri, 
igi unda daeqvemdebaros imave reJims da mas iseve unda moepyron, 
rogorc mocemuli qveynis arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil 
pirebs epyrobian. aRniSnuli wesi mniSvnelovania im TvalsazrisiT, 
rom mravali ucxoeli TavisuflebaaRkveTili piri ar aris CarTuli 
saganmanaTleblo da sareabilitacio programebSi im mizeziT, rom 
garkveuli ar aris sakiTxi maTi sakuTar qveyanaSi dabrunebis an adg-
ilze darCenis Taobaze.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis administracia valdebulia 
izrunos ara mxolod qveyanaSi darCenili arasrulwlovnebis reinte-
graciaze, aramed unda gadadgas Sesaferisi nabijebi maTTvis, rom-
lebsac qveynidan gaZeveba da Tavisi warmomavlobis qveyanaSi gadagza-
vna emuqrebaT.

wesebi adgens standarts ucxoeli arasrulwlovani Tavisufle-
baaRkveTili pirebisaTvis, isargeblon ufro xangrZlivi SexvedrebiT 
an gare samyarosTan kontaqtis sxva formiT, magaliTad, xangrZlivi 
satelefono saubrebiT TavianT qveyanasTan da grZelvadiani paem-
nebiT. es saWiroa maTTvis, raTa moxdes kompensireba amgvari kon-
taqtis regularulad xelmisawvdomobis SeuZleblobisa.

Zalian mniSvnelovania ucxoeli arasrulwlovani Tavisufle-
baaRkveTili pirebis kontaqtis uzrunvelyofa maTi qveynis diploma-
tiur an sakonsulo samsaxurebis warmomadgenlebTan.

mraval qveyanaSi eTnikuri da enobrivi umciresobebis warmomadgen-
lebi awydebian socialuri reintegraciis problemebs, gansakuTrebiT 
maSin, rodesac isini moTavsebuli arian Tavisuflebis aRkveTis dawe-
sebulebaSi. marTalia, am kategoriis arasrulwlovnebs ar emuqrebaT 
qveynidan gaZevebis saSiSroeba, isini xSirad ganicdian iseTive arax-
elsayrel pirobebs, rogorsac ucxoeli moqalaqeebi. mizezi nawilo-
briv enobrivi an kulturuli problemebia, Tumca, amavdroulad, sxva 
mizezs Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi arsebuli organizaci-
uli problemebi warmoadgens. Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
personali kargad unda iyos gacnobierebuli sxvadasxva jgufis kul-
turul TaviseburebebSi, rac aacilebs maT ucnaur situaciebs. eno-
brivi problemebi da saWiroebebi unda aRmoifxvras kompetenturi 
Tarjimnebisa da Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi sxvadasxva 
enaze dawerili masalebis arsebobiT. dawesebulebis administraciam 
unda uzrunvelyos enis kursebis organizeba im arasrulwlovan Ta-
visuflebaaRkveTil pirTaTvis, romlebic kargad ver floben adgi-
lobriv enas.
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Semdegi saxis specifikur jgufs ganekuTvnebian arasrulwlovnebi, 
romelTac fizikuri nakli aqvT. wesebi pirdapir miuTiTebs, rom ar 
SeiZleba amgvari TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis segrega-
cia. Sesabamisad, isinic Cveulebriv Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebaSi unda iyvnen ganTavsebuli. dawesebulebaSi unda funqcioni-
rebdes specialuri saskolo meTodebi, profesiuli daxelovnebis 
kursebi da sxva programebi, romlebic unarSezRudul Tavisufle-
baaRkveTil arasrulwlovanTa saWiroebebs Seesabameba. im SemTxveva-
Si, Tu ver iqneba moZiebuli Cveulebrivi Tavisuflebis dawesebule-
ba, sadac SezRuduli unarebis mqone arasrulwlovnebis specialuri 
moTxovnilebebi iqneba dakmayofilebuli, isini gadayvanil unda iqnen 
iseT specializebul dawesebulebaSi, sadac aRniSnuli pirobebi iqne-
ba daculi.

9. wamebisa da sxva sastiki, araadamianuri an Rirsebis Semlaxavi 
mopyrobisa da dasjis sawinaaRmdego evropuli komitetis

standartebi

wamebisa da sxva sastiki, araadamianuri an Rirsebis Semlaxavi 
mopyrobisa da dasjis sawinaaRmdego evropulma komitetma (Semd-
gom teqstSi wamebis prevenciis komiteti) gansazRvra kriteriumebi, 
romlebic saxelmZRvanelo gaxda misi saqmianobisTvis Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebebSi. wamebis prevenciis komiteti aRniSnul 
kriteriumebs uTavsebs arasrulwlovan (18 wlamde asakis) bralde-
bulebsa da msjavrdebulebs im SemTxvevaSi, rodesac isini Sesabam-
isia. Tumca, miuxedavad imisa, Tu ra mizeziT moxda arasrulwlov-
anTaTvis Tavisuflebis aRkveTa, isini srulwlovnebTan SedarebiT 
ufro daucveli arian. Sesabamisad, yuradRebis gamaxvilebaa saWiro, 
raTa davrwmundeT, rom arasrulwlovanTa fizikuri da gonebrivi 
keTildReoba saTanadodaa daculi. TavisuflebaaRkveTil arasrulw-
lovnebTan cudad mopyrobis prevenciis mniSvnelobis xazgasasmelad, 
wamebis prevenciis komitetma specialuri Tavi dauTmo im specifikur 
sakiTxebs, romlebic dakavSirebulia arasrulwlovan braldebul da 
msjavrdebulTa Tavisuflebis aRkveTis standartebTan.

wamebis prevenciis komiteti xazgasmiT aRniSnavs, rom nebismieri 
standarti, romelic TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebTan da-
kavSirebiT aris SemuSavebuli, ganxilul unda iqnes iseTi saerTaSor-
iso dokumentebis Sesabamisad, rogorebicaa: gaeros bavSvis uflebaTa 
konvencia, gaeros minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa 
mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Sesaxeb (pekinis wesebi), 
gaeros saxelmZRvanelo principebi arasrulwlovanTa mier Cadenil 
danaSaulTan dakavSirebiT (riadis saxelmZRvanelo principebi) da 
gaeros wesebi TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dacvis Ses-
axeb (havanis wesebi).
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wamebis prevenciis komiteti mxars uWers zemoxsenebul saerTa-
Soriso dokumentebSi asaxul erT-erT kardinalur princips, rom-
lis Tanaxmadac, arasrulwlovnis Tavisuflebis aRkveTa unda iyos 
ukanaskneli zoma, isic maqsimalurad mcire vadiT.

wamebis prevenciis komiteti miuTiTebs saSiSroebaze, romlis 
mixedviTac, adamianma SeiZleba didi xnis ganmavlobaSi ver SeZlos 
adaptireba socialur garemoSi. amitom komiteti rekomendacias uwevs 
arasrulwlovnis reabilitaciis mimarT mravaldargobriv midgomas, 
rac gulisxmobs iseTi profesionalebis CarTvas saqmeSi, rogorebic 
arian maswavleblebi, instruqtorebi da fsiqologebi. am mxriv, Tavi-
suflebis aRkveTis dawesebulebis administraciam unda uzrunvelyos 
arasrulwlovnebi ganaTlebis, sportis, profesiuli ganaTlebis, 
dasvenebisa da sxva miznobrivi sruli programebiT. programis mniS-
vnelovan nawils fizikuri kultura unda Seadgendes.

kargad dagegmarebuli arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis 
centri uzrunvelyofs pozitiur da personalizebul pirobebs Tavi-
suflebaaRkveTil arasrulwlovanTaTvis. wamebis prevenciis komite-
ti rekomendacias uwevs arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi TavisuflebaaRkveTilebisTvis individualuri da 
kargad organizebuli sacxovrebeli pirobebis mowyobas. sakani unda 
iyos saTanado sididis. igi kargad unda iyos ganaTebuli da kargad 
niavdebodes. kargad unda iyos mowyobili saZinebeli da sacxovre-
beli pirobebi. sakani lamazad unda iyos morTuli, rac xels Seuwy-
obs vizualuri stimulis Seqmnas. usafrTxoebis wesebis farglebSi 
arasrulwlovnebs unda mieniWoT ufleba, flobdnen piradi nivTebis 
gonivrul raodenobas.

saerTaSoriso moTxovnebi aseve naTlad miuTiTebs imaze, rom 
mopyrobis forma unda iTvaliswinebdes TiToeuli arasrulwlovnis 
individualur uflebebs.  mopyrobasTan dakavSirebuli gegmebi da 
programebi ar unda arRvevdnen arasrulwlovnebis mimarT samarTli-
anad mopyrobis princips.

yvelaferi unda gakeTdes imisTvis, rom Tavidan iqnes acilebuli 
arasrulwlovnisTvis kriminaluri warsulis mqone adamianis daRis 
dasma, radgan es mniSvnelovnad SeuSlis xels mis reintegracias 
sazogadoebaSi. magaliTad, ganaTlebis mowmobidan ar unda Candes, 
rom igi gacemulia Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi. garkveu-
li drois gasvlis Semdeg nasamarTlobis Sesaxeb informacia unda 
ganadgurdes.

wamebis prevenciis komiteti sakuTari mandatidan gamomdinare, 
Tavisuflebis aRkveTis adgilebis monaxulebisas cdilobs gamoarkvi-
os xdeba Tu ara arasrulwlovanTa mimarT ganzrax cudad mopyroba. 
praqtika adasturebs, rom Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaTa 
umravlesobaSi, romelTac  komiteti moinaxulebs, aRniSnuli dar-
Rveva SedarebiT iSviaT movlenas warmoadgens.
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Tumca, srulwlovnebisgan gansxvavebiT, sxvadasxva evropul 
saxelmwifoSi arasrulwlovnebis mimarT ganzrax cudad mopyrobis 
ufro maRali riski policiis ganyofilebebSia, vidre Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebebSi. amas adasturebs is faqtebi, romlebic 
komitetma moipova policiis oficrebis mier arasrulwlovanTa 
mimarT wamebisa da cudad mopyrobis Taobaze. amasTan dakavSirebiT, 
wamebis prevenciis komiteti aRniSnavs, rom Tavisuflebis aRkveTi-
sas adamianis (maT Soris arasrulwlovnis) mimarT wamebisa da cudad 
mopyrobis riski izrdeba. Sesabamisad, TavisuflebaaRkveTil nebis-
mier pirs (arasrulwlovnebis CaTvliT) Tavisuflebis aRkveTis mo-
mentidanve unda hqondes sami ZiriTadi ufleba: 1) axlo naTesavs an 
mesame pirs acnobos Tavisuflebis aRkveTis Sesaxeb; 2) xelmisawvdomi 
unda iyos damcveliT sargebloba; da 3) ufleba unda hqondes Seamow-
mos eqimma.

wamebis prevenciis komitetis gamocdileba miuTiTebs, rom aras-
rulwlovanTa mimarT cudad mopyroba ufro xSirad Zaladobisgan 
arasrulwlovnis saTanado dacvis SeuZleblobaa, vidre tanjvis 
gamowvevis winaswari ganzraxva. msgavsi Zaladobis prevenciis mizniT 
nebismier strategiaSi umniSvnelovanesi elementia im principis uz-
runvelyofa, romlis mixedviTac, Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebaSi arasrulwlovnebi srulwlovnebisgan gancalkevebiT unda 
iyvnen ganTavsebuli. es mniSvnelovania imisaTvis, rom ar Camoyalib-
des dominantobisa da eqspluataciis pirobebi.

wamebis prevenciis komitetis mosazrebiT, orive sqesis warmomad-
geneli personali arasrulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawese-
bulebaSi warmoadgens cudi mopyrobisgan dacvis erT-erT formas. 
mamrobiTi da mdedrobiTi sqesis personalis arsebobas SeuZlia xeli 
Seuwyos normaluri garemos Seqmnas Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebaSi.

Sereuli sqesis personalis arseboba saWiroa TanamSromlebis 
ganawilebis procesSi iseTi genderulad mgrZnobiare funqciebis 
ganxorcielebisas, rogoricaa Cxreka. amasTan dakavSirebiT, wamebis 
prevenciis komiteti aRniSnavs, rom, asakis miuxedavad, nebismieri 
TavisuflebaaRkveTili piri SeiZleba gaCxrikos mxolod imave sqe-
sis TanamSromelma. Tu Cxrekis dros saWiroa TavisuflebaaRkveTili 
piris gaSiSvleba, aucilebelia es moxdes sapirispiro sqesis per-
sonalisgan farulad. es principi gansakuTrebiT unda iqnes daculi 
arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil pirebTan.

sxvadasxva evropul qveyanaSi ganxorcielebuli vizitebis Sede-
gad, wamebis prevenciis komitetis delegaciam gamoavlina, rom Tavi-
suflebis aRkveTis dawesebulebis personali, romelsac uSualo kav-
Siri aqvs arasrulwlovan braldebulebTan/msjavrdebulebTan, Riad 
atarebs xelketebs. msgavsi praqtika xels ar uwyobs personalsa da 
TavisuflebaaRkveTil pirebs Soris dadebiTi urTierTobebis Camoya-
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libebas. mizanSewonilia, rom dawesebulebis personalma saerTod ar 
ataros xelketebi. Tu, maincdamainc, es SeuZlebelia, wamebis preven-
ciis komiteti rekomendacias uwevs, rom xelketebi dafarul iqnes 
TavisuflebaaRkveTilTa mxedvelobisgan.

wamebis prevenciis komitetis mosazrebiT, nebismieri Tavisufle-
baaRkveTili arasrulwlovani ganTavsebul unda iqnes maTi asakisTvis 
damaxasiaTebel, specifikurad dagegmarebul Tavisuflebis aRkveTis 
centrebSi, sadac maTTvis uzrunvelyofili iqneba maTi saWiroebebis 
Sesabamisi reJimi da dasaqmebuli iqneba axalgazrdebTan muSaobisT-
vis momzadebuli personali. ufro metic, TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovnebze mzrunveloba moiTxovs specialur mcdelobas 
grZelvadiani socialuri SeuTavseblobis riskebis Sesamcireblad. 
aRniSnuli ukavSirdeba multidisciplinur midgomas, rac moicavs sx-
vadasxva profesiis adamianTa (maswavleblebi, trenerebi da fsiqolo-
gebi) unar-Cvevebis erTobliobas, arasrulwlovnis individualuri 
saWiroebebis sapasuxod usafrTxo saganmanaTleblo da socioTerapi-
uli garemos farglebSi.

wamebis sawinaaRmdego komitetma sxvadasxva evropul Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebaSi yuradReba gaamaxvila Tavisufle-
baaRkveTili qalebis, maT Soris arasrulwlovani gogonebis, pirad 
higienur saWiroebebze. am kategoriis TavisuflebaaRkveTil pirTa 
uzrunvelyofas sanitariuli da dasabani saTavsoebiT, sanitariuli 
pirsaxocebiT, gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs. im SemTxvevaSi, Tu 
ar moxdeba TavisuflebaaRkveTili qalebisa da arasrulwlovani go-
gonebis aRniSnuli saSualebebiT uzrunvelyofa, es Rirsebis damam-
cirebeli mopyrobis tolfasi iqneba.

marTalia, winaswar ganzraxuli aqtivobis ararseboba zianis mom-
tania nebismieri TavisuflebaaRkveTili pirisaTvis, magram aRniSnu-
li gansakuTrebul negatiur zegavlenas axdens arasrulwlovnebze, 
romelTac fizikuri aqtivobisa da inteleqtualuri stimulirebis 
gansakuTrebuli moTxovnileba aqvT. TavisuflebaaRkveTili aras-
rulwlovnebi unda sargeblobdnen ganaTlebis, sportis, profesi-
uli daxelovnebis, rekreaciisa da sxva mizanmimarTuli aqtivobebis 
sruli programiT. fizikur ganaTlebas am programaSi mniSvnelovani 
adgili unda ekavos.

gansakuTrebiT mniSvnelovania, rom TavisuflebaaRkveTil go-
gonebsa da axalgazrda qalebs SeeZloT aRniSnuli aqtivobebiT sarge-
bloba, msgavsad arasrulwlovani vaJebisa da axalgazrda mamakacebisa. 
wamebis prevenciis komiteti Tavisi saqmianobisas xSirad awydeboda 
situaciebs, rodesac TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovan qalebs 
sTavazobdnen maTTvis stereotipul aqtivobebs (magaliTad, kerva 
an qargva), maSin rodesac arasrulwlovan mamakacebs SedarebiT pro-
fesiuli xasiaTis treningebSi monawileobis SesaZlebloba hqondaT. 
amasTan dakavSirebiT, wamebis prevenciis komitetma gamoxata Tavisi 
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mxardaWera pekinis wesebis 26.4 wesis mimarT, im mxriv, rom saWiroa 
mcdeloba, raTa TavisuflebaaRkveTilma arasrulwlovanma qalebma, 
gamonaklisis gareSe, miiRon aranaklebi zrunva, dacva, xelSewyoba, 
damokidebuleba da treningi, vidre TavisuflebaaRkveTilma aras-
rulwlovanma mamakacebma. maTTan uzrunvelyofil unda iqnes samar-
Tliani mopyroba.

komitetis mier monaxulebuli arasrulwlovanTa Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebebis reJimebis garkveuli nawili moicavda 
zogad mastimulirebel sqemebs, romelTa mixedviTac, arasrulwlovan 
TavisuflebaaRkveTil pirebs kargi yofaqcevisaTvis SeeZloT esarge-
blaT damatebiTi privilegiebiT. wamebis prevenciis komitetis kompe-
tencias scildeba msgavs sqemebze komentarebis gakeTeba. Tumca igi 
gansakuTrebul yuradRebas uTmobs sabaziso donis reJimis Sinaarss, 
romelic arasrulwlovnebs zemoxsenebul sqemas sTavazobs. mocemu-
li sqema, romlis farglebSi ramdenad SeuZliaT maT progresireba 
(da regresireba), Seicavs adekvatur usafrTxoebas personalis mier 
TviTneburi gadawyvetilebebis miRebis sawinaaRmdegod.

Tavisuflebis aRkveTis uzrunvelyofa da TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovnebze zrunva gansakuTrebulad rTuli sakiTxia. person-
ali, romelsac daevaleba amgvari uflebamosilebebis ganxorcieleba, 
sifrTxiliTa da yuradRebiT unda iqnes SerCeuli maTi pirovnuli 
Tvisebebisa da aRniSnuli asakis jgufTan muSaobis da maTi keTil-
dReobis dacvis SesaZleblobis gaTvaliswinebiT. ufro konkretulad, 
isini mowodebuli unda iyvnen imuSaon axalgazrdebTan da SeswevdeT 
arasrulwlovanTa xelmZRvanelobisa da motivirebis unari. yvela 
kategoriis personals, masac ki, vinc mxolod Tavisuflebis aRkveTis 
uSualo aRsrulebazea pasuxismgebeli, unda Cautardes profesiuli 
treningi rogorc muSaobis sawyis, aseve saqmianobis ganxorcielebis 
etapebze. maT unda miiRon Sesabamisi gare daxmareba da sakuTari 
uflebamosilebebis ganxorcielebaze zedamxedveloba.

damatebiT yuradsaRebia, rom arasrulwlovanTa Tavisuflebis 
aRkveTis centrebis marTva unda daevalos gansakuTrebuli lidero-
bis damaxasiaTebeli unarebiT aRWurvil pirebs, romelTac Zalisx-
meva SeswevT efeqturad moaxdinon reagireba maT winaSe Tavisufle-
baaRkveTil arasrulwlovanTa da dawesebulebis personalis mier 
dayenebul kompleqsur da konkurentul moTxovnebze.

arasrulwlovnis urTierToba ojaxis wevrebTan miCneulia re-
abilitaciis xelSemwyob umniSvnelovanes elementad. gare sa-
myarosTan aqtiuri kontaqtis ganxorcieleba gansakuTrebiT Sede-
giania TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebisaTvis, romelTagan 
umetesobas SeiZleba hqondes emociur deprivaciasTan an socialuri 
unarebis arqonasTan dakavSirebuli qcevis problemebi. wamebis pre-
venciis komiteti xazgasmiT aRniSnavs, rom ar SeiZleba arasrulw-
lovans aekrZalos kontaqti gare samyarosTan an uari eTqvas masze, 
disciplinuri sasjelis motiviT.
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arasrulwlovani TavisuflebaaRkveTili pirebis mimarT disci-
plinuri sanqciebis gamoyenebasTan dakavSirebiT wamebis prevenciis 
komiteti gansakuTrebul SeSfoTebas gamoTqvams arasrulwlov-
anTa samartoo saknis msgavs pirobebSi moTavsebasTan dakavSirebiT, 
radgan aman SeiZleba negatiuri zegavlena moaxdinos maT fizikur an/
da gonebriv mdgomareobaze. komiteti miiCnevs, rom amgvari sasjelis 
gamoyeneba SeiZleba miCneul iqnes rogorc mxolod ukiduresad gam-
onaklisi SemTxveva. Tu arasrulwlovnebi sxva arasrulwlovnebis-
gan gancalkevebiT arian moTavsebuli, es Zalian mokle droiT unda 
gagrZeldes da yvela SemTxvevaSi arasrulwlovans garantirebuli 
unda hqondes kontaqti adamianebTan, sakiTxavi masalis xelmisawvdo-
moba da yoveldRiurad uzrunvelyofili iyos, sul mcire, erTsaa-
Tiani saknis gareT varjiSis uflebiT.

yvela disciplinuri procedurisTvis, romlebic arasrulwlovan 
TavisuflebaaRkveTil pirebze vrceldeba, damaxasiaTebeli unda iyos 
formaluri dacva da saTanado aqtiT gaformeba. kerZod, arasrul-
wlovans unda hqondes ufleba ecnobos im disciplinuri darRvevis 
Sesaxeb, romelic mas edeba bralad da unda SeeZlos gaasaCivros zem-
dgomi Tanamdebobis piris winaSe misTvis dakisrebuli nebismieri san-
qcia. sruli informacia amgvari sanqciebis Sefardebaze unda aisaxos 
dokumenturad saregistracio JurnalSi, romelic inaxeba arasrulw-
lovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi.

efeqturi gasaCivrebisa da inspeqtirebis procedurebi cudad 
mopyrobisgan arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil pirTa dac-
vis mTavari saSualebaa. arasrulwlovnebs ufleba unda hqondeT 
saCivriT mimarTon rogorc Sida, ise gareT mdebare administraciul 
organoebs da SeeZloT konfidencialuri kontaqti hqondeT Sesabamis 
Tanamdebobis pirTan.

wamebis prevenciis komiteti gansakuTrebiT aRniSnavs arasrul-
wlovanTa Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebis damoukidebe-
li organos (magaliTad, vizitis ganmaxorcielebeli komiteti an 
mosamarTle) mier regularuli monaxulebis mniSvnelobas. aRniSnuli 
damoukidebeli organos kompetenciaSi unda Sediodes miiRos aras-
rulwlovnis saCivari da, Tu saWiroa, reagireba moaxdinos masze da 
Seamowmos sacxovrebeli da Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
sxva Senoba-nagebobebi.

Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi janmrTelobis dacvis 
sistemis Sefasebisas wamebis prevenciis komitetma daadgina ramden-
ime zogadi kriteriumi Tavisi saqmianobis saxelmZRvanelod, kerZod: 
a) eqimis xelmisawvdomoba; b) Tanasworobis principi janmrTelobaze 
zrunvisas; g) prevenciuli janmrTelobis dacva; d) pacientis Tanx-
moba da konfidencialuroba; e) profesiuli damoukidebloba da pro-
fesionaluri kompetencia. aRniSnuli kriteriumebi Tanabrad Seesa-
bameba arasrulwlovanTa Tavisuflebis dawesebulebebs. Tumca isic 
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xazgasasmelia, rom wamebis prevenciis komiteti gansakuTrebul yu-
radRebas uTmobs TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa specifi-
kur samedicino saWiroebebs.

gansakuTrebuli mniSvnelobisaa is garemoeba, rom Tavisufle-
baaRkveTili arasrulwlovnebisTvis gaweuli janmrTelobis dacvis 
momsaxureba warmoadgens mzrunvelobis multidisciplinuri (samedi-
cino-fsiqosocialuri) programis Semadgenel nawils. aRniSnuli imas 
niSnavs, rom unda arsebobdes axlo koordinacia Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebis janmrTelobis dacvaze mzrunvel gundsa (eqimebi, 
eqTnebi, fsiqologebi da sxv.) da amave dawesebulebis sxva TanamSrom-
lebs (socialuri muSakebi da maswavleblebi) Soris, romelTac mudmi-
vi kontaqti aqvT TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovnebTan. aRniS-
nulis mizani unda iyos darwmuneba imaSi, rom TavisuflebaaRkveTil 
arasrulwlovanTaTvis gaweuli samedicino daxmareba unda warmoad-
gendes maTi mxardaWerisa da Terapiis ganuyofel nawils.

aseve mizanSewonilia, rom Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
mzrunvelobis programis Sinaarsi iyos dawerili da xelmisawvdomi 
yvela im TanamSromlisaTvis, romelTac SeiZleba moeTxovoT aRniS-
nulis ganxorcielebaSi monawileobis miReba.

yvela TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovani, rac SeiZleba, 
swrafad, Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi miyvanisTanave, unda 
gamoikiTxos da fizikurad Semowmdes eqimis mier. garda gamonaklisi 
SemTxvevebisa, gamokiTxva da fizikuri daTvaliereba unda ganxor-
cieldes Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi miyvanis dRes. Tum-
ca axlad miyvanili TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnis pirveli 
Sexvedra samedicino personalTan ganxorcieldeba maRalkvalifici-
uri meddis meSveobiT, romelic gamokiTxvisa da fizikuri daTva-
lierebis Sedegebs acnobebs eqims.

im SemTxvevaSi, Tu zemoxsenebuli gamokiTxva da fizikuri daT-
valiereba saTanadod Catardeba, miRebisas Catarebuli samedicino 
Semowmeba saSualebas miscems Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis 
samedicino personals gamoavlinos axalgazrdebi janmrTelo-
bis potenciuri problemebiT (magaliTad, narkotikebis moxmarebis 
midrekilebis an TviTmkvlelobis tendenciis mqone pirebi). msgavsi 
problemebis adreul stadiaSi gamovlena xels Seuwyobs efeqturi 
prevenciuli zomebis gatarebas Tavisuflebis aRkveTis dawesebule-
baSi moqmed mzrunvelobis samedicino-fsiqosocialuri programis 
farglebSi.

damatebiT aRsaniSnavia, rom aqsiomaa arasrulwlovani Tavi-
suflebaaRkveTili pirebis mier konfidencialur viTarebaSi eqimis 
monaxuleba nebismier dros, miuxedavad imisa, Tu ra reJimi aqvT maT 
Sefardebuli (disciplinuri darRvevis CaTvliT). sxvadasxva samedi-
cino profesiis eqimebis, maT Soris kbilis eqimis, xelmisawvdomoba 
aseve garantirebuli unda iyos.
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janmrTelobis dacvis uzrunvelyofis amocana Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebis nebismier adgilas ar unda iyos SezRudu-
li avadmyof TavisuflebaaRkveTil pirebze zrunviT; igi aseve aR-
Wurvili unda iyos socialuri da prevenciuli medicinis funqciiT. 
aRniSnulTan dakavSirebiT, wamebis prevenciis komiteti xazs usvams 
arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil pirebTan dakavSirebul or 
aspeqts: a) kvebas; da b) janmrTelobis dacvis Sesaxeb ganaTlebis mice-
mas.

janmrTelobis dacvis uzrunvelyofaze pasuxismgebelma per-
sonalma aqtiuri monawileoba unda miiRos TavisuflebaaRkveTili 
pirebisaTvis momzadebuli sakvebis xarisxis SemowmebaSi. es gansa-
kuTrebiT mniSvnelovania arasrulwlovnebisTvis, romelTac Sesa-
Zloa jer ver miaRwies zrdis srul potencials. amgvar SemTxvevaSi, 
araadekvaturi kvebis Sedegebi SeiZleba cxadi gaxdes ufro swrafad 
da hqondes ufro seriozuli Sedegebi, vidre maTTvis, vinc miaRwia 
fizikur zrdasrulobas.

farTodaa aRiarebuli, rom TavisuflebaaRkveTil arasrulw-
lovnebs axasiaTebT riskis matarebel qcevaSi CarTulobis tendencia, 
gansakuTrebiT es exeba narkotikul saSualebebs (alkoholuri saSu-
alebebis CaTvliT) da seqss. Sesabamisad, axalgazrdebTan dakavSireb-
uli janmrTelobis ganaTlebis uzrunvelyofa janmrTelobis dacvis 
programis umniSvnelovanes elements warmoadgens. msgavsi programa 
unda moicavdes informacias narkotikuli saSualebebis moxmarebis 
Sedegad gamowveuli uaryofiTi Sedegebisa da gadamdebi daavadebebis 
riskebis Taobaze.801

10. evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia R(89)12 
cixeSi ganaTlebasTan dakavSirebiT

1988 wels danaSaulis problemebze momuSave evropulma komitetma 
(CDPC) warmoadgina vrceli angariSi _ `cixis ganaTleba~ _ romelic 
moicavda Semdeg sakiTxebs: Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis ga-
naTlebis mizani, ganaTlebis adgili Tavisuflebis aRkveTis siste-
maSi, mozrdilTa ganaTlebis meTodologia, profesiuli treningi, 
SemoqmedebiTi da kulturuli saqmianobebi da Tavisuflebis aRkveTis 
sistemaSi arsebuli ganaTlebis damokidebuleba sazogadoebasTan.

angariSis gamoqveynebis Semdeg evropis sabWom miiRo 17 rekomen-
dacia da mimarTa wevr saxelmwifoebs, mxedvelobaSi mieRoT aRniSnu-
li rekomendaciebi Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis farglebSi 
ganaTlebasTan dakavSirebiT. maT Soris erT-erTi umniSvnelovanesi 

801  The CPT Standards _ `Substantive sections of the CPT’s Reports~, European Committee for 
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), CPT/Inf/E 
(2002) 1 _ Rev. 2009, p. 72-78, at [http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.pdf].
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iyo evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia R(89)12 cix-
is ganaTlebasTan dakavSirebiT miRebuli 1989 wlis 13 oqtombers. 
aRniSnuli rekomendacia mizanmimarTulia rogorc saskolo sistemis, 
ise gamosasworebeli samsaxurebis mimarT da mouwodebs Sesabamis mxa-
reebs uzrunvelyon TavisuflebaaRkveTili pirebi farTo saganmana-
Tleblo arCevaniT, romlis gagrZelebac SesaZlebeli iqneba gaTavi-
suflebis Semdeg.802 aRniSnuli rekomendacia moicavs Semdeg fuZemde-
bluri Sinaarsis mqone debulebebs:

1. yvela patimars unda hqondes daSveba ganaTlebaze, romelic 
moicavs: saklaso sagnebs, profesiul ganaTlebas, SemoqmedebiT da 
kulturul saqmianobas, fizikur ganaTlebasa da sports, socialur 
ganaTlebas da sabiblioTeko dawesebulebas;

2. patimrebisaTvis xelmisawvdomi ganaTleba imave asakis jgufebi-
sTvis gare samyaroSi arsebuli ganaTlebis msgavsi unda iyos, saswav-
lo SesaZleblobebi ki SeZlebisdagvarad farTo;

3. cixeSi arsebuli ganaTlebis mizani unda iyos pirovnebis gan-
viTareba socialuri, ekonomikuri da kulturuli konteqstis gaT-
valiswinebiT;

4. cixis sistemis administrirebasa da menejmentSi CarTuli yve-
la piri SeZlebisdagvarad unda uwyobdes xels cixeSi ganaTlebis 
miRebas;

5. cixis reJimSi ganaTlebas unda hqondes igive statusi, rac 
dasaqmebulis Sromas da patimrebisTvis ganaTlebis miReba ar unda 
iyos finansurad an sxvagvarad wamgebiani;

6. mTeli Zalisxmeva mimarTuli unda iyos ganaTlebis yvela 
sferoSi patimris aqtiuri monawileobis mxardasaWerad;

7. unda moxdes ganviTarebis programebis gamoyeneba, imisaTvis 
rom uzrunvelyofil iqnes cixis maswavleblebis mier mozrdilTa ga-
naTlebis Sesabamisi meTodebis SemuSaveba;

8. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces konkretuli sirTu-
leebis mqone patimrebs, gansakuTrebiT maT, visac aqvs wera-kiTxvas-
Tan dakavSirebuli problemebi;

9. profesiuli ganaTlebis mizani unda iyos pirovnebis ufro me-
tad ganviTareba. aseve, is mgrZnobiare unda iyos Sromis bazris ten-
denciebis mimarT;

10. patimrebs pirdapiri daSveba unda hqondeT kargad aRWurvil 
biblioTekaze, sul mcire, kviraSi erTxel;

11. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces fizikur ganaTlebasa 
da sports da moxdes patimrebis mxardaWera;

12. SemoqmedebiT da kulturul saqmianobebs gansakuTrebuli 
roli unda mieniWos, radgan es saqmianobebi patimrebis ganviTarebisa 

802  ganaTleba skandinaviis cixeebSi _ mudmivi swavlis perspeqtiva, skandinaviis 
ministrTa sabWos gamocema, kopenhageni, 2005 w., qarTuli Targmani _ ssip ̀ sasje-
laRsrulebisa da probaciis saswavlo centri~, Tbilisi, 2007 w., gv. 176-177.



307

da maTTvis TviTgamoxatvis unaris gamomuSavebis mniSvnelovani po-
tencialia;

13. socialuri ganaTleba unda moicavdes praqtikul element-
ebs, rac patimars SesaZleblobas miscems marTos Tavisi yoveldRi-
uri cxovreba cixeSi, sazogadoebaSi dabrunebis gaadvilebis gaTval-
iswinebiT;

14. rodesac amis SesaZlebloba arsebobs, patimrebs unda mieceT 
saSualeba monawileoba miiRon cixis gareT arsebul ganaTlebaSi;

15. Tu swavleba xdeba cixeSi, gareT arsebuli sazogadoeba Se-
Zlebisdagvarad mTlianad unda CaerTos masSi;

16. miRebul unda iqnes Sesabamisi zomebi, raTa patimars SesaZle-
bloba mieces gaagrZelos swavla gaTavisuflebis Semdeg;

17. xelmisawvdomi unda iyos fondebi, aRWurviloba da personali 
im raodenobiT, romelic patimrebs SesaZleblobas miscems miiRon Se-
sabamisi ganaTleba.803

es aris rekomendaciebis farTo CamonaTvali im mizniT, rom maqsi-
maluri msgavseba iyos Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebasa da gare 
samyaroSi arsebul ganaTlebas Soris.

11. adamianis uflebaTa evropis konvenciis me-3 muxlis
darRvevasTan dakavSirebuli evropuli sasamarTlo praqtika

warmodgenil qveTavSi ganxiluli iqneba adamianis uflebaTa ev-
ropuli konvenciis me-3 muxliT gaTvaliswinebuli uflebebi Tavisu-
flebis aRkveTis pirobebSi myof pirebTan dakavSirebiT,804 agreTve sami 
saqme, romlebic ukavSirdeba arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil 
pirTa mimarT Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi yofnis peri-
odSi adamianis uflebaTa evropuli konvenciis me-3 muxlis darRvevis 
Sesaxeb faqtebis ganxilvas.

11.1. zogadi informacia me-3 muxlTan dakavSirebiT
adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom araerTxel aRniSna, 

rom `me-3 muxli805 warmoadgens demokratiuli sazogadoebis erT-erT 
yvelaze fundamentur Rirebulebas~ da Tanmimdevrulad da araerTx-
el daayena igi me-2 muxlis _ sicocxlis uflebis _ gverdiT, rogorc 

803  evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendaciebi sasjelaRsrulebisa da 
probaciis sferoSi, ssip `sasjelaRsrulebisa da probaciis saswavlo centris~ 
gamocema, Tbilisi, 2008 w., gv. 17-18.
804  miuxedavad imisa, rom zogad mimoxilvaSi moyvanili precedentuli saqmeebi 
srulwlovan TavisuflebaaRkveTil pirebs exeba, isini Seicaven im ZiriTad stan-
dartebs, romlebic arasrulwlovani TavisuflebaaRkveTili pirebis mimarTac 
gamoiyeneba.
805  adamianis uflebaTa evropuli konvenciis me-3 muxlis Tanaxmad, `aravin ar 
SeiZleba daeqvemdebaros wamebas an araadamianur an damamcirebel mopyrobas an 
sasjels~.



308

konvenciiT daculi erT-erTi yvelaze fundamenturi ufleba, rom-
lis umTavres mizans warmoadgens piris Rirsebisa da fizikuri xel-
Seuxeblobis dacva. konvenciis sxva zogierTi muxlisgan gansxvavebiT, 
me-3 muxli Camoyalibebulia absoluturi da SeuzRudavi debulebe-
biT. magaliTad, me-8-11 muxlebis sapirispirod, ar aris warmodgenili 
meore punqti, romelic adgens garemoebebs, rodesac nebadarTulia 
wamebis, araadamianuri an damamcirebeli mopyrobis an sasjelis ganx-
orcieleba.806

konvenciis me-3 muxlis SeuzRudavi debulebebi aseve niSnavs, rom 
konvenciisa da saerTaSoriso samarTlis Tanaxmad, ar SeiZleba raime 
gamarTleba moeZebnos qmedebebs, romlebic arRveven am muxls. sxva 
sityvebiT rom vTqvaT, ar SeiZleba arsebobdes raime saxis faqtorebi, 
romlebic Sida kanonmdeblobis Tanaxmad, aRiqmeba, rogorc akrZa-
luli qcevis ganxorcielebis gamarTleba, an msxverplis qceva, damna-
Saveze zewola gamoZiebis win wawevis an danaSaulis aRkveTis mizniT 
an nebismieri gareSe garemoeba Tu sxva faqtori. me-3 muxlSi moxse-
niebuli absoluturi SezRudva aseve niSnavs, rom misgan gadaxveva 
dauSvebelia saomari mdgomareobis drosac ki.807

yvela tipis uxeSi mopyroba me-3 muxlis moqmedebis sferoSi ar 
eqceva. strasburgis sasamarTlom Tavidanve ganmarta, rom arasaTa-
nado mopyrobam unda miaRwios minimalur zRvars imisaTvis, rom mox-
vdes me-3 muxlis moqmedebis sferoSi. TumcaRa, aseve aRiarebul iqna, 
rom erTi mxriv, uxeS mopyrobasa da, meore mxriv, me-3 muxlis dar-
Rvevas Soris gamavali gamyofi zRvris dadgena SesaZloa zogierT 
SemTxvevaSi Zneli aRmoCndes.808

me-3 muxlTan dakavSirebul cnobil saqmeSi Ireland v. the United King-
dom809 sasamarTlom ganmarta, rom sisastikis minimaluri zRvris Se-
faseba SefardebiTia: igi damokidebulia saqmis yvela garemoebaze, 
rogorebicaa: mopyrobis xangrZlivoba, fizikuri da sulieri Sede-
gebi, zogierT SemTxvevaSi msxverplis sqesi, asaki da janmrTelobis 
mdgomareoba.810 xsenebuli sityvebi araerTxel iqna gameorebuli sa-
samarTlos precedentul samarTalSi.811 Soering-is saqmeze gamotanil 
ganaCenSi, sasamarTlom damatebiT aRniSna, rom sisastike `damokide-
bulia saqmis yvela garemoebaze, rogorebicaa: mopyrobisa Tu dasjis 

806  reidi a., 2005, gv. 51, 69, 70.
807 iqve.
808 McCallum v. the United Kingdom, 1989 wlis 4 maisis moxseneba, seria A, #183, gv. 
29.
809 Ireland v. the United Kingdom, 1978 wlis 18 ianvari, seria A #25.
810 iqve, 162-e nawili.
811 sxva magaliTebTan erTad ixileT Ireland v. the United Kingdom gv. 65 da Tekin v. 
Turkey, 1998 wlis9 ivnisis ganaCeni, ECHR 1998-IV, 52-e punqti; Keenan v. the United 
Kingdom, 2001 wlis 3 aprilis ganaCeni, me-20 punqti; Valasinas v. Lithuania, 2001 wlis  
24 ivlisis ganaCeni, 120-e punqti; da gansakuTrebiT, wamebasTan dakavSirebuli 
saqme Labita v. Italy, 2000 wlis 6 aprilis ganaCeni, ECHR 2000-IV, 120-e punqti. 
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xasiaTi da konteqsti, misi aRsrulebis xerxi da meTodi~, iseve ro-
gorc zemoxsenebuli faqtorebi.812

me-3 muxlSi arsebuli akrZalvis sami farTo sfero miCneul iqna 
rogorc gansxvavebuli, magram amavdroulad urTierTdakavSire-
buli. Greek-is saqmeze adamianis uflebaTa evropuli komisiis mier 
gamoTqmuli mosazrebis Tanaxmad:

`aSkaraa, rom SesaZlebelia adgili hqondes mopyrobas, romelsac 
yvela xsenebuli aRwera miesadageba, radgan yovelgvari wameba unda 
iyos araadamianuri da damamacirebeli, xolo araadamianuri mopyroba 
_ damamcirebeli~.

wamebas, rogorc iuridiul termins, aqvs sakuTari gancalkeve-
buli samarTlebrivi mniSvneloba. sasamarTlos azriT, orive ter-
minis _ `wamebis~ da `araadamianuri an damamcirebeli mopyrobis~ _ 
gamoyenebisas  konvenciis avtorTa mizans warmoadgenda maTi calsaxa 
gamijvna.813

ufro konkretulad, sasamarTlom miiCnia, rom mizanSewonili 
iqneboda gansakuTrebuli stigmis miniWeba ganzrax araadamianuri 
mopyrobis dros, romelic iwvevs seriozul da sastik tanjvas.814 sa-
samarTlom miuTiTa gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri 
asambleis 1975 wlis 9 dekembris # 3452 rezoluciis I muxlze, rom-
lis Tanaxmadac:

`wameba warmoadgens sastiki, araadamianuri da damamcirebeli 
mopyrobis an sasjelis gamwvavebul da ganzrax formas~.

miuxedavad imisa, rom adamianis uflebaTa evropulma sasamarT-
lom gansazRvra is elementebi, romlebic axasiaTebs mopyrobas an 
sasjels, rogorc wamebas, mas ar ganusazRvravs zustad es termini. 
Tumca sasamarTlom nawilobriv moiwona gaerTianebuli erebis orga-
nizaciis wamebis sawinaaRmdego konvenciaSi mocemuli gansazRvreba.815

sasamarTlom ganacxada, rom wamebasa da yvela saxis araadamianur 
mopyrobas Soris gansxvaveba unda gakeTebuliyo `miyenebuli tanjvis 
sxvadasxvaobis safuZvelze~. miyenebuli tanjvis sisastike an intensi-
uroba SesaZloa Sefasdes zemoxsenebul faqtorebze miTiTebiT:

• xangrZlivoba;
• fizikuri da sulieri Sedegebi;

812 Soering v.the United Kingdom, 1989 wlis 7 ivlisis ganaCeni, seria A # 161, me-100 
punqti.
813 Dikme v. Turkey, 2000 wlis 11 ivlisis ganaCeni, 93-e punqti.
814 iqve, 167-e punqti.
815 xsenebuli konvenciis pirveli muxlis Tanaxmad: `gansazRvreba `wameba~ niS-
navs nebismier qmedebas, romliTac romelime pirs ganzrax ayeneben Zlier tki-
vils an tanjvas, fizikurs da zneobrivs, raTa misgan an mesame pirisgan miiRon 
cnobebi an aRiareba, dasajon qmedebisaTvis, romelic man an mesame pirma Caidina, 
an romlis CadenaSic igi eWvmitanilia, agreTve daaSinon an aiZulon igi an mesame 
piri nebismieri mizeziT, romelsac safuZvlad udevs nebismieri saxis diskrimi-
nacia~.
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• msxverplis sqesi, asaki da janmrTelobis mdgomareoba;
• aRsrulebis xasiaTi da meTodi.
xsenebuli kriteriumebis subieqturi elementebi _ msxverplis 

sqesi, asaki da janmrTelobis mdgomareoba _ gamoiyeneba calkeuli 
qmedebis intensiurobis SefasebisaTvis. Tumca Semamsubuqebeli Zala, 
rom aseTi fardobiTi faqtorebia warmodgenili, minimumamde unda 
iqnes dayvanili imis Sefasebisas, warmoadgens Tu ara qmedeba wamebas. 
qmedebebi, romlebic obieqturi niSnis Tanaxmad, ayenebs pirs tkivils 
sakmarisi sisastikiT, CaiTvleba wamebad, miuxedavad imisa, es piri md-
edrobiTi sqesis warmomadgenelia Tu mamrobiTis, Zlieri agebulebi-
saa Tu ara. aRniSnuli sasamarTlom ganmarta Selmounis-is816 saqmeSi, 
romelSic aRniSna, rom am saqmeSi ganxorcielebuli mopyroba ara mar-
to Zaladobrivi xasiaTisa iyo, aramed is nebismieri pirisaTvis, misi 
mdgomareobis miuxedavad, iqneboda Semzaravi da damamcirebeli.817

saxelmwifoTaSoris saqmeSi, Ireland v. the United Kingdom, komisiam 
erTxmad daaskvna, rom e. w. 5 meTodis erToblivad gamoyeneba e.w. 
`dezorientacia~ Tu ̀ mgrZnobelobis warTmevisaken mimarTuli~ meTo-
debi warmoadgenda araadamianur mopyrobasa da wamebas, rac arRvevda 
me-3 muxls. es e.w. 5 meTodi iyo: 

• kedelTan dgoma: TavisuflebaaRkveTili pirebis iZuleba ram-
denime saaTis ganmavlobaSi yofiliyvnen `stresul mdgomareo-
baSi~, rasac isini, vinc daeqvemdebara amgvar qmedebas, aRwerd-
nen  Semdegnairad: `kedelTan gamarTuli dgoma, xelebi Tavs 
zemoT aweuli gamarTul mdgomareobaSi, muxlebSi gaWimuli 
da terfebSebrunebuli, rac aiZulebda maT cerebze dgomas da 
sxeulis mTeli simZime fexis TiTebze gadadioda~;

• Tavsafari: Savi an muqi lurji feris tomris Tavze Camocma 
patimrebisTvis da, sul mcire, pirvel xanebSi aseT mdgomareo-
baSi datoveba dakiTxvis mTeli periodis ganmavlobaSi;

• xmauri: dakiTxvis ganmavlobaSi patimarTa iseT oTaxSi moTavse-
ba, romelSic iyo gangrZobadi, xmamaRali, sisinismagvari xma;

• Zilis aRkveTa: dakiTxvis gamo patimrebisaTvis Zilis aRkveTa;
• saWmlisa da sasmlis aRkveTa: patimarTa Semcirebul dietaze 

yofna centrSi yofnisa da dakiTxvebis ganmavlobaSi.
arasaTanado mopyroba, romelic ar warmoadgens wamebas, radgan 

ar aris sakmarisad intensiuri an ar gaaCnia mizani, kvalificirebuli 
iqneba rogorc araadamianuri an damamcirebeli. iseve rogorc me-3 
muxlTan dakavSirebuli yvela Sefaseba, xsenebulis Sefasebac war-
moebs fardobiTobis safuZvelze.818

Greek-is saqmeze gamotanil gadawyvetilebaSi komisiam ganacxada, 

816 Selmouni v. France 1998 wlis 28 ivlisis ganaCeni, ECHR 1999-V.
817 iqve, 103-e punqti.
818 sxva magaliTebTan erTad ix. saqmeze Tekin v. Turkey 1998 wlis 9 ianvars gamota-
nili ganaCeni, ECHR 1998-IV, 52-e punqti. 
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rom `araadamianuri mopyrobis cneba, sul mcire, moicavs iseT mopy-
robas, romelic ganzrax iwvevs Zlier sulier Tu fizikur tanjvas, 
rac calkeul garemoebebSi gaumarTlebelia~.

sasamarTlom mopyroba `araadamianurad~ miiCnia,  radganac, in-
ter alia, igi winaswar iyo Cafiqrebuli da dagegmili, xorcieldeboda 
oTxi saaTis ganmavlobaSi da gamoiwvia rogorc sxeulis realuri 
dazianeba, aseve intensiuri fizikuri da sulieri tanjva. araadami-
anuri mopyrobis bevrma magaliTma Tavi iCina patimrobis periodSi, 
ra drosac patimrebi daeqvemdebarnen arasaTanado mopyrobas, ro-
melic sastiki xasiaTisa iyo, magram ara iseTi intensivobis, rogoric 
moiTxoveba mopyrobis wamebad kvalificirebisaTvis.

damamcirebelia qmedeba, romelic, rogorc amboben, warmoSobs 
msxver plSi SiSis, tkivilisa da arasrulfasovnebis gancdas, romelsac 
SeuZlia misi damcireba da daknineba. ganmartebis Tanaxmad, damamci-
rebelia mopyroba, romelic arRvevs msxverplis fizikur Tu sulier 
xelSeuvalobas,819 an aiZulebs msxverpls imoqmedos Tavisi survilis 
an sindisis sapirispirod.820

ganxilvis dros, aris Tu ara sasjeli an mopyroba `damamcire-
beli~ me-3 muxlis mniSvnelobiT, mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli, 
warmoadgens Tu ara sasjelis an mopyrobis mizans Sesabamisi piris 
damcireba an daknineba, xolo, rac Seexeba Sedegebs, iqonia Tu ara man 
uaryofiTi zegavlena mis pirovnebaze im saxiT, romelic ar Seesabame-
ba me-3 muxls.821 TumcaRa aseTi miznis arqonas ar SeuZlia gamoricxos 
me-3 muxlis darRvevis dadgena.

iseT faqtorebs, rogorebicaa msxverplis asaki da sqesi, SeuZli-
aT didi zegavlena moaxdinon imis Sefasebisas, aris Tu ara mopyroba 
damamcirebeli. amis sapirispirod, analizi imisa, mopyroba araada-
mianuria, Tu wamebas warmoadgens, ufro subieqturia. amasTan daka-
vSirebiT, sasamarTlom aseve daadgina, rom SesaZlebelia sakmarisi 
aRmoCndes is faqti, rom  msxverpli TviTon grZnobs Tavs damcirebu-
lad, Tundac sxvis TvalSi ar iyos damcirebuli.

sasamarTlos mier ganxilul erT-erT saqmeSi822 15 wlis biWs 
miesaja sxeulebrivi sasjeli, kerZod, sami dartyma tirifis rozgiT. 
ganmcxadebels unda Caexada Sarvali da trusebi, gadaxriliyo magid-
aze, romlis meore mxridanac mas ori policieli daiWerda, mesame ki 
aRasrulebda sasjels. tirifis rozgi tydeboda pirvelive darty-
maze. ganmcxadeblis mamam veRar SeZlo Tavis gakontroleba da `gai-
wia~ erT-erT policielze, amitomac saWiro gaxda misi Sekaveba. ga-
rozgvam kani gauwiTla, magram ar gauWra ganmcxadebels, romelsac 

819 Ireland v. theUnited Kingdom, gv 66, 167-e punqti.
820 Greek-is saqmeze arsebuli komisiis daskvna, IV Tavi, gv. 186.
821 saqmeze Ranninen v. Finland 1997 wlis 16 dekembers gamotanili ganaCeni, ECHR 
1997-VIII, gv. 28, 21, 22. 55-e punqti.
822  Costello-Roberts v. the United Kingdom, seria A # 247_C,gv. 59, 30-e punqti.
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tkivilebi hqonda amis Semdgom kvira-naxevris ganmavlobaSi. 
sasamarTlom daadgina, rom xsenebuli sasjeli moicavda Seura-

cxyofisa da damcirebis elements da miaRwia im zRvars, romelsac 
gulisxmobs cneba „damamcirebeli sasjeli~.

situacia, romlis drosac konvenciis me-3 muxli yvelaze xSirad 
irRveva, iqmneba TavisuflebaaRkveTil pirebTan mopyrobasTan da-
kavSirebiT. am SemTxvevaSi me-3 muxliT dakisrebuli valdebulebebi 
naTeli da calsaxad Sesabamisia. amitomac swored policiis, Seiara-
Rebuli da uSiSroebis Zalebisa da Tavisuflebis aRkveTis dawese-
bulebis administraciis warmomadgenelTa qmedebebTan dakavSirebiT 
xdeba imis gamoZieba, arRvevs Tu ara xsenebuli qmedebebi me-3 muxls.

is adamianebi, romlebsac aRukveTes Tavisufleba, ris gamoc imy-
ofebian xelisuflebis organoebis sruli kontrolis qveS, arian 
yvelaze ususurebi da dganan safrTxis winaSe, rom maT winaaRmdeg 
Zalauflebas borotad gamoiyeneben. amitomac, xsenebuli kontrolis 
ganxorcieleba unda eqvemdebarebodes mkacr gamokvlevas konvenciis 
standartebTan Sesabamisobis TvalsazrisiT.823

imis Sefasebisas, ganxorcielda Tu ara TavisuflebaaRkveTili 
pirebis mimarT arasaTanado mopyroba, pirvel rigSi, unda dadgindes, 
iqna Tu ara saerTod gamoyenebuli fizikuri Zala maT mimarT. ada-
mianis uflebaTa evropuli sasamarTlos mier dadgenil praqtikul 
meTods warmoadgens is, rom fizikuri Zalis gamoyeneba, romelic ar 
yofila Zalian aucilebeli da gamowveuli TavisuflebaaRkveTili 
piris qceviT, principSi aris me-3 muxlSi mocemuli uflebis dar-
Rveva.824 aRniSnuli gamomdinareobs im faqtidan, rom konvenciis me-3 
muxlis mizans warmoadgens piris Rirsebisa da fizikuri Seuvalobis 
dacva da amitomac, fizikuri Zalis nebismieri gamoyeneba amcirebs 
piris Rirsebas.

fizikuri Zalis gamoyenebis erT-erTi yvelaze naTeli samxili 
iqneba dazianebis xiluli niSnebi an SesamCnevi fsiqologiuri travma. 
Tuki dazianebebi dakavSirebulia Tavisuflebis aRkveTis periodTan 
an faqtTan da gamowveulia xelisuflebis warmomadgenelTa mier ganx-
orcielebuli Zalis Sedegad, maSin Tavisuflebis aRkveTis ganmaxor-
cielebelma xelisuflebis organoebma unda SeZlon imis damtkice-
ba, rom es gamowveuli iyo TavisuflebaaRkveTili piris qceviT da 
gamoyenebul iqna mxolod aucilebeli Zala. mtkicebis tvirTi awevT 
Tavisuflebis aRkveTis ganmaxorcielebel xelisuflebis organoebs, 
raTa warmoadginon jerovani axsna-ganmarteba, Tu saidan gaCnda da-
zianebebi. warmodgenili mtkicebulebebi unda Sefasdes maTi sarwmu-

823  iqve, gv. 73.
824  Ribitsch v. Austria, 1995 wlis 4 dekembris ganaCeni, moxsenebebi ganaCenebsa da 
gadawyvetilebebze (1996w.), gv. 26, 34-e punqti; Tekin-is saqme, gv. 1517-18, 52-e da 
53-e punqtebi; da Assenov and Others v. Bulgaria, 1998 wlis 28 oqtombris ganaCeni, 
94-e punqti.
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noobis mixedviT, xolo garemoebebi _ me-3 muxlTan Sesabamisobidan 
gamomdinare.825

Tavisuflebis aRkveTis pirobebi zogjer SeiZleba warmoadgen-
des araadamianur an damamcirebel mopyrobas. aRniSnuli sfero aseve 
eqvemdebareba sazogadoebebs Soris misaRebi standartebis gangrZo-
bad evolucias. wina saqmeebSi sasamarTlo da ademoqmedi komisia Tavs 
ikavebdnen daedginaT, rom Tavisuflebis aRkveTis pirobebi arRvevda 
me-3 muxls. yofila iseTi SemTxvevebic, romlebSic aRiarebuli iyo 
patimrobis saerTaSoriso normebis darRveva, magram ar dadginda 
konvenciis darRveva.826-827

patimrobis pirobebi miuTiTebs rogorc zogad garemoze, 
romelSic TavisuflebaaRkveTilebi imyofebian, aseve Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebis reJimsa da konkretul pirobebze, romlebSic 
iq Sesaxlebuli pirebi imyofebian. imis Sefasebisas, Seesabameba Tu 
ara konvencias garemo an pirobebi, romlebSic TavisuflebaaRkveTili 
piri imyofeba, mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli misi mdgomareoba _ 
asaki da sqesi, saSiSroeba, romelic SeiZleba momdinareobdes misgan, 
aseve faqtori, braldebulia igi Tu msjavrdebuli.

braldebulebi sargebloben udanaSaulobis prezumfciiT, ro-
melic exeba ara mxolod sisxlis samarTlis proceduras, aramed 
aseve im samarTlebriv reJims, romelic aregulirebs aseTi Tavisu-
flebaaRkveTili piris uflebebs Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi. 
analogiurad, zogierT TavisuflebaaRkveTil pirs SesaZloa hqondes 
specialuri moTxovnileba da aRniSnulis aRmouCenloba SesaZloa 
warmoadgendes damamcirebel mopyrobas.

patimrobasTan dakavSirebuli ganviTarebadi normebi moiTxovs, 
rom Tavisuflebis aRkveTis sistemisaTvis Cveuli mimdinare mopy-
robis praqtikis  gadaxedva xdebodes regularulad, raTa uzrun-
velyofil iqnes maTi Sesabamisoba konvenciis me-3 muxliT dadgenil 
standartebTan. amasTanave, uzrunvelyofil unda iqnes, rom konkre-
tuli mopyroba, romelic, Tavis mxriv, SesaZloa ar iyos damamcire-
beli, iseTi meTodiT ar aRsruldes, rom gamoiwvios damamcirebeli 
mopyroba.

ganmartoebiTi patimroba an gancalkeveba xSirad gamxdara ara-
adamianur Tu damamcirebel pirobebTan dakavSirebuli saCivrebis 

825  saqmeze Tomasi v. France1992 wlis 27 ianvars gamotanili ganaCeni, seria A 
#241-A, gv. 40-41, 108-e_11-e punqtebi; saqmeze Ribitsch v. Austria, 1995 wlis 4 dekem-
bris ganaCeni, moxsenebebi ganaCenebsa da gadawyvetilebebze (1996w.), gv. 26, 34-e 
punqti; saqmeze Aksoy v. Turkey 1996 wlis 18 dekembers gamotanili ganaCeni, gv. 17, 
61-e punqti.
826  reidi a., 2005, gv. 79.
827 ix. 1976 wlis 11 dekembris gadawyvetileba, weliwdeuli 20; 1977 wlis 11 ivli-
sis gadawyvetileba, DR 10; ix. komisiis 1982 wlis 16 dekembris moxseneba saqmeze 
Krocher and Moller v. Switzerland. DR 34.
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safuZveli,828 magram arc sasamarTlos da arc wamebis prevenciis 
komitets ar CauTvliaT ganmartoebiTi patimroba per se me-3 muxlis 
sawinaaRmdegod. miuxedavad amisa, garkveuli sifxizle unda iqnes 
gamoCenili im pirebis mimarT, romlebic imyofebian ganmartoebiTi 
patimrobis msgavs pirobebSi, ra mizeziTac ar unda iqnes es ganxor-
cielebuli. ase magaliTad, rodesac xdeba ganmartoebiTi patimrobis 
gagrZeleba an winaswar patimrobaSi myofi pirisaTvis an arasrulw-
lovnisaTvis misi Sefardeba, SesaZloa saqme sxvagvarad iyos.829

wamebis prevenciis komitetma daadgina, rom ganmartoebiTi patim-
roba SesaZloa calkeul SemTxvevebSi warmoadgendes araadamianur da 
damamcirebel mopyrobas.830 konkretuli RonisZiebebis simkacre, misi 
xangrZlivoba, mizani, romelsac igi emsaxureba, nebismieri damatebiT 
dawesebuli pirobebis saerTo Sedegebi, iseve rogorc piris fizikur 
Tu sulier keTildReobasTan dakavSirebiT gamowveuli Sedegebi, gad-
amwyvet rols iTamaSebs imis Sefasebisas, ganmartoebiTi patimrobis 
konkretuli SemTxveva an gancalkeveba warmoadgens Tu ara konven-
ciis me-3 muxlis darRvevas.831

sxeulis (SiSveli) Cxreka meore saxis mopyrobaa, romelsac Tavi-
suflebaaRkveTili pirebi SesaZloa daeqvemdebaron, magram konkre-
tul garemoebebSi isic SeiZleba warmoadgendes damamcirebel mopy-
robas. sasamarTlom daadgina, rom marTalia, sxeulis (SiSveli) Cxreka 
zogierT SemTxvevaSi SesaZloa aucilebeli iyos Tavisuflebis aRkve-
Tis dawesebulebis usafrTxoebisaTvis an areulobisa Tu danaSaulis 
aRkveTisaTvis, is unda warimarTos Sesabamisi meTodiT. mamrobiTi 
sqesis TavisuflebaaRkveTili piris iZuleba, gaSiSvldes qali Tanam-
Sromlis winaSe da amis Semdgom SiSveli xeliT Seexos mis sasqeso 
organoebsa da sakvebs, aSkarad warmoadgens TavisuflebaaRkveTili 
piris upativcemulobas da, Sedegad, amcirebs mis pirovnul Rirsebas. 
sasamarTlom daadgina, rom radganac aRniSnuls unda warmoeSva Sesa-
bamis pirovnebaSi tkivilisa da arasrulfasovnebis gancda, romelsac 
SeeZlo misi damcireba da daknineba, Cxreka warmoadgenda damamci-
rebel mopyrobas konvenciis me-3 muxlis mniSvnelobiT.832

sxva praqtika da meTodebi, rogoricaa TavisuflebaaRkveTili 
pirisTvis xelborkilebis dadeba an sxva SemboWavi Tu disciplinuri 
RonisZiebebis gamoyeneba, magaliTad, Tavisuflebis aRkveTis daweseb-
ulebis Senobis gareT (ezoSi) gaseirnebisa Tu TavisuflebaaRkveTili 
piris monaxulebis uflebis CamorTmeva, aseve unda daeqvemdebaros 
zedamxedvelobas da gamokvlevas, raTa uzrunvelyofil iqnes, rom 
ganxorcielebis meTodi ar iyos ukanono da ar warmoadgendes damam-
cirebel mopyrobas.

828 iqve.
829  reidi, a., 2005, gv. 80.
830  wamebis prevenciis komitetis me-2 zogadi moxseneba, 56-e punqti.
831  1973 wlis 11 ivlisis gadawyvetilebebi, krebuli 44; 1978 wlis 8 ivlisi, DR 
14; da 1981 wlis 9 ivlisi.
832 ix. saqmeze Valasinas v. Lithuania 2001 wlis 24 ivliss gamotanili ganaCeni.
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patimrobis pirobebi, rodesac TavisuflebaaRkveTili pirebi 
gadatvirTul sakanSi cxovrobdnen da daculi ar iyo sanitariuli 
normebi, ar gaaCndaT saTanado raodenobis sawolebi da ganTavse-
buli iyvnen sxvadasxva daavadebis matarebel TavisuflebaaRkveTil 
pirebTan erTad, warmoadgenda damamcirebel mopyrobas.833

erT-erTi saqmis mixedviT, TavisuflebaaRkveTil pirs, sul mci-
re, 2 Tvis ganmavlobaSi uxdeboda dRe-Ramis umetesi nawilis gatare-
ba praqtikulad Tavis sawolze mijaWvuls iseT sakanSi, romelsac 
ar hqonda ventilacia da fanjrebi da zogjer autanlad cxeloda. 
mas aseve uxdeboda tualetis gamoyeneba Tanamesaknis TandaswrebiT 
da isic, Tavis mxriv, eswreboda Tanamesaknis mier tualetiT sarge-
blobis porcess. sasamarTlom CaTvala, rom Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi arsebuli pirobebi amcirebda TavisuflebaaRkveTi-
lis pirovnul Rirsebas da warmoSobda masSi tkivilisa da arasrul-
fasovnebis gancdas, romelsac SeeZlo misi damcireba da daknineba, 
aseve misi fizikuri Tu moraluri Seuvalobis darRveva. ufro met-
ic, sasamarTlom daadgina, rom pirobebis gaumjobesebis mcdelobis 
gamoumJRavnebloba, rodesac arsebobda patimrobis standartebTan 
dakavSirebuli saCivrebi, warmoadgenda TavisuflebaaRkveTili piris 
upativcemlobas. jamSi, sasamarTlom CaTvala, rom Tavisuflebis 
aRkveTis gancalkevebul nawilSi ganmcxadeblis patimrobis pirobebi 
warmoadgenda damamcirebel mopyrobas konvenciis me-3 muxlis mniS-
vnelobiT.834

sxva saqmeSi TavisuflebaaRkveTili piri moTavsebul iqna gadat-
virTul da antisanitariul sakanSi, romelSic ar iyo sakmarisi sa-
wolebi, iSviaTad modioda cxeli wyali, ar arsebobda sufTa haerze 
gaseirnebis SesaZlebloba, sakani ar niavdeboda da moklebuli iyo 
bunebriv ganaTebas. wamebis prevenciis komitetis moxsenebebi amyarebda 
TavisuflebaaRkveTili piris mtkicebas, acxadebda ra, rom xsenebul 
adgilas Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis sacxovrebeli piro-
bebi da patimrobis reJimi sruliad Seusabamo iyo xuT dReze meti 
xnis periodisaTvis, TavisuflebaaRkveTili pirisaTvis moculobiTi 
farTi arasakmarisi iyo, xolo sanitariuli pirobebi _ yovelmxriv 
miuRebeli. sasamarTlom daaskvna, rom TavisuflebaaRkveTili piris 
patimrobis pirobebi da arasakmarisi raodenobis sawolebi, Tavisu-
flebis aRkveTis periodis im Seusabamo xangrZlivobasTan erTad, 
romlis ganmavlobaSic igi amgvar pirobebSi imyofeboda patimrobaSi, 
warmoadgenda me-3 muxlis darRvevas, kerZod ki, damamcirebel mopy-
robas.

aRniSnuli saqmeebis Sedegebi gviCvenebs, rom am etapze miuRebelia 

833  adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos gadawyvetilebaTa krebuli, ssip 
`sasjelaRsrulebisa da probaciis saswavlo centris~ gamocema, Tbilisi, 2006, 
gv. 311-339, saqme Kalashnikov v. Russian Federation.
834 ix. saqmeze Peers v. Greece2001 wlis 19 aprils gamotanili ganaCeni.
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Tavisuflebis aRkveTis iseTi pirobebi, romlebic ar akmayofilebs 
saerTaSoriso standartebs, radgan konvenciis me-3 muxli ar iZl-
eva nebarTvas, rom moxdes kvalifikacia, axsna-ganmarteba im mizniT, 
rom araadekvaturi pirobebi, rogorebicaa: gadatvirTuloba, anti-
sanitaria an arasakmarisi sawolebi, gamowveuli ekonomikuri an sxva 
Tanmdevi organizaciuli an arsebuli faqtorebiT, ver gaamarTlebs 
zemoxsenebuli xarvezebis arsebobas.

wamebis prevenciis komitetma Tavis zogad moxsenebaSi agreTve 
aRniSna, rom arasaTanado mopyroba SesaZloa ganxorcielebul iqnes 
mravali formiT, romelTagan umetesoba SesaZloa ar iyos ganzrax 
Cadenili, aramed gamowveuli iyos organizaciuli defeqtiT an ara-
adekvaturi dafinansebiT.835

specifikuri situaciebi da praqtika, romlebic SesaZloa ganxil-
ul iqnes rogorc damamcirebeli, me-3 muxlis Tanaxmad, calke aRebu-
li Tu sxva pirobebTan erTad, SesaZlebelia iyos gadatvirTuloba,836 
gare samyarosTan kavSiris arqona, higienisa da tualetis araadekva-
turi standartebi, Sesabamisi samedicino mkurnalobis an calkeul 
daavadebaTa profilaqtikis ararseboba.837

imisaTvis, rom sasamarTlom konvenciis me-3 muxliT gaTval-
iswinebuli pozitiuri valdebulebis darRveva daadginos, sakmari-
sia dasabuTdes, magaliTad, xelisuflebis mxridan saTanado sakve-
biT momaragebis pasuxismgeblobis Seusrulebloba. erT-erTi axali 
saqmis _ moiseievsi latviis winaaRmdeg838 _ mixedviT, ganmcxadebels 
ar aZlevdnen Sesabamis sakvebs da Semoifarglebodnen mxolod puris 
naWriT, xaxviTa da gamxmari TevziT im dReebSi, rodesac imarTeboda 
erovnul doneze misi sasamarTlo procesebi da xdeboda Sesabamisi 
etapireba. evropis sasamarTlom aseTi sakvebi arasakmarisad CaTva-
la, gansakuTrebiT im faqtis gaTvaliswinebiT, rom sasamarTlo mos-
menebi ganmcxadebelze gaZlierebuli fsiqologiuri daZabulobis 
efeqts axdenda. sasamarTlom, kerZod, aRniSna, rom mas Semdeg, rac 
ganmcxadebelma waradgina saCivari, rigis saolqo sasamarTlos teri-

835  wamebis prevenciis komitetis me-2 zogadi moxseneba, 44-e punqti.
836  wamebis prevenciis komitetis me-7 zogadi moxseneba (1997w.), me-13 punqtSi 
aRniSnulia, rom `wamebis prevenciis komiteti ramdenjerme mivida im daskvnam-
de, rom gadatvirTulobis saxifaTo zegavlenam patimrobis pirobebi gadaaqcia 
araadamianur da damamcirebel mopyrobad~.
837  wamebis prevenciis komitetma aRniSnuli garemoeba xazgasmiT aRniSna Tavi-
suflebaaRkveTili qalebisaTvis higienis saWiroebis kuTxiT. wamebis prevenciis 
komitetis zogadimoxsenebis me-10 punqtis Tanaxmad, `qalebisaTvis specialuri 
higienis saWiroeba unda dakmayofildes adekvaturi gziT. maT xeli unda mi-
uwvdebodeT da pirad mflobelobaSi unda hqondeT sanitariuli da dasabani 
saSualebebi . . . aseve isini uzrunvelyofili unda iyvnen higienuri saSualebe-
biT, rogorebicaa sanitariuli pirsaxocebi da tamponebi. xsenebuli nivTebiT 
TavisuflebaaRkveTili qalebis uzrunvelyofis ganuxorcielebloba SesaZloa 
warmoadgendes damamcirebel mopyrobas~.
838  Moysejevs v. Latvia, ganacxadi #64846/01, 2006 wlis 15 ivnisis gadawyvetileba.
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toriaze yofnis dros masa da sxva gansasjelebs sakvebis raodenoba 
gauzardes. xelisuflebam gaacnobiera, rom sakvebis miwodebuli ra-
odenoba arasakmarisi iyo. aseve, rogorc sasamarTlom aRniSna, mTav-
robam ar uaryo ganmcxadeblis saCivari imis Taobaze, rom Tavisu-
flebis aRkveTis dawesebulebaSi dabrunebisas, saRamos, ramdenjerme 
mas mxolod puri misces, mTliani sadilis nacvlad. aqedan gamomdin-
are, sasamarTlom daaskvna, rom ganmcxadebels xSirad tanjavda SimSi-
lis grZnoba sasamarTlo mosmenis dReebis dros da es `araadamianuri 
mopyroba~ iyo.839

adamianis uflebaTa evropuli konvenciis me-3 muxlis zogadi mi-
moxilvis Semdeg sainteresoa gavecnoT adamianis uflebaTa evropuli 
sasamarTlos praqtikas konvenciis me-3 muxlis irgvliv, romelic 
arasrulwlovan TavisuflebaaRkveTil pirebs exeba. am mxriv ganxi-
luli iqneba sami mniSvnelovani saqme: Guvec v. Turkey daT. v. The United 
Kingdom.

11.2. saqme guveCi TurqeTis winaaRmdeg (Guvec vs. Turkey)
ganmcxadebeli iyo belgiaSi mcxovrebi TurqeTis moqalaqe, 840 

dabadebuli 1980 wels. saqme exeboda saCivars, romlis mixedviT, aras-
rulwlovani ganmcxadebeli moaTavses srulwlovanTaTvis gaTval-
iswinebul Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi, sadac xuTi wlis 
ganmavlobaSi imyofeboda da risi Sedegic iyo mis mier TviTmkvlelo-
bis ganxorcielebis araerTi mcdeloba.

1995 wlis 30 seqtembers ganmcxadebeli, romelic miTiTebuli 
droisaTvis iyo 15 wlis, daakaves qurTebis muSaTa partiis wevrobis 
eWvis niadagze. 1995 wlis 12 oqtombers igi warudgines stambolis 
saxelmwifo uSiSroebis sasamarTlos, sadac mosamarTlem gasca br-
Zaneba Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebaSi misi gadayvanis Tao-
baze. 1995 wlis 27 noembers gansasjeli damnaSaved cnes saxelmwifos 
teritoriuli mTlianobis xelyofaSi, rac im droisTvis sikvdiliT 
isjeboda. 1997 wlis maisSi braldeba Seicvala da sasamarTlos mier 
saqmis xelaxla ganxilvis safuZvelze 2001 wlis maisSi ganmcxadebe-
li ukanono organizaciis wevrobaSi cnes damnaSaved. aRniSnulisTvis 
mas sasjelis saxiT daekisra rva wliTa da oTxi TviT Tavisuflebis 
aRkveTa. 2002 wlis maisSi gamarTul sakasacio sasamarTlos sxdomaze 
ganmcxadeblisaTvis Sefardebuli sasjeli mxardaWeril iqna da, Se-
sabamisad, ZalaSi darCa. policiaSi, prokuraturasa da sasamarTloSi 
dakiTxvisa Tu Cvenebis micemis dros ganmcxadeblis interesebs ar 
warmoadgenda advokati. sasamarTlos mier saqmis xelaxali ganxilvis 
dros rogorc ganmcxadebeli, ise misi advokati, ar daswrebian ganx-
ilvaTa umetesobas.

2000 wlis agvistoSi Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis eqimma 

839  boxaSvili b., 2009, gv. 82, 83.
840 http://sim.law.uu.nl
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Seadgina oqmi, romlis mixedviTac, ganmcxadebels aReniSneboda se-
riozuli fsiqiatriuli problemebi da 1999 wlis ganmavlobaSi orjer 
scada TviTmkvleloba. eqimma daaskvna, rom Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi arsebuli mdgomareoba ganmcxadebelTan mopyrobis 
mxriv ar iyo saTanado da mas esaWiroeboda gadayvana specializebul 
saavadmyofoSi. fsiqiatriul saavadmyofoSi ganmcxadeblis yofnis 
periodSi, xelaxali samedicino daskvna momzadda (2001 wlis aprili), 
romelSic aRiniSna, rom ganmcxadebelma mesamed scada TviTmkvlelo-
ba (1998 wlis seqtemberi) da saavadmyofoSi yofnisas (2000 wlis ivni-
sidan 2000 wlis ivlisamde) umkurnales `ZiriTadi depresiis~ kuTxiT. 
angariSSi aRniSnuli iyo, rom ganmcxadeblisTvis damaxasiaTebeli 
fsiqologiuri problemebi daiwyo da gauaresda Tavisuflebis aRkve-
Tis periodSi. damatebiT, ganmcxadebelma adamianis uflebaTa evro-
puli sasamarTlos winaSe aRniSna, rom policiis ganyofilebaSi da-
kavebulis statusiT yofnisas mis mimarT iyenebdnen eleqtroSoks, 
asxamdnen didi wneviT wylis Wavls da scemdnen xelketebis saSuale-
biT. ganmcxadebelma TurqeTi 2002 wels datova da belgiaSi miiRo 
ltolvilis statusi.

ganmcxadebeli, efuZneboda ra adamianis uflebaTa evropuli kon-
venciis me-3 muxls (araadamianuri an Rirsebis Semlaxavi mopyroba), 
asaCivrebda mis ganTavsebas srulwlovanTa Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebaSi da misi saqmis ganxilvas saxelmwifo uSiSroebis sa-
samarTlos mier, arasrulwlovanTa saqmeebis sasamarTlos nacvlad.

adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom yuradReba gaamaxvi-
la im garemoebaze, rom ganmcxadeblis Tavisuflebis aRkveTis mizniT 
srulwlovan TavisuflebaaRkveTil pirTaTvis gankuTvnil dawe-
sebulebaSi ganTavseba ewinaaRmdegeboda rogorc TurqeTis moqmed 
kanonmdeblobas, aseve _ im dros qveynis mier saerTaSoriso xelSek-
rulebebiT nakisr valdebulebebs. man damatebiT aRniSna, rom 2001 
wlis aprilis samedicino daskvnis Tanaxmad, ganmcxadeblis fsiqolo-
giuri problemebi daiwyo da Semdeg gauaresda Tavisuflebis aRkve-
Tis periodSi.

ganmcxadebeli mxolod TxuTmeti wlis iyo, rodesac igi xuTi 
wlis vadiT ganaTavses sxva srulwlovan patimrebTan erTad. pirveli 
eqvs-naxevari Tvis ganmavlobaSi misTvis xelmiuwvdomeli iyo samar-
Tlebrivi daxmarebis miReba; arc adekvaturi samarTlebrivi war-
momadgenlobis ganxorcielebis SesaZlebloba moxda Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebaSi moTavsebis dRidan xuTi wlis ganmavlobaSi. 
aRniSnulma garemoebebma, Sejerebulma im faqtiT, rom 18 Tvis ganmav-
lobaSi mas adanaSaulebdnen qmedebaSi, romelic sikvdiliT isjeboda, 
misTvis sruliad gaurkveveli situacia Seqmna.

adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom miiCnia, rom Tavi-
suflebis aRkveTasTan dakavSirebulma garemoebebma aSkarad Seuwyo 
xeli ganmcxadeblis fsiqologiuri problemebis warmoSobas, ramac, 



319

Tavis mxriv, ramdenjerme TviTmkvlelobis mcdelobisken ubiZga mas. 
rac mTavaria, xelisuflebis warmomadgenlebma, romlebic pirdapir 
pasuxismgebeli iyvnen ganmcxadeblis problemebze, aSkarad ver uz-
runvelyves misTvis saTanado samedicino momsaxurebis organizeba.

Sesabamisad, gaiTvaliswina ra ganmcxadeblis asaki, srulw-
lovnebTan erTad misi Tavisuflebis aRkveTis xangrZlivoba, xelisu-
flebis warmomadgenelTa mier saTanado samedicino momsaxurebis 
organizebis uzrunvelyofa mis fsiqologiur problemebTan dakav-
SirebiT, dabolos, Sesabamisi zomebis ganuxorcielebloba TviTmkv-
lelobis ganmeorebiTi mcdelobebis aRsakveTad, adamianis ufleba-
Ta evropulma sasamarTlom eWvgareSe daadgina, rom ganmcxadebeli 
daeqvemdebara araadamianur da Rirsebis Semlaxav mopyrobas, riTac 
dairRva adamianis uflebaTa evropuli konvenciis me-3 muxli.

11.3. saqme t. gaerTianebuli samefos winaaRmdeg (T. vs. The United 
Kingdom)

saqmis T. v. The United Kingdom,841 V. v. The United Kingdom aplikantebs, 
romlebic iyvnen britaneTis moqalaqeebi, dabadebulni 1982 wels, 
romelTac sasamarTlos sTxoves ar gaemJRavnebina maTi saxelebi, 
1993 wlis noemberSi bralad daedoT ori wlis biWis motaceba da 
mkvleloba. danaSaulis Cadenis dRisTvis isini aTi wlis iyvnen, xolo 
sasamarTlos winaSe saqmis ganxilvis dros 11 wlis. sasamarTlo saqmis 
ganxilva moxda sajarod mefis sasamarTloSi da presisa da sazoga-
doebis didi yuradReba miipyro. braldebis Semdeg aplikantebs miesa-
jaT uvado Tavisuflebis aRkveTa „misi udidebulesobis diskreciis 
farglebSi~. inglisis samarTlisa da praqtikis mixedviT, bavSvebma 
da axalgazrda pirebma, romelTac miesjebaT Tavisuflebis aRkveTa 
„misi udidebulesobis diskreciis farglebSi~, pirvelad unda moixa-
don Sinagan saqmeTa samdivnos mier dadgenili `satarifo~ periodi, 
imisaTvis rom daakmayofilon dasjisa da prevenciis moTxovnebi. 
„satarifo~ periodis gasvlis Semdeg TavisuflebaaRkveTili pire-
bi unda gaTavisufldnen, garda im SemTxvevebisa, rodesac pirobiT 
vadamde gaTavisuflebis komisiis SexedulebiT, isini sazogadoebi-
sTvis safrTxes warmoadgenen. Sinagan saqmeTa samdivnom TiToeul 
aplikants ganusazRvra TxuTmetwliani „satarifo~ periodi. aRniS-
nuli gadawyvetileba lordTa palatis mier gauqmda sasamarTlo 
gadawyvetilebebis ganxilvisas 1997 wlis 12 ivniss. im dRidan ar dad-
genila axali „satarifo~ periodi.

aplikantebi Ciodnen, rom asakis gaTvaliswinebiT, maTi sasamarT-
los sajarod saqmiswarmoeba mozrdilTa mefis sasamarTloSi da maT-
Tvis gamotanili ganaCenis damsjelobiTi xasiaTi arRvevda maT ufle-
bas, ar daqvemdebarebodnen araadamianur an damamcirebel mopyrobas 
an sasjels, rogorc es garantirebuli iyo konvenciis me-3 muxliT. 

841 http://sim.law.uu.nl
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amasTan isini Ciodnen, rom maT me-6 muxlis darRveviT uari eTqvaT 
samarTliani sasamarTlos uflebaze. damatebiT, isini daobdnen, rom 
sasjeli, romelic maT daekisraT _ „misi udidebulesobis diskreciis 
farglebSi~ Tavisuflebis aRkveTa _ utoldeboda me-5 muxliT garan-
tirebuli Tavisuflebis uflebis darRvevas da is faqti, rom „tar-
ifis~ gansazRvraze pasuxismgebeli iyo mTavrobis ministri da ara 
mosamarTle, arRvevda me-6 muxliT gaTvaliswinebul uflebas. dabo-
los, isini me-5(4) muxlis safuZvelze daobdnen, rom bolo dRemde ar 
hqoniaT saSualeba esargeblaT maTi dakavebis kanonierebis Seswavlis 
SesaZleblobiT sasamarTlos iseTi uwyebis mier, rogoricaa pirobiT 
vadamde gaTavisuflebis komisia.

mTavrobam ganacxada, rom aplikantebis saCivari, romelic gu-
lisxmobda maT axalgazrdul asaks da emociuri aforiaqebis dones, 
maTi sajaro sasamarTlos gaTanabrebas araadamianur da damamcireb-
el moprobasTan konvenciis me-3 muxlis sawinaaRmdegod da rom maT 
ar miecaT SesaZlebloba srulad gaegoT an monawileoba mieRoT sa-
samarTlo saqmiswarmoebaSi me-6 muxlis darRveviT, unda gamocxad-
des miuReblad, vinaidan ar iyo amowuruli adgilobrivi meqanizmebi, 
radgan maT ar aRuZravT aranairi saCivari an ganacxadi adgilobrivi 
saqmiswarmoebis ganmavlobaSi. Tumca mTavrobam ver SeZlo mieTiTe-
bina romelime saqmis magaliTi, romelSic qmeduunaro braldebul-
ma, romelsac, inglisis samarTlis mixedviT, ar gaaCnia dadgenili 
moTxovna/gasaCivrebis kompetencia, miaRwia sisxlis samarTalwar-
moebis SeCereba/gadadebas im safuZvliT, rom mas ar Seswevda unari 
srulad  mieRo monawileoba sasamarTlo procesSi, an mieTiTebina im 
SemTxvevaze, romelSic bavSvma, romelsac bralad edeboda mkvleloba 
an sxva seriozuli danaSauli, miaRwia saqmiswarmoebis gadadebas, im 
safuZvliT, rom mefis sasamarTloSi sajaro saqmiswarmoeba mas zians 
an tanjvas moutanda. Sesabamisad, sasamarTlom uaryo winaswari ga-
saCivreba.

sasamarTlom, pirvel rigSi, ganixila, Tu ramdenad utoldeboda 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis dakisreba, aTi wlis asakSi 
Cadenili danaSaulis gaTvaliswinebiT, araadamianur an damamcirebel 
mopyrobas. man ver daadgina, rom arsebobda erTiani naTeli standar-
ti evropis sabWos wevr saxelmwifoebs Soris sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobis minimalur asakTan dakavSirebiT. saxelmwifoebis 
umetesobas sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis asakobrivi zR-
vari ufro maRali aqvs, vidre inglissa da uelss, sxva saxelmwi foebs 
ki, rogorebicaa: kviprosi, irlandia, lixtenSteini da Sveicaria, ase-
Ti saxis pasuxismgebloba gansazRvruli aqvT ufro axalgazrda asaki-
dan; aseve SeuZlebelia raime saxis aSkara tendenciis mtkiceba iseTi 
Sesabamisi saerTaSoriso teqstebisa da instrumentebis Seswavli-
dan, rogoricaa, magaliTad, gaerTianebuli erebis konvencia bavSvis 
uflebebze. inglisi da uelsi romc yofiliyvnen im mcirericxovan 
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saxelmwifoebs Soris, romlebsac sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
blobisaTvis gansazRvruli aqvT dabali asaki, aTi weli ar SeiZleba 
CaiTvalos iseT axalgazrdul asakad, romelic SeiZleba arapropor-
ciuli iyos sxva evropuli saxelmwifoebis mier gansazRvrul pasux-
ismgeblobis dadgomis asakTan. aqedan gamomdinare, sisxlissamarT-
lebrivi pasuxismgeblobis dakisreba aplikantebze, Tavis mxriv, ar 
warmoSobda me-3 muxlis darRvevas.

me-3 muxlis safuZvelze wardgenili saCivris meore nawili exeboda 
sasamarTlo process, kerZod ki im faqts, rom sasamarTlo saqmiswar-
moeba mimdinareobda, daaxloebiT, sami kviris ganmavlobaSi sajarod, 
mefis sasamarTloSi formalobis TanxlebiT. sasamarTlom cno, rom 
saqmiswarmoeba ar iyo motivirebuli saxelmwifo xelisuflebis mxri-
dan aplikantebis damcirebis an maTTvis tanjvis miyenebis ganzarxviT; 
ra Tqma unda, gansakuTrebuli zomebi iqna miRebuli imisaTvis, rom 
momxdariyo mefis sasamarTlos procesis modificireba da srulw-
lovanTa sasamarTlos simkacre SeerbilebinaT, aplikantebis axalgaz-
rduli asakis gaTvaliswinebiT. garda amisa, arsebobda fsiqiatriuli 
mtkicebuleba, rom aseT process, savaraudod, eqneboda zianis mom-
tani Sedegi 11 wlis bavSvebisTvis, Tumca nebismieri gamokiTxva ori 
wlis bavSvis mkvlelobasTan dakavSirebiT, gaimarTeboda es sajarod, 
Tu daxurulad saqmiswarmoebisas, mefis sasamarTlos formalobebiT, 
Tu arasrulwlovanTa saqmeebis ganmxilvel sasamarTloSi araform-
alurad, aplikantebSi gamoiwvevda danaSaulis, wvalebis, tanjvisa da 
SiSis provocirebas, maSin roca procesis sajaro xasiaTi gaamwvavebda 
am grZnobebs garkveul donemde. sasamarTlo ver darwmunda, rom tan-
jva, romelic gamowveuli iyo sasamarTlo procesis am  konkretuli 
maxasiaTeblebiT, mniSvnelovnad scildeboda im gardauval zRvars, 
romelic nebismier SemTxvevaSi dadgeboda, xelisuflebis mcdelo-
bebis miuxedavad. daskvnis saxiT, zemoT aRniSnulidan gamomdinare, 
sasamarTlom ar daadgina, rom aplikantebis sasamarTlo procesma 
daarRvia me-3 muxli.
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ვის - ფრანს დაუს, გიორგი ხოჯევანიშვილს, ბაქარ მეტრეველს და კარლო ნიკოლაიშვილს.
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შესავალი
საზოგადოებასა და პოლიტიკის განმსაზღვრელ თანამდებობის პირებს ხშირ შემთხვევაში 
არაერთგვაროვანი და გადამეტებული მოლოდინი აქვთ პენიტენციური სისტემისგან. სპეციალისტთა 
და პრაქტიკოსთა მცირე ჯგუფის გარდა, ცოტას თუ ესმის მკაფიოდ, თუ როგორ „მუშაობს“ პენიტენციური 
სისტემა.

ზოგადად ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში იძულებითი/დახურული გარემოა, მაგრამ ისინი 
ერთმანეთისგან განსხვავდება ძალაუფლების გადანაწილებით. ასეთ სახესხვაობებს მივყავართ 
განსხვავებული მორალური და ემოციური კლიმატისკენ და იწვევს განსხვავებული სოციალური 
წესრიგის ჩამოყალიბებას სისტემის შიგნით. როგორც წესი, პენიტენციურ სისტემაში არსებულ 
სოციალურ წესრიგს აყალიბებს სხვადასხვა ფაქტორები, კერძოდ, სისტემის მართვის ისტორიული 
გამოცდილება, ინსტიტუციური კულტურა, კრიმინალური სუბკულტურა, არსებული ინფრასტრუქტურა,  
პერსონალის კვალიფიკაცია და ა.შ.

ხშირად პენიტენციური სისტემის შიგნით არსებულ პრობლემებზე საუბრისას მიუთითებენ სისტემაში 
არსებულ სუბკულტურაზე, მის გავლენაზე და მისგან მომდინარე საფრთხეებზე. ბუნებრივია, ისინი 
წარმოადგენენ სპეციფიურ თემებს, რომელთა ფორმას განაპირობებს სოციალური და პოლიტიკური 
იდეები დანაშაულის, სასჯელის, სოციალური წესრიგისა და ადამიანის ბუნების შესახებ. საერთაშორისო 
კვლევების თანახმად, თითქმის ყველა პენიტენციურ სისტემაში მოქმედებს ე.წ „პატიმართა კოდექსი“, 
რასაც გარკვეული გავლენა აქვს პატიმრის1 ქცევასა და ზოგადად დაწესებულების ფუნქციონირებაზე2. 
პენიტენციური დაწესებულებების მართვის პროცესში ამ ფაქტორების გათვალისწინება სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანია. 

პატიმრებისთვის მეტისმეტი ძალაუფლების გადაცემამ, შესაძლოა, დაამყაროს არალეგიტიმური 
ძალაუფლება, რომელსაც ისინი მათ წიაღში არსებული სუბკულტურის მეშვეობით საკმაოდ ეფექტიანად 
იყენებენ. ადმინისტრაციის მიერ ლეგიტიმური ზომების არასაკმარისად გამოყენება, შეიძლება, ისეთივე 
სახიფათო იყოს, როგორც უფლებამოსილების გადამეტება, თუკი ეს მიგვიყვანს ისეთ რეჟიმამდე, 
სადაც არასაკმარისი ზედამხედველობა და უწესრიგობაა. გადამეტებულ ძალასა და სამართლებრივ 
წესრიგს შორის სწორი ბალანსის მოძებნა პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის მთავარი 
ამოცანაა3. 

როდესაც პატიმრებს აძლევენ გადაჭარბებულ ძალაუფლებას, ან ადმინისტრაცია არასაკმარისად 
მეთვალყურეობს პენიტენციური დაწესებულების სხვადასხვა ტერიტორიას, პატიმრები დგანან 
„ექსპლუატაციის, აგრესიული პატივმოყვარეობისა და სხვადასხვა სახის ძალადობის“ საფრთხეების 
წინაშე4. წამების ევროპული კომიტეტი განმარტავს, რომ „პატიმრებს შორის ძალადობის ფენომენთან 
ბრძოლა მოითხოვს ციხის პერსონალის სათანადო სიმაღლეზე ყოფნას, მათ შორის, კვალიფიკაციის 
დონეზე, რათა საკუთარი ძალაუფლება და საზედამხედველო ამოცანები სათანადოდ განახორციელონ. 
ციხის პერსონალი მზადყოფნაში უნდა იყოს პრობლემების ნიშნებზე რეაგირებისთვის, ასევე 
სათანადოდ იყოს მომზადებული, საჭიროების შემთხვევაში, ჩარევისა და მათი გადაჭრისთვის“5.

ეს ყველაფერი მორალური, მენეჯერული და პიროვნული გამოწვევაა მათთვის, ვინც პენიტენციურ 
დაწესებულებებს მართავს, რადგან მათ სწორი ბალანსი უნდა იპოვონ დაწესებულებებში წესრიგის 
დამყარებასა და პატიმრებისადმი პატივისცემით და ლეგიტიმურად მოპყრობას შორის.

სამხრეთ აფრიკის პენიტენციური დეპარტამენტის თანამშრომელთა გადამზადებისა და ადამიანის 
უფლებათა პროექტის დაწყებასთან დაკავშირებით წარმოთქმულ სიტყვაში, სამხრეთ აფრიკის 
ყოფილმა პრეზიდენტმა, ნელსონ მანდელამ ხაზი გაუსვა როგორც უსაფრთხოების, ასევე 
სამართლიანობის მნიშვნელობას პენიტენციური დაწესებულებების ადმინისტრირებისას: 

„უსაფრთხო ციხეები აუცილებელია, იმისათვის, რომ ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემა გახდეს 
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური იარაღი. როდესაც პატიმრები (იქნებიან მისჯილნი თუ 
მიუსჯელნი) ექვემდებარებიან ზრუნვას თქვენი მხრიდან, მათ და საზოგადოებამ უნდა იცოდნენ რომ ისინი 
დარჩებიან იქ მანამ, სანამ მოხდება მათი გათავისუფლება კანონის შესაბამისად ... თანამონაწილეობა, 
რაც ჩვენ ციხეებს შეუძლიათ განახორციელონ ქვეყანაში დანაშაულის მაჩვენებლის პერმანენტული 
1  ამ ცნების ქვეშ იგულისხმება პენიტენციურ სისტემაში განთავსებული ბრალდებული ან მსჯავრდებული პირი.
2  Clemmer 1940/1968; McCorkle, Korn 1954; Sykes 1958.
3  Sparks და სხვები, 1996 წ.
4  McDermott და King 1988: 34
5  ევროსაბჭოს წამების ევროპული კომიტეტის ანგარიში N3, გვ. 27.
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შემცირების საქმეში, უკავშირდება პატიმრებთან მოპყრობის ფორმას. ჩვენ განსაკუთრებით უნდა 
გავუსვათ ხაზი პროფესიონალიზმისა და ადამიანის უფლებების პატივისცემის მნიშვნელობას“6.
პატიმრების, თანამშრომლებისა და ვიზიტორების7 უსაფრთხოება წარმოადგენს ნებისმიერი 
დაწესებულების ხელმძღვანელის უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს, თუმცა მას ამავდროულად უნდა 
ახსოვდეს, რომ კონტროლისა და დისციპლინის უზრუნველსაყოფად მან უნდა გამოიყენოს მხოლოდ 
შესაბამისი ღონისძიებები ან შესაბამისი ხარისხის პროპორციული ძალა. უსაფრთხოების ღონისძიებები 
წარმოადგენს ქმედებებს, რომლებსაც მიმართავენ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები, 
რათა შეინარჩუნონ დაწესებულებაში კონტროლი და წესრიგი, თავიდან აიცილონ რეჟიმის დარღვევა 
და დაიცვან მოწყვლადი პატიმრები. უსაფრთხოების ღონისძიებები უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიან 
დისციპლინურ სისტემას.

ამბობენ, რომ ის თუ როგორ ეპყრობა საზოგადოება პატიმრებს, ასახავს მის სიღრმისეულ 
ღირებულებებს. აღნიშნული პრინციპი განსაკუთრებით რელევანტურია მაღალი რისკის პატიმრებთან 
მოპყრობის დროს.8

პენიტენციურ  სისტემაში არიან პატიმრები, რომელთაც სჭირდებათ განსაკუთრებით მაღალი 
უსაფრთხოების პირობებში განთავსება. ამგვარი პატიმრების მართვა წარმოადგენს დაწესებულების 
თანამდებობის პირთა მნიშვნელოვან გამოწვევას, რა დროსაც დაცული უნდა იქნას ბალანსი შემდეგ 
ფაქტორებს შორის: საფრთხე, რომელსაც შესაძლოა ისინი წარმოადგენდნენ საზოგადოებისთვის 
დაწესებულებიდან გაქცევის შემდეგ, საფრთხე, რაც შესაძლოა მათ შეუქმნან პენიტენციურ 
დაწესებულებაში არსებულ წესრიგს და ვალდებულება, რომლის შესაბამისად სახელმწიფო ყველა 
პატიმარს უნდა მოექცეს ღირსეულად და ჰუმანურად.

ზუსტად ამ მიზნით, რისკების შეფასების საფუძველზე პატიმართა სწორი კლასიფიკაცია არის უმთავრესი 
ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადადგას პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციამ დაწესებულებაში 
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. უსაფრთხოების ღონისძიებები, რომლებიც გამოიყენება 
პატიმართა მიმართ უნდა წარმოადგენდეს იმ ღონისძიებათა მინიმუმს, რაც საჭიროა უსაფრთხო 
პატიმრობის მიზნის მისაღწევად. ეს საშუალებას მისცემს თანამშრომლებს უფრო ეფექტიანად 
განახორციელონ იმ შედარებით მცირე რაოდენობის პატიმართა ზედამხედველობა, რომლებიც 
რეალურ საფრთხეს უქმნიან სხვებს. ეს ასევე უზრუნველყოფს, რომ დაწესებულებაში არსებული 
გარემო იყოს მაქსიმალურად ჰუმანური, დაწესებულების მატერიალური რესურსები არ დაიხარჯოს 
იმ დიდი რაოდენობის პატიმრების მაქსიმალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის, რომლებსაც 
რეალურად უსაფრთხოების აღნიშნული დონე არ ესაჭიროებათ.9

ყველა კარგად ორგანიზებულ საზოგადოებას, მათ შორის პატიმრებსაც ესაჭიროებათ გარკვეული 
წესებითა და რეგულაციებით მოქმედება, რომლებიც კონკრეტული საზოგადოების/თემის მხრიდან 
აღიქმება როგორც სამართლიანი. პენიტენციურ დაწესებულებებში ამგვარი რეგულაციები იქმნება 
თითოეული ინდივიდის, როგორც დაწესებულების პერსონალის, ასევე პატიმრის უსაფრთხოების 
უზრუნველსაყოფად. თითოეულ ჯგუფს ეკისრება რეგულაციების შესრულების ვალდებულება. 

“პატიმრებმა უნდა იცოდნენ, რომ მათ ყოველთვის მოეთხოვებათ რეგულაციების დაცვა. პენიტენციურ 
დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს დისციპლინური დარღვევის განხილვის შესაბამისი პროცედურა, რის 
საფუძველზეც შესაბამისი სანქციების გამოყენება ხდება სამართლიანად და მიუკერძოებლად”10.

დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული უნდა იყოს  რეგულაციები, რათა შესაძლებელი გახდეს კანონიერი 
უფლებების განხორციელება და პენიტენციური დაწესებულების ფუნქციონირების რეგულირება 
კანონის შესაბამისად. რეგულაციები უნდა გამომდინარეობდეს ეროვნული კანონმდებლობიდან 
და შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებსა და ნორმებს. ხშირ შემთხვევაში, პრაქტიკაში, 
პენიტენციურ სისტემაში მოქმედი წესები, ყოველთვის სრულ შესაბამისობაში არ არის სამართლებრივ 
ნორმებთან (იქნება ეს ეროვნული, თუ საერთაშორისო), ხშირად ისინი არ არის კარგად ჩამოყალიბებული, 
განმარტებული ან გამოყენებული. არც ისე რთულია ისეთი დაწესებულების პოვნა, სადაც არსებული 
რეგულაციები და წესები არ არის საკმარისი ყოველდღიური საქმიანობის წარმართვისთვის. 
ხშირად ნორმები ცუდად არგუმენტირებული და ურთიერთსაწინააღმდეგოა. ზოგიერთ პენიტენციურ 
6  Kroonstad, 25 June 1998.
7  პაემანზე მოსული პირები; გამომძიებლები, პროკურორები, რომელებიც შედიან პენიტენციურ დაწესებულებაში და სხვა ნებისიმერი პირი, 
რომლებიც ადგილობრივი კანონმდებლობით დადგენილი წესით შედის პენიტენციურ დაწესებულებაში.
8 ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, გვ 71, ენდრიუ 
კოილი, 2009.
9  ციხის ლიდერების სახელმძღვანელო, მსაერთაშორისო ნორმებსა და სტანდარტებზე დაფუძნებული ძირითადი სახელმძღვანელო და 
კურიკულუმი მენეჯერებისთვის, სისიხლის სამართლის იუსტიციის სახელმძღვანეოების სერია, გვ. 99, UNODC, 2010.
10  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, გვ. 61, ენდრიუ კოილი,  2009.
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დაწესებულებაში არ მომხდარა რეგულაციების სტანდარტიზება, ისინი ვითარდებოდა სხვადასხვა 
მიმართულებით, ცალკეული გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა ნების შესაბამისად. აღნიშნული 
ნორმების შესრულების მონიტორინგი ყოველთვის ისე არ ხდება, როგორც უნდა ხდებოდეს11. ეს 
შეიძლება განვმარტოთ, როგორც პროცედურული უსაფრთხოება, რომლის გარეშეც შეუძლებელია 
სისტემის ეფექტიანად მართვა. პროცედურული უსაფრთხოება ეხება იმ მეთოდებსა და პროცედურებს, 
რომლებიც ჩამოყალიბებულია პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოებისათვის. საუბარია 
გაქცევის თავიდან აცილებისა, წესრიგის დამყარებისათვის აუცილებელ არსებულ წესებზე და ა.შ. 
პროცედურებში/ნორმებში არსებული ხარვეზების პირობებში, დაუცველი არიან არა მარტო პატიმრები, 
არამედ დაწესებულების პერსონალიც.

ბუნებრივია სასჯელის უმთავრესი მიზანი მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაციაა, 
თუმცა ამ მიზნის მიღწევა უსაფრთხოების დახვეწილი სისტემის არსებობის გარეშე შეუძლებელია. 
პენიტენციურ დაწესებულებებში უსაფრთხოების სისტემა უნდა ქმნიდეს ისეთ კლიმატს, რომლის 
წიაღშიც შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროცესის ეფექტიანად 
ორგანიზება.
პენიტენციური დაწესებულებების მართვა უნდა ხორციელდებოდეს სტატიკური და დინამიური 
უსაფრთხოების სისტემის ეფექტურად ორგანიზებით (გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ასევე 
პროცედურული უსაფრთხოება, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ).
სტატიკური უსაფრთხოების სისტემის ქვეშ იგულისხმება არსებული ინფრასტრუქტურა, ვიდეო 
კონტროლის სისტემა, ელექტრონული მოწყობილებები. ზოგადად უსაფრთხოების სისტემის ის 
ელემენტები, რომლებიც უცვლელია.
დინამიური უსაფრთხოების სისტემა გულისხმობს დაწესებულებაში არსებული რისკების მართვას 
ყოველდღიურ რეჟიმში, სხვადასხვა სამსახურების კოორდინირებული მუშაობით და სხვადასხვაგვარი 
ინსტრუმენტების გამოყენებით. დინამიური უსაფრთხოების სისტემა აგებული უნდა იყოს თითოეული 
სამსახურის მკაცრად ფორმულირებულ ფუნქციონალურ უფლება-მოვალეობებზე, მოვალეობების 
მკაფიოდ განაწილებასა და ამ პროცესში სხვადასხვა სამსახურების კოორდინირებულ საქმიანობაზე (ამ 
კუთხით შემდგომ თავში დინამიურ და პროცედურულ უსაფრთხოებას ერთ კონტექსტში განვიხილავთ).
შეჯამების სახით უნდა აღვნიშნოთ რომ, პენიტენციურ დაწესებულებებში უსაფრთხოების სისტემის 
უზრუნველყოფის საჭიროება არსებობს პატიმრის მიღებისას, საკანში მისი განთავსებისას, 
დაწესებულების ტერიტორიაზე გადაადგილებისას, დაწესებულების ტერიტორიის გარეთ გაყვანისას 
და ა.შ. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თითეული დაწესებულების მოსამსახურესთვის არსებობდეს 
კრიზისულ სიტუაციებში მოქმედებების ზუსტი ინსტრუქციები. 
ამ სახელმძღვანელოს მიზანს წარმოადგენს, მკითხველს მივაწოდოთ ინფორმაცია მაღალი რისკის 
პენიტენციურ დაწესებულებებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით არსებული 
საერთაშორისო სტანდარტებისა და განვითარებული ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილების 
შესახებ. ასევე, საქართველოს კანონმდებლობაში არსებული რეგულაციებისა და დღეს მოქმედი 
პრაქტიკის შესახებ. განვიხილოთ როგორ უნდა ხდებოდეს ამ პროცესში დინამიური და სტატიკური 
უსაფრთხოების სისტემის ელემენტების ეფექტიანი გამოყენება. თუმცა, ეს სახელმძღვანელო მოიცავს 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ისეთ ელემენტებსაც, რომლებიც საერთოა არა მარტო მაღალი 
რისკის პენიტენციური
 დაწესებულებისთვის, არამედ სხვა ტიპის პენიტენციური დაწესებულებებისთვისაც.

11 ციხის ლიდერების სახელმძღვანელო, საერთაშორისო ნორმებსა და სტანდარტებზე დაფუძნებული ძირითადი სახელმძღვანელო და 
კურიკულუმი მენეჯერებისთვის, სისხლის სამართლის იუსტიციის სახელმძღვანელოების სერია.
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თავი: I
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

პირველი თავი
სტატიკური და დინამიური უსაფრთხოება
ზოგადი პრინციპები

ძირითადად, როდესაც ადამიანები ფიქრობენ და საუბრობენ პენიტენციური დაწესებულებების შესახებ, 
ისინი როგორც წესი გულისხმობენ ფიზიკურ ასპექტებს: კედლებს, ღობეებს, შენობას დაკეტილი 
კარით და გისოსებიანი ფანჯრებით. თუმცა, პენიტენციური დაწესებულებების ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ასპექტი არის ადამიანური რესურსები, რადგან დაწესებულების ფუნქციონირება 
უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს ადამიანებთან დამოკიდებულებას. დაწესებულებაში არსებულ ორ 
მთავარ ჯგუფს წარმოადგენენ დაწესებულებაში მყოფი პატიმრები და თანამშრომლები, რომლებიც 
ახორციელებენ  პატიმრებზე ზედამხედველობას. „დაწესებულების კარგი მართვის გასაღები არის  
სწორედ ამ ორ ჯგუფს შორის არსებული ურთიერთობის ხასიათი.“12

შესავალ ნაწილში უკვე აღვნიშნეთ, რომ ფიზიკური უსაფრთხოება გულისხმობს დაწესებულების 
შენობას, კედლების სიძლიერეს, გისოსებს, ცალკეული განყოფილებების კარებს, პერიმეტრის 
კედლებს, ღობის სპეციფიკას და ა.შ. ისინი ასევე მოიაზრებს ფიზიკური დახმარების საშუალებებს, 
როგორიცაა საკეტები, ვიდეოკამერები, განგაშის სიტემა, რადიოგადამცემი და ა.შ. უსაფრთხოების 
ფიზიკურ ასპექტებზე საუბრისას, მნიშვნელოვანია მოიძებნოს ბალანსი საჭირო უსაფრთხოების 
ხარისხის უზრუნველყოფასა და ინდივიდის ღირსებას შორის. მაგალითად, შესაძლოა მოიძებნოს 
ისეთი არქიტექტურული დიზაინი, რომელიც უზრუნველყოფს საკნის, მისი ფანჯრების უსაფრთხოებას, 
რაც იმავდროულად უზრუნველყოფს ბუნებრივ განათებასა და სუფთა ჰაერს. ფიზიკური საშუალებები, 
როგორებიცაა ვიდეოკამერა, მონიტორინგისა და განგაშის სისტემა, თავიანთი შინაარსით ხელყოფს 
პერსონალურ სივრცეს, პიროვნების პრივატულობას. აქედან გამომდინარე, მათი განთავსების 
ადგილის შერჩევისას, გათვალისწინებული უნდა იქნას ბალანსი ლეგიტიმურ უსაფრთხოების 
მოთხოვნებსა და  ინდივიდის პრივატულობის პატივისცემას შორის. „არ უნდა დაგვავიწყდეს, ცალკეული 
პატიმრის უსაფრთხოებაც. ზოგიერთი დაწესებულება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ პატიმარი 
დარჩეს უმეთვალყურეოდ, ეს საფრთხეს წარმოადგენს არა მხოლოდ დაწესებულებისთვის, არამედ 
პატიმრისთვისაც. დაწესებულების ადმინისტრაციამ უნდა მიიღოს ზომები, რათა მოახდინოს ამგვარი 
სივრცეების იდენტიფიცირება და მართვა.“13

მართალია სტატიკური და პროცედურული უსაფრთხოების საკითხები უმნიშვნელოვანესია 
დაწესებულების ყოველდღიურობისთვის, მაგრამ თავისთავად საკმარისი არ არის. უსაფრთხოება 
ასევე დამოკიდებულია ფხიზლად მყოფ თანამშრომლებზე, რომლებიც უშუალოდ ურთიერთობენ 
პატიმრებთან, აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა ხდება დაწესებულებაში და უზრუნველოფენ, 
რომ პატიმრები იყვნენ აქტიურები, ამ სიტყვის პოზიტიური გაგებით. ხშირად ასეთ ურთიერთობას 
განმარტავენ, როგორც დინამიურ უსაფრთხოებას. უსაფრთხოების ამგვარი ფორმა ბევრად 
უფრო ხარისხიანია, ვიდრე მხოლოდ სტატიკური უსაფრთხოება. იქ, სადაც პატიმრებთან აქტიური 
ურთიერთობა არსებობს, ყურადღებიან თანამშრომელს შეუძლია ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს 
სიტუაციებზე, რომლებიც სცდება დადგენილ ნორმებს და შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას დაწესებულების 
ნორმალურ ფუნქციონირებას. მაგ: პატიმრებთან ამგვარ კომუნიკაციაში მყოფ თანამშრომლებს 
შეუძლიათ უფრო ეფექტიანად აიცილონ თავიდან გაქცევა, პატიმრებს შორის ძალადობა, რადგან 
ეცოდინებათ რა ხდება დაწესებულებაში მანამდე, სანამ ინციდენტი რეალურად განხორციელდება. 
„დინამიური უსაფრთხოების უპირატესობა მდგომარეობს შემდეგში: იგი გულისხმობს ისეთი 
სახის პროაქტიურობას, რაც უკავშირდება უსაფრთხოების ხელყოფის რისკების ძალიან ადრეულ 
იდენტიფიცირებას. ამგვარი პრინციპი საუკეთესო შედეგებს იძლევა იმ დაწესებულებებში, სადაც 
გამოცდილი და კარგად მომზადებული თანამშრომლები არიან.“14 „უშიშროება, რომელიც დაცულია 
ფიზიკური ბარიერებით და სხვა ტექნიკური საშუალებებით, განმტკიცებული უნდა იყოს დინამიური 
უსაფრთხოების მეშვეობით, რომელსაც უზრუნველყოფს პერსონალი, ვინც კარგად იცნობს მათი 
კონტროლის ქვეშ მყოფ პატიმრებს.“15

მაღალი რისკის დაწესებულებებში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს უსაფრთხოების ფიზიკურ 
ასპექტებს. ხშირად, ამ ტიპის დაწესებულებებში გარე საზღვრები, რომლებიც ითვლება პატიმართა 
შემაკავებლად, განსაკუთრებულად არის გაძლიერებული, ძირითადად ორმაგი/სამმაგი ბარიერებით, 
როგორიცაა ღობეები და კედლები. დაწესებულების შიგნით უზრუნველყოფილია უსაფრთხო ბარიერები 
ან ჭიშკრები დაწესებულების სხვადასხვა ნაწილებს შორის. საკნის კარი, ფანჯრები და კედლები არის 

12  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, ენდიუ კოილი , 2009.
13  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, ენდიუ კოილი, 2009.
14 ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, ენდიუ კოილი, 2009
15 მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია Rec(2006)2 წევრი სახელმწიფოებისადმი ევროპული ციხის წესებთან დაკავშირებით;
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

განსაკუთრებული სიძლიერის. შესაძლოა არსებობდეს უსაფრთხოების ელექტრონული ზომებიც.16 
ამავდროულად, მაღალი რისკის დაწესებულებისთვის დინამიური უსართხოების პრინციპებიც, 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მსგავს დაწესებულებებში, თანამშრომლები ძირითადად პატიმრებს  
ყოველთვის თან დაყვებიან, როდესაც ისინი ტოვებენ საცხოვრებელ საკანს. ამგვარი სუპერვიზია 
ბევრად უფრო მეტი დატვირთვის მატარებელია, ვიდრე უბრალო გაცილება. თანამშრომელს უნდა 
ჰქონდეს პოზიტიური კონტაქტი პატიმართან, იმდენად, რამდენადაც ეს შესაძლებელია.17 

როგორც ვხედავთ, დინამიური უსაფრთხოება გულისხმობს დაწესებულების თანამშრომლებს, 
რომლებიც აქტიურად და ხშირად ურთიერთობენ პატიმრებთან, რათა უკეთ გაიცნონ ისინი და 
შეაფასონ ის რისკები, რომლის მატარებელნიც არიან ცალკეული პატიმრები.

სტატიკური უსაფრთხოება გულისხმობს უსაფრთხოების უზრუნველმყოფელ ინფრასტრუქტურას, 
კერძოდ, კედლებს, წინაღობებს, განათებას, ელექტრონული მეთვალყურეობის სისტემას, 
სასიგნალიზაციო სისტემას, საკეტებს, საჭიროებისამებრ პატიმართა დამორჩილების  აღჭურვილობას 
და ა.შ.“18

დინამიური უსაფრთხოების ელემენტებია: თანამშრომელთა ურთიერთობა პატიმრებთან, ინტერაქცია, 
დაკვირვება, ინფორმაციის მოგროვება, ცალკეული პატიმრის შესწავლა, კონფლიქტის მენეჯმენტი, 
შემოწმება, პატიმართა დათვლა, პატრულირება, დაკვირვება და სუპერვიზია, გადადგილების 
კონტროლი, ვიზიტორები.19 დინამიური უსაფრთხოება გულისხმობს ქმედებებს, რაც ავითარებს 
პოზიტიურ ურთიერთობას დაწესებულების თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის, ეს არის 
უსაფრთხოებისადმი სპეციფიური მიდგომა, რაც ეფუძნება პენიტენციური დაწესებულების პოპულაციის 
ცოდნას და იმ ურთიერთობების გააზრებას, რაც არსებობს პატიმრებსა და თანამშრომლებს, 
აგრეთვე პატიმრებს შორის. თუ პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის შექმნილია პატივისცემაზე 
დაფუძნებული დამოკიდებულება, უზრუნველყოფილია, რომ თანამშრომელთა ძალაუფლება არ იყოს 
აღქმული როგორც პროვოკაცია ან დასჯა. ეს კი მათ აძლევს შესაძლებლობას უკეთ დაუპირისპირდნენ 
დაწესებულებაში არსებულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და რისკებს. დინამიურ 
უსაფრთხოებას ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს პენიტენციური დაწესებულების ყოველდღიურ 
ცხოვრებაში, თუმცა სხვადასხვა სისტემებში იგი განსხვავებულად არის აღწერილი და მისი მნიშვნელობა 
ყოველთვის სწორად არ არის გაგებული. 

ისეთი ყოველდღიური საქმიანობა, როგორიცაა პატიმართა დათვლა, შემოწმება, გადაადგილების 
უზრუნველყოფა, პატიმართა კლასიფიცირება და განცალკევება არის საქმიანობა, რომლებიც ხელს 
უწყობს დაწესებულებაში წესრიგის (რეჟიმის) დაცვას და ამავდროულად ხელს უწყობს პატიმრებთან 
აუცილებელი კონტაქტის დამყარებას. თანამშრომლებს უნდა ესმოდეთ, რომ პატიმრებთან ჰუმანურ 
და სამართლიან მოპყრობას შეუძლია ხელი შეუწყოს დაწესებულების უსაფრთხოებასა და მასში 
წესრიგის უზრუნველყოფას. მაშინ როდესაც დინამიური უსაფრთხოება გულისხმობს პატიმრებსა და 
თანამშრომლებს შორის პოზიტიურ კომუნიკაციას, ინფორმაციის გაცვლასა და ყოველდღიურ რუტინას, 
სტატიკური უსაფრთხოება მოიაზრებს ფიზიკურ ინფრასტრუქტურასა და აღჭურვილობას. ორივე 
ელემენტი აუცილებელია უსაფრთხო, ჰუმანური გარემოს შესაქმნელად. მინიმალური უსაფრთხოების 
ინფრასტრუქტურის გარეშე, თანამშრომელთა მხრიდან მცირდება პატიმართა ეფექტიანი კონტროლის 
შესაძლებლობა, განსაკუთრებით იმ დაწესებულებებში, სადაც აქტუალურია გადატვირთულობის 
პრობლემა. ამავდროულად უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურა ნაკლებად ღირებულია იქ, სადაც 
თანამშრომელთა შესაძლებლობები და კომპეტენცია არ არის ადეკვატური. ხშირად ამბობენ, რომ 
გაქცევის პრევენციას ახდენენ არა გისოსები და საკეტები, არამედ ყურადღებიანი თანამშრომლები.

საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზისას, აღნიშნულია, რომ ბევრ ქვეყანაში, პენიტენციურ 
დაწესებულებებს არ აქვთ აუცილებელი სტატიკური უსაფრთხოების ელემენტები, აქედან გამომდინარე, 
თანამშრომლები ამის კომპენსირებას ახდენენ პატიმართა ჩაკეტვით, მათი გადაადგილების 
შეზღუდვით. ეფექტიანი დინამიური უსაფრთხოების ელემენტების შემოღებას, როგორიცაა პატიმრებსა 
და თანამშრომლებს შორის კონტაქტის გაზრდა, შეუძლია გარკვეულწილად მოახდინოს სტატიკური 
უსაფრთხოების ელემენტების ნაკლებობის კომპენსირება. მაგალითად რისკების შეფასებას 
შეუძლია ხელი შეუწყოს თანამშრომელთა უკეთ გადანაწილებას, იმგვარად, რომ მათი მეტი ნაწილი 
განთავსდეს იქ, სადაც საჭიროა მაღალი რისკის პატიმართა ზედამხედველობა, ხოლო უფრო მცირე 
ნაწილი ნაკლები რისკის მქონე პატიმრებთან.  თუმცა „იმისათვის, რომ დინამიური უსაფრთხოება იყოს 
ეფექტიანი, საჭიროა ის გაგებული და მიღებული იყოს დაწესებულების მენეჯმენტის მიერ და მოხდეს 
მისი ინტეგრირება დაწესებულების მართვასთან დაკავშირებულ ყველა აქტივობაში.“ 20

16  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, ენდიუ კოილი, 2009, გვ.74.
17  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, ენდიუ კოილი, 2009, გვ. 75.
18  “ინციდენტების მართვა პენიტენციურ დაწესებულებაში” , UN 2013, გვ-10.
19  “ინციდენტების მართვა პენიტენციურ დაწესებულებაში” , UN 2013, გვ-15.
20  “ინციდენტების მართვა პენიტენციურ დაწესებულებაში”” , UN 2013, გვ-21-22.
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სტატიკური და დინამიური უსაფრთხოების სისტემის უზრუნველყოფა უნდა ხორციელდებოდეს 
დაწესებულების მიერ განსაზღვრული ცალკეული პროცედურებისა და რეგულაციების არსებობით 
(პროცედურული უსაფრთხოება). უსაფრთხოების ინსპექტირება, რომლის დროსაც მოწმდება 
ინფრასტრუქტურა, აღიქმება როგორც სტატიკური უსაფრთხოების ზომა. ინსპექტირების შედეგად 
მიღებული ინფორმაცია უნდა იწვევდეს ცალკეული დინამიური უსაფრთხოების ზომების გატარებას. 
ისეთი ღონისძიებების ჩათვლით, როგორიცაა წინაღობების მოხსნა, ყოველდღიური რეჟიმის 
შეცვლა, შემდგომი გამოკვლევა და ა.შ. ეს არის მაღალი რისკის დაწესებულების ინფრასტრუქტურის 
კომპონენტები.21 ზოგიერთ ქვეყნებში ხშირად მცირე მნიშვნელობა ენიჭება უსაფრთხოების სისტემების 
რეგულარულ ინსპექტირებას. ამ პირობებში დინამიური უსაფრთხოების გამოყენებას შეუძლია 
გაანეიტრალოს, დააბალანსოს სუსტი ინფრასტრუქტურით გამოწვეული შედეგები.

ზემოთ მითითებული ფაქტორების გათვალისწინებით, პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის 
პოზიტიური კომუნიკაციის არსებობა შესაძლოა განხილულ იქნას პენიტენციური სისტემის უმთავრეს 
საფუძვლად. ცალკეული პატიმრებით, მათი კეთილდღეობით დაინტერესება, არის პატივისცემაზე 
დაფუძნებული ურთიერთობის საფუძველი, სადაც დაცულია ბალანსი ძალაუფლებას, კონტროლსა და 
სამართლიანობას შორის. ამგვარი ურთიერთობები წარმოადგენს, აგრეთვე ადამიანის უფლებებისა და 
კანონის უზენაესობის პატივისცემის მნიშვნელოვან პლატფორმას. მიზანშეწონილია „თანამშრომლების 
გადამზადება ისეთ საკითხებში, როგორიცაა კომუნიკაციის უნარები, კონფლიქტების გადაწყვეტა და 
პრობლემების გადაჭრა.“22

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სტატიკური უსაფრთხოების ელემენტებს წარმოადგენს ფიზიკური 
უსაფრთხოების ფაქტორები, რომლის მართვაც ხორციელდება დინამიური და პროცედურული 
უსაფრთხოების ელემენტების გამოყენებით. მნიშვნელოვანია სტატიკური უსაფრთხოების 
სტანდარტებთან დაკავშირებით არსებული საერთაშორისო სტანდარტების უფრო დეტალური 
მიმოხილვა. აქ წარმოდგენილი არის სტატიკური უსაფრთხოების სხვადასხვა ელემენტები, რომლებიც 
მნიშვნელოვანია გათვალისწინებულ იქნეს პენიტენციური დაწესებულების ფუნქციონირებისას, თუმცა 
სტატიკური უსაფრთხოების კონკრეტული ელემენტების გამოყენება დამოკიდებულია თითოეული 
დაწესებულების სპეციფიკაზე და ზოგადად არსებულ რესურსებზე.

პერიმეტრის უსაფრთხოება

უსაფრთხო პერიმეტრი საზოგადოებას უქმნის განცდას, რომ პატიმრები მოთავსებულნი იქნებიან 
პენიტენციურ დაწესებულებაში და არ მიეცემათ საზოგადოებისთვის ზიანის მიყენების შესაძლებლობა. 
უსაფრთხო პერიმეტრი ასევე მიანიშნებს პატიმრებს, რომ პატიმრობიდან გაქცევის ნებისმიერი 
მცდელობა იქნება წარუმატებელი.

„პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების დონე უნდა შეესაბამებოდეს მასში განთავსებული 
პატიმრების უსაფრთხოების რისკებს. რაც უფრო მაღალია რისკი, როგორც წესი, მით მეტია 
ფიზიკური წინაღობების დონე, საზღვრები, რამაც ხელი უნდა შეუშალოს პატიმართა გაქცევას და 
დაწესებულებაში კონტროლის ადეკვატური ზომების შენარჩუნებას. დაწესებულებაში განთავსებული 
პატიმრების, მათ შორის მათგან მომდინარე რისკების შესწავლა წარმოადგენს პენიტენციური სისტემის 
უსაფრთხოებისკენ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯს.

1 დონე
პირველი დონის უსაფრთხოების დაწესებულებებს ახასიათებს პატიმართა გაქცევისაგან დაცვის 
ყველაზე ბევრი დონე. ეს წინაღობები ფაქტიურად წარმოადგენს პენიტენციურ დაწესებულებებს 
თვითონ დაწესებულების შიგნით, პატიმართაგან თავისუფალი ზონისა და უსაფრთხოების სხვა ზომების 
უზრუნველყოფით.

2 დონე
ამ ტიპის პენიტენციურ დაწესებულებებს არ აქვთ პატიმრებისაგან თავისუფალი ცენტრალური ზონა, 
თუმცა არის პერიმეტრის ღობე, რაც ახდენს პატიმართა პერიმეტრის ღობეზე წვდომის პრევენციას. 
პატიმართა გადაადგილების კონტროლისა და გაქცევის აღკვეთის მიზნით, შესაძლოა არსებობდეს 
სხვა ზონური ზომებიც.
 

21  “ინციდენტების მართვა პენიტენციურ დაწესებულებაში”, UN 2013, გვ-47.
22  ““ინციდენტების მართვა პენიტენციურ დაწესებულებაში”, UN 2013, გვ-47.

დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება
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3 დონე
ამ ტიპის დაწესებულებებში პატიმართა მიმართ არსებობს მეტი ნდობა, თუმცა უზრუნველყოფილია 
პატიმართა უსაფრთხო საცხოვრებელი ზონები და პერიმეტრის კედელი, რაც ხელს უშლის 
პატიმართა გაქცევის მცდელობებს. შესაძლოა, აგრეთვე არსებობდეს სპეციფიური ზონები სენსიტიურ 
ტერიტორიებზე, როგორიც არის აფთიაქი, უსაფრთხოების განყოფილება. 

4 დონე
ამ ტიპის დაწესებულებაში განთავსებულნი არიან გაქცევის ყველაზე დაბალი რისკის მქონე პატიმრები. 
ხშირად ამ ტიპის დაწესებულებებს ღია ტიპის დაწესებულებებს უწოდებენ. ისინი მოიცავს მცირე ზომის 
საძინებლებს, რომლებიც ღამე იკეტება. პერიმეტრის ღობე უფრო მეტად არსებობს დაწესებულების 
ქონების საზღვრების დასადგენად, ვიდრე გაქცევის პრევენციისთვის. მოშორებით მდებარე 
დაწესებულებებში, ან იქ სადაც ამ ტიპის დაწესებულებების საკუთრებაშია გარშემო მდებარე მიწები, 
შესაძლოა საერთოდ არ ჰქონდეთ სასაზღვრო ღობეები“. 23

ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ იმ დაწესებულებებში სადაც განთავსებული არიან მაღალი რისკის 
პატიმრები, პერიმეტრი ძირითადად შეესაბამება პირველ დონეს, როგორც ზემოთ არის აღნიშნული. 
23 ციხის დაგეგმვის ტექნიკური სახელმძღვანელო, გვ. 32-33, UNOPS, 2016.

დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება
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თუმცა ბევრ ქვეყანაში არის ასევე პრაქტიკა, რომ სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებებთან მიმართებაში 
ყოველთვის გამოიყენება პერიმეტრის უსაფრთხოების ყველაზე მაღალი დონე, რაც შეუსაბამოდ დიდ 
ხარჯებთან არის დაკავშირებული.

პატიმართა განთავსების ადგილი

პატიმართა განთავსების ყველა ტერიტორია უნდა იყოს უსაფრთხო და შეესაბამებოდეს 
საერთაშორისო სტანდარტებს. ეს ტერიტორიები შესაძლოა მოიცავდეს საკონტროლო პუნქტებს, 
საიდანაც თანამშრომლებს შეუძლიათ დააკვირდნენ პატიმრებს. პატიმართა განთავსების ადგილები 
უმჯობესია აგებული იყოს აგურის ან ბეტონის ბლოკის კონსტრუქციით, ბეტონის იატაკითა და 
უსაფრთხო სახურავით, ფანჯრებითა და კარებით. თავიდან უნდა იქნას აცილებული საკნის ისეთი 
კარის დამონტაჟება, რომელიც არ იძლევა თანამშრომელთა მხრიდან ვიზუალური დაკვირვების ან 
ჰაერის ცირკულირების შესაძლებლობას.
 
ხშირ შემთხვევაში, პენიტენციური დაწესებულებების ნაწილში, პატიმრებს ხელი მიუწვდებათ საკნის 
საკეტ მექანიზმებზე და წინაღობებზე, რაც ქმნის სერიოზულ უსაფრთხოების რისკებს. ეს შეიძლება 
თავიდან იქნეს არიდებული ახალი საკნის კარების დამონტაჟებით ან ძველის შეკეთებით. სადაც ეს 
არ არის შესაძლებელი, პატიმრებს უნდა მიეცეთ მითითება დაიხიონ კარიდან უკან ყველა ჯერზე, 
როდესაც თანამშრომლები აღებენ ან კეტავენ საკნის კარს.

თავიდან უნდა იქნას აცილებული ღია ანჯამებიანი საკნის კარის გამოყენება, რომლის ამოღებაც 
ადვილად არის შესაძლებელი. თავიდან უნდა იქნას ასევე აცილებული ფაიფურის ტუალეტისა და 
ხელსაბანი ნიჟარის დამონტაჟება, ვინადიან მათი გატეხვა ადვილია და შესაძლებელია ნამსხვრევების 
იარაღად გამოყენება. საწოლები უნდა იყოს ფოლადის კონსტრუქციის და მიმაგრებული უნდა იყოს 
იატაკზე ისე, რომ ვერ მოხდეს პატირების მიერ მათი გამოყენება ინციდენტების დროს.

პატიმართა სასეირნო ტერიტორია

ეს არის პერიმეტრის შიგნით მდებარე ტერიტორია ღია ცის ქვეშ, რომელიც პატიმრებს შეუძლიათ 
გამოიყენონ რეკრეაციისთვის თანამშრომელთა მეთვალყურეობის ქვეშ. ერთდროულად აღნიშნულ 
ზონებში მყოფი პატიმრების რიცხვი არ უნდა აღემატებოდეს პატიმართა იმ რაოდენობას, რომელმაც 
შესაძლოა გაართულოს რეაგირება გაუთვალისწინებელი პრობლემის წარმოშობის შემთხვევაში. 
სასეირნო ტერიტორია უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად უნდა შემოწმდეს, როგორც გასეირნების 
დაწყების წინ, ასევე მის შემდეგ. 

პაემნის/შეხვედრების ტერიტორია24

პაემნის/შეხვედრის ადგილები ისე უნდა იქნას მოწყობილი, რომ წარმოადგენდეს უსაფრთხო 
ტერიტორიას როგორც ვიზიტორების, ასევე პატიმრებისთვის და იძლეოდეს როგორც კონტაქტური, 
ასევე უკონტაქტო ვიზიტების შესაძლებლობას. უნდა ხორციელდებოდეს აღნიშნული ტერიტორიის 
მეთვალყურეობა, რათა უზრუნველყოფილი იქნას მხოლოდ ნებადართული კონტაქტი და თავიდან 
იქნას აცილებული აკრძალული ნივთების გადაცემა პატიმრებისთვის. ვიზიტის განხორციელებამდე და 
მის შემდეგ უნდა მოხდეს აღნიშნული ტერიტორიის შემოწმება.

პენიტენციური დაწესებულების სხვა შენობები

აღნიშნული ტერიტორიები აგებული უნდა იყოს დადგენილი სტანდარტებით, გააჩნდეს გისოსები 
ფანჯრებზე და უსაფრთხო კარები. ისინი არ უნდა იყოს განლაგებული პატიმართა საცხოვრებელთან 
ახლოს.

ადმინისტრაცია
როგორც წესი, ადმინისტრაცია აერთიანებს რამდენიმე სპეციალიზებულ ტერიტორიას, როგორიცაა 
პირადი საქმეების განთავსების ადგილი, პატიმართა პირადი ნივთების შესანახი ოთახი და ა.შ. 
თანამშრომლებსა და სხვა თანამდებობის პირებს უნდა შეეძლოთ აღნიშნულ ტერიტორიაზე შესვლა 
პენიტენციური დაწესებულების დაცულ ტერიტორიაზე გავლის გარეშე.
24  იგულისხმება შეხვედრების ოთახი გამომძიებლებთან, ადვოკატებთან, სასულიერო პირებთან. ასევე, ნებისმიერი ტიპის პაემანი - 
ხანმოკლე, საოჯახო და ა.შ.
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სამზარეულო/სასადილო
უნდა არსებობდეს საკვების შესანახი უსაფრთხო ადგილი, საკვების მომზადებისა და სამზარეულო 
აღჭურვილობის, მათ შორის დანების ან სხვა ბასრი საგნების უსაფრთხოდ გამოყენების 
ზედამხედველობის შესაძლებლობა. პატიმრებს არ უნდა ჰქონდეთ სხვა პატიმრებისთვის 
მისაწოდებელი საკვების რაოდენობის კონტროლის, აგრეთვე საკვების შენახვის ადგილზე და 
სამზარეულო ინვენტარზე უკონტროლო წვდომის შესაძლებლობა. 

სარდაფი/საწყობი
აღნიშნულ ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომობა მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს. იგი არ უნდა 
ესაზღვრებოდეს პატიმართა საცხოვრებელ ადგილებს.

სამედიცინო პუნქტი
ეს არის ტერიტორია, სადაც პატიმრებს შესაძლოა ჰქონდეთ ხელმისაწვდომობა წამლებზე, სამედიცინო 
აღჭურვილობაზე და სამედიცინო პირად ჩანაწერებზე. ეს ტერიტორია უნდა აკმაყოფილებდეს იგივე 
სტანდარტებს, რასაც პატიმართა საცხოვრებელი ზონა. მედიკამენტები და პაციენტთა სამედიცინო 
დოკუმენტები სათანადოდ უნდა იქნას დაცული. პატიმრების ხელმისაწვდომობა აღნიშნული 
ტერიტორიების მიმართ მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს. 

განსაკუთრებით დაცული, უსაფრთხო ზონები

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებობს კონკრეტული წერტილები, რომლებიც 
უნდა იყოს განსაკუთრებული კონტროლის ქვეშ და უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დაცვის მაღალი 
სტანდარტით. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დაწესებულების ფუნქციონირების ნაწილობრივი 
ან სრული მოშლის შემთხვევაში, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ფაქტორებით. 
ამ წერტილებზე ხელმისაწვდომობა შეზღუდული უნდა ჰქონდეთ, როგორც პატიმრებს, ასევე 
დაწესებულების პერსონალს, ვისაც აღნიშნულ ლოკაციებზე წვდომის სამსახურებრივი საჭიროება არ 
აქვს. 

ელექტრო კომუნიკაციის და კონტროლის ცენტრი
შესაძლოა არსებობდეს ერთი ან რამდენიმე ტერიტორია, საიდანაც დაწესებულების თანამშრომლები 
აკვირდებიან ტერიტორიას, იყენებენ და ინახავენ ჩამწერ მოწყობილობას, ააქტიურებენ და პასუხობენ 
განგაშის სიგნალს. ეს არის დაცული ზონა/მაღალი უსაფრთხოების ტერიტორია დაწესებულების შიგნით. 
აღნიშნული ოთახი ხშირად ხდება საკონტროლო წერტილი ინციდენტების დროს და წარმოადგენს 
ცენტრალურ წერტილს კომუნიკაციებისა და თანამშრომელთათვის შეტყობინებების გადაცემისთვის. 

რიგ პენიტენციურ დაწესებულებებში შენობები დანომრილია და თვალსაჩინოდ არის 
იდენტიფიცირებადი როგორც გარედან, ასევე შიგნიდან. ასეთი პრაქტიკა ეხმარება გარე ინსტიტუციებს, 
რომლებიც დახმარებას უწევენ პენიტენციურ დაწესებულებას ცალკეული ინციდენტების დროს.

ელექტრონული მეთვალყურეობის სისტემა შესაძლოა მოსახერხებელი იყოს პატიმრებისა და 
თანამშრომლების ზედამხედველობისთვის, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ დაწესებულების მართვა 
დადგენილი წესით ხორციელდება. ელექტრონული მეთვალყურეობის სისტემა შესაძლოა, ასევე 
მიზნად ისახავდეს ცალკეული ინციდენტების ჩაწერას, მათი მტკიცებულებად გამოყენების მიზნით. 
ვიდეოკამერები შესაძლოა იყოს სტატიკური და მიმართული იყოს კონკრეტული ტერიტორიისკენ, ან 
იყოს მოძრავი და შესაძლებელს ხდიდეს მთელი ოთახის დანახვას, იძლეოდეს კადრის მიახლოების 
შესაძლებლობას, მაგალითად ვიზიტების ოთახში არსებული მაგიდების მიმართულებით, რათა 
გამოირიცხოს უკანონო ნივთების შესაძლო გადაცემის ფაქტები. ვიდეოკამერა შესაძლოა მიმართული 
იყოს პატიმრებისგან თავისუფალ ტერიტორიაზე, კონკრეტული მოძრაობის, უსაფრთხოების ხელყოფის 
ფაქტების დასაფიქსირებლად. ტექნოლოგიური შესაძლებლობების დონის გათვალისწინებით, 
ინფრაწითელი კამერები სასარგებლოა ღამის პერიოდში ვიდეოჩაწერის განხორციელებისათვის.  
ისევე როგორც პენიტენციურ დაწესებულებაში გამოყენებული სხვა მასალები, ვიდეოკამერებიც უნდა 
უძლებდეს ზემოქმედების გარკვეულ მცდელობებს25.

განგაშის სისტემა
განვითარებულ ქვეყნებში, პენიტენციურ დაწესებულებებს აქვთ განგაშის სისტემა, რომელიც 
თანამშრომლებს აწვდის ინფორმაციას ხანძრის ან სხვა ინციდენტის შესახებ. ისევე როგორც 
25  ციხის დაგეგმვის ტექნიკური სახელმძღვანელო, გვ. 37, UNOPS, 2016.
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სხვა ელექტრონული სისტემების შემთხვევაში, ყურადღება უნდა მიექცეს აღნიშნული სისტემის 
გამართულობის უზრუნველყოფას. არ უნდა მოხდეს ისეთი სისტემების დამონტაჟება, რომლის 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფაც ვერ მოხერხდება. სისტემებისთვის, რომელთა ფუნქციონირებაც 
დამოკიდებულია ელექტროენერგიაზე  გათვალისწინებული უნდა იქნას ელექტროენერგიის ხარისხი 
და მისი უსაფრთხოება, ან ალტერნატიული საშუალებების გამოყენება, როგორიცაა სათადარიგო 
გენერატორი, რაც შესაძლოა დამატებით ხარჯებს იწვევდეს.

განგაშის სისტემის ზოგიერთი საშუალება შესაძლოა მოიცავდეს ღილაკებს, რომლებიც განლაგებულია 
დაწესებულების სტრატეგიულ წერტილებში; საგანგებო სატელეფონო სისტემას, რომელიც ძირითადი 
ხაზისგან დამოუკიდებლად არსებობს; რადიო სისტემას რადიო მიმღებებზე განგაშის ღილაკებით. 
სირენებსა და ზარებს, რომლებიც დაკავშირებულია განგაშის ძირითად სისტემასთან. შეგვიძლია 
განვიხილოთ განგაშის სხვადასხვა სახის საშუალებები:

•	 დასაჭერი განგაშის სისტემები განლაგებულია დაწესებულების სტრატეგიულ წერტილებში, რათა 
თანამშრომლებმა მოახერხონ განგაშის ღილაკის დაჭერა ინციდენტის წარმოქმნის შემთხვევებში. 
ღილაკები დაკავშირებულია კონტროლის ოთახთან, რომელიც ახდენს იდენტიფიცირებას სად 
მოხდა განგაშის ღილაკის გააქტიურება. კონტროლის ოთახიდან შესაძლებელია ინფორმაციის 
მიწოდება თანამშრომლებისთვის რადიოგადამცემის, საგანგებო სიტუაციების ტელეფონის ან 
განგაშის ზარების საშუალებით;

•	 საგანგებო სიტუაციების სატელეფონო სისტემა არსებობს ძირითადი სატელეფონო სისტემისგან 
დამოუკიდებლად. ის აკავშირებს კონტროლის ოთახს ყველა ძირითად პუნქტთან (საცხოვრებელი 
ზონები, სამუშაო ზონები, სამზარეულო, ჯანმრთელობის დაცვის პუნქტები). აღნიშნული ტელეფონები 
სხვა ტელეფონებისაგან შესაძლოა განსხვავდებოდეს ფერით, ან ზარით. უნდა არსებობდეს 
საკონტროლო ოთახთან დასაკავშირებელი ადვილად დასამახსოვრებელი სატელეფონო ნომერი;

•	 დაწესებულების რადიოკავშირი იძლევა განგაშის რადიო სისტემით გადაცემის შესაძლებლობას. 
ზოგიერთ რადიოს შეუძლია რადიოს ლოკაციის იდენტიფიცირება, რათა კონტროლის ოთახს 
დაეხმაროს ინციდენტის ადგილის დადგენაში. რადიო სისტემა შესაძლოა აღჭურვილი იყოს 
განგაშის დაბალი სიხშირის ბგერითი სიგნალით, თანამშრომლებისთვის გადასაცემი სასწრაფო 
ინფორმაციის აღსანიშნავად. შესაძლოა საკონტროლო ოთახშიც იყოს საგანგებო სიტუაციების 
გარე სამსახურებთან   შემაერთებელი რადიო სისტემის არსებობის საჭიროება;

•	 სირენები (საყვირები) და ზარები შესაძლოა მიერთებული იყოს ძირითად განგაშის სისტემასთან, 
რათა უზრუნველყოს თანამშრომელთა ყურადღების მიპყრობა ინციდენტის მიმართ;

•	 გასაღებების განგაშის სიტემა შესაძლოა დამონტაჟდეს, რათა მისცეს განგაშის სიგნალი მთავარი 
შესასვლელი კარის (საკონტორლო-გამშვები პუნქტის) მცველებს26, თუ თანამშრომელი ტოვებს 
შენობას და თან აქვს დაწესებულების გასაღებები27.

პერსონალური მონაცემების დაცვა
დაწესებულებებში, როგორც წესი მუშავდება და ინახება მონაცემები, როგორც პატიმრის, ასევე 
პერსონალის შესახებ (პირადი საქმეები, სხვადასხვა სახის ჩანაწერები და ა.შ.). ასეთი სახის მონაცემები 
შესაძლოა მუშავდებოდეს ავტომატური (ელექტრონული) და არაავტომატური გზით. ასეთი სახის 
მონაცემები (როგორც სერვერები, ასევე კონკრეტული მასალები) უნდა ინახებოდეს განსაკუთრებით 
დაცულ ადგილას და მასზე ხელმისაწვდომობა არ უნდა ჰქონდეთ გარეშე პირებს. მისი დაცულობა 
განსაკუთრებით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი კრიზისული სიტუაციების დროს. სასურველია 
არსებობდეს ინფორმაციის პარალელურად  ორ წერტილზე შენახვის პრაქტიკა (ე.წ “Backup”) .

კომუნალური მოწყობილობები
დაწესებულება უნდა ეცადოს ჰქონდეს ალტერნატიული ელექტროენერგიის წყარო (დიზელ 
გენერატორი, მზის ენერგია და ა.შ). უნდა არსებობდეს, აგრეთვე დამოუკიდებელი და სანდო წყლის 
მიღების წყარო. მიზანშეწონილია, რომ ამ მოწყობილობების მართვის ცენტრი ლოკალიზებული იყოს 
უსაფრთხო, განსაკუთრებულად დაცულ ადგილას. 

კარის ჩამკეტი მექანიზმები
26  ქართული კანონმდებლობით გარე დაცვის სამსახურის გუშაგი, უსაფრთხოების სამსახურის ოფიცერი ან/და რეჟიმის ინსპექტორი.
27  ციხის დაგეგმვის ტექნიკური სახელმძღვანელო, გვ. 36, UNOPS, 2016.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

პენიტენციური დაწესებულება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ჩამკეტი სისტემებით, რომლებიც 
ასახავს უსაფრთხოების საჭირო ზომას, წესრიგისა და პატიმართა გადაადგილებაზე კონტროლის 
უზრუნველსაყოფად. შესაძლოა გამოყენებული იქნას როგორც მექანიკური, ისე ელექტრონული 
სისტემები. ბევრ პენიტენციურ დაწესებულებაში იყენებენ შერეულ სისტემას, რათა უზრუნველყონ 
უსაფრთხოების აუცილებელი დონე.

ელექტრო ჩამკეტ სისტემას შეუძლია პატიმართა გადაადგილების ეფექტიანი კონტროლის 
შემოთავაზება. პიკის საათებში ისინი ასევე საჭიროებენ ნაკლებ თანამშრომელს დაკეტვისა და 
გაღებისთვის (მაგ: დილით კარის გაღება და საღამოს ჩაკეტვა). ელექტრო კარები შესაძლოა 
განსაკუთრებით მოსახერხებელი იყოს ძირითად შემოსასვლეში მანქანებისა და ფეხით 
შემსვლელებისათვის. თუმცა ელექტრო ჩამკეტები შესაძლოა გამოყენებული იყოს მხოლოდ მაშინ, თუ 
ხელმისაწვდომია ელექტროენერგია, სისტემა სანდოა, და მოქმედებს შეკეთებისა და ფუნქციონირების 
უზრუნველყოფის ღონისძიებები.
ხელით ჩასაკეტი (მექანიკური) სისტემები განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით. ზოგიერთი სისტემა კვლავ 
იყენებს ბოქლომებს, მაშინ როდესაც სხვაგან არის უფრო რთული ჩამკეტები და გასაღების სისტემები. 
ბოქლომები განსაკუთრებით ადვილი დასაზიანებელია, ამიტომ თანამედროვე პენიტენციურ 
დაწესებულებებში უპირატესობა უნდა მიენიჭოს შესაბამის საკეტებსა და გასაღებების სისტემას. ასეთი 
სისტემები შესაძლოა ძვირი იყოს, თუმცა ისინი უფრო მდგრადია ზეწოლის მიმართ და უფრო გამძლეა. 
ქვემოთ განხილულია მათი რამდენიმე სახეობა.

1 სახეობა
აღნიშნული ტიპის გასაღებები უზრუნველყოფენ უსაფრთხოების უმაღლეს ხარისხს. ისინი 
ძირითადად განთავსებულია განყოფილებების (სექტორების, კორპუსების) შესასვლელში, შიდა 
პერიმეტრის კართან, ცალკეული ზონების კართან, რომლებიც იცავს მაღალი უსაფრთხოებისა და 
მოწყვლადობის ზონებს. ორმაგი საკეტები გამოიყენება, როდესაც დაწესებულებაში არის ღამის დრო 
და თანამშრომელთა რიცხვი დაწესებულებაში საგრძნობლად შემცირებულია. მათი გამოყენება 
შესაძლებელია აგრეთვე გაქცევის მყისიერი საფრთხის არსებობის დროს. ორმაგი ჩაკეტვის სისტემა 
განსაკუთრებით სასარგებლოა, როდესაც ადგილი აქვს გასაღების დაკარგვას ან პატიმრებმა 
მოახერხეს ძირითადი გასაღების დუბლიკატის დამზადება. 

2 სახეობა
გასაღებების ეს ტიპი არის პირველი ტიპის მსგავსი, თუმცა მისგან განსხვავებით არ აქვს ორმაგი 
ჩაკეტვის სისტემა. ეს სისტემა ძირითადად გამოიყენება დიდი ხის კარის ჩასაკეტად, რომლებიც 
იცავს პირველი ტიპის საკეტი სისტემით უზრუნველყოფილ ჭიშკარს. ეს სისტემა წარმოადგენს დაცვის 
დამატებით ფენას და შესაძლოა დამონტაჟებული იყოს სექტორებს (კორპუსებს) შორის არსებულ 
კარებზე, მაგალითად საცხოვრებელი და სამუშაო ზონის შიგნით, ისევე როგორც დაწესებულების 
გარშემო ძირითადი ზონების განსაზღვრისთვის. კარგ ამინდში, აღნიშნული კარი შესაძლოა იყოს 
ღია, თუმცა უნდა მოქმედებდეს შესაბამისი მოწყობილობები, რომლებიც უზრუნველყოფს კარის ღია 
მდგომარეობაში დაფიქსირებას.

3 სახეობა
მესამე ტიპის საკეტები გამოიყენება ოთახების კარებისთვის, ნივთების შესანახი ოთახების კარების 
დასაკეტად, სადაც ინახება დაბალი რისკის მქონე მასალები, თანამშრომელთა საპირფარეშოების, 
საკლასო ოთახების ჩასაკეტად. შესაძლებელია პენიტენციურ დაწესებულებაში რამდენიმე ამ ტიპის 
გასაღების არსებობა, რათა ლიმიტირებული იყოს ცალკეულ ტერიტორიებზე მხოლოდ უფლებამოსილი 
პირების წვდომა. 

4 სახეობა
მეოთხე ტიპის საკეტები გამოიყენება საკნებისთვის. მათ შესაძლოა ჰქონდეთ ხრახნიანი 
სატრიალებელი, რაც ცხადად მიუთითებს, რომ გარშემო მოთავსებულია ჭანჭიკი, რომელიც 
ჩამაგრებულია კარის ჩარჩოში. საკეტს ასევე შესაძლოა ჰქონდეს ღილაკი, რაც შესაძლებლობას 
მისცემს თანამშრომლებს ჭანჭიკები დააფიქსირონ ღია მდგომარეობაში, კარის ჩარჩოს გარეთ, რომ 
თანამშრომლებმა შეძლონ საკანში შესვლა ისე, რომ არ ეშინოდეთ შიგნით ჩაკეტვის. იმისათვის, 
რომ დაწესებულებაში, სადაც იყენებენ ხელის (მექანიკურ) საკეტებს, უზრუნველყოფილი იყოს 
უსაფრთხოება, თანამშრომლებს ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ მხოლოდ იმ გასაღებებზე, რომლებიც 
მათ საკუთარი მოვალეობების შესრულებისთვის ესაჭიროებათ. მაგალითად რეჟიმზე პასუხისმგებელ 
თანამშრომელს შესაძლოა ხელი მიუწვდებოდეს საკნის გასაღებზე, მაშინ როდესაც ფსიქოლოგს 
შესაძლოა ასეთი გასაღები საერთოდ არ ესაჭიროებოდეს. დაწესებულებაში უნდა არსებობდეს 
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საგანგებო სიტუაციების ზომები, რათა საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნას უსაფრთხო 
ევაკუაცია სტიქიური უბედურებების ან ხანძრის დროს. ეს ზომები უნდა ეხებოდეს აგრეთვე გასაღებების 
ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმირებულობას28.

გასაღებების კონტროლი, ასევე გულისხმობს პროცედურებსა და პრაქტიკას, რომელიც უზრუნველყოფს, 
რომ გასაღებები (განსაკუთრებით უსაფრთხოების სისტემის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული) 
ექვემდებარებოდეს კონტროლს და ინახებოდეს დაცულ ადგილას. პროცედურები და პრაქტიკა უნდა 
არეგულირებდეს გასაღებების შენახვას, აღრიცხვას, დამზადებას, მიღებასა და გამოყენებას.

გარდა ამისა, პენიტენციური დაწესებულების გასაღებები და საკეტები უსაფრთხოების თვალსაზრისით 
შესაძლოა დაიყოს შემდეგ კატეგორიებად:

1. ძალიან მაღალი უსაფრთხოების - დაპატენტებული გასაღები ან საკეტი  მრავალი უსაფრთხოების 
დეტალით, რომლის მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ მწარმოებლისგან და რომლის ასლის 
გაკეთებაც შეუძლია მხოლოდ მწარმოებელს შესაბამისი ნებართვის მიღების შემდეგ;

2. მაღალი უსაფრთხოების –  დაპატენტებული გასაღები ან საკეტი შედარებით ნაკლები უსაფრთხოების 
დეტალით და გასაღებით, რომლის ასლის გაკეთება შეუძლია მხოლოდ მწარმოებელს;

3.საშუალო უსაფრთხოების – გასაღები და საკეტი შესაძლოა შეძენილი იქნას სპეცილისტ 
მიმწოდებლისგან და მისი დუბლიკატის გაკეთება საჭიროებს სპეციალურ აღჭურვილობას;

4. დაბალი უსაფრთხოების – სტანდარტული, დაბალი ხარისხის გასაღებები და საკეტები, რომელთა 
შეძენა შესაძლებელია ნებისმიერი საცალო გამყიდველისგან და რომლის ასლიც ადვილად მზადდება.

საკეტებისა და გასაღებების კატეგორია უნდა განისაზღვროს დაწესებულების უსაფრთხოების 
მოთხოვნებისა და ხელმისაწვდომი რესურსების შესაბამისად.

გასაღებების სათადარიგო ასლები უნდა ინახებოდეს უსაფრთხო ადგილას და უნდა გამოიყენებოდეს 
დაკარგული ან დაზიანებული გასაღებების ჩასანაცვლებლად, ასევე დამატებითი უსაფრთხოების 
უზრუნველსაყოფად ინციდენტის მართვის დროს.

საიარაღო
ეს არის დაცული ტერიტორია სადაც ინახება ცეცხლსასროლი იარაღი და სპეციალური საშუალებები 
(იმ შემთხვევაში, თუკი დაწესებულებაში არის ასეთი სახის საიარაღო). ეს ტერიტორია საჭიროებს 
უსაფრთხოების ძალიან მაღალ დონეს, ლიმიტირებული ხელმისაწვდმობის, დამატებითი 
წინაღობებისა და საკეტების დამონტაჟების ჩათვლით. აღნიშნული  ტერიტორია არ უნდა იყოს 
განლაგებული ადგილზე, რომელიც ხელმისაწვდომია პატიმრებისთვის. იგი უნდა იყოს განთავსებული 
განსაკუთრებით დაცულ ადგილას.

28   ციხის დაგეგმვის ტექნიკური სახელმძღვანელო,გვ. 34-35, UNOPS, 2016.
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დაწესებულებების სპეციფიკის გათვალისწინებით, შეიძლება განისაზღვროს სხვა წერტილებიც, 
რომლებიც შესაძლოა მოექცეს განსაკუთრებული დაცვისა და მეთვალყურეობის ქვეშ.

სტატიკური უსაფრთხოების სხვა კომპონენტები

საფეხურიანი მიწისქვეშა სივრცეები საგანგებო სიტუაციებისთვის
პენიტენციური დაწესებულების შენობები, სადაც განთავსებულნი მაღალი რისკის პატიმრები, შესაძლოა 
საჭიროებდნენ საფეხურიანი მიწისქვეშა სივრცეების არსებობას, რათა თანამშრომლებმა მოახერხონ 
შენობაში შეღწევა საგანგებო მდგომარეობების, მაგ: ბუნტის დროს. აღნიშნულ სივრცეს უნდა ჰქონდეს 
კარი, რომელიც შიგნით იღება, რათა არ მოხდეს მათზე ბარიკადის ორგანიზება პატიმრების მხრიდან. 

პატიმრებისაგან თავისუფალი ზონები
მიწის ვიბრაციის განმსაზღვრელი მოწყობილობები, მოძრაობის შემნიშვნელი მსუბუქი გამოსხივების 
სენსორები და ინფრაწითელი მოწყობილობები შესაძლოა განთავსდეს პატიმრებისგან თავისუფალ 
ზონებში, რათა მოახდინოს პატიმრების გამოაშკარავება გაქცევის მცდელობის დროს, განსაკუთრებით 
ღამით.

სადრენაჟე მილები 
პატიმართა სახურავზე მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად, შესაძლოა მილის გარშემო  მოთავსდეს  
შვერილები. ასევე შესაძლებელია დამონტაჟდეს სამაგრები, რომლებიც ადგილზე დააფიქსირებს 
მილს, თუმცა ვერ გაუძლებს ადამიანის წონას.

კაბელები
კედლებისა და შენობის გვერდზე არსებობისას, კაბელები ისე მჭიდროდ უნდა იყოს დამონტაჟებული 
კედელთან, რომ პატიმრებს არ მიეცეთ მათი გამოყენების შესაძლებლობა.

კიბის შესანახი ადგილი
ციხეში ყოველთვის უნდა მიექცეს ყურადღება კიბეების შენახვას. კიბეების შესანახად შესაძლოა 
გამოყენებული იქნას უსაფრთხო ტერიტორიაზე მოთავსებულ შესანახი სივრცე.

ორმაგი ჭიშკრები და კარები: იატაკის ჭანჭიკები
ორმაგი ჭიშკრები და კარები ისე უნდა იქნას დაპროექტებული, რომ პატიმრებმა ვერ მოახერხონ 
გაქცევის მიზნით, იატაკზე მდებარე ორივე ჭანჭიკის ერთდროულად ამოძრობა და შემდეგ მიწოლით 
შესასვლელის გათავისუფლება29.

29  ციხის დაგეგმვის ტექნიკური სახელმძღვანელო, გვ. 37, UNOPS, 2016.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებაპატიმრის მიღება და განთავსება

მეორე თავი
პატიმრის მიღება და განთავსება
საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა

პენიტენციურ სისტემაში არსებობენ პატიმრები, რომლებიც საჭიროებენ მაღალი უსაფრთხოების 
პირობებში მოთავსებას. ამ პატიმრების მართვა მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს 
დაწესებულებების ადმინისტრაციისთვის, რომლებმაც უნდა მიაღწიონ ბალანსს შემდეგ ფაქტორებს 
შორის: საფრთხე, რომლებსაც პატიმრები ქმნიან საზოგადოებისთვის დაწესებულებიდან თავის 
დაღწევის შემთხვევაში, საფრთხე, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ დაწესებულების შიგნით არსებული 
წესრიგისთვის (რეჟიმისათვის) და სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ ყველა პატიმარს მოეპყროს 
ღირსეულად და ჰუმანურად (რაც უკვე განხილულ იქნა შესავალ ნაწილში). 

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთი პატიმარი, რომელიც იმყოფება მაღალი 
უსაფრთხოების პირობებში, მთელი რიგი მიზეზებიდან გამომდინარე, რეალურად მოთავსებული 
უნდა იყოს უფრო დაბალი უსაფრთხოების პირობებში. მაღალი რისკის პატიმრები გამუდმებით უნდა 
იყვნენ უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ და მათი გადაადგილების თავისუფლება, ისევე როგორც სხვა 
ადამიანებთან კონტაქტი უნდა განხორციელდეს თანამშრომელთა უშუალო მეთვალყურეობით. სწორი 
განხორციელების შემთხვევაში, მაღალი უსაფრთხოების პირობების უზრუნველყოფა მოითხოვს დიდ 
ფინანსურ, ტექნიკურ და ადამიანურ რესურსებს. 

დაწესებულების ადმინისტრაციის შესაძლებლობა პატიმრებს მოექცეს როგორც ინდივიდებს ან 
ინდივიდთა ჯგუფებს, და არა როგორც ერთ ჰომოგენურ ჯგუფს, ეფექტური კლასიფიკაციისა და 
განცალკევების პროცესის გამოყენებით, ხელს უწყობს დაწესებულებაში წესრიგის შენარჩუნებას 
და პატიმართა რეაბილიტაციის პროცესს. თუმცა სხვადასხვა კატეგორიის პატიმართა ფიზიკურად 
განცალკევების შესაძლებლობა დამოკიდებულია დაწესებულების ინფრასტრუქტურასა და 
გადატვირთულობის დონეზე. სამწუხაროდ, ბევრი პენიტენციური დაწესებულება ეფექტურ ფიზიკურ 
განცალკევებას ვერ ახერხებს.30

რისკების შეფასებამ შესაძლოა დაწესებულების ადმინისტრაციას მისცეს დაწესებულების მართვის 
ყველაზე მისაღები ფორმის არჩევის შესაძლებლობა, მათ შორის ისეთი საკითხების გადაწყვეტის 
საშუალება როგორიცაა პატიმართა განთავსება დაწესებულების შიგნით და საჭირო ზედამხედველობის 
დონე. პატიმრების კლასიფიცირება უნდა მოხდეს მათი მიღებისას და შემდეგ რაიმე მნიშვნელოვანი 
მოვლენის დადგომისას, რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს პატიმრის მართვაზე.

ეფექტური კლასიფიკაციის პროცესი ეფუძნება ინდივიდის საჭიროებებს და უპირისპირდება 
ტრადიციულ, ყველა პატიმრის მიმართ მსგავსი მოპყრობის მიდგომას. ყველა პატიმრის მიმართ 
იმგვარად მოპყრობა, თითქოს ისინი წარმოადგენენ თანაბარ რისკს არის უსამართლო და 
წარმოადგენს რესურსების არაეფექტიან გამოყენებას.

საჭიროა არსებობდეს ნათელი, კარგად განსაზღვრული სისტემა იმის იდენტიფიცირებისთვის, თუ 
რომელი პატიმარი უნდა განთავსდეს მაღალი უსაფრთხოების დაწესებულებაში. რისკის დონე, 
რომელსაც წარმოადგენს პატიმარი უნდა შეფასდეს ინდივიდუალურად განგრძობად და რეგულარულ 
საფუძველზე.

ბევრ ქვეყანაში არსებობს უსაფრთხოების სხვადასხვა დონეები, რომლებიც პირობითად შესაძლოა 
სამ კატეგორიად დაიყოს (თუმცა შესაძლებელი უფრო მეტად დიფერენცირებაც):

•	 უსაფრთხოების მინიმალური დონე. გამოყენებული უნდა იქნას იმ პატიმრების მიმართ, რომლებიც 
მცირედ საფრთხეს წარმოადგენენ, ან არ წარმოადგენენ საფრთხეს საზოგადოებისთვის, 
რომელთა გაქცევის რისკიც არ არსებობს. ამ პირობებში, ფიზიკური უსაფრთხოების დონე არის 
დაბალი. უმეტეს შემთხვევაში არ არსებობს პერიმეტრის უსაფრთხოება. შიდა უსაფრთხოება 
შემოიფარგლება მხოლოდ საცხოვრებელი ოთახების კარის დაკეტვით ღამის საათებში. ასეთ 
პირობებში შესაძლოა მოხდეს  არაძალადობრივი დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ პირთა, 
აგრეთვე იმ პატიმართა განთავსება, რომლებიც დიდი ხნის მანძილზე იხდიდნენ სასჯელს და 
უახლოვდებიან გათავისუფლების თარიღს.

30  “ციხის ინციდენტების მართვა”, UN 2013.
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•	 უსაფრთხოების საშუალო დონე. ამგვარი პირობები შეესაბამება პატიმრების უმრავლესობის 
საჭიროებებს, რომლებსაც შესაძლოა არ აქვთ გადაწყვეტილი გაქცევა, არ არღვევენ წესრიგს 
(რეჟიმს), თუმცა მათ მიმართ არ არსებობს საკმარისი ნდობა მინიმალური უსაფრთხოების 
დაწესებულებაში განთავსებისთვის. ეს პირობები, როგორც წესი გულისხმობს უსაფრთხო 
პერიმეტრს, როგორიც არის ღობე.  ყველა შიდა კარი ჩვეულებრივ დაკეტილია, თუმცა პატიმრებს 
შეუძლიათ დაწესებულების ტერიტორიაზე გადაადგილება უშუალო ზედამხედველობის გარეშე.

•	 უსაფრთხოების მაქსიმალური დონე. ეს პირობები გულისხმობს, რომ გაქცევა ფაქტიურად 
შეუძლებელია და შესაძლოა გამოყენებული იქნას განსაკუთრებით საშიში პატიმრების მიმართ. 
ამ ტიპის დაწესებულებებში არსებობს ფიზიკური უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტი, როგორც 
პერიმეტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე დაწესებულების შიგნით. პატიმართა გადაადგილება 
დაწესებულებაში ხდება თანამშრომლების თანხლებითა და უშუალო მეთვალყურეობით, 
საჭიროების შემთხვევაში სათითაოდ. ნებისმიერი სისტემის პირობებში, პატიმრების მხოლოდ 
მცირე ნაწილი საჭიროებს ამგვარ პირობებში განთავსებას.

რისკების სხვადასხვა დონე შესაბამისად მოითხოვს უსაფრთხოების სხვადასხვა დონეს. ყველა 
დაწესებულებაში შემსვლელი პატიმრის რისკისა და უსაფრთხოების დონის შემოწმება უზრუნველყოფს, 
რომ დაწესებულებას ჰქონდეს მისთვის საჭირო ინფორმაცია ნებისმიერ ინდივიდზე, რაც თავის 
მხრივ უზრუნველყოფს, რომ ნებისმიერი წესრიგის (რეჟიმის) დარღვევა იქნება აღკვეთილი და 
დაწესებულების ხელმძღვანელობას ექნება შესაძლებლობა თანამშრომლები სწრაფად გადააჯგუფოს 
იმ ტერიტორიაზე, რომელიც მეტ ყურადღებას საჭიროებს. არსებობს რისკების სხვადასხვა სახეები 
(მაგ: გაქცევის რისკი, სხვა პატიმრებს შორის ძალადობის რისკი, საკუთარი თავის ან დაწესებულების 
თანამშრომელთა დაზიანების რისკი და ა.შ.). პატიმართა განცალკევება, გამოიყენება, როგორც 
დაწესებულების ეფექტური მართვის საშუალება. ზოგჯერ დაბალი რისკის პატიმარი შესაძლოა 
მოგვიანებით გახდეს მაღალი რისკის მატარებელი და საჭირო გახდეს მისი სხვა დაწესებულებაში 
გადაყვანა. მნიშვნელოვანია, რომ მუდმივად ხდებოდეს პატიმრების რისკის შეფასება, ამის ეფექტურ 
გზას კი წარმოადგენს პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის არსებული ურთიერთობა. რისკების 
შეფასებისას, ასევე მხედველობაში უნდა მივიღოთ ის ფაქტი, რომ პატიმართა გარკვეული ჯგუფი 
შესაძლოა იყოს სხვა პატიმრებისგან დაზიანების რისკის ქვეშ31, რომელსაც სისტემის შიგნით არსებული 
სუბკულტურა განაპირობებს.

რისკის შეფასება იძლევა შესაძლებლობას მოხდეს იმ პატიმართა იდენტიფიცირება, რომლებიც 
საფრთხეს უქმნიან თავიანთ თავს, თანამშრომლებს, სხვა პატიმრებს ან უფრო ფართოდ, საზოგადოებას. 
ბევრ ქვეყანაში შექმნილია კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვით ხორციელდება რისკების შეფასება. 
არის რიგი საკითხებისა, რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იქნას რისკების შეფასების დროს32:

•	 რისკი, რომელიც შეიძლება შეექმნას საზოგადოებას პატიმრის გაქცევის შემთხვევაში

ზოგიერთი ინდივიდი, რომელიც იმყოფება პენიტენციურ დაწესებულებაში წარმოადგენს საფრთხეს 
სახელმწიფოს, ადამიანთა გარკვეული ჯგუფის ან ცალკეული ინდივიდებისთვის. ამ მიზეზით, უნდა 
გადაიდგას ყველა შესაძლო ნაბიჯი, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მათი მხრიდან ლეგიტიმური 
პატიმრობიდან თავის დაღწევის აღკვეთა. აღნიშნულ პატიმრებთან დაკავშირებით ხდება იმ საფრთხის 
ხასიათის შეფასება, რომელსაც ისინი, როგორც ინდივიდები შექმნიან დაწესებულებიდან გაქცევის 
შემთხვევაში. უნდა გაანალიზდეს რამდენად არის მათთვის ხელმისაწვდომი რესურსები, როგორც 
დაწესებულების შიგნით, აგრეთვე მის გარეთ, რომლებიც შესაძლოა მათ გაქცევაში დაეხმაროს. 

•	 რისკი, რომელიც ექმნება დაწესებულებაში არსებულ წესრიგს

პატიმართა მცირე ნაწილმა შესაძლოა არ აღიაროს დაწესებულებაში არსებული კონტროლის 
საჭიროება და არსებული წესები/პროცედურები და ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად გააკეთოს 
ყველაფერი, რათა ხელყოს დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირება. შესაძლოა აღნიშნული 
პატიმრების სამართავად საჭირო გახდეს სპეციალური ღონისძიებების მიღება. დროდადრო 
შესაძლოა რომელიმე პატიმრის ქცევა პრობლემას წარმოადგენდეს დაწესებულებისთვის. ეს საკითხი 
შესაძლოა მოგვარდეს ჩვეულებრივი დისციპლინური ღონისძიებების გამოყენებით, დადგენილი 
ფორმით მოხდეს პატიმართა მოტივირება რომ დაემორჩილონ არსებულ წესებსა და რეგულაციებს, 
31  Handbook for Prison Leaders, UN on Drugs and Crime.
32  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, გვ. 61, 
ენდრიუ კოილი, 2009.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

მაღალი უსაფრთხოების პირობების გამოყენების გარეშე. თუმცა შესაძლოა, არც ერთი ასეთი სახის 
ჩარევა ეფექტიანი არ იყოს და პირი მკაცრი კონტროლის და ზედამხედველობის ქვეშ მოექცეს.

•	 რისკის განსაზღვრა დანაშაულის  ხასიათის მიხედვით

ზოგჯერ არის ტენდენცია, რომ პატიმრები მაღალი რისკის დაწესებულებაში თავსდებიან ავტომატურად, 
მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმიდან გამომდინარე. მაგალითად, შესაძლოა ეს პრინციპი 
გამოიყენებოდეს ყველა იმ პირის მიმართ, რომლებიც მსჯავრდებულნი არიან მკვლელობისთვის. 
ზოგჯერ შესაძლოა, მაღალი რისკის დაწესებულებაში მოთავსება იყოს სასჯელის ნაწილი (მაგალითად 
უვადო თავისუფლების აღკვეთა), პირობა, რომლის განსაზღვრასაც ახდენს სასამართლო. 

საერთაშორისო ინსტრუმენტები ნათლად აღნიშნავენ, რომ ყველა აკრძალვა/შეზღუდვა 
ლიმიტირებული უნდა იქნას აუცილებელი მინიმუმით. მათი განსაზღვრა უნდა მოხდეს არა 
ავტომატურად, არამედ ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე. ბოლო წლებში, არაერთმა ქვეყანამ, 
პენიტენციურ დაწესებულებებში ააშენა მაღალი უსაფრთხოების განყოფილებები იმ მოლოდინით, რომ 
მოხდებოდა მათი გამოყენება. მათი აშენება და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა საკმაოდ ძვირია. 
აქედან გამომდინარე, მათ მიმართ ხორციელდება ზეწოლა, რომ მოხდეს მათი ათვისება პატიმართა 
განსათავსებლად. აღნიშნული განყოფილებები არ უნდა იქნას გამოყენებული საფუძვლიანი მიზეზის 
გარეშე33.

პატიმრის მიერ სერიოზული დანაშაულის ჩადენა ან ამგვარი დანაშაულის ჩადენაში ბრალდება 
შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც განაპირობებს მის მაღალი უსაფრთხოების დაწესებულებაში 
მოთავსებას. თუმცა ეს არ შეიძლება უცვლელად წარმოადგენდეს გადამწყვეტ ფაქტორს. 

ყველაზე საშიში პატიმრები

ზოგიერთი პატიმარი შესაძლოა იმდენად საშიში იყოს, ან იმდენად არღვევდეს წესრიგს (რეჟიმს), რომ 
არსებობდეს მათი დაწესებულების პოპულაციისგან განცალკევებით მოთავსების საჭიროება მაღალი 
უსაფრთხოების დაწესებულების შიგნითაც კი. აღნიშნული დაწესებულების მართვის სტრუქტურირება 
ფრთხილად უნდა განხორციელდეს, იმგვარად, რომ გათვალისწინებული იქნას პენიტენციური 
დაწესებულების კარგი მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები, რომლებიც აღწერილია აღნიშნულ 
სახელმძღვანელოში. იზოლაცია გამოყენებული უნდა იქნას, როგორც უკიდურესი ღონისძიება 
მხოლოდ მოკლე პერიოდის მანძილზე34.

პატიმრების მართვა სპეციალურ მაღალი უსაფრთხოების პირობებში

უკვე აღინიშნა, რომ იზოლაცია არ არის კარგი პრაქტიკა - როგორც წესი არსებობს ორი მოდელი, 
რომლის საშუალებითაც ხდება პატიმრების მართვა მაქსიმალური უსაფრთხოების პირობებში. 

•	 პირველი გულისხმობს მათ იზოლაციაში მოთავსებას განმარტოებით, ან ერთ ან ორ სხვა 
პატიმართან ერთად. მსგავს პირობებში, პატიმრები მთელ დღესა და ღამეს ატარებენ თავიანთ 
საცხოვრებელ საკანში. ამგვარი დაწესებულებებიდან პატიმრებს ხელი არ მიუწვდებათ რაიმე 
სახის აქტივობაზე, საკნის გარეთ გასვლაზე და არიან სრულიად უსაქმოდ. მათ შესაძლოა მიეცეთ 
შენობის გარეთ არსებულ შემოსაზღვრულ სივრცეში განმარტოებით, ერთი საათით გასვლის 
უფლება. საკნის დატოვების ყველა შემთხვევაში ხდება მათი შემოწმება და მათთვის ბორკილების 
დადება. ზოგიერთი იურისდიქციის ფარგლებში, შესაძლოა პატიმრები წლობით იმყოფებოდნენ 
მსგავს რეჟიმში. პატიმრებთან მოპყრობის ამგვარი მეთოდი არ წარმოადგენს დადებით პრაქტიკას 
და უმეტესად გამოწვეულია  შესაბამისი მართვის ტექნიკების არარსებობით.

•	 მცირე ჯგუფებად დაყოფა. ბევრად უკეთეს პრაქტიკას წარმოადგენს ამგვარი პატიმრების 
განთავსება მცირე ზომის ჯგუფებად, დაახლოებით ათ პატიმრამდე, იმის გათვალისწინებით, 
რომ შესაძლებელი იქნება მაქსიმალური უსაფრთხოების პოზიტიური რეჟიმის უზრუნველყოფა 
სხვა პატიმრებისაგან განცალკევებულ მცირე ჯგუფებად მოთავსებით, პატიმართა განმარტოებით 
მოთავსების გარეშე. აღნიშნული განყოფილებები მოქმედებს იმ პრინციპის საფუძველზე, რომ 
კარგად გადამზადებული თანამშრომლებისთვის შესაძლებელი უნდა იყოს დაამყარონ პოზიტიური 

33  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, გვ. 72-73, ენდრიუ კოილი, 2009.
34  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, გვ. 71, ენდიუ კოილი, 2009.

პატიმრის მიღება და განთავსება
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და აქტიური რეჟიმი ყველაზე საშიში პატიმრებისთვისაც კი.  მიზანი არის, რომ უსაფრთხო პერიმეტრის 
ფარგლებში, პატიმრებს უნდა შეეძლოთ თავისუფლად გადაადგილება განყოფილებებს შორის და 
ჩვულებრივ ყოველდღიურ აქტივობებში მონაწილეობა. ასეთ პირობებში პატიმრების იზოლირება 
ხდება მხოლოდ მაშინ, თუ სხვა არანაირი მეთოდი არ მუშაობს და მხოლოდ მცირე პერიოდის 
განმავლობაში.35

მაღალი უსაფრთხოების მინიმალური გამოყენება

როგორც უკვე აღინიშნა, პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობას 
წარმოადგენს ყველა პატიმრისთვის ღირსეული და ჰუმანური პირობების შექმნა, მიუხედავად მათ მიერ 
ჩადენილი დანაშაულისა, ან იმ დანაშაულისა რომლის ჩადენაშიც ედებათ ბრალი. ეს ვალდებულება 
აქტუალურია მაღალი უსაფრთხოების პირობებში მყოფი პატიმრების შემთხვევაშიც. შეზღუდვები, 
რომლებიც გამოიყენება მათ მიმართ არ უნდა იყოს იმაზე მეტი, ვიდრე ეს საჭიროა მათი უსაფრთხო 
პატიმრობის უზრუნველსაყოფად.

ცალკეული პატიმრების უსაფრთხოების დონე უნდა გადაიხედოს რეგულარული ინტერვალებით 
სასჯელის მოხდის პერიოდში. როგორც წესი, სასჯელის გარკვეული ნაწილის გასვლასთან ერთად, 
პატიმრები ნაკლები რისკის მატარებელნი ხდებიან. უფრო დაბალი უსაფრთხოების პირობებში 
გადაყვანის პერსპექტივა ასევე შესაძლოა გახდეს კარგი ქცევის მოტივატორი36.

„პენიტენციური დაწესებულებების მოვალეობაა აღასრულონ სასამართლოს მიერ შეფარდებული 
სასჯელი თავისუფლების აღკვეთის სახით. მათ მოვალეობას არ წარმოადგენს დამატებითი შეზღუდვების 
შემოღებით სასჯელის დამძიმება. პირიქით, მათ უნდა მიიღონ ყველა შესაძლო ზომა, იმისათვის, რომ 
ცხოვრება დაწესებულებაში და თავისუფლების პირობებში იყოს მაქსიმალურად მსგავსი. ამის ერთ-
ერთ მიზეზს წარმოადგენს სასჯელის მოხდის შემდეგ საზოგადოებაში რეინტეგრაციის, კანონმორჩილ 
მოქალაქედ დაბრუნების შესაძლებლობის გაზრდა. დაწესებულების თანამშრომლებს უნდა ესმოდეთ, 
რომ მართვის ეს მეთოდი ხელს უწყობს უსაფრთხოებისა და წესრიგის შენარჩუნებას“37.

ხშირად არის საუბარი, რომ არსებობს პატიმრების გარკვეული კატეგორია, რომელიც იმდენად საშიშია 
და იმხელა საფრთხის მატარებელია, რომ საჭიროებს ხანგრძლივი დროით სპეციალურ, მაქსიმალური 
უსაფრთხოების პირობებში მოთავსებას, ზოგჯერ მთელი სიცოცხლის მანძილზეც კი. ეს არის ძალიან 
სახიფათო შეხედულება. მსოფლიოში, ბევრ სისტემას ჰქონია ხანგრძლივი დროის მანძილზე შეხება 
პატიმრებთან, რომლებიც რეალურ საფრთხეს წარმოადგენენ სახელმწიფოსთვის. მათ ყოველთვის 
მოეთხოვებოდათ მოქცეულიყვნენ საერთაშორისო და ადგილობრივი სტანდარტების პარამეტრებით. 
ამ პატიმრების ღირსეულად და ჰუმანურად მართვა წარმოადგენს პროფესიონალური პენიტენციური 
სისტემის უდიდეს ტესტს. ეს კვლავ აქტუალურ საკითხად რჩება. ამ პრინციპის დაუცველობა სრულიად 
მცდარი გადაწყვეტილებაა, მათ შორის პენიტენციური სისტემის მართვის პერსპექტივიდან. 

პენიტენციური დაწესებულებები, სადაც მხოლოდ პატიმრების მცირე რაოდენობაა განთავსებული 
მაღალი უსაფრთხოების პირობებში, უფრო უსაფრთხოა როგორც პატიმრებისთვის, აგრეთვე 
თანამშრომლებისთვის. პატიმრების მცირე რაოდენობის პირობებში, თანამშრომლებს შეუძლიათ 
იმ პატიმრების იდენტიფიცირება, რომლებიც უნდა იყვნენ მოთავსებულნი მაღალი უსაფრთხოების 
პირობებში შესაბამისი ზედახმედველობის ქვეშ. იქ, სადაც მაღალი უსაფრთხოების პირობებში ბევრი 
პატიმარია მოთავსებული, თანამშრომლები ვეღარ ახერხებენ უშუალო, ახლო სუპერვიზიას და იმ 
პატიმრების იდენტიფიცირებას, რომლებიც უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი გაქცევის მცდელობებისა 
და წესრიგის დარღვევისკენ. 

შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ ძირითადი პრინციპები, რაზე დაყრდნობითაც უნდა მიიღებოდეს მაღალი 
რისკის დაწესებულებაში პატიმართა განთავსება:

„ზოგადი პრინციპი  -  საერთაშორისო და რეგიონული ინსტრუმენტები ნათლად აცხადებენ, რომ 
შეზღუდვები უნდა შემოიფარგლოს მინიმალური საჭირო დოზით.

გამონაკლისი და არა ნორმა - განსაკუთრებული მაქსიმალური უსაფრთხოების პირობებში პატიმრების 
მოთავსება უნდა წარმოადგენდეს გამონაკლისს და არ უნდა იქნას აღქმული როგორც არსებული 
35  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, გვ. 76, ენდრიუ კოილი, 2009.
36  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღავენლო,, გვ. 62, ენდიუ კოილი, 2009.
37  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა,  გვ. 68, ენდრიუ კოილი, 2009.

პატიმრის მიღება და განთავსება
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წესი. პატიმართა ის მცირე ჯგუფი, რომელიც საჭიროებს ამ პირობებში მოთავსებას არ უნდა იყოს 
გაიგივებული ყველა უვადო და ხანგრძლივად თავისუფლება აღკვეთილ პატიმრებთან.

საუკეთესო პრაქტიკა - პატიმრები, რომლებიც მოთავსებულნი არიან განსაკუთრებულ მაქსიმალური 
უსაფრთხოების პირობებში, უნდა იყვნენ ისინი, რომლებიც გაქცევის შემთხვევაში დაუყოვნებელ და 
რეალურ საფრთხეს წარმოადგენენ საზოგადოებრივი უშიშროებისთვის ან ხელყოფენ დაწესებულების 
წესრიგს. ამგვარ პირობებში პატიმრების მოთავსება ძვირია, როგორც ფინანსური, ასევე ადამიანური 
რესურსების თვალსაზრისით. თუ ამგვარი პატიმრების რიცხვი გაიზრდება, თანამშრომლებს 
გაუჭირდებათ მათი უშუალო მეთვალყურეობის უზრუნველყოფა. ხოლო თუ პატიმრების რაოდენობა 
იქნება მცირე, სირთულეს არ შექმნის პოტენციური საფრთხეების იდენტიფიცირება“.38

ხშირ შემთხვევაში ისმის კითხვა, თუ ვინ უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას პატიმრის განთავსების შესახებ. 
ზოგიერთ ქვეყანაში, სასჯელის შემფარდებელი მოსამართლე განსაზღვრავს რეჟიმს, რომელშიც 
უნდა მოთავსდეს პატიმარი. სხვა ქვეყნებში, ისინი ვისაც შეფარდებული აქვს უვადო თავისუფლების 
აღკვეთა ან მსჯავრდებულნი არიან კონკრეტული მუხლით, ავტომატურად თავსდებიან მაღალი 
უსაფრთხოების პირობებში, პერსონალური რისკების შეფასების გარეშე. ეს არ არის უსაფრთხოების 
დონის განსაზღვრის საუკეთესო გზა. სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელმა უნდა 
განსაზღვროს სასჯელის ხანგრძლივობა, რაც შეეხება უსაფრთხოების საჭიროებების შეფასებას, 
უმჯობესია ეს განსაზღვროს პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელობამ პროფესიონალურად 
შეთანხმებული კრიტერიუმების მიხედვით39.

საინტერესოა ამ საკითხზე წამების წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული კომიტეტის ანგარიში ჩეხეთში 
განხორციელებული ვიზიტის დროს:

“წამების საწინააღმდეგო კომიტეტს მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ გაძლიერებული უსაფრთხოების 
საკნები მოწყობილი იქნა 5 პენიტენციურ დაწესებულებაში და თავდაპირველად გამიზნული იყო 
ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯგუფებების გავლენის შესამცირებლად. ამ პირობებში 
მოთავსების საფუძველს წარმოადგენდა პატიმრისთვის (IV) კატეგორიის მინიჭება იუსტიციის 
სამინისტროს 41 ინსტრუქციის შესაბამისად. ამასთან პატიმარი შესაძლოა აღნიშნულ 
დაწესებულებებში გაგზავნილიყო, თუ ის ქმნიდა პრობლემებს ან ჩაგრავდა სხვებს. აღნიშნულ 
საკნებში მოთავსების პროცედურა არ იყო გამჭვირვალე ... ხშირად აღნიშნული ზომის გამოყენება 
ხდებოდა პრევენციულად და პატიმარს არ ეძლეოდა საკანში მოთავსების გადაწყვეტილების 
გასაჩივრების შესაძლებლობა, არ იყო ხელმისაწვდომი კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც 
პატიმრებს შეეძლოთ ემართათ საკუთარი ქცევა.

წამების პრევენციის კომიტეტი რეკომენდაციით მიმართავს ჩეხ თანამდებობის პირებს  
განსაზღვრონ გამჭვირვალე პროცედურები მაღალი ტექნიკური უსაფრთხოების საკნებში 
მოთავსებისთვის, ამასთან უზრუნველყონ ამგვარი გადაწყვეტილების გასაჩივრებისა და 
გადაწყვეტილების რეგულარული გადახედვის შესაძლებლობა”40.

ასევე საგულისხმოა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება ამ თემასთან დაკავშირებით

“სასამართლოს სურს აღნიშნოს, რომ სამარტოო საკანი, შედარებითი იზოლაციის შემთხვევაშიც 
კი, არ შეიძლება შეეფარდოთ პატიმრებს განუსაზღვრელი ვადით. უფრო მეტიც, განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს დამოუკიდებელი სასამართლო თანამდებობის პირი, სადაც 
პატიმარს შეეძლება გაასაჩივროს სამარტოო საკანში ხანგრძლივი მოთავსება. მნიშვნელოვანია 
ასევე, სამარტოო საკნების ალტერნატიულ გადაწყვეტაზე ფიქრი იმ პირებისათვის, 
რომლებისთვისაც ჩვეულებრივ დაწესებულებაში და ჩვეულებრივ რეჟიმში მოთავსება 
მიზანშეუწონლად იქნა მიჩნეული”41.

38  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, გვ. 75, ენდრიუ კოილი, 2009.
39  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვაენლო, გვ. 62, ენდრიუ კოილი, 2009.
40  წამების პრევენციის  ევროპული კომიტეტის ვიზიტი ჩეხეთში, 2006 წ.
41  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, სანჩესი საფრანგეთის წინააღმდეგ, 2005.
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საინტერესოა გავეცნოთ საქართველოსთან დაკავშირებით წამების წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული 
კომიტეტის ანგარიშს:

„70. გარკვეული პერიოდის წინ პატიმრობის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების VII თავის 
შესაბამისად, პატიმართა განთავსება უნდა ეფუძნებოდეს ინდივიდუალური რისკების შეფასებას  
(“პატიმრის ინდივიდუალური სპეციფიკაციების გათვალისწინებით, მათ შორის  დანაშაულის 
მოტივის, პირადი თვისებების, დაწესებულებაში მისი ქცევისა და სხვა პირადი მახასიათებლების 
გათვალისწინებით”), რომელსაც ახორციელებს „მულტი-დისციპლინური გუნდი“. დეტალური 
ნორმები უნდა გაიწეროს მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით. დელეგაციას შესაძლებლობა ჰქონდა 
გაცნობოდა ამ ახალი პრინციპების გამოყენების პირველ მცდელობას გლდანის პენიტენციური 
დაწესებულების „მიმღებ განყოფილებაში“.

76. ახლად მიღებული პატიმარი შეფასდა დაწესებულებაში მყოფი სხვადასხვა პროფესიონალის  
(უსაფრთხოების ოფიცრები, ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, სამედიცინო პერსონალი) მიერ, 
მიღებიდან დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში, რათა მიეღოთ ინფორმირებული 
გადაწყვეტილება პატიმართა დაწესებულებაში განთავსების  შესახებ. დელეგაცია დაარწმუნეს, 
რომ ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკისა და სამედიცინო პერსონალის შეხედულებებს ექნებოდა 
წამყვანი მნიშვნელობა გადაწყვეტილების მიღების დროს. თუმცა ცხადი იყო, რომ ეს იყო 
იმპროვიზებული ქმედება, რადგან შესაბამისი მინისტრის ბრძანება ჯერ არ არსებობდა. 

წპკ მიესალმება ახალ წესებს და გლდანის დაწესებულების ძალისხმევას დაამკვიდროს ახალი 
სტილის მიღების პროცედურა; აღსანიშნავია, რომ იგეგმება მსგავსი ტიპის ჯგუფების შექმნა სხვა 
პენიტენციურ დაწესებულებებშიც. 

71. ამავე საკითხთან დაკავშირებით, #7 დაწესებულებაში დელეგაციას განუცხადეს, რომ 
პატიმართა გარკვეული რაოდენობისთვის, განსაკუთრებით „კანონიერი ქურდებისთვის“ რეჟიმის 
და განთავსების ადგილის განსაზღვრა წარმოადგენდა არა პენიტენციური სისტემის, არამედ 
სასჯელის განმსაზღვრელი სასამართლოს კომპეტენციას. მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებაში 
1 წლის მოხდის შემდეგ, პატიმრებს შეეძლოთ მიემართათ პენიტენციური დეპარტამენტის 
თავმჯდომარისთვის უფრო ღია რეჟიმის დაწესებულებაში გადაყვანის თაობაზე, თუმცა აღნიშნულ 
გადაწყვეტილებასაც ესაჭიროებოდა სასამართლოს მიერ დამტკიცება. 

წპკ-ს სურს ხაზი გაუსვას, რომ სადაც სასამართლოს ენიჭება წამყვანი როლი პატიმრობის 
პირობების განსაზღვრასთან მიმართებაში, ეს აყენებს პენიტენციურ სამსახურს მხოლოდ 
აღმასრულებელ (პასიურ) როლში, ართმევს მას კონკრეტული შემთხვევების შეფასების, სასჯელის 
გეგმების ინდივიდუალიზების ფუნქციას, რაც წარმოადგენს თანამედროვე პენიტენციური სისტემის 
უმთავრეს როლს. ეს ამცირებს ციხის თანამშრომელთა როლს მხოლოდ უსაფრთხოებისა და 
წესრიგის შენარჩუნებამდე და შესაძლოა შეამციროს თანამშრომელთა პროფესიონალიზმი. 
ამასთანავე, ამგვარი მიდგომა განსაზღვრავს პატიმრის მიმართ მოპყრობას მის მიერ ჩადენილი 
ქმედებიდან, აგრეთვე დანაშაულის ჩადენის დროს არსებული „სურათიდან“ გამომდინარე. 
დამატებით, ხელს უწყობს, რომ თავისუფლების აღკვეთის შეფარდება არ იქნას განხილული 
თავისთავად არსებულ სანქციად და პატიმრობის სპეციფიური  პირობების განსაზღვრით რიგ 
შემთხვევაში ხდება დამატებითი სასჯელის დადგენა, რიგ შემთხვევებში კი არა.  

შესაბამისად, წპკ თვლის, რომ რეჟიმის ტიპის განსაზღვრა უნდა წარმოადგენდეს პენიტენციური 
სისტემის ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობას და არა სასამართლოს მიერ შესაფარდებელი  
სისხლისსამართლებრივი სანქციების კატალოგის ნაწილს. ერთი რეჟიმის მეორეთი შეცვლა 
(ერთი ტიპის დაწესებულებიდან მეორეში გადაყვანა) დაფუძნებული უნდა იყოს პატიმრის 
მიდგომებზე, ქცევაზე, აქტივობებში ჩართულობაზე (განათლება, პროფესიული სწავლება, 
სამუშაო) და სასჯელის მოხდის გეგმაში წინასწარ მითითებული მიზნების შესრულებაზე. ამ მიზნით, 
უნდა განხორციელდეს  ინდივიდულური შემთხვევების  სისტემატური გადასინჯვა.

წპკ გასცემს რეკომენდაციას, რომ მითითებული შენიშვნების გათვალისწინებით მოხდეს 
რელევანტური კანონდებლობის შეცვლა42“.

42  წამების, სასტიკი და არაადამიანური მოპყრობისა და სასჯელის  პრევენციის ევროპული კომიტეტის ანგარიში საქართველოს მთავრობის 
მიმართ(CPT) 1-დან  11 დეკემბრამდე 2014. გვ .42-43.
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რას გვეუბნება საერთაშორისო სტანდარტები

ციხის ევროპული წესები

51.3 მიღებიდან შეძლებისდაგვარად მალე პატიმართა შეფასება უნდა მოხდეს რათა 
განისაზღვროს: 
ა. რისკი, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ საზოგადოებისათვის გაქცევის შემთხვევაში; 
ბ. რისკი, იმისა, რომ ისინი შეეცდებიან გაქცევას ან დამოუკიდებლად ან გარეშე დახმარებით. 
51.4  ამის შედეგად ყოველი პატიმარი უნდა იმყოფებოდეს იმგვარი უშიშროების პირობებში, 
რომელიც შეესაბამება სათანადო რისკის დონეს. 
51.5 საჭირო უშიშროების დონე უნდა გადაისინჯოს რეგულარული ინტერვალებით პირის 
პატიმრობის მთელი ვადის განმავლობაში.   

უსაფრთხოება
52.1 მიღებიდან შეძლებისდაგვარად მალე, პატიმრების შეფასება უნდა მოხდეს რათა 
განისაზღვროს უქმნიან თუ არა საფრთხეს სხვა პატიმართა, ასევე ციხის პერსონალის ან 
ამ დაწესებულებაში მომუშავე ან ვიზიტად მყოფი პირების უსაფრთხოებას, ან რამდენადაა 
მოსალოდნელი მიიყენონ თვითდაზიანება. 

52.2 უნდა არსებობდეს და მოქმედებდეს პროცედურები, რომლებიც უზრუნველყოფს პატიმართა, 
ციხის პერსონალის და ყველა ვიზიტორის უსაფრთხოებას და მინიმუმამდე შეამციროს ძალადობის 
რისკი ან უსაფრთხოების ხელმყოფი სხვა ინციდენტები. 
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

ადგილობრივი სტანდარტები

მსჯავრდებულის საშიშროების რისკის შეფასება
ქართული კანონმდებლობის თანახმად, მსჯავრდებულის (პატიმრის) საშიშროების რისკების 
შეფასებას და პერიოდულ გადაფასებას უზრუნველყოფს რისკების შეფასების გუნდი, რომელიც 
შედგება 5 ძირითადი და 5 სათადარიგო წევრისაგან. გუნდის შემადგენლობაში შედიან საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტის სოციალური 
უზრუნველყოფის სამმართველოს, უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს სამართლებრივი რეჟიმის 
სამმართველოს, უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს ოპერატიული სამმართველოს, სპეციალური 
აღრიცხვის სამმართველოს წარმომადგენლები და ფსიქოლოგი. გუნდი უფლებამოსილია, საკითხის 
განხილვისას, სხდომაზე სათათბირო ხმის უფლებით მოიწვიოს ექიმი, სპეციალური ცოდნის მქონე 
სხვა პირი ან პირი, რომელსაც შეუძლია გუნდს მიაწოდოს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია განსახილველ 
საკითხებზე. რისკების შეფასების გუნდს მსჯავრდებულის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება შესაბამისი 
პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის, სპეციალური აღრიცხვის და სოციალური 
განყოფილების არანაკლებ თითო წარმომადგენლისაგან პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის 
ბრძანებით შექმნილი მონაცემთა პირველადი დამუშავების ჯგუფის მიერ, რომელიც  უზრუნველყოფს 
მსჯავრდებულის შესახებ მონაცემების დამუშავებას. იმ მსჯავრდებულთა სია, რომელთა შესახებ 
დამუშავებული ინფორმაცია ჯგუფის მიერ გადაეგზავნება რისკების შეფასების გუნდს, ეგზავნება 
პენიტენციური დეპარტამენტის უსაფრთხოების მთავარ სამმართველოს, რომელიც თავის მხრივ, 
დადგენილი ფორმის შესაბამისად, მსჯავრდებულების შესახებ ინფორმაციას აწვდის რისკების 
შეფასების გუნდს.43 

მსჯავრდებულის საშიშროების რისკის განსაზღვრისას გუნდი ითვალისწინებს პენიტენციური 
დაწესებულების, გარშემომყოფთა, საზოგადოების, სახელმწიფოს ან/და სამართალდამცველი 
ორგანოების უსაფრთხოებისათვის მსჯავრდებულისგან მომდინარე საშიშროებას, რომელიც 
განისაზღვრება მისი პიროვნული თვისებების, დანაშაულის ჩადენის მოტივის, დამდგარი 
მართლსაწინააღმდეგო შედეგის, დაწესებულებაში გამოვლენილი ქცევის, დაწესებულების 
ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან და სხვა მსჯავრდებულებთან დამოკიდებულების, 
დაწესებულების დებულებისა და დღის განრიგის მოთხოვნების შესრულების, ალკოჰოლის, 
ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების მიმართ დამოკიდებულების, მის მიერ წარსულში 
დანაშაულის ჩადენის ფაქტების, ჩადენილი დანაშაულის კატეგორიის, დარჩენილი სასჯელის 
ხანგრძლივობის, დაწესებულებიდან გაქცევის ან გაქცევის მცდელობის ფაქტების, წარსულში 
დაწესებულებაში   სასჯელის მოხდის შემთხვევების, მსჯავრდებულის ასაკის, ქურდულ სამყაროსთან/
ტერორიზმთან დამოკიდებულების, დაწესებულებაში არსებულ სარეაბილიტაციო/რესოციალიზაციის 
პროგრამებში ჩართულობის, თვითდაზიანების მიყენების/მცდელობის ფაქტების, რომლითაც საფრთხე 
ექმნება ან შეიძლება შეექმნას დაწესებულების ნორმალურ ფუნქციონირებას, აგრეთვე წახალისების/
დისციპლინური სახდელის/ადმინისტრაციული პატიმრობის გამოყენების კრიტერიუმების შეფასების 
საფუძველზე.44

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულია საშიშროების რისკის 4 სახე: დაბალი, 
საშუალო, მომეტებული, მაღალი. 

განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში თავსდება საშიშროების 
მაღალი რისკის მქონე მსჯავრდებული, კერძოდ, მსჯავრდებული, რომლისგან მომდინარე საფრთხე 
დაწესებულებისთვის ან გარშემომყოფთათვის, აგრეთვე საზოგადოებისათვის, სახელმწიფოსა ან/და 
სამართალდამცველი ორგანოებისათვის, ზემოთ მითითებული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, 
არის მაღალი.45 

აღსანიშნავია, რომ მსჯავრდებულთა რისკების შეფასების მექანიზმი ნოვაციაა საქართველოს 
პენიტენციურ სისტემაში და შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობაში. გამომდინარე აქედან, 
საჭიროა, დადგენილი წესით, პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებული ყველა მსჯავრდებულის 
საშიშროების რისკის შეფასება და მათი შესაბამისი ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში 
გადანაწილება. 
43 საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, 46-ე მუხლის მე-4 ნაწილი; „მსჯავრდებულის რისკის სახეების, რისკის 
შეფასების კრიტერიუმების, რისკის შეფასებისა და გადაფასების წესის, მსჯავრდებულის იმავე ან სხვა ტიპის თავისუფლების  
ღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 9 ივლისის №70 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-8 მუხლი, მე-6 მუხლი, მე-7 მუხლის მე-6 
პუნქტი, მე-11 მუხლი.
44  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 9 ივლისის №70 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 
მე-4 მუხლი.
45  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 9 ივლისის №70 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 
მე-5 მუხლი. 

პატიმრის მიღება და განთავსება
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ამასთან, აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ პატიმრობის კოდექსის 61-ე მუხლის („ნახევრად ღია 
ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება“) პირველი ნაწილითა და 64-ე მუხლის („დახურული 
ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება“) პირველი ნაწილით განსაზღვრულია ნახევრად ღია 
და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მსჯავრდებულთა განთავსების 
(პირველადი განთავსება) სამართლებრივი საფუძვლები. აღნიშნული საკმარისია მსჯავრდებულის 
ნახევრად ღია თუ დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განსათავსებლად და 
ამ შემთხვევაში, საჭირო არ არის რისკების შეფასების მულტიდისციპლინური გუნდის გადაწყვეტილება.

პატიმრობის კოდექსში ზემოთ მითითებული მუხლების არსებობა განპირობებულია იმ მიზეზით, რომ 
საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა რისკების შეფასების მექანიზმი ჩამოყალიბების 
პროცესშია, ამ ეტაპზე არ არის სრულყოფილი და ჯერ-ჯერობით ვერ შეესაბამება ევროპის განვითარებულ 
ქვეყნებსა თუ ა.შ.შ-ში არსებულ პატიმართა რისკების შეფასების მექანიზმებს. გამომდინარე აქედან, 
იგი ვერ უზრუნველყოფს, როგორც მსჯავრდებულთა თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 
პირველადი განთავსების, ისე კანონმდებლობით გათვალისწინებული მსჯავრდებულთა პირველადი 
შეფასების პროცესის ერთიანად და ეფექტიანად წარმართვას. შესაბამისად, მსჯავრდებულის 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში პირველადი განთავსებისას, თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულების ტიპის განსაზღვრა, ძირითადად, ხორციელდება პატიმრობის კოდექსის 61-ე მუხლის 
პირველი ნაწილისა და 64-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე და მსჯავრდებულები ნაწილდებიან 
ნახევრად ღია და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში, ხოლო შემდეგ, 
ხდება მათი მონაცემების პირველადი დამუშავება და საშიშროების რისკის განსაზღვრა. 

პენიტენციურ დაწესებულებაში მსჯავრდებულის მიღების პროცედურები
პენიტენციურ დაწესებულებაში მსჯავრდებულის მიღება46 შესაძლებელია დღე-ღამის ნებისმიერ დროს,  
რომელსაც ახორციელებს დაწესებულების ოპერატიული მორიგე ან მისი თანაშემწე, უსაფრთხოების 
და სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილებების მოსამსახურეებთან ერთად.

მსჯავრდებულის პენიტენციურ დაწესებულებაში მიყვანის შესახებ დაწესებულების შესაბამის 
უფლებამოსილ პირებს, კერძოდ, ოპერატიულ მორიგეს, ექიმს, სამართლებრივი რეჟიმისა და 
უსაფრთხოების განყოფილების შესაბამის მოსამსახურეებს ატყობინებს გარე დაცვის სამსახური და 
ოპერატიული მორიგის ნებართვით უზრუნველყოფს საბადრაგო სატრანსპორტო საშუალების შეშვებას 
დაწესებულებაში სატრანსპორტო საშუალებების შემოწმებისათვის გამოყოფილ კარიბჭეთაშორის 
სივრცეში. ოპერატიული მორიგე, თავის მხრივ, მსჯავრდებულის მოყვანის ფაქტს აცნობებს 
პენიტენციური დაწესებულების დირექტორს.

მსჯავრდებულის იდენტიფიცირებას ახორციელებს დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის 
განყოფილების უფლებამოსილი მოსამსახურე, ოპერატიულ მორიგესთან ან მის თანაშემწესთან 
ერთად. 

მსჯავრდებულის იდენტიფიცირების პროცესის დასრულების შემდეგ, მსჯავრდებული გონივრული 
ვადით თავსდება მოსაცდელ საკანში. მსჯავრდებულის მოსაცდელ საკანში შეყვანისა და გამოყვანის 
ზუსტი დრო აღინიშნება საკნის ბარათში.47 მსჯავრდებულები მოსაცდელ საკანში თავსდებიან 
კუთვნილი ნივთების გარეშე, საიდანაც ხდება  სათითაოდ გამოყვანა მათი სრული და კუთვნილი 
ნივთების  შემოწმების48 მიზნით.

მსჯავრდებულის და მისი ნივთების შემოწმებას ორგანიზებას უწევს ოპერატიული მორიგე ან მისი 
თანაშემწე, ხოლო უშუალოდ ახორციელებენ სამორიგეო ცვლებში ამ მიზნით გამოყოფილი 
სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების უფლებამოსილი მოსამსახურეები. შემოწმება აგრეთვე 
შეიძლება განხორციელდეს დაწესებულებაში შექმნილი სარეზერვო ჯგუფის  მოსამსახურეების მიერ.

ნივთები, ნაკეთობები, ნივთიერებები, დოკუმენტები და საკვები პროდუქტები, რომელთა ყიდვა და 
გამოყენება მსჯავრდებულისათვის არ არის ნებადართული, მსჯავრდებულს ჩამოერთმევა დადგენილი 
წესით და შესანახად გადაეცემა დაწესებულებას ან მსჯავრდებულის ნებართვით პატიმრობის კოდექსის 
მე-17 მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრულ პირებს.49 აღნიშნულის თაობაზე დგება შესაბამისი აქტი, 
46  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული 
დებულება, მე-16 მუხლი.
47  საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის 2011 წლის 10 მაისის №82 ბრძანებით 
დამტკიცებული წესის დანართი №6.
48  დეტალურად იხ. ქვევით: „მსჯავრდებულის, მისი ნივთების და მოთავსების ადგილის შემოწმება“.
49  შვილი, მეუღლე, პირი, რომელთანაც საერთო შვილი ჰყავს, მშობელი (მშვილებელი), დედინაცვალი, მამინაცვალი, მეუღლის მშობელი, 
გერი, ნაშვილები და მისი შთამომავალი, შვილიშვილი, და, ძმა, დისწული, ძმისწული და მათი შვილები, ბებია, პაპა, ბებიის დედ-მამა, პაპის 
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რომელსაც ეცნობა მსჯავრდებული და ადასტურებს ხელმოწერით.

მსჯავრდებულისა და მისი კუთვნილი ნივთების შემოწმების შემდეგ, დაწესებულების სამედიცინო 
პერსონალის მიერ ტარდება მსჯავრდებულის სამედიცინო შემოწმება, რომლის დროს, ხდება 
მისი გარეგნული დათვალიერება და ამბულატორიული პაციენტის სამედიცინო ბარათის შევსება. 
გარეგნული დათვალიერების შესახებ დგება შესაბამისი ცნობა, რომლის ასლი ინახება პირად საქმეში. 
მსჯავრდებულის სხეულზე დაზიანების, დეფორმაციების, ნაწიბურების და ნანემსრების შემთხვევაში 
ხდება მათი აღწერა. ამასთან, მსჯავრდებულის სხეულზე დაზიანების/დაზიანებების აღმოჩენის შესახებ 
სამედიცინო პერსონალი შემოწმების დასრულებისთანავე ატყობინებს პენიტენციური დაწესებულების 
დირექტორს, რომელიც ვალდებულია ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიაწოდოს საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტს.
 
თუ მსჯავრდებულს ესაჭიროება სასწრაფო ან გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, მას 
დაუყოვნებლივ გაეწევა სამედიცინო მომსახურება დაწესებულებაში ხელმისაწვდომ საექიმო-
სამედიცინო პუნქტში, ხოლო თუ მსჯავრდებულს ექიმის დასკვნით ესაჭიროება სასწრაფო ან 
გადაუდებელი სტაციონარული მკურნალობა და აღნიშნულის უზრუნველყოფა შეუძლებელია 
დაწესებულების საექიმო სამედიცინო პუნქტში, იგი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით დაუყოვნებლივ გადამისამართდება შესაბამის სამედიცინო მომსახურებაზე.
 
პენიტენციური დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტებში, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 
არსებობისას, განცალკევებით ათავსებენ არამართვადი ინფექციური სენით დაავადებულებს, 
ხოლო ჰაერწვეთოვანი ან კონტაქტური გზით გადამდები საშიში ინფექციით ინფიცირებული პირის 
დაწესებულებიდან გადაყვანა ხდება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 
ეპიდზედამხედველობის ქვეშ, იზოლირებულად.

მსჯავრდებულის საკანში განთავსება
სამედიცინო შემოწმების დასრულების შემდეგ, მსჯავრდებული, რომელსაც არ აღენიშნება 
ჯანმრთელობის პრობლემები და არ ესაჭიროება შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება, დაკვირვების, 
შესწავლის და შესაბამის საკანში განაწილების მიზნით, თავსდება შიდა კლასიფიკაციის საკანში 
არაუმეტეს 3 კალენდარული დღისა. შიდა კლასიფიკაციის საკანში მოთავსებამდე ხდება 
მსჯავრდებულის დაბანა/გასუფთავება და აგრეთვე, საკნის მომზადება/დათვალიერება დაწესებულების 
სამართლებრივი რეჟიმის ან/და უსაფრთხოების განყოფილების უფლებამოსილი მოსამსახურეების 
მიერ. 

შიდა კლასიფიკაციის საკანში მოთავსებისას პენიტენციური დაწესებულების სოციალური განყოფილების 
მოსამსახურე, ხოლო მისი არ ყოფნის შემთხვევაში დაწესებულების სხვა მოსამსახურე მსჯავრდებულს 
წერილობით (ოქმით) გააცნობს სასჯელის მოხდის პირობებს, მის უფლებებს და მსჯავრდებულისადმი 
დაწესებულების მოსამსახურეების მოპყრობის, ინფორმაციის მიღებისა და საჩივრის შეტანის წესებს, 
დისციპლინურ და სხვა სახის მოთხოვნებს, აგრეთვე, მსჯავრდებული გაფრთხილდება პენიტენციური 
დაწესებულების დებულების დარღვევის გამო პასუხისმგებლობის თაობაზე.  

შიდა კლასიფიკაციის საკანში მსჯავრდებულზე დაკვირვებისა და შესწავლის 3 დღიანი ვადის 
გასვლის შემდეგ, შესაბამის საკანში მსჯავრდებულის მოთავსების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს 
პენიტენციური დაწესებულების დირექტორი, დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების 
და უსაფრთხოების განყოფილების უფლებამოსილი მოსამსახურეების მიერ მსჯავრდებულთა 
თავსებადობის საკითხის შესწავლის შედეგებზე დაყრდნობით. 

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მსჯავრდებულთა თავსებადობის საკითხის შესწავლის მიზნით, 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №16 პენიტენციური დაწესებულებაში 
(დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება) მსჯავრდებულების განსათავსებლად 
არსებობს ცალკე გამოყოფილი შიდა კლასიფიკაციის კორპუსი, სადაც მსჯავრდებულები თავსდებიან 
შესაბამის საცხოვრებელ სექტორში (კორპუსში) განაწილებამდე. ამასთან, დაწესებულების 
დირექტორის ბრძანებით, მსჯავრდებულთა შიდა კლასიფიკაციის განსაზღვრის, საცხოვრებელ 
სექტორებში გადანაწილებისა და შესაბამის საკნებში განთავსების მიზნით, დაწესებულების შესაბამისი 

დედ-მამა (როგორც დედის, ისე მამის მხრიდან), ბიძა (დედის ძმა, მამის ძმა), დეიდა, მამიდა, ბიძაშვილი, დეიდაშვილი, მამიდაშვილი, 
აგრეთვე პირი, რომელთანაც ცხოვრობდა და საერთო მეურნეობას ეწეოდა პენიტენციურ დაწესებულებაში მოხვედრამდე ბოლო 1 წლის 
განმავლობაში.
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უფლებამოსილი მოსამსახურეების შემადგენლობით იქმნება მულტიდისციპლინური გუნდი.50 რაც 
შეეხება სხვა პენიტენციურ დაწესებულებებს, მათ შორის, განსაკუთრებული რისკის პენიტენციურ 
დაწესებულებას, მითითებული საკითხის გუნდურ გადაწყვეტას კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. 
ამასთან, განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული 
მოწყობა, დღეის მდგომარეობით, განსხვავდება №16 პენიტენციური დაწესებულებაში არსებული 
ინფრასტრუქტურისაგან. ბუნებრივია, მსჯავრდებულთა თავსებადობის (შიდა კლასიფიკაციის) საკითხის 
მულტიდისციპლინური, გუნდური პრინციპით გადაწყვეტა და აგრეთვე, იზოლირებული სივრცის 
გამოყოფა შესწავლაში მყოფ მსჯავრდებულთა განსათავსებლად, უფრო ეფექტიანი და საიმედოა 
უსაფრთხოების თვალსაზრისით და მიზანშეწონილია მსგავსი მექანიზმი ამუშავდეს განსაკუთრებული 
რისკის პენიტენციურ დაწესებულებაშიც.

მსჯავრდებული, როგორც წესი, თავსდება ერთ ან ორ ადგილიან საკანში, ხოლო პენიტენციური 
დაწესებულების გადატვირთულობის ან სხვა განსაკუთრებული გარემოების არსებობისას, 
შესაძლებელია არაუმეტეს ოთხი მსჯავრდებულის ერთად განთავსება პენიტენციური დეპარტამენტის 
დირექტორის თანხმობით, თუ მსჯავრდებულთა ერთ საკანში მოთავსება საფრთხეს არ შეუქმნის 
მათ სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, დაწესებულების სამართლებრივ რეჟიმსა და უსაფრთხოებას. 
მსჯავრდებულზე ხორციელდება ვიზუალური ან/და ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობა და 
კონტროლი.51 

50  „საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №16 პენიტენციური დაწესებულების დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 15 ივლისის №71 ბრძანებით 
დამტკიცებული დებულება, მე-12 მუხლი.
51  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული 
დებულება, მე-14 მუხლი, მე-15 მუხლი.

პატიმრის მიღება და განთავსება
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მესამე თავი
შემოწმება
საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა

პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, აუცილებელია 
რეგულარულად ტარდებოდეს სხვადასხვა სახის შემოწმებები. აღნიშნული პროცედურები  უნდა 
მოიცავდეს დაწესებულების ფარგლებში მდებარე ტერიტორიას, პატიმრებს, პატიმართა საკუთრებას, 
მნახველებს, დაწესებულებაში შემსვლელ ტრანსპორტს, თანამშრომლებსა და სხვა პირებს, რომლებიც 
შესაძლოა სხვადასხვა მიზნით შედიოდნენ დაწესებულების ტერიტორიაზე (გამომძიებლები, 
პროკურორები, სასულიერო პირები და ა.შ.). 

შემოწმების პროცედურა უნდა შეესაბამებოდეს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში არსებულ 
სხვა საერთაშორისო დოკუმენტებით განსაზღვრულ პრინციპებს. პირადი შემოწმებისას შესაბამისი 
ყურადღება უნდა მიექცეს შესამოწმებელი პირის სქესს, რელიგიურ და კულტურულ თავისებურებებს. 
ხშირად, როგორც პატიმრებს, ასევე თანამშრომლებს შემოწმება მიაჩნიათ ღირსების შემლახავ, 
შემაწუხებელ და შეუსაბამო ქმედებად.

ზოგადად ადამიანის შემოწმება არის პრივატულობის ხელმყოფი (შეხებითი) პროცესი, გარდა იმ 
შემთხვევებისა, როდესაც შემოწმება ხორციელდება ხელის ან სადგომი სკანერის მეშვეობით. აქედან 
გამომდინარე, არსებული საერთაშორისო სტანდარტების დაცვას განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ენიჭება. 
საერთაშორისო გამოცდილება იცნობს პერსონალური შემოწმების რამდენიმე ფორმას:

სწრაფი შემოწმება ხელის შეხებით
პირადი შემოწმება შესაძლოა გულისხმობდეს გარედან ხელის შეხებით შემოწმებას, რომლის დროსაც 
არ ხდება გაშიშვლება და თანამშრომელი ტანსაცმელზე ხელის შეხებით ამოწმებს პირს.

გაშიშვლებით შემოწმება
შემოწმების ეს ფორმა გულისხმობს შემოწმებას გაშიშვლებით, როდესაც შესამოწმებელმა პირმა უნდა 
გაიხადოს ტანსაცმელი და დაექვემდებაროს სხეულის დეტალურ ვიზუალურ ინსპექტირებას. აღნიშნული 
პროცედურა უნდა განხორციელდეს პრივატულობის სრული დაცვით, სხვების მხედველობის არის 
მიღმა, შესამოწმებელი პირის სქესის არანაკლებ ორი თანამშრომლის მიერ. ამ დროს ადგილი არ 
აქვს შესამოწმებელ პირთან ფიზიკურ შეხებას.

სხეულის ღრუების შემოწმება (ე.წ. აგრესიული/ინვაზიური შემოწმება)
არსებობს შემოწმების ისეთი ფორმა, როგორიცაა სხეულის ღრუების შემოწმება, ეს გულისხმობს 
სხეულის სიღრმისეულ შინაგან შემოწმებას. შემოწმების ეს ფორმა განსაკუთრებით ხელყოფს ადამიანის 
პრივატულობას, აქედან გამომდინარე, უნდა ჩატარდეს მხოლოდ სპეციალურად გადამზადებული 
სამედიცინო პერსონალის მიერ. მის ჩატარებამდე, შესამოწმებელ პირს უნდა ეცნობოს ჩატარების 
მიზეზი, განემარტოს უსაფრთხოების რისკები რამაც ეს გამოიწვია, ასევე ის შედეგები რაც მოყვება 
აკრძალული ნივთების შესაძლო აღმოჩენას.

შემოწმების პროცედურები

უნდა არსებობდეს დეტალური პროცედურები, რაც უნდა დაიცვან თანამშრომლებმა პერსონალური 
შემოწმების ჩატარების დროს:
•	 უნდა განისაზღვროს გარემოებები, რომლის დროსაც ნებადართულია ამგვარი შემოწმების 

ჩატარება;
•	 უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ შემოწმების პროცესი არ ახდენს პატიმართა/ან სხვა პირთა 

დამცირებას, მაგალითად მათი ერთდროულად სრულად გაშიშვლებით;
•	 უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ შემოწმება მოახდინონ იმავე სქესის თანამშრომლებმა;
•	 უსაფრთხოების თანამშრომლებს უნდა აეკრძალოთ სხეულის შიდა შემოწმება52.
52  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, გვ. 63, 
ენდრიუ კოილი, 2009.

შემოწმება
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პატიმართა შემოწმება
პენიტენციურ სისტემაში განთავსებული პატიმრები (განსაკუთრებით რომლებიც იმყოფებიან მაღალი 
რისკის დაწესებულებაში), როგორც წესი,  ექვემდებარებიან რეგულარულ პერსონალურ შემოწმებას, 
რათა თანამშრომლები დარწმუნდნენ, რომ ისინი არ ფლობენ ისეთ ნივთებს რაც შესაძლოა 
გამოყენებული იქნას გაქცევის მცდელობებისთვის, სხვებზე თავდასხმისთვის, თვითდაზიანებისთვის, 
ან ისეთი ნივთები, რომლებიც არ არის ნებადართული, მაგალითად არალეგალური მედიკამენტები. 
შემოწმების ინტენსივობა უნდა გამომდინარეობდეს სხვადასხვა გარემოებებიდან. მაგალითად, 
როდესაც პატიმართა დიდი ჯგუფი გადაადგილდება დაწესებულებაში არსებული ერთი ტერიტორიიდან 
მეორეს მიმართულებით, დაწესებულებიდან გასვლისას და შემოსვლისას. თუ არსებობს საფუძველი 
ვარაუდისთვის, რომ კონკრეტულ პატიმარს დამალული აქვს გარკვეული ნივთი ან პატიმარი ფასდება 
როგორც მაღალი რისკის მატარებელი, შესაძლებელია გაშიშვლებით შემოწმების ჩატარება, 
ასევე სხეულის ღრუების შემოწმება, რათა შემოწმების ჩამტარებელი დარწმუნდეს, რომ პატიმარი 
არაფერს მალავს სხეულზე. თუმცა ეს არ უნდა განხორციელდეს ღირსების შემლახავი ფორმით და 
გათვალისწინებული უნდა იყოს არსებული საერთაშორისო სტანდარტები.

ვიზიტორების შემოწმება
როგორც საერთაშორისო სტანდარტები, ასევე ზოგადად არსებული საუკეთესო პრაქტიკა, 
მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ პატიმართა სოციალური კავშირების 
შენარჩუნებას, რასაც მაქსიმალურად უნდა შეეწყოს ხელი. პატიმრების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 
უფლებას წარმოადგენს, აგრეთვე მათი დაუბრკოლებელი შეხვედრა დამცველთან/ადვოკატთთან, 
სახალხო დამცველთან ან მის წარმომადგენელთან, კანონმდებლობით შესაძლებელია 
პენიტენციურ დაწესებულებაში სასულიერო პირების, დიპლომატიური ან საკონსულო სამსახურების 
წარმომადგენლების შესვლა. გარდა ზოგადი ნორმებისა ამ პირთა დაწესებულებაში შესვლის 
შესაძლებლობის შესახებ, დაწესებულების ყოველდღიური, გამართული და უსაფრთხო 
ფუნქციონირებისთვის საჭიროა მაქსიმალურად დეტალურად იქნას გაწერილი პენიტენციური 
დაწესებულების ტერიტორიაზე ავტომანქანების, აგრეთვე პატიმართა ოჯახის წევრების, 
ადვოკატების, სასულიერო პირების, კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დიპლომატიური 
წარმომადგენლებისა და სხვა უფლებამოსილ პირთა შესვლის წესი და პროცედურები.
ზემოთ ჩამოთვლილ პირთა პენიტენციურ დაწესებულებაში შესვლისას, მათი მიღებისა და შემოწმების 
პროცედურები განხილულია არაერთ საერთაშორისო დოკუმენტსა და სახელმძღვანელოში. 
პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესების თანახმად, პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ 
ოჯახის წევრებთან და შეუბღალავი რეპუტაციის მეგობრებთან შეხვედრის უფლება, მათ უნდა 
შეეძლოთ დაკავების შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობონ ოჯახის წევრებს, თუმცა ამავე დოკუმენტის 
თანახმად, აღნიშნული უფლება შესაძლოა შეიზღუდოს მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ეს არის 
საჭირო დაწესებულებაში წესრიგისა და უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად. 
მართალია საერთაშორისო სტანდარტები იძლევა გარკვეული შეზღუდვების დაწესების 
შესაძლებლობას, თუმცა ამავდროულად გარკვევით უსვამს ხაზს, რომ სოციალური კავშირების 
შენარჩუნება სასარგებლო და მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ პატიმრისთვის, არამედ დაწესებულების 
ადმინისტრაციისთვისაც. აქედან გამომდინარე, შეზღუდვების შემთხვევაშიც უნდა იქნეს 
უზრუნველყოფილი ოჯახთან მინიმალური კონტაქტის შესაძლებლობა. 
 „სხვადასხვა პროფესიონალების დაწესებულებაში შესვლის წესი, როგორებიც არიან დამცველები/
ადვოკატები, სოციალური მუშაკები და ექიმები, შეთანხმებული უნდა იყოს შესაბამის სტრუქტურასთან, 
იმისათვის, რომ დაცული იქნას ბალანსი დაწესებულების უსაფრთხოებასა და კონფიდენციალურ 
პროფესიულ ხელმისაწვდომობას შორის.“ 53

„ყველა პატიმარს აქვს ადვოკატთან კონფიდენციურად შეხვედრის უფლება, დაწესებულების 
თანამშრომელთა მხრიდან მიყურადების გარეშე“.54

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, უცხოეთის მოქალაქეებს, ლტოლვილებსა და 
მოქალაქეობის არმქონე პირებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა კომუნიკაცია იქონიონ მათი ქვეყნის (ან 
ეროვნულ ან საერთაშორისო თანამდებობის პირთან, რომელსაც ეკისრება მათი უფლებების დაცვა) 
დიპლომატიურ და საკონსულო წარმომადგენელთან. ექიმის შესვლა უნდა შეთანხმდეს შესაბამის 
პროფესიულ დაწესებულებასთან, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ბალანსის დაცვა უსაფრთხოებასა 
და კონფიდენციალურობასა და პროფესიულ ვალდებულებებს შორის. 
53  ” ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, ენდიუ კოილი, მეორე 
გამოცემა გვ-64.
54  ” ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, ენდრიუ კოილი, მეორე 
გამოცემა, გვ-67.
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როგორც უკვე აღინიშნა, უსაფრთხოების თვალსაზრისით, დაწესებულებაში შემსვლელთა 
კონტროლის განხილვისას, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს მათი პერსონალური 
შემოწმება. დაწესებულებამ უნდა მიიღოს ზომები, რათა დარწმუნდეს, რომ მნახველებს  არ 
მიეცემათ შესაძლებლობა დაარღვიონ დაწესებულებაში არსებული წესები და რეგულაციები. ამ 
მიმართულებით, უსაფრთხოების ერთ-ერთ გარანტიას წარმოადგენს დაწესებულებაში შემსვლელ 
პირთა პერსონალური შემოწმება. ზემოთ მითითებულ პირთა შემოწმების დროს გათვალისწინებული 
უნდა იქნას, რომ მნახველები არ არიან პატიმრები და დაწესებულების უსაფრთხოების დაცვის 
ვალდებულება ყოველთვის დაბალანსებული უნდა იყოს და უნდა შეესაბამებოდეს მნახველთა 
პრივატულობის უფლებას. „შემოწმების პროცედურები განსაკუთრებით სენსიტიურად უნდა ჩატარდეს 
ბავშვების, ქალებისა და მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების მიმართ“.55

აღნიშნულთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს ერთ-ერთი გადაწყვეტილება:

„1997 წლის იანვარში ინგლისის ქალაქ ლიდსში, დედამ, რომელიც მივიდა პატიმარი შვილის 
მოსანახულებლად, თან წაიყვანა მეორე ვაჟი, რომელიც დაავადებული იყო ცერებრალური 
დამბლით, ამავდროულად ჰქონდა სხვა მენტალური პრობლემები. დაწესებულებაში, 
შემოწმებისას ორივე მნახველი გააშიშვლეს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, 
ჩათვალა, რომ შემოწმების ის ფორმა, რა ფორმითაც იგი განხორციელდა, არ შეიძლება 
ჩათვლილიყო შემოწმების მიზნის პროპორციულად, ამგვარი შემოწმება არ შეიძლება მიჩნეული 
ყოფილიყო აუცილებლად დემოკრატიულ საზოგადოებაში“.56

შეხვედრის/პაემნის ოთახები 
როგორც სტატიკურ უსაფრთხოებაზე მსჯელობისას აღინიშნა, შეხვედრის/პაემნის ოთახის მოწყობის 
დროს მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იქნას, რომ ოთახი იყოს უსაფრთხო როგორც პატიმრის, 
აგრეთვე პაემანზე/შეხვედრაზე მოსული პირისათვის და დაწესებულების შინაგანაწესის (დებულების) 
შესაბამისად, უზრუნველყოფილი იყოს უშუალო კონტაქტი პატიმარსა და მნახველს შორის, ან 
პირიქით მოწყობილი იყოს იმგვარად, რომ ინფრასტრუქტურა არ იძლეოდეს უშუალო კონტაქტის 
შესაძლებლობას. პაემნის ოთახის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია მონიტორინგის 
არსებობა, რათა შემცირდეს პატიმრისთვის აკრძალული ნივთის გადაცემის ან კონტაქტის აკრძალული 
ფორმის გამოყენების რისკი. შეხვედრის/პაემნის ოთახი უნდა შემოწმდეს, როგორც შეხვედრის/პაემნის 
დაწყებამდე, აგრეთვე მისი დასრულების შემდეგ. 57 

კიდევ ერთხელ უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ დაწესებულების თანამშრომლები მნახველებს უნდა 
მოექცნენ პატივისცემით. ოთახები უსაფრთხოების ნორმების მოთხოვნების პარალელურად ისე უნდა 
იყოს მოწყობილი, რომ ხელს უწყობდეს პატიმრებსა და შეხვედრაზე/პაემანზე მოსულ პირებს შეხვედრა 
განახორციელონ ღირსეულ გარემოში, რაც ამავდროულად შეესაბამება დაწესებულების გამართული 
ფუნქციონირების მოთხოვნებს. 

დაწესებულების პერსონალის შემოწმება
მნიშვნელოვანია გავაცნობიეროთ, რომ აკრძალული, უკანონო ნივთების შეტანის თვალსაზრისით 
შესაძლოა დაწესებულების თანამშრომლებიც წარმოადგენდნენ გარკვეულ საფრთხეს. ისინიც უნდა 
დაექვემდებარონ შემოწმების პროცედურას. ეს ერთგვარად ქმნის იმის გარანტიასაც, რომ პატიმრები 
ან სხვა პირები არ განახორციელებენ მათზე ზეწოლას პენიტენციურ დაწესებულებაში აკრძალული 
ნივთების შეტანის მიზნით.58 შესაძლოა დაწესებულების თანამშრომლები რაიმე  სახის დაინტერესების 
გამო,  ფარულად ახდენდენ დაწესებულებაში აკრძალული ან უკანონო ნივთების შეტანას.59 აქედან 
გამომდინარე, დაწესებულებაში შესვლისას მნიშვნელოვანია, აგრეთვე თანამშრომელთა შემოწმებაც. 
შესაბამისი პასუხისმგებლობის მქონე დაწესებულების თანამშრომელმა შესაძლოა სხვა 
თანამშრომლის დაწესებულებაში შესვლის ან გასვლის დროს  ჩაატაროს მისი ყოვედღიური სწრაფი 
ან სკანერით  შემოწმება, ისე რომ არ მოუწიოს შემოწმებისთვის ინდივიდუალური ეჭვის საფუძვლის 
მითითება.

55  ” ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, ენდრიუ კოილი, მეორე 
გამოცემა, გვ-64.
56  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე Wainwright ბრიტანეთის წინააღმდეგ, 2006.
57  ციხის ინციდენტების მართვა, UN 2003, P-52.
58  პენიტენციური სისტემის სტანდარტული სახელმძღვანელო, ავსტრალია, 2012, გვ- 32.
59  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, გვ. 64, ენდიუ 
კოილი, 2009.

შემოწმება
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იმ შემთხვევაში, როდესაც დაწესებულების ადმინისტრაციას აქვს საფუძვლიანი ეჭვი იფიქროს, რომ 
თანამშრომელს დაწესებულებაში შეაქვს აკრძალული ან უკანონო ნივთი, დაწესებულების დირექტორმა 
შესაძლოა მოითხვოს მისი შემოწმება. თუ თანამშრომელი არ განაცხადებს თანხმობას შემოწმებაზე, 
პირი შესაძლოა დარჩეს დაკვირვების ქვეშ და შემდგომი ნაბიჯების თაობაზე კონსულტაცია უნდა 
გაიმართოს დაწესებულების დირექტორთან (ან სხვა შესაბამის სამსახურებთან). დირექტორმა უნდა 
გადაწყვიტოს რა ქმედება განხორციელდეს, სხვა სამსახურებისათვის მიმართვის ღონისძიების 
ჩათვლით.

თანამშრომელთა პატრულირება
თანამშრომლებმა უნდა განახორციელონ დაწესებულების შიგნით არსებული ტერიტორიის 
რეგულარული პატრულირება, როგორც შიდა, ასევე გარე პერიმეტრის ჩათვლით (დაწესებულების 
კედლები, ღობეები და ა.შ). ეს ხორციელდება იმისათვის, რომ:
•	 თანამშრომელთა ხშირი პატრულირების შედეგად აღიკვეთოს პოტენციური ინციდენტები; 
•	 მოხდეს უკანონო მოძრაობისა და საქმიანობის იდენტიფიცირება;
•	 აღიკვეთოს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა, უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის ხელყოფა;
•	 შემოწმდეს სტატიკური უსაფრთხოების ელემენტების ერთიანობა და დაუზიანებლობა (საკეტები, 

წინაღობები, ღობეები, კედლები, სადენები, სახანძრო უსაფრთხოების აღჭურვილობა, 
ელექტრონული მოწყობილობები და ა.შ);

•	 განხორციელდეს აკრძალული ნივთების აღმოჩენა, მათ შორის ისეთი ნივთების, რომლებიც 
შესაძლოა გამოყენებული იქნას გაქცევისთვის (კიბე, თოკი, სადენი და ა.შ), ან გამოყენებული 
იქნას როგორც იარაღი;

•	 მოხდეს საფრთხის შემცველი სამუშაო პირობების იდენტიფიცირება.

მიზანშეწონილია პატრულირების შედეგების გათვალისწინებით, რისკების შეფასდეს შემდეგი 
გარემოებების საფუძველზე:
•	 მიღებული ინფორმაციის დეტალურობის ხარისხი;
•	 რისკის ხასიათი/შინაარსი;
•	 შედეგებისა და  უსაფრთხოების საკითხებთან მათი კავშირის შესაძლებლობა;
•	 მსგავსი შემთხვევების სიხშირე;

დაწესებულების მხრიდან შესაბამისი საპასუხო ზომების გატარების მიზანშეწონილობა 60.

ტერიტორიის შემოწმება
ტერიტორიის ყოველდღიური შემოწმება ტარდება პატიმრებთან შეხების გარეშე და მის მიზანს 
წარმოადგენს აკრძალული ნივთების აღმოჩენა, რომლებიც შესაძლოა იყოს დაწესებულების 
ტერიტორიაზე, ავტომობილებში, რომლებიც შემოდის დაწესებულების ტერიტორიაზე, პატიმრების 
კუთვნილ ნივთებს შორის და ა.შ, რასაც შეუძლია საფრთხე შეუქმნას დაწესებულებაში არსებულ 
წესრიგს.

ტერიტორიის შემოწმების გეგმა უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
•	 ტერიტორია, რომლის შემოწმებაც უნდა განხორციელდეს; 
•	 შემოწმების ფორმა და შემოწმებისთვის საჭირო აღჭურვილობა;
•	 შემოწმების ჩატარების დრო და რიცხვი;
•	 შემოწმების სიხშირე და არაგეგმიურობა;
•	 შემოწმების ჩატარების საფუძველი;
•	 ნივთები, რომელთა ძებნაც ხორციელდება;
•	 თანამშრომლები, რომლებმაც უნდა ჩაატარონ შემოწმება.

ღონისძიებები, რომლებიც უნდა იქნას გათვალისწინებული ეფექტური შემოწმების გეგმის შესადგენად:
•	 ყველა შემოწმებისთვის სისტემური პროცედურის შემუშავება - რაც უფრო მეთოდურია შემოწმება, 

მით ნაკლებია რაიმეს გამორჩენის რისკი;
•	 შემოწმების ტემპი და საფუძვლიანობა - პატიმრებს არ აქვთ დრო იპოვონ ნივთების დამალვის 

შემოქმედებითი/კრეატიული გზები;
•	 შემოწმებისთვის საჭირო აღჭურვილობა (ხელთათმანები, სარკეები, ფანრები და ა.შ), მათი 

გამოყენების უზრუნველყოფა თანამშრომელთა დაზიანების გარეშე;
•	 იმ ადგილების ზედმიწევნით შემოწმება, რომელთა მკაფიოდ დანახვაც შეუძლებელია.
60  ციხის ინციდენტების მართვა, გვ. 28-31, UN 2013.
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განსაკუთრებულ შემთხვევებში, დაწესებულების გარეთ არსებული უწყებები (პოლიცია, სამხედროები 
და ა.შ, თუ არსებობს მსგავსი ტიპის შეთანხმება ან პროცედურა) ან შიდა უწყებრივად არსებული სხვა 
სტრუქტურული ერთეულები (მაგ. სპეციალური დანიშნულების ძალები) კანონით გათვალისწინებულ 
შემთხვევაში, შესაძლოა გამოყენებულნი იქნენ შემოწმების ჩატარებაში დაწესებულების 
დასახმარებლად, მათ შესაძლოა გამოიყენონ ისეთი ინვენტარი, რომელიც დაწესებულებას არ 
გააჩნია. 

რას გვეუბნება საერთაშორისო სტანდარტები

   ციხის ევროპულის წესები
   ჩხრეკა და კონტროლი

54.1 ეროვნული კანონმდებლობა დეტალურად უნდა განსაზღვრავდეს პროცედურებს, რომელიც 
უნდა გამოიყენონ დაწესებულების თანამშრომელებმა შემდეგ ადგილებში ჩხრეკის ჩატარების 
დროს: 
ა. პატიმარის საცხოვრებელი ყველა ადგილი, სამუშაო და  შეხვედრის ადგილები; 
ბ. პატიმრების სხეული; 
გ. მსჯავრდებულის ახლობლები და მათი საკუთრება და: 
დ. დაწესებულების თანამშრომლები. 
54.2 სიტუაცია, რომელშიც ასეთი ჩხრეკის ჩატარება აუცილებელია, აგრეთვე ასეთი ღონისძიების 
ხასიათი უნდა განისაზღვროს ეროვნული კანონმდებლობით. 
54.3 დაწესებულების თანამშრომელებმა უნდა აითვისონ ჩხრეკის ჩატარების ის სპეციფიკა, 
რომელიც უზრუნველყოფს გაქცევის ნებისმიერი მცდელობის პრევენციას ან კონტრაბანდის 
დამალვას, ამავდროულად დაცული უნდა იყოს იმ ადამიანების ღირსების პატივისცემა, 
რომლებსაც უტარდებათ ჩხრეკა. 
54.4 პირები, რომელთაც უტარდებათ ჩხრეკა არ შეიძლება მოცემულ პროცესში იყვნენ 
შეურაცხყოფილნი. 
54.5 პირებს შეიძლება ჩხრეკა ჩაუტარდეთ მხოლოდ დაწესებულების იმავე სქესის თანამშრომლის 
მიერ. 
54.6 არ შეიძლება პატიმრების შიდა სხეულის ჩხრეკა ჩატარებული იქნას დაწესებულების 
თანამშრომლის მიერ. 
54.7 სხეულის ჩხრეკა შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ პრაქტიკოსი ექიმის მიერ. 
54.8 პატიმრები უნდა ესწრებოდნენ მათი პირადი ნივთების ჩრხეკის პროცესს, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც დაწესებულების ადმინისტრაცია კრძალავს ამას საგამოძიებო ტექნიკის 
მიზეზებით ან პოტენციური საფრთხის არსებობის გამო.  
54.9 უსაფრთხოებისა და უშიშროების დაცვის ვალდებულება არ შეიძლება არღვევდეს 
ვიზიტორების პირად ხელშეუხებლობას. 
54.10 პროფესიული ვიზიტების კონტროლთან დაკავშირებით, ისეთი როგორიცაა, დამცველის, 
სოციალური მუშაკის, ექიმის და ა.შ. გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული მათი პროფესიულ 
ორგანიზაციებთან კონსულტაციის შემდეგ, რათა დაბალანსებულ იქნას უსაფრთხოება და 
უშიშროება კონფიდენციალურ პროფესიულ ხელისაწვდომობასთან.

შემოწმება
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მსჯავრდებულის, მისი ნივთების და მოთავსების ადგილის შემოწმება
პენიტენციურ დაწესებულებაში, სამართლებრივი რეჟიმისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, 
დასაშვებია მსჯავრდებულის პირადი შემოწმება, აგრეთვე მისი მოთავსების ადგილისა და მისი 
ნივთების შემოწმება.61

მსჯავრდებულის, მისი მოთავსების ადგილისა და მისი ნივთების შემოწმება ტარდება  ისეთი ნივთების, 
ნივთიერებების ან საკვები პროდუქტების აღმოჩენისა და ამოღების მიზნით, რომელიც შენახვისა და 
გამოყენებისათვის აკრძალულია ან/და არ ეკუთვნის მსჯავრდებულს. 

გამოყენებისათვის და შენახვისათვის აკრძალულს განეკუთვნება ის ნივთები, ნივთიერებები და საკვები 
პროდუქტები, რომლებიც: 

•	 წარმოადგენგენ საფრთხეს სიცოცხლისათვის ან/და ჯანმრთელობისათვის; 
•	 შეიძლება გამოყენებულ იქნენ დანაშაულის ჩადენის იარაღად ან სასჯელის მოხდის მიზნის 

საწინააღმდეგოდ; 
•	 არ არის გათვალისწინებული კანონმდებლობით დადგენილ იმ პირველადი მოხმარების საგნების, 

ჰიგიენური საშუალებების, სხვა ნივთებისა და საგნების ჩამონათვალში62, რომელთა ამანათის 
სახით (აგრეთვე ფოსტის მეშვეობით) მიღების, შენახვის, კანონიერად გამოყენების ან მაღაზიაში 
შეძენის უფლება მსჯავრდებულს გააჩნია;

•	 აჭარბებს საკვები პროდუქტების, პირველადი მოხმარების საგნების, ფეხსაცმლის, ტანსაცმლისა 
და სხვა სამრეწველო პროდუქტების დადგენილ ოდენობას. 

მსჯავრდებულის პირადი შემოწმება შეიძლება იყოს არასრული და სრული. 

მსჯავრდებულის პირადი შემოწმება ხორციელდება პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი 
რეჟიმის ან/და უსაფრთხოების განყოფილების უფლებამოსილი მოსამსახურეების მიერ. ამასთან, 
მსჯავრდებულის შემოწმება შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ იმავე სქესის პირთა 
მონაწილეობით. შემოწმების პროცესზე სხვა სქესის პირთა დასწრება დაუშვებელია.

მსჯავრდებულის პირადი არასრული შემოწმებისას ხდება მისი ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის 
შემოწმება და დათვალიერება, მისი გახდის გარეშე. 

მსჯავრდებულის პირადი არასრული შემოწმება ტარდება:  
•	 ფოტოდაქტილოსკოპთან, ექიმთან, გამომძიებელთან წარდგენამდე და წარდგენის შემდეგ; 
•	 ახლო ნათესავებთან ან სხვა პირებთან (მათ შორის, რელიგიურ პირებთან) შეხვედრამდე და მის 

შემდეგ; 
•	 სხვა საკანში გადაყვანისას; 
•	 სხვა შემთხვევებში დაწესებულების დირექტორის ან მის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირის 

გადაწყვეტილების საფუძველზე. 

მსჯავრდებულის პირადი  სრული შემოწმება  ტარდება: 
•	 პენიტენციურ დაწესებულებაში მიღებისას; 
•	 პენიტენციური დაწესებულებიდან გაგზავნისას; 
•	 განსაკუთრებულ, პირად გარემოებებთან დაკავშირებით (ახლო ნათესავის გარდაცვალების 

შემთხვევაში) პენიტენციური დაწესებულების დროებით დატოვებისას/დაბრუნებისას; 
•	 სხვა შემთხვევებში, პენიტენციური დაწესებულების დირექტორისა ან მის მიერ უფლებამოსილი 

პირის გადაწყვეტილებით. 

სრული პირადი შემოწმებისას ხდება მსჯავრდებულის სხეულის, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და 
პროთეზის (მისი არსებობის შემთხვევაში) დათვალიერება, რომლის დროსაც მსჯავრდებული 
61  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, 21-ე 
მუხლი.
62  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულების 
№2, №3 და №4 დანართები.
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ვალდებულია უფლებამოსილი პირის მითითების შემდეგ, მთლიანად გაიხადოს ან გაიშიშვლოს 
სხეულის შესაბამისი ნაწილები. პლასტირი, თაბაშირის და სხვა ნახვევები მოწმდება საექიმო-
სამედიცინო პუნქტის სამედიცინო მუშაკთან ერთად. ტანსაცმელში ჩაკერებული ნივთების აღმოჩენისას 
ქსოვილი იჭრება, ხოლო ფეხსაცმლიდან ამოიღება სუპინატორები და მეტალის დეტალები. 
მსჯავრდებულის პირადი სრული შემოწმებისას შინაგან შემოწმებას ატარებს სამედიცინო მუშაკი. 

სრული შემოწმებისას, აგრეთვე მოწმდება ფეხისა და ხელის თითებს შორის ადგილები, ტერფის 
გულები, ხელის მტევანი ორივე მხრიდან, კანის საფარი, ყურის ნიჟარები, იღლიები, პირის ღრუ, ცხვირის 
ნესტოები და სხვა ადგილები, ივარცხნება თმები თავზე. ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის შემოწმებისას 
საეჭვო ადგილები იჩხვლიტება სადგისით. ჯიბეები, ტანსაცმლის სახელოები, შარვლები, საცვლები, 
წინდები უკუღმა ბრუნდება. ფეხსაცმლის დათვალიერება ხორციელდება შიდა და გარე მხრიდან. 
დეტალურად უნდა იქნეს დათვალიერებული მსჯავრდებულის თამბაქოს ნაწარმი, მუშტუკი და სხვა 
საგნები. 

პირადი შემოწმების შემდეგ, მსჯავრდებულს დარჩება მხოლოდ ის ნივთები, ნივთიერებები და საკვები 
პროდუქტები, რომელთა გამოყენებისა და შენახვის უფლებაც მას საქართველოს კანონმდებლობით 
გააჩნია. მსჯავრდებულისათვის დატოვებული პირადი ნივთები აღირიცხება მსჯავრდებულის საკნის 
ბარათში.

მსჯავრდებულის ნივთების შემოწმება ხორციელდება შემდეგ შემთხვევებში:
•	 პენიტენციურ დაწესებულებაში მიღებისას; 
•	 პენიტენციური დაწესებულებიდან გაგზავნისას; 
•	 სხვა საკანში გადაყვანისას; 
•	 სამედიცინო სტაციონარში გადაყვანისას;
•	 განსაკუთრებულ შემთხვევებში, პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის ან მის მიერ 

უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით. 

მსჯავრდებულის ნივთების შემოწმება ხდება მისი თანდასწრებით, ხოლო განსაკუთრებულ 
შემთხვევებში, პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის 
გადაწყვეტილებით, მსჯავრდებულის ნივთების შემოწმება შეიძლება მოხდეს მისი დასწრების გარეშეც. 

მსჯავრდებულის მოთავსების ადგილის შემოწმება ტარდება პენიტენციური დაწესებულების 
დირექტორის ან მის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით. 

პირადი შემოწმების, მოთავსების ადგილის ან ნივთების შემოწმების თაობაზე დგება ოქმი, ხოლო 
იმ შემთხვევაში თუ სხვადასხვა სახის შემოწმება ერთდროულად ხორციელდება დგება ერთი ოქმი. 
შემოწმების ოქმში აისახება ინფორმაცია როგორც ამოღებული ნივთების, ნივთიერებებისა და საკვები 
პროდუქტების თაობაზე, ისე იმ გარემოების შესახებ, რომლის საფუძველზე ტარდება შემოწმება. ოქმს 
ხელს აწერენ შემოწმების პროცესში მონაწილე მოსამსახურეები და მსჯავრდებული თუ იგი ესწრება 
შემოწმებას. მსჯავრდებულის მიერ ოქმში ხელმოწერაზე უარის თქმის შემთხვევაში, ოქმში შენიშვნის 
სახით კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი და აგრეთვე, აისახება მსჯავრდებულის ყველა პრეტენზია. ოქმი 
დაერთვის მსჯავრდებულის პირად საქმეს. 

სრული პირადი შემოწმების, მოთავსების ადგილის ან/და ნივთების შემოწმების თაობაზე კეთდება 
აღნიშვნა მსჯავრდებულის საკნის ბარათში, შემოწმების ჩატარების თარიღის, შემოწმების 
ჩამტარებელი პირის/პირების ვინაობისა და თანამდებობის მითითებით. შემოწმების ჩატარებისას 
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ტექნიკური საშუალებები, მათ შორის, რენტგენის აპარატურა, რომლის 
გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ ტანსაცმლისა და ნივთიერების შემოწმებისას. შემოწმება არ 
შეიძლება განხორიცელდეს მსჯავრდებულის დამამცირებელი და ღირსების შემლახავი ფორმით.

დილის და საღამოს შემოწმება სამორიგეო ცვლის მიერ
პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოველდღიურად, სამორიგეო ცვლის63 მიერ ტარდება დილისა და 
საღამოს შემოწმებები, რა დროსაც ხდება მსჯავრდებულების რაოდენობრივი გადათვლა, საკნებში 
არ მყოფი მსჯავრდებულების შესახებ ინფორმაციის გადამოწმება, მსჯავრდებულთა გამოკითხვა მათი 
საჭიროებებისა და პრობლემების გაცნობის მიზნით, საკნების და დაწესებულებების სხვა სივრცეების 
შემოწმება/დათვალიერება და ა. შ. სამორიგეო ცვლის შემადგენლობაში შედიან პენიტენციური 
63  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული 
დებულება, 91-ე მუხლი.
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დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმისა და უსაფრთხოების განყოფილების მოსამსახურეები, 
ხოლო სამორიგეო ცვლას ხელმძღვანელობს დაწესებულების ოპერატიული მორიგე.

დილის შემოწმების დაწყებამდე, პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებულ 
საგუშაგოებზე სამორიგეო ცვლის მოსამსახურეთა განაწილების მიზნით, ტარდება სამორიგეო 
ცვლის წარმომადგენელთა შეკრება დაწესებულების ახალი ცვლის ოპერატიული მორიგის 
ხელმძღვანელობით, რომელიც ეცნობა დაწესებულებაში არსებულ ვითარებას, ამოწმებს სამორიგეო 
ცვლის მოსამსახურეთა პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის მიერ დამტკიცებული სამორიგეო 
გრაფიკის მიხედვით სამსახურში გამოცხადებას, უტარებს მათ ინსტრუქტაჟს, აძლევს მითითებებს/
დავალებებს და ანაწილებს შესაბამის საგუშაგოებზე. საგუშაგოებზე განაწილების დასრულების 
შემდეგ სამორიგეო ჯგუფი გადადის შესაბამის საგუშაგოზე და დღის განრიგით გათვალისწინებული 
დროის შესაბამისად იწყებს დილის შემოწმებას და საგუშაგოს მიღება-გადაბარებას64 წინა სამორიგეო 
ცვლასთან (გრაფიკის მიხედვით) ერთად. საგუშაგოების მიღება-ჩაბარების დროს და მის დაწყებამდე 
30 წუთით ადრე, წყდება პატიმართა ყოველგვარი გადაადგილება, გარდა განსაკუთრებული 
აუცილებლობით გამოწვეული შემთხვევებისა.  

საგუშაგოს მიღება-გადაბარება ხორციელდება შემდეგნაირად: 
•	 მოწმდება ეზოს ინვენტარი, ფანჩატურები, გრძელი სკამები, ტელეფონები მსჯავრდებულთა 

კომუნიკაციისათვის, კორპუსის კედელზე გამავალი ხილული კომუნიკაციები, ეზოში სანიაღვრეები 
და ჭები, ეზოს კარები, ეზოს გამწვანება, ეზოს სარწყავი სისტემები, შადრევნები, სანიტარულ-
ჰიგიენური მდგომარეობა; 

•	 მოწმდება კორპუსის ჰოლები, დერეფნები, განათება, ტელეფონები, საკომუნიკაციო შახტები, 
დერეფნისა და სახანძრო კიბეზე გამავალი კარები, კიბეების უჯრედების ცხაურები, ჰოლისა და 
დერეფნის ფანჯრები და ფანჯრის ცხაურები; 

•	 გასახდელსა და საშხაპეებში მოწმდება სველი წერტილების გამართულობა, ფანჯრები, ფანჯრის 
ცხაურები, განათება და სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა; 

•	 სამრეცხაოსა და საშრობში მოწმდება დანადგარების ტექნიკურ მდგომარეობა, ფანჯრები, 
ფანჯრის ცხაურები, განათება, ვიზუალური კონტროლის საშუალებები, ჭერი, იატაკი, სანიტარიულ-
ჰიგიენური მდგომარეობა; 

•	 მოწმდება საგუშაგოს შეუმოწმებელი ტერიტორიები. 

წინა და ახალი სამორიგეო ცვლის საგუშაგო ჯგუფის წევრები ერთობლივად ახორციელებენ საკნებისა 
და მსჯავრდებულების შემოწმება/გადაბარებას, კერძოდ:  საკნის კარების გაღებამდე წინა ცვლის 
საგუშაგოს ჯგუფის მთავარი ინსპექტორი მოუწოდებს მსჯავრდებულს მოემზადოს შემოწმებისთვის და 
ხელბორკილის დასადებად პირისახით კედლისკენ შეტრიალდეს.

წინა ცვლის საგუშაგო ჯგუფის წევრი აღებს საკნის კარებს,  საკანში შედიან წინა და ახალი ცვლის 
საგუშაგოს ჯგუფის მთავარი ინსპექტორები და ახალი ცვლის საგუშაგოს ჯგუფის წევრები. ჯგუფის ერთ-
ერთი წევრი მსჯავრდებულს ადებს ხელბორკილს, ხოლო ჯგუფის დანარჩენი წევრები: 
•	 ამოწმებენ მსჯავრდებულებს, მათ ვიზუალურ მდგომარეობას, კომპეტენციის ფარგლებში 

გამოკითხავენ მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და ეცნობიან მათ პრობლემებს. 
საჭიროების შემთხვევაში, მსჯავრდებულის და მისი ნივთების იდენტიფიცირებისათვის იყენებენ 
მსჯავრდებულის საკნის ბარათს ან/და კარტოთეკას;

•	 ამოწმებენ სველი წერტილების მდგომარეობას, განათებას, კედლებს, ფანჯრებს და ფანჯრის გარე 
ცხაურებს, მაგიდას, სკამებს, საწოლებს, ტუმბოებს, იატაკს, ჭერს, განათებას, ელქტროტექნიკას 
(არსებობის შემთხვევაში), სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობას;

•	 საკნიდან გამოსვლის შემდეგ წინა ცვლის ჯგუფის წევრი კეტავს მსჯავრდებულებს საკანში. 

საღამოს, მსჯავრდებულის, საკნის და სხვა სივრცეების შემოწმება ხორციელდება დილის შემოწმების 
ანალოგიურად, სამორიგეო ჯგუფის მიერ. მსჯავრდებული ვალდებულია, პენიტენციური დაწესებულების 
დღის განრიგის შესაბამისად, საღამოს შემოწმებისას იმყოფებოდეს საკანში. სამორიგეო ჯგუფის წევრი 
ათვალიერებს საკანს ვიზუალურად, მოუწოდებს მსჯავრდებულს, დაწესებულების დღის განრიგით 
განსაზღვრული დროის გათვალისწინებით, მოემზადოს დასაძინებლად და კეტავს საკანში, რის 
შემდეგაც, სამორიგეო ცვლა იწყებს დარჩენილი ტერიტორიების შემოწმებას. საღამოს შემოწმების 
დასრულებისას სამორიგეო ცვლა შემოწმების შედეგებს აცნობებს სამორიგეო ცვლის ხელმძღვანელს.
64  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული 
დებულება, 92-ე მუხლი. 
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საკნების დათვალიერება 65

საკნების ტექნიკური დათვალიერება ხორციელდება პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი 
რეჟიმის განყოფილების  მოსამსახურეებისგან შემდგარი ჯგუფის მიერ, რომელსაც ხელმძღვანელობს 
ჯგუფის უფროსი. საკნების ტექნიკური დათვალიერება ხორციელდება დღეში არანაკლებ ერთხელ, 
როდესაც იქ მსჯავრდებულები  არ იმყოფებიან, ხოლო ცალკეულ შემთხვევებში, პენიტენციური 
დაწესებულების დირექტორის დავალებით, სამართლებრივი რეჟიმისა და უსაფრთხოების 
განყოფილების მოსამსახურეების მიერ, შესაძლებელია განხორციელდეს საკნების რიგგარეშე 
დათვალიერება. საკნების ტექნიკური დათვალიერებისას უნდა შემოწმდეს ფანჯრები, ჭერი, იატაკი, 
კედლები, საწოლი ადგილები, მაგიდები, სკამები, პირსაბანები, აგრეთვე სანიტარიულ-ტექნიკური 
მოწყობილობები და წყალსადენი მილები.

ამასთან, სამორიგეო ცვლის მოსამსახურეების მიერ, არანაკლებ კვირაში ერთხელ, დადგენილი 
გრაფიკის მიხედვით, ტარდება საკნების საკონტროლო-ტექნიკური შემოწმება-დათვალიერება, 
რა მიზნითაც, სამორიგეო ცვლის შემადგენლობის დასახმარებლად გამოიყოფა დაწესებულების 
სარეზერვო ჯგუფის მოსამსახურეთა შემადგენლობა.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, არანაკლებ თვეში ორჯერ, პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის 
მიერ დადგენილი გრაფიკის მიხედვით, ტარდება საკნების  დათვალიერება აკრძალული ნივთების და 
საგნების აღმოჩენის მიზნით.

საკნების დათვალიერების განხორციელებისას, შესაბამისი ჯგუფის უფროსი ვალდებულია 
გააკონტროლოს დასათვალიერებელ ობიექტებზე განაწილებულ სამორიგეო ცვლის მოსამსახურეთა 
საქმიანობა. დათვალიერებისას, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სარკე, ხის ჩაქუჩი და სხვა 
ტექნიკური საშუალებები.

დათვალიერების განმახორციელებელი ჯგუფის წევრები პატივისცემით და სიფრთხილით უნდა 
მოექცნენ მსჯავრდებულთა განთავსების ადგილებში არსებულ ნივთებს, განსაკუთრებთ რელიგიურ 
ნივთებს. ჩატარებულ დათვალიერებაზე უნდა შედგეს ოქმი.

მსჯავრდებულთა საკნების არაგეგმიური და გეგმიური დათვალიერება ტარდება პენიტენციური 
დაწესებულების დირექტორის გადაწყვეტილებით. დათვალიერების შედეგები აისახება ოქმში  და 
მოხსენდება დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების უფროსს, რომელიც თავის 
მხრივ ჩატარებული ღონისძიებების შედეგებს აცნობებს დაწესებულების ხელმძღვანელობას. 
საკნების დათვალიერებისას რაიმე ხარვეზის ან დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში, დაწესებულების 
სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების უფროსი და სამორიგეო ცვლის ხელმძღვანელი ერთად 
იღებენ ზომებს მათ აღმოსაფხვრელად.

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების 
დათვალიერება 66

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების 
დათვალიერება ხორციელდება თვეში არანაკლებ ორჯერ, ხოლო არაგეგმიურად, დაწესებულების 
დირექტორის დავალებით, არსებული ვითარებიდან გამომდინარე. დათვალიერება ხორციელდება 
დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმისა და უსაფრთხოების განყოფილებათა ერთობლივად 
შემუშავებული გეგმის მიხედვით, რომელშიც გათვალისწინებული უნდა იქნეს:
•	 დათვალიერების მიზანი;
•	 დათვალიერების ჩატარების დღე და საათები;
•	 დაწესებულების ტერიტორიისა და შენობა-ნაგებობების დაყოფა სექტორების მიხედვით;
•	 მოსამსახურეთა  რაოდენობა, მათი დაყოფა ჯგუფების მიხედვით;
•	 ტექნიკური საშუალებების სახეობა და რაოდენობა;
•	 დათვალიერების ჯგუფების მიერ დათვალიერების ჩატარების წესი და მისი ჩატარების ადგილი.

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიისა და შენობა-ნაგებობების დათვალიერების ჩატარება 
უნდა იყოს მოულოდნელი და მისი მზადება უნდა მიმდინარეობდეს ფარულად. დათვალიერებაში 
65  „პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში სამართლებრივი რეჟიმის განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2013 წლის 1 აგვისტოს №200 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია, 
თავი VIII.
66  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2013 წლის 1 აგვისტოს №200 ბრძანებით დამტკიცებული 
ინსტრუქცია, თავი XI.
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ჩართული უნდა იქნეს სამორიგეო ცვლის შემადგენლობა. 

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიისა და შენობა-ნაგებობების დათვალიერებისას 
მსჯავრდებულთა დაწესებულების ტერიტორიაზე გადაადგილება დაუშვებელია. დათვალიერების 
დროს, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები.

მსჯავრდებულის შეხვედრები (ზოგადი წესები)
მსჯავრდებულს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, უფლება აქვს ისარგებლოს ახლო 
ნათესავებთან  შეხვედრით (პაემნით), შეხვდეს ადვოკატს და სასულიერო პირებს. უცხო ქვეყნის 
მოქალაქე მსჯავრდებულებს აგრეთვე, შეუძლიათ ისარგებლონ  დიპლომატიური წარმომადგენლობის, 
საკონსულო დაწესებულების და სხვა დიპლომატიურ წარმომადგენლებთან შეხვედრის უფლებით.67

მსჯავრდებულის ხანმოკლე პაემანი68

ახლო ნათესავებთან შეხვედრები (პაემნები), სხვა პენიტენციურ დაწესებულებებთან შედარებით, 
შეზღუდულია განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში. კერძოდ, 
აღნიშნული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულს უფლება 
აქვს ერთი თვის განმავლობაში ჰქონდეს ერთი ხანმოკლე პაემანი, წახალისების ფორმით – თვეში 
ერთი დამატებითი ხანმოკლე პაემანი, ხოლო ხანგრძლივი პაემანი საქართველოს კანონმდებლობის 
თანახმად, არ ეძლევა.69 

ხანმოკლე პაემანი ხორციელდება სპეციალურ ოთახებში მინის გამყოფი ბარიერის მეშვეობით, 
ერთიდან ორ საათამდე ხანგრძლივობით, რომელიც შეიძლება შემცირდეს შეხვედრაზე მყოფი 
პირების მოთხოვნით. პაემანი მიმდინარეობს პენიტენციური დაწესებულების უფლებამოსილი 
წარმომადგენლის მხოლოდ ვიზუალური კონტროლით, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.70 მსჯავრდებულისა და პაემანზე მისული პირის ურთიერთობის 
კონტროლი ხორციელდება მათი პატივისა და ღირსების შეულახავად.  

ხანმოკლე პაემანზე მსჯავრდებული შეიძლება ერთდროულად შეხვდეს არაუმეტეს ორ სრულწლოვან 
პირს ან ერთ სრულწლოვან პირს, რომელსაც შეიძლება ახლდეს ხანმოკლე პაემნის უფლების მქონე 
ორი არასრულწლოვანი. ხანმოკლე პაემანზე მიმსვლელ პირთა ზღვრულ ოდენობას, არსებული 
პირობების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს პენიტენციური დაწესებულება, მსჯავრდებულის 
უსაფრთხოების, დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნებიდან 
გამომდინარე. ხანმოკლე პაემანზე მსჯავრდებული უნდა გამოცხადდეს მოწესრიგებული, ვალდებულია 
დაიცვას სამართლებრივი რეჟიმის მოთხოვნები და შეასრულოს დაწესებულების წარმომადგენლის 
კანონიერი მითითებები.

დაწესებულებაში აკრძალული და არანებადართული ნივთების, ნივთიერებების მოხვედრის 
თავიდან ასაცილებლად, მსჯავრდებული ხანმოკლე პაემნის დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ 
გადის შესაბამის შემოწმებას.71 შეხვედრაზე მოსულ პირებს დაწესებულების უფლებამოსილი 
წარმომადგენლის მიერ განემარტება ხანმოკლე პაემნის ჩატარების წესი, აღნიშნული პირები 
დაწესებულებაში აკრძალულ და არანებადართულ ნივთებს, ნივთიერებებს შესანახად ხელწერილით 
აბარებენ დაწესებულების წარმომადგენელს.

მსჯავრდებულის დამცველთან/ადვოკატთან შეხვედრა
მსჯავრდებულს უფლება აქვს ყოველგვარი შეზღუდვისა და ჩარევის გარეშე შეხვდეს თავის დამცველს/
ადვოკატს72, რომელიც ახორციელებს კანონით გათვალისწინებულ საადვოკატო საქმიანობას. 
შესაბამისად, დამცველი/ადვოკატი მსჯავრდებულთან შესახვედრად დაიშვება საადვოკატო 
საქმიანობის განხორციელების დამადასტურებელი მოქმედი დოკუმენტისა და საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მსჯავრდებულის უფლების დასაცავად გაცემული შესაბამისი 
67  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, მე-14 მუხლის პირველი ნაწილის „ა.გ“ ქვეპუნქტი, მე-3 ნაწილი.
68   საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“ მე-17 მუხლი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 
27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, 44-ე - 47-ე მუხლები.
69  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, 663 მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი, 172 მუხლის მე-6 ნაწილი.
70  მაგალითად, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის  XVI1 თავით გათვალისწინებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების 
ჩატარებისას.
71  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, 21-ე 
მუხლის მე-6 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი, მე-7 პუნქტი.
72  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“ მე-18 მუხლი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 
27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, 52-ე მუხლი, „ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დამცველთან/ადვოკატთან 
შეხვედრის უფლების განხორციელების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 2 ნოემბრის 
№157 ბრძანება.

შემოწმება
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

ორდერის ან მინდობილობის (რწმუნებულების) წარმოდგენის შემთხვევაში.
პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომელს შეუძლია მსჯავრდებულის დამცველთან შეხვედრას 
დააკვირდეს ვიზუალურად, ტექნიკური საშუალებით დისტანციური დაკვირვებისა და ჩაწერის 
პირობებში, მაგრამ მოსმენის გარეშე. 

შეხვედრაზე მოსული დამცველი/ადვოკატი დაწესებულებაში აკრძალულ და არანებადართულ ნივთებს, 
ნივთიერებებს შესანახად, ხელწერილით აბარებს დაწესებულების უფლებამოსილ მოსამსახურეს. 

მსჯავრდებული შეხვედრაზე უნდა გამოცხადდეს მოწესრიგებული, ვალდებულია დაიცვას 
სამართლებრივი რეჟიმის მოთხოვნები და შეასრულოს შესაბამისი უფლებამოსილი მოსამსახურის 
კანონიერი მითითებები. დაწესებულებაში აკრძალული და არანებადართული ნივთების, 
ნივთიერებების ფარული მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად, მსჯავრდებული შეხვედრის დაწყებამდე 
და დასრულების შემდეგ გადის შესაბამის შემოწმებას.

დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო დაწესებულების წარმომადგენელთან შეხვედრა
მსჯავრდებულს, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, უფლება აქვს, შეუზღუდავად შეხვდეს თავისი 
ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო დაწესებულების წარმომადგენელს 
ან იმ ქვეყნის უფლებამოსილ დიპლომატიურ წარმომადგენელს, რომელიც საქართველოში 
ითავსებს მისი ქვეყნის ინტერესების დაცვას. უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მოქალაქეობის არმქონე 
ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს უფლება აქვთ, ჰქონდეთ ურთიერთობები თავიანთი ქვეყნების 
დიპლომატიურ წარმომადგენლობებთან და საკონსულო დაწესებულებებთან. იმ სახელმწიფოთა 
მოქალაქეებს, რომლებსაც საქართველოში დიპლომატიური წარმომადგენლობები და საკონსულო 
დაწესებულებები არ აქვთ, უფლება აქვთ, ჰქონდეთ ურთიერთობები იმ სახელმწიფოთა დიპლომატიურ 
წარმომადგენლობებთან და საკონსულო დაწესებულებებთან, რომლებმაც საკუთარ თავზე აიღეს 
მათი ინტერესების დაცვა, ან სახელმწიფოთაშორის ორგანოებთან, რომლებიც ამ პირთა ინტერესებს 
იცავენ.73

მსჯავრდებულის დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო დაწესებულების 
წარმომადგენელთან შეხვედრა მიმდინარეობს დაწესებულების უფლებამოსილი მოსამსახურის 
მხოლოდ ვიზუალური კონტროლით, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
შემთხვევებისა. კონტროლი უნდა განხორციელდეს მსჯავრდებულის პატივისა და ღირსების 
შეულახავად. შეხვედრა ხორციელდება სპეციალურ ოთახებში.

პენიტენციური დაწესებულების უფლებამოსილი მოსამსახურე შეხვედრაზე მოსულ პირს განუმარტავს 
შეხვედრის ჩატარების წესს. იგი ფულს, ასევე საგნებსა და ფასეულობებს, რომელთა გამოყენება 
დაწესებულებაში აკრძალულია, შესანახად, ხელწერილით აბარებს დაწესებულების უფლებამოსილ 
მოსამსახურეს.

მსჯავრდებული  შეხვედრაზე უნდა გამოცხადდეს მოწესრიგებული. იგი ვალდებულია დაიცვას 
სამართლებრივი რეჟიმის მოთხოვნები და შეასრულოს დაწესებულების უფლებამოსილი მოსამსახურის 
წარმომადგენლის კანონიერი მითითებები. დაწესებულებაში აკრძალული და არანებადართული 
ნივთების, ნივთიერებების მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად, მსჯავრდებული შეხვედრის 
დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ გაივლის შესაბამის შემოწმებას. 

შეხვედრის უფლება შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ გარკვეული დროით, თუ არსებობს შეხვედრის 
უზრუნველყოფისათვის დამაბრკოლებელი ობიექტური გარემოებები, რაც დაკავშირებულია თავად 
საკონსულოს ან სხვა დიპლომატური წარმომადგენლის უსაფრთხოებასთან. შეხვედრა შედგება ასეთი 
გარემოებების აღმოფხვრისთანავე.

სასულიერო პირებთან შეხვედრა
მსჯავრდებულს უფლება აქვს  შეხვდეს სასულიერო პირებს.74 მას შეუძლია შეხვდეს საქართველოს 
სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის, აგრეთვე, რეგისტრირებული 
რელიგიური ორგანიზაციის ან/და ტრადიციული კონფესიების წარმომადგენელს, რომელიც 
პენიტენციურ დაწესებულებაში დაიშვება მხოლოდ შესაბამისი რელიგიური ორგანიზაციის მიერ 
73  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, მე-17 მუხლის მე-13 ნაწილი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, 53-ე მუხლი.
74  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, 
50-ე მუხლი; „ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რელიგიურ რიტუალებში მონაწილეობისა და სასულიერო პირებთან შეხვედრის უფლების 
განხორციელების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის 2010 წლის 30 
დეკემბრის №187 ბრძანება.

შემოწმება
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

დაწესებულებასთან წინასწარი შეთანხმებით.
პენიტენციური დაწესებულების მიერ სასულიერო პირთან შეხვედრის თაობაზე თანხმობა გაიცემა 
შესაბამისი რელიგიური ორგანიზაციის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, სადაც მითითებული 
უნდა იყოს ორგანიზაციის დასახელება, წარმომადგენლის ვინაობა, ვიზიტის მიზანი და სავარაუდო 
ხანგრძლივობა. პენიტენციური დაწესებულება ვალდებულია მსჯავრდებულის სასულიერო პირებთან 
შეხვედრის მიზნით გამოყოს ოთახი.  მსჯავრდებული შეხვედრის დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ 
გაივლის შესაბამის შემოწმებას.

მსჯავრდებული რელიგიურ რიტუალებს ასრულებს საკანში, ხოლო შესაძლებლობის არსებობისას, 
ამ მიზნით მოწყობილ შენობებში, იმ რელიგიური კონფესიების ტრადიციების შესაბამისად, 
რომლებსაც ისინი მიეკუთვნებიან. კანონმდებლობის თანახმად, არ დაიშვება ისეთი რელიგიური 
რიტუალის შესრულება, რომელიც არღვევს სხვა მსჯავრდებულის უფლებებს. მსჯავრდებულისათვის 
ნებადართულია თან იქონის და ისარგებლოს რელიგიური ლიტერატურით, ინდივიდუალური 
რელიგიური კულტის საგნებით, გარდა მჩხვლეტავი, ბასრი, ძვირფასი ლითონების და ქვის 
ნაკეთობებისა ან იმ საგნისა, რომელიც წარმოადგენს კულტურულ და ისტორიულ ფასეულობას.

პენიტენციურ დაწესებულებაში შესვლის წესი
უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე შესვლის კონტროლი და საიმედო პროცედურების 
არსებობა, რათა პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე არაუფლებამოსილი პირების შესვლისა 
თუ აკრძალული ნივთების მოხვედრის ალბათობა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი. საქართველოს 
კანონმდებლობა შეიცავს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებულ რეგულაციებს75, თუმცა პენიტენციურ 
დაწესებულებაში აკრძალული ნივთების შეღწევისა თუ დამზადების, დადგენილი წესის გვერდის 
ავლით დაწესებულებაში მოხვედრის პრობლემები, სამწუხაროდ, პრაქტიკაში ძალზედ ხშირია. 

პენიტენციურ დაწესებულებაში შემსვლელი ყველა პირი ექვემდებარება შემოწმება/დათვალიერებას, 
ხოლო აღნიშნულზე უარის თქმის შემთხვევაში, დაწესებულება უფლებამოსილია პირი არ შეუშვას 
დაწესებულებაში. ამასთან, დაუშვებელია დაწესებულების ტერიტორიაზე აუდიო, ვიდეო ტექნიკისა 
და ფიქსაციის სხვა სახის ტექნიკის შეტანა სპეციალური ნებართვის გარეშე, რომელსაც გასცემს 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი ან პენიტენციური დეპარტამენტის 
დირექტორი. მსჯავრდებულის ფოტო, კინო, ვიდეოგადაღება ან მასთან ინტერვიუს ჩაწერა შეიძლება 
მხოლოდ მსჯავრდებულის წერილობითი თანხმობით. აღნიშნული მოთხოვნები არ ვრცელდება 
ვიზუალურ და ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობაზე და აგრეთვე, პენიტენციური 
დაწესებულების ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებულ გადაღებაზე. გადაღების თაობაზე 
მსჯავრდებული წინასწარ უნდა იქნეს გაფრთხილებული.76 

აქვე აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის 1 სექტემბრიდან, საქართველოს სახალხო დამცველი, აგრეთვე, 
საქართველოს სახალხო დამცველის წინასწარი წერილობითი თანხმობით სპეციალური პრევენციული 
ჯგუფის წევრი, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, უფლებამოსილია პენიტენციური 
დაწესებულების ტერიტორიაზე განახორციელოს ფოტოგადაღება77.

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე შესვლის პროცედურები
პენიტენციური დაწესებულების საკონტროლო-გამშვებ პუნქტზე ხორციელდება დაწესებულებაში 
შემსვლელ პირთა, მათი ნივთებისა და ტანსაცმლის შემოწმება-დათვალიერება, ამისთვის 
სპეციალურად გამოყოფილ ოთახებში. ქალები და მამაკაცები მოწმდებიან ცალ-ცალკე, იმავე სქესის 
წარმომადგენელთა მიერ, პატივისა და ღირსების შეულახავად. შემოწმება ხორციელდება მეტალო-
დეტექტორის მეშვეობით, ტანსაცმლის გაუხდელად, თუმცა ფეხსაცმლის გახდით და მისი საფუძვლიანი 
დათვალიერებით.

შემოწმების ჩამტარებელი პირი გამოკითხავს პირს აქვს თუ არა მას იარაღი. თუ პირს იარაღი გააჩნია, 
შემოწმების ჩამტარებელი პირი მოახსენებს გუშაგს, რომელიც ამის შესახებ ატყობინებს უშუალო 
უფროსს და მისი ბრძანებით ინახავს იარაღს შესაბამის დაცულ ადგილას, სანაცვლოდ კი პირს 
აძლევს შესაბამის ნომერს. შემოწმების ჩამტარებელი პირი სთავზობს შესამოწმებელ პირს, დატოვოს 
სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე ჩანთა, პორტფელი, ფული, მობილური ტელეფონი, და სხვა 

75  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“  მე-60 მუხლი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 
27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება,  VII თავი.
76  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“  მე-60 მუხლი, მე-3 - მე-6 ნაწილები.
77  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“  მე-60 მუხლი, მე-7 და მე-8 ნაწილები.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

ნივთები. აკრძალული ნივთებისა და ნივთიერებების78 აღმოჩენის შემთხვევაში ეცნობება შესაბამის 
საგამოძიებო ორგანოს და დგება ოქმი.

საკონტროლო-გამშვებ პუნქტზე შემოწმება-დათვალიერების შემდეგ დაწესებულებაში შემსვლელი 
პირი შედის საკონტროლო-გამშვებ დერეფანში, სადაც პირების გაშვებისას გუშაგი იცავს შემდეგ 
თანმიმდევრობას:
•	 აღებს პირველ შემსვლელ კარს, შეუშვებს საკონტროლო-გამშვებ დერეფანში პირს და დაკეტავს 

კარს;
•	 ამოწმებს საშვს და პირადობის დამადასტურებელ საბუთს, დარწმუნდება მათ სისწორესა და 

კუთვნილებაში წარმდგენი პირის მიმართ;
•	 უკან უბრუნებს საშვს, ხოლო პირადობის დამადასტურებელ საბუთს იტოვებს;
•	 გააღებს მეორე შემსვლელ კარს, გაატარებს მოსულ პირს და დაკეტავს კარს (იმ შემთხვევაში, თუ 

გაშვების სისწორეში ეჭვი შეეპარება, საშვის (დოკუმენტის) დაბრუნების გარეშე მოახსენებს უშუალო 
უფროსს და შემდეგ იმოქმედებს მისი მითითებით);

•	 არ დაუშვებს საკონტროლო-გამშვებ დერეფანში 3 პირზე მეტის ყოფნას, დაწესებულებიდან 
გამომსვლელი და დაწესებულებაში შემსვლელი პირების ერთად ყოფნას, აგრეთვე 
მსჯავრდებულთა და სხვა პირების ერთდროულ გაშვებას, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 
მსჯავრდებულს ახლავს დაწესებულების წარმომადგენელი;

•	 პირს, რომელმაც დაწესებულებიდან გამოსვლის დროს გადაამეტა, გუშაგი შეაჩერებს დროის 
გადამეტების მიზეზის გამორკვევამდე. საკონტროლო-გამშვებ პუნქტზე პირის შეჩერების შესახებ 
ყარაულის უფროსი აკეთებს ჩანაწერს პუნქტის ჟურნალში და მიუთითებს როდის, ვინ და რა 
მიზეზით იქნა შეჩერებული შესამოწმებლად, ვინ ატარებს შემოწმებას და შემოწმების შედეგებს.

დაწესებულებაში ქალები (სტუმრები) შეიშვებიან მხოლოდ დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის 
მოსამსახურეთა (კაცების) თანხლებით.

78  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულების დანართი N5.

შემოწმება
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დაწესებულების ტერიტორიაზე პატიმრის 
გადაადგილების წესი

თავი: 4
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მეოთხე თავი
დაწესებულების ტერიტორიაზე პატიმრის გადაადგილების წესი
საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა

მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პენიტენციური დაწესებულების მენეჯერს ესმოდეს უსაფრთხოებას, 
კონტროლსა და სამართლიანობას შორის ბალანსის დამყარებისა და შენარჩუნების აუცილებლობა.  
მცდარია მოსაზრება, რომ პატიმრების მიმართ ჰუმანური და სამართლიანი მოპყრობა იწვევს 
უსაფრთხოებისა და კონტროლის შემცირებას. პირიქით, გაქცევის პრევენცია და წესრიგის 
შენარჩუნება უფრო ადვილი მისაღწევია კარგად ორგანიზებულ გარემოში, სადაც თანამშრომლებიც 
და პატიმრებიც თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ, სადაც ყველა პატიმარი ხედავს, რომ მას ექცევიან 
სამართლიანად, პატიმრებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ცალკეულ აქტივობებში და საკუთარი 
თავი მოამზადონ გათავისუფლებისთვის, პროფესიონალი პენიტენციური დაწესებულების მმართველი 
უნდა ცდილობდეს შეინარჩუნოს ზემოთ აღნიშნული ბალანსი.79

თავისი შინაარსით, პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსება გულისხმობს თავისუფლების 
აღკვეთას, შესაბამისად გადაადგილების შეზღუდვას. დაწესებულების ხელმძღვანელობას ეკისრება 
ვალდებულება გამოიყენოს უსაფრთხოების შეზღუდვები, რომლებიც აუცილებელია გაქცევის 
აღსაკვეთად, ასევე იმის უზრუნველსაყოფად, რომ დაწესებულება იყოს უსაფრთხო ადგილი, სადაც 
ყველას შეუძლია აკეთოს თავისი საქმე, ისე რომ არ ღელავდეს საკუთარ უსაფრთხოებაზე.  პატიმრების 
ყოველდღიური კონტროლის დონე არ უნდა იყოს იმაზე მეტი, ვიდრე ეს საჭიროა ამ მოთხოვნების 
მისაღწევად. პენიტენიცური დაწესებულების ამოცანაა სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება 
თავისუფლების აღკვეთის შესახებ, მათ ფუნქციას არ წარმოადგენს პატიმრებისთვის დამატებითი 
შეზღუდვების დაწესება, პირიქით მათ უნდა გააკეთონ ყველაფერი იმისთვის, რომ  დაწესებულების 
გარეთ და შიგნით ცხოვრება იყოს მაქსიმალურად მსგავსი. ამის ერთ-ერთ მიზეზს წარმოადგენს  
სასჯელის მოხდის შემდეგ საზოგადოებაში რეინტეგრაციის, კანონმორჩილ მოქალაქედ დაბრუნების 
შესაძლებლობის გაზრდა. დაწესებულების თანამშრომლებს უნდა ესმოდეთ, რომ მართვის ეს მეთოდი 
ხელს უწყობს უსაფრთხოებისა და წესრიგის (რეჟიმის) შენარჩუნებას. 80

მართალია თითქმის ყველა ქვეყანაში არიან პატიმრები, რომლებიც საჭიროებენ მაღალი 
უსაფრთხოების პირობებში მოთავსებას, თუმცა მათი სრული იზოლაცია და დაწესებულების 
ტერიტორიაზე გადაადგილების სრულად აკრძალვა დაუშვებელია. აუცილებელია დაცული იქნას 
ბალანსი მაღალი რისკის დაწესებულების უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და პატიმრების 
გასეირნების, რეკრეაციის, დაწესებულების ტერიტორიაზე ცალკეულ აქტივობებში ჩართვის უფლებას 
შორის. „ციხის სისტემის პასუხისგებლობას წარმოადგენს  უზრუნველყოს პატიმრების მოთავსება 
ღირსეულ და ჰუმანურ პირობებში, მიუხედავად მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულისა, ან იმ დანაშაულისა, 
რომლის ჩადენაშიც ედებათ მათ ბრალი. ეს ვალდებულება ვრცელდება მაღალი რისკის პატიმრებზეც, 
შეზღუდვები, რომლებიც მათ უნდა დაეკისროთ არ უნდა იყოს უფრო მეტი, ვიდრე ეს საჭიროა 
უსაფრთხო პატიმრობის უზრუნველსაყოფად“.81 

პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესების შესაბამისად - „ფიზიკური და ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის შენარჩუნების მიზნით, ყველა დაწესებულებაში პატიმრები უზრუნველყოფილნი 
უნდა იყვნენ დასვენებისა და კულტურული საქმიანობის შესაძლებლობით.“82 იგივე დოკუმენტი 
ადგენს, რომ „სათანადო ფიზიკურ მდგომარეობაში მყოფი არასრულწლოვანი და სხვა პატიმრები 
უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ ფიზიკური ვარჯიშის დროს – თამაშის შესაძლებლობით. ამისათვის 
საჭიროა სათანადო მოედნების, დანადგარებისა და ინვენტარის არსებობა.“83

პატიმრების ვარჯიშისა და დასვენების უფლება ხაზგასმულია ციხის ევროპულ წესებშიც -  „ყოველ 
პატიმარს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა ყოველდღიურად მინიმუმ ერთი საათი მაინც ივარჯიშოს 
სუფთა ჰაერზე, თუ ამინდი იძლევა ამის საშუალებას .... სათანადოდ ორგანიზებული ღონისძიებები, 
რომლებიც ხელს უწყობს სიჯანსაღეს და უზრუნველყოფს ფიზიკურ ვარჯიშსა და დასვენებას, უნდა 
წარმოადგენდეს რეჟიმის განუყოფელ ნაწილს.“

79  “ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღავენელო, მეორე გამოცემა, Andrew 
Coyle.
80  “ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, Andrew Coyle,  
გვ-67-68.
81  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღავენლო, მეორე გამოცემა, ენდიუ 
კოილი,  გვ-71.
82  გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარული წესები (მანდელას წესები).
83  პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები (მანდელას წესები).

დაწესებულების ტერიტორიაზე პატიმრის გადაადგილების წესი
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საინტერესოა დაწესებულების შიდა გადაადგილებასა და შიდა აქტივობების უზრუნველყოფასთან 
დაკავშირებით, წამების პრევენციის კომიტეტის 2012 და 2015 წლის ანგარიშები საქართველოსთან 
დაკავშირებით:

„წპკ მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ განიხილოს სავარჯიშო ადგილების 
პროექტის საკითხი კიდევ ერთხელ ყველა ახლად აშენებული (ან განახლებული) საპატიმრო 
დაწესებულებისთვის. რამდენადაც ეს შესაძლებელია, შენობის გარეთ სავარჯიშო მოწყობილობა 
მოთავსებული უნდა იყოს მიწის ზედაპირის დონეზე  და იყოს საკმარისად ფართო იმისთვის, 
რომ პატიმრებს მიეცეთ შესაძლებლობა, ფიზიკურად დატვირთონ საკუთარი თავი (შემოღობილ 
სივრცეში სეირნობისგან განსხვავებით). დაუყოვნებლივ უნდა იქნას გადადგმული ნაბიჯები 
იმისთვის, რომ ყველა სავარჯიშო ეზო რაიმე ფორმით იყოს დაცული ცუდი ამინდისგან. 
გარდა ამისა, ყველა ახლადაშენებული (ან განახლებული) ციხე უნდა აღიჭურვოს სპორტული 
მოწყობილობებით“.84

2015 წლის ანგარიშში აღნიშნულია: „წპკ-ს წინა ვიზიტის შემდგომ პოზიტიურ ფაქტორს წარმოადგენს 
ის ფაქტი, რომ ყველა პატიმარს ეძლევა გასეირნების უფლება  დღეში მინიმუმ ერთი საათით, 
უქმე დღეების ჩათვლით. თუმცა აღნიშნული წესებიდან მაინც არსებობს მცირე გამონაკლისები: 
გასეირნების უფლებით ვერ სარგებლობენ ე.წ. კარანტინში მყოფი პირები (მათ შორის გლდანის 
მიმღებ პუნქტში მყოფი პირები), ასევე კარცერში მყოფი პირები. წპკ მოუწოდებს ქართულ მხარეს, 
უზრუნველყოს ყველა პატიმრის უფლება დღეში ერთი საათი მაინც იმყოფებოდეს სუფთა ჰაერზე.“85

უსაფრთხოების ელემენტები დაწესებულების შიდა ტეროტორიაზე გადაადგილებისას
ბევრ ქვეყანაში, შესაძლოა პენიტენციური სისტემის უსაფრთხოების ყველა ელემენტი სრულად არ 
მოქმედებდეს. თუმცა ისინი უნდა აკმაყოფილებდენ დაწესებულების უსაფრთხოებისა და უკეთესი 
მართვის საბაზისო მოთხოვნებს. ქვემოთ ჩამოთვლილია ფაქტორები, რომლებიც უკავშირდება 
პატიმრების ზედამხედველობასა და გადაადგილების კონტროლს, თუმცა ჩამონათვალი არ არის 
ამომწურავი და რიგითობა არ არის განპირობებული რომელიმე საკითხის მეტი მნიშვნელობით 
სხვებთან შედარებით. ყველა ქვემოთ მითითებული კომპონენტი ხელს უწყობს  დაწესებულებაში 
წესრიგისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. დაწესებულებაში პატიმართა გადაადგილების 
ეფექტიანი მართვა გულისხმობს: 

•	 თანამშრომელთა რაოდენობას, რომელიც უნდა იყოს პატიმრების რაოდენობის პროპორციული;
•	 თანამშრომელთა უნარებისა და კომპეტენციის დონეს;
•	 პენიტენციური დაწესებულების კონფიგურაციას/განლაგებას;
•	 სტატიკური ინფრასტრუქტურის ეფექტურობას;
•	 პატიმართა კატეგორიების ეფექტური კლასიფიკაციისა და განცალკევების შესაძლებლობას.

უნდა შეიქმნას სპეციალური პროცედურები, რომლებიც აღწერს დაწესებულებაში სხვადასხვა ტიპის 
პატიმრების გადაადგილების მართვის საკითხებს, როგორც კარგად დაცულ, აგრეთვე ნაკლებად 
დაცულ და დაუცველ ლოკაციებზე გადაადგილების დროს. 

აქედან გამომდინარე, უსაფრთხოების პროცედურები უნდა არეგულირებდეს შემდეგ საკითხებს: 
დრო, როდესაც დაშვებულია დაწესებულების შიგნით გადაადგილება, გადაადგილების მიზეზი და 
გადაადგილების პროცედურა.

ხშირად, იქ სადაც რესურსები შეზღუდულია, დაწესებულების ადმინისტრაცია იძულებულია საკნიდან 
გამოსვლისას გადაადგილების კონტროლი განახორციელოს დამორჩილების (შეზღუდვის) 
საშუალებების გამოყენებით, როგორიც არის ხელის ბორკილები, განსაკუთრებით ამ პროცედურას 
ადგილი აქვს მაღალი რისკის პატიმრებთან მიმართებაში, უფრო მეტად იმ დაწესებულებებში, სადაც  
პენიტენციური დაწესებულების ფიზიკური ინფრასტრუქტურა (სტატიკური უსაფრთხოების კომპონენტები) 
მიჩნეულია არაადეკვატურად ეფექტური უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის. 

84  წამების პრევენციის კომიტეტის 2012 წლის ანგარიში საქართველოს შესახებ.
85  წამების პრევენციის კომიტეტის 2015 წლის ანგარიში საქართველოს შესახებ.
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მიუხედავად ზოგიერთ ქვეყანაში არსებული ამგვარი პრაქტიკისა, საუკეთესო გამოცდილება 
გულისხმობს, რომ შეზღუდვის საშუალებები არ უნდა იქნას გამოყენებული რუტინულად, მათი 
გამოყენება უნდა ხდებოდეს მხოლოდ რისკების ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე. აქედან 
გამომდინარე, დაწესებულების ფარგლებში პატიმართა საკნის გარეთ ყოველი გადაადგილებისას 
მათთვის ხელბორკილების დადება არ შეიძლება  გამართლებული იქნას უსაფრთხოების მიზნებით. 

მაშინაც კი, როდესაც შეზღუდვის საშუალებების გამოყენება აუცილებელი და პროპორციულია, 
შესაძლოა მათი გამოყენების ფორმაც იძლეოდეს შეშფოთების საფუძველს, მაგალითად თუ  ისინი 
გამიზნულად ისე მჭიდროდ მაგრდება, რომ იწვევს ფიზიკურ ტკივილს. 

მალდივის კუნძულებზე ვიზიტთან დაკავშირებით გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის ერთ-
ერთ ანგარიშში აღნიშნულია: „დელეგაციისთვის ცნობილი გახდა ხელბორკილების განსაკუთრებით 
დამამცირებელი ფორმითა და მტკივნეულად გამოყენების შემთხვევები, დასჯისა და კონტროლის 
მიზნით. დელეგაცია, ასევე შეშფოთებულია ინციდენტების საპასუხოდ, უსაფრთხოების ღონისძიების 
სახით, შეზღუდვის საშუალებების სავარაუდო გამოყენების ფაქტებით.  ქვეკომიტეტი ხაზს უსვამს, რომ 
დისციპლინა და წესრიგი შენარჩუნებული უნდა იყოს მხოლოდ იმ შეზღუდვების გამოყენებით, რომლებიც 
აუცილებელია უსაფრთხო პატიმრობისა და დაწესებულებაში წესრიგის უზრუნველყოფისათვის. 
შეზღუდვის საშუალებები, როგორიც არის ხელბორკილები, არასოდეს უნდა იქნას გამოყენებული 
სასჯელის სახით. ქვეკომიტეტი გასცემს რეკომენდაციას, ხელბორკილის, როგორც სასჯელის 
გამოყენების პრაქტიკის დაუყოვნებლივ აღმოფხვრის შესახებ“86. 

86  წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის (SPT) ანგარიში მალდივს კუნძულებზე ვიზიტთან დაკავშირებით CAT/OP/MDV/1, 26 February 2009, para. 
207.
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ადგილობრივი კანონმდებლობა

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე მსჯავრდებულის გადაადგილების ზოგადი წესები
განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების ტერიტორიაზე მსჯავრდებულის 
გადაადგილების მარეგულირებელი ნორმების87 მიხედვით, განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულებაში, დღის განმავლობაში, დღის განრიგის88  შესაბამისად, მსჯავრდებულის 
საკნიდან გამოყვანა და დაწესებულებაში გადაადგილება დანიშნულების ადგილზე მიყვანამდე, 
დასაშვებია მხოლოდ ხელბორკილის გამოყენებით. ღამის საათებში, მსჯავრდებულის გადაადგილება 
თავისი საკნის ფარგლებს გარეთ აკრძალულია, გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა (მათ შორის, 
სამედიცინო დახმარების გაწევის აუცილებლობის შემთხვევაში) დაწესებულების სამართლებრივი 
რეჟიმის ან/და უსაფრთხოების განყოფილების უფლებამოსილი მოსამსახურეების თანხლებით. 

მსჯავრდებულის საკნიდან გამოყვანა და დაწესებულების ტერიტორიაზე გადაადგილება დასაშვებია 
იმ შემთხვევაში, თუ მასთან ერთად იმყოფება სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ან/და 
უსაფრთხოების განყოფილების არანაკლებ ორი უფლებამოსილი მოსამსახურე. მსჯავრდებულის 
საკნიდან გამოყვანისას, მას აცნობენ გამოყვანის მიზეზს.

დაწესებულების ტერიტორიაზე დღის განრიგით დადგენილი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, 
მსჯავრდებულთა გადაადგილება ისე უნდა იქნეს ორგანიზებული, რომ თავიდან იქნეს აცილებული მისი 
უშუალო კონტაქტი სხვა მსჯავრდებულთან, გარდა თანამესაკნისა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

მსჯავრდებულთა სხვა საკანში გადაყვანის შემთხვევაში, გადაადგილების ხასიათიდან გამომდინარე, 
მსჯავრდებულები საკნიდან გამოყავთ თითო-თითო, ჯგუფურად დაყოფილი ან მთლიანი 
შემადგენლობით, გადაადგილების სიის საფუძველზე, შესაბამისი დანაყოფის ინსპექტორის 
თანდასწრებით. 

საკნიდან გაყვანისას (გასეირნება, პაემანი/შეხვედრა და ა. შ.) სამორიგეო ცვლის ინსპექტორ-
კონტროლიორი მსჯავრდებულებს გამცილებელს აბარებს რაოდენობითა და სახელობით და ასევე 
იღებს რაოდენობითა და სახელობით.

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე აუცილებელია შეწყდეს მსჯავრდებულთა ყოველგვარი 
გადაადგილება  საგუშაგოების მიღება-ჩაბარების დროს და მის დაწყებამდე 30 წუთით ადრე, გარდა 
განსაკუთრებული აუცილებლობით გამოწვეული შემთხვევებისა. პენიტენციური დაწესებულების 
ტერიტორიაზე მსჯავრდებულთა მოძრაობა აგრეთვე უნდა შეწყდეს განგაშის გამოცხადებისას. 
მსჯავრდებულები რჩებიან იმ ადგილებში, სადაც მათ მოუსწრო განგაშის სიგნალმა. მათი 
გადაადგილება განახლდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც პენიტენციური დაწესებულების დირექტორი 
გასცემს შესაბამის ბრძანებას.

პაემანზე/შეხვედრაზე და საექიმო-სამედიცინო პუნქტში გაყვანა 
მსჯავრდებულის პაემანზე/შეხვედრაზე, გასასეირნებლად და სანიტარიულ-ჰიგიენურ დამუშავებაზე 
გაყვანას89 ახორციელებენ პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების 
შესაბამისი პასუხისმგებელი მოსამსახურეები, რომლებიც ვალდებულები არიან დაიცვან 
უსაფრთხოების წესები. პაემანის/შეხვედრის უზრუნველყოფის მიზნით, ხორციელდება მსჯავრდებულის 
გაყვანა პაემნის/შეხვედრის ოთახში. 

პენიტენციური დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტში, სამედიცინო დახმარების მიზნით, 
მსჯავრდებულის გადაყვანას ან მსჯავრდებულთან სამედიცინო პერსონალის გამოძახებას 
ორგანიზებას უწევს სამორიგეო ცვლის ხელმძღვანელი (ოპერატიული მორიგე), რომელსაც იმ 
მსჯავრდებულთა შესახებ, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო დახმარება, აცნობებს სარეზერვო 
ჯგუფის უფროსი. ამასთან, სარეზერვო ჯგუფის უფროსი აღნიშნული მსჯავრდებულების შესახებ 
ინფორმაციას აწვდის დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტს, სადაც დაწესებულების ექიმთან 
მიღებაზე მსჯავრდებულის გაყვანა ხორციელდება სარეზერვო ჯგუფის ინსპექტორ-კონტროლიორების 
მიერ. 90 
87  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, მე-
19 მუხლი, 92-ე მუხლის მე-9 პუნქტი; საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2013 წლის 1 აგვისტოს №200 ბრძანებით 
დამტკიცებული ინსტრუქციის, 38-ე, 48-ე, 50-ე და 152-ე მუხლები. 
88  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, მე-17 
მუხლი.
89  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2013 წლის 1 აგვისტოს №200 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია, 
85-ე, 87-ე და 88-ე მუხლები.
90  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2013 წლის 1 აგვისტოს №200 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია, 

დაწესებულების ტერიტორიაზე პატიმრის გადაადგილების წესი
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მსჯავრდებულის სასეირნოდ გაყვანა91

მსჯავრდებულთა გასეირნება ხორციელდება პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის მიერ 
დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად. გასასეირნებლად გამოყვანის წინ, გასასეირნებელ ადგილზე 
მოწმდება გამყოფი ზღუდის მთლიანობა, აკრძალული ნივთების არსებობა, სხვადასხვა მიმანიშნებელი 
წარწერები და ა.შ. 

მსჯავრდებულის გასასეირნებელ ადგილზე გაყვანა და უკან დაბრუნება ხორციელდება სამართლებრივი 
რეჟიმის განყოფილების თანამშრომლების მკაცრი ზედამხედველობის ქვეშ. მოსამსახურეთა ერთი 
ნაწილი ან ერთ-ერთი მოსამსახურე სპეციალურად გამოყოფილი ადგილიდან აწარმოებს სასეირნო 
ადგილზე მყოფ მსჯავრდებულთა განუწყვეტელ მეთვალყურეობას, ხოლო მოსამსახურეთა მეორე 
ნაწილი ახორციელებს მსჯავრდებულთა საკნიდან გასასეირნებელ ადგილზე გამოყვანას და 
გასეირნების დამთავრების შემდეგ საკნებში დაბრუნებას.

დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების მოსამსახურეები ვალდებულები არიან:          
•	 უზრუნველყონ მსჯავრდებულთა მიერ დაწესებულების ტერიტორიაზე გადაადგილების წესების 

დაცვა  და არ დატოვონ მსჯავრდებულები ზედამხედველის გარეშე;
•	 სეირნობის დროს მსჯავრდებულს უფლება არ მისცენ  იხმაუროს და გააკეთოს წარწერები სასეირნო 

ტერიტორიის კედლებზე;
•	 გასასეირნებლად გაყვანის/დაბრუნების დროს მსჯავრდებულს არ მისცენ სხვა პირებთან 

ურთიერთობის ან მათთვის რაიმე ნივთის გადაცემის/მიღების საშუალება;
•	 გასეირნების დასრულების შემდეგ ჩაატარონ გასასეირნებელი ეზოების შემოწმება, დათვალიერება 

და აღმოჩენილი ხარვეზების შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობონ უშუალო ხელმძღვანელს.

სამეურნეო სამუშაოებზე გაყვანა
სამეურნეო სამუშაოებში დასაქმებულ მსჯავრდებულთა დაწესებულების ტერიტორიაზე გადაადგილება 
ხორციელდება მხოლოდ სამეურნეო სამუშაოებში დასაქმებული მსჯავრდებულის სპეციალური 
განმასხვავებელი ნიშნის მეშვეობით, რომლის მოხსნა მსჯავრდებულს ეკრძალება სამუშაოს 
დასრულებამდე. მსჯავრდებული ვალდებულია სამუშაოს დასრულების შემდგომ სპეციალური 
განმასხვავებელი ნიშანი ჩააბაროს დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილებას, 
რომელიც აწარმოებს სამეურნეო სამუშაოებში დასაქმებულ მსჯავრდებულთათვის სპეციალური 
განმასხვავებელი ნიშნების გაცემისა და ჩაბარების აღრიცხვას. სამართლებრივი რეჟიმის 
განყოფილება ვალდებულია მოსთხოვოს სამეურნეო სამუშაოებში დასაქმებულ მსჯავრდებულს 
სამუშაოს დასრულების შემდგომ სპეციალური განმასხვავებელი ნიშნის ჩაბარება.92

სამეურნეო სამუშაოებზე გაყვანილი მსჯავრდებულები, დაწესებულების  ტერიტორიაზე იმყოფებიან 
ზედამხედველობის ქვეშ, რომელიც ხორციელდება შემდეგი წესების93 მიხედვით - ერთ ადგილზე 
კომპაქტურად მომუშავე მსჯავრდებულთა არსებობისას, კონტროლი ხორციელდება სამუშაო 
ობიექტებთან ახლოს არსებულ საგუშაგოზე მყოფი სამორიგეო ცვლის მოსამსახურეების მიერ, 
დაწესებულების ტერიტორიაზე სხვადასხვა ადგილებზე მომუშავე მსჯავრდებულთა არსებობისას კი - 
სამორიგეო ცვლის მოსამსახურეების პატრულირების გზით.

მსჯავრდებულთა მიერ სამუშაოს შესრულების დროს სამორიგეო ცვლის მოსამსახურეები  
ვალდებულები არიან დაუშვან მსჯავრდებულთა თვითნებური ქმედებები და სხვა პირებთან კავშირების 
დამყარების მცდელობები, ხოლო მსჯავრდებულთა მიერ დაწესებულების დებულების ან დღის 
განრიგის  დარღვევების შესახებ მოახსენონ უშუალო უფროსს.

სამუშაოზე გამოყვანისას მსჯავრდებულებს, სამუშაოს მწარმოებლის თანდასწრებით გადაეცემათ 
ხელსაწყოები, რომლებიც სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ბარდება სამუშაოთა მწარმოებელს და 
ინახება სპეციალურად გამოყოფილ და გასაღებით ჩაკეტილ ოთახში. სამუშაოს დასრულების შემდეგ 
ტარდება მსჯავრდებულთა შემოწმება.

მე-20 მუხლის „ლ“ ქვეპუნქტი, 31-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტი, 49-ე მუხლი.
91  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2013 წლის 1 აგვისტოს №200 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია, 
86-ე მუხლი.
92  „მსჯავრდებულის მიერ სამეურნეო სამუშაოების შესრულების და მისთვის ანაზღაურების მიცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 22 დეკემბრის №157 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-4 მუხლის პირველი და 
მე-2 პუნქტები.
93  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2013 წლის 1 აგვისტოს №200 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია, 
თავი IX.
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თავი: 5
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

მეხუთე თავი
პატიმრის ბადრაგირება
საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა

უნდა აღინიშნოს, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში, ადგილი აქვს გარემოებებს, 
როდესაც საჭირო ხდება პატიმრის გაყვანა დაწესებულების ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ და მისი 
ტრანსპორტირება სხვა დანიშნულების ადგილამდე (მაგ: სამუშაოდ, სამედიცინო დაწესებულებაში, 
სასამართლოში, ახლო ნათესავის დაკრძალვაზე, საპროცესო მოქმედების ჩასატარებლად, რაიმე 
ღონისძიებაზე დასწრების მიზნით და ა.შ). ამ დროს, მართალია პატიმარი არ იმყოფება დაწესებულებაში, 
მაგრამ მის გადაადგილებაზე და ზოგადად უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი არის 
კვლავ პენიტენიცური სისტემა. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია მკაფიოდ განსაზღვრული, 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პროცედურების არსებობა პატიმართა ბადრაგირების 
შესახებ.

პატიმრის დაწესებულების ტერიტორიის გარეთ გასვლის დროს, პასუხისმგებლობას პატიმრობის/
თავისუფლების აღკვეთის აღსრულებაზე იღებს დაწესებულების ხელმძღვანელობა ან სხვა 
თანამდებობის პირი, მაგალითად როდესაც ადგილი აქვს მის სხვა დაწესებულებაში, სასამართლოში 
ან სამოქალაქო საავადმყოფოში გადაყვანას. იმ შემთხვევაში, თუ პატიმარი ბადრაგირებისთვის უნდა 
გადაეცეს სხვა უწყებას/სააგენტოს, პენიტენციურ დაწესებულებასა და აღნიშნულ უწყებას შორის უნდა 
არსებობდეს შეთანხმებული წესი, რომელიც განსაზღვრავს გადაცემის პროცედურებს. პროცედურები, 
ასევე უნდა განსაზღვრავდეს ავტომობილის უსაფრთხოების სტანდარტებს, რომლითაც ხდება 
პატიმრის გადაყვანა, ასევე პატიმართან მოპყრობის საკითხებს ბადრაგირების დროს. 

ბადრაგირების ზოგადი პროცედურები არ უნდა შეიცვალოს გარემოებების ან პატიმრის უსაფრთხოების 
რისკებისგან დამოუკიდებლად. ტრანსპორტირების გეგმა უნდა მოიცავდეს აღწერას, როგორ მოხდება 
პატიმრის ბადრაგირება, მათ შორის ისეთ საკითხებს, როგორიც არის: 

•	 ბადრაგირებაში ჩართულ თანამშრომელთა რაოდენობა;
•	 ბადრაგირების მიზეზი და დანიშნულების ადგილი;
•	 თანამშრომელთა ქცევის წესი დანიშნულების ადგილას (საავადმყოფო, სასამართლო და ა.შ);
•	 პატიმრისა და ავტომანქანის შემოწმების წესი;
•	 შეზღუდვის, დამორჩილების საშუალებების გამოყენება და მისი ფუნქციონირების შემოწმების 

სიხშირე;
•	 კომუნიკაციისა და ანგარიშგების სიხშირე ბადრაგირების დროს;
•	 ტრანსპორტის ტიპი და მგზავრობის მარშრუტი;
•	 დოკუმენტაცია, რომელიც თანმხლებმა პირებმა თან უნდა იქონიონ, მათ შორის ფოტოები;
•	 თანამშრომლებისა და პატიმრების ტანსაცმელი;
•	 ბადრაგირების შეწყვეტის კრიტერიუმები;
•	 ბადრაგირების დეტალების კონფიდენციალობა.

პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები უნდა დაეხმარონ დაწესებულების მენეჯმენტს 
უზრუნველყოს რისკების შეფასება ყველა უსაფრთხოების მაღალი რისკის მქონე პატიმრის 
ბადრაგირების დროს. ეს უნდა წარმოადგენდეს ბადრაგირების პრაქტიკის მუდმივი გადახედვის 
პროცედურის ნაწილს, განსაკუთრებით მაღალი რისკის პატიმრებთან მიმართებაში.

პატიმრების თანხმლებმა პირებმა, აგრეთვე უნდა მოახდინონ სიტუაციის შეფასება და განსაზღვრონ 
როდის არის საჭირო დამატებითი ძალები სიტუაციის შეცვლის დროს, მაგალითად, როდესაც პატიმარს 
უწევს ხალხმრავალ ადგილას გავლა, საბადრაგო მანქანა დაზიანდა, უამინდობის გამო და ა.შ. მათ 
უნდა მოახერხონ რეაგირება სწრაფად და გააზრებულად. შემუშავებული უნდა იყოს დეტალური 
პროცედურები, რომელიც მოაწესრიგებს შემდეგ ურთიერთობებს: 

•	 ბადრაგირების პროცესში თანამშრომელთა და პატიმართა თანაფარდობა;
•	 პატიმართა იდენტიფიცირება და მათი ბადრაგირებისთვის საჭირო ტრანსპორტის განსაზღვრა; 
•	 თანამშრომელთა შესაბამის პროცედურებში გადამზადება. 

ბადრაგირების დასაწყისში, მიმდინარეობისას და ბოლოს, ბადრაგირებაზე პასუხისმგებელი 

პატიმრის ბადრაგირება
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებაპატიმრის ბადრაგირება

მოსამსახურეები (ოფიცრები) კავშირზე უნდა იყვნენ თავიანთ ზედამხედველთან (დაწესებულების 
დირექტორის ან/და ბადრაგირების ცენტრალური სამსახური) რადგან შესაძლოა საჭირო გახდეს 
პერიოდულად ანგარიშის გადაცემა. 94 

პატიმართა საავადმყოფოში ბადრაგირების თავისებურებები
გარდა ზოგადი სტანდარტებისა, სამედიცინო მიზნით ბადრაგირების დროს, გადაყვანის 
განმახორციელებელმა თანამშრომლებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ სამედიცინო ოთახი (მიმღები, 
პალატა, საპროცედურო და ა.შ.) და გარშემო მდებარე ტერიტორია იყოს უსაფრთხო, სანამ იქ 
მოხვდება პატიმარი. როდესაც ხდება პატიმრის მიღება საავადმყოფოში, საბადრაგო სამსახურმა 
სამედიცინო პერსონალს უნდა მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია: პატიმრის სახელი, თანმხლებ პირთა 
რაოდენობა, დამორჩილების საშუალებები რომლების გამოყენებაც ხდება. თუ პატიმარი გადაყავთ 
საოპერაციო ოთახში, საბადრაგო სამსახურმა უნდა მოხსნას მას დამორჩილების საშუალებები, თუ 
ამას მოითხოვს სამედიცინო პერსონალი, გააცილოს პატიმარი საოპერაციო ოთახში, შეამოწმოს 
საოპერაციო, რათა იქიდან არ იყოს შესაძლებელი გაქცევა (კარი, ფანჯრები), დაელოდოს ოპერაციის 
დასრულებას მაქსიმალურად ახლოს საოპერაციო ოთახთან, სამედიცინო პერსონალის ნებართვით 
კვლავ გამოიყენოს შეზღუდვის საშუალებები. 

თუ სამედიცინო პერსონალი მოითხოვს დამორჩილების საშუალებების მოხსნას, მაგრამ, 
თანამშრომლის შეხედულებით ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას სხვებს, საბადრაგო სამსახურმა 
სამედიცინო პერსონალს უნდა განუმარტოს ამგვარი ქმედების რისკები  და შეზღუდვის საშუალებების 
მოხსნამდე შესაბამისი კონსულტაცია უნდა გაიაროს დაწესებულების დირექტორთან. ყველა 
შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღებისას, პირველ რიგში უნდა იყოს გათვალისწინებული პატიმრის 
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის ინტერესი.

მართალია სპეციალური უსაფრთხოების ზომები უნდა იქნას მიღებული, როდესაც პატიმარი საჭიროებს 
სტაციონარულ მკურნალობას ქალაქის საავადმყოფოში, თუმცა მიუხედავად ნებისმიერი გარემოებისა, 
უსაფრთხოების ღონისძიებებმა ხელი არ უნდა შეუშალოს მკურნალობას (სამედიცინო პროცედურებს). 
ამ დროს ფიზიკური უსაფრთხოების ზომები შესაძლოა განსხვავდებოდეს პატიმრის ინდივიდუალური 
რისკებიდან გამომდინარე, თუმცა ზოგადი პრინციპი გულისხმობს, რომ გამოყენებული უნდა იქნას 
უსაფრთხო პატიმრობის უზრუნველსაყოფად საჭირო მინიმალური უსაფრთხოების ღონისძიებები. 
ყველაზე ხშირად გამოყენებული დამორჩილების (შეზღუდვის) საშუალება ამ დროს არის ხელბორკილი. 
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პატიმართა ტრანსპორტი ბადრაგირებისას
პატიმართა ბადრაგირებისთვის გამოყენებული ტრანსპორტი უნდა იყოს მოწყობილი უსაფრთხოებისა 
და ჰუმანურობის პრინციპების დაცვით, გადასაყვანი პირის ღირსების გათვალისწინებით. ტრანსპორტი 
უნდა იყოს ორგანიზებული პატიმრის ინდივიდუალური საჭიროებების მიხედვით, მათ შორის, 
აღნიშნულის გავალისწინებით უნდა მოხდეს სატრანსპორტო საშუალების შერჩევა. თანმხლები პირები 
უნდა დარწმუნდნენ, რომ პირისთვის, რომლის ტრანსპორტირებაც ხორციელდება გამოყენებული 
ავტომობილი წარმოადგენს შესაფერის სატრანსპორტო საშუალებას. ყველა შესაბამისი ინფორმაცია 
უნდა მიეწოდოთ: ტრანსპორტირების დამაორგანიზებელ პირებს, რათა მათ უზრუნველყონ უსაფრთხო 
და ჰუმანური ტრანსპორტი შერჩევა და იმ დაწესებულებას, სადაც ხდება პატიმართა გადაყვანა. 
 
ტრანსპორტირება უნდა გულისხმობდეს პატიმართა გაჩერებას სატრანსპორტო საშუალებაში 
მხოლოდ იმ დროით რაც აუცილებელია დანიშნულების ადგილზე მისასვლელად. ტრანსპორტი, 
რომელიც მოიცავს მექანიკური დამორჩილების საშუალებებს უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამისი 
კანონის მოთხოვნებს, ეფუძნებოდეს პატიმრის საფრთხის შეფასებას და გამოიყენებოდეს მხოლოდ 
მაშინ, როდესაც საჭიროა შესაბამისი რისკის მართვა. ტრანსპორტირების დროს გადასაყვანი 
პირები, მათი უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმების მიზნით, პერიოდული 
ინტერვალებით უნდა ექვემდებარებოდნენ მონიტორინგს. პატიმრებს ტრანსპორტირების დროს 
ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ ადეკვატურ საკვებსა და წყალზე, რაც საჭიროა მათი ჯანრთელობისთვის. 
პატიმრებისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მათთვის საჭირო მედიკამენტები. პატიმართა ტრანსპორტი 
უნდა იძლეოდეს დასვენების საშუალებას რეგულარული ინტერვალებით. პატიმართა ხანგრძლივი 
გადაყვანისთვის განკუთნილი ტრანსპორტი აღჭურვილი უნდა იყოს დამატებითი მოწყობილობებით, 
რაც მოსახერხებელს გახდის ტრანსპორტში ყოფნას ხანგრძლივი დროით. თანმხლებ თანამშრომლებს 
(ბადრაგს) უნდა ჰქონდეთ გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისა და სხვადასხვა სიტუაციების მართვის 
94  “ციხის ინციდენტების მართვა” , UN 2013, გვ- 94-95.
95  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, ენდრიუ 
კოილი,  გვ- 65.
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გეგმა. პატიმრის თანმხლებ პირებს უნდა შეეძლოთ პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა 
და გაუთვალისწინებელ შემთხვევაში განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად მოქმედება. 

სადაც შესაძლებელია ტრანსპორტი უნდა უზრუნველყოფდეს ბუნებრივ განათებას და პრივატულობის 
გარკვეულ დონეს. ტრანსპორტი უნდა მოიცავდეს საკმარის ფართს, რომ პატიმრის გადაყვანისას 
შესაძლებელი იყოს მის საკუთრებაში არსებული ნივთების გადატანაც. 

პატიმრების გადასაყვანად გამოყენებული ნებისმიერი ტრანსპორტი უნდა იყოს აღჭურვილი: 
•	 უსაფრთხოების ღვედებით;
•	 წინ და უკან მდებარე სავარძლებით;
•	 შესაბამისი კომუნიკაციის საშუალებით, რაც იძლევა თანმხლებ პირებსა და გადასაყვან პირს 

შორის კომუნიკაციის შესაძლებლობას; 
•	 შესაბამისი კლიმატის კონტროლის აღჭურვილობით იმ ნაწილისთვის, სადაც მოთავსებულია 

პატიმარი; 
•	 შესაძლებელი უნდა იყოს მონიტორინგისა და კონდიცირების სისტემის ორგანიზება;
•	 უზრუნველყოფილი უნდა იყოს აღჭურვილობით, რაც საჭიროა გაუთვალისწინებელი, სასწრაფო 

რეაგირებისა და კრიზისის შემთხვევებში. 96

 
საუკეთესო პრაქტიკაზე საუბრის დროს, ანალოგიის მიზნით, მნიშვნელოვანია გავეცნოთ აშშ-ს 
პოლიციისთვის შექმნილ ინსტრუქციას დაკავებული პირების დანიშნულების ადგილზე გადაყვანის 
შესახებ. ვინაიდან ტრანსპორტირების უსაფრთხოების მოთხოვნები, რისკები და სტანდარტები 
ამ ორი სისტემის ფარგლებში ძალიან მსგავსია. ამ დირექტივის მიზანია დაკავებულ პირთა 
ტრანსპორტირების, შეზღუდვისა და შემოწმების წესების დადგენა. მნიშვნელოვანია დიდი ყურადღება 
დაეთმოს უსაფრთხოების მაღალი ხარისხის დაცვას დაკავებული პირის ბადრაგირებისას, რათა 
უზრუნველყოფილი იქნას დაკავებულის, თანამშრომლისა და საზოგადოების უსაფრთხოება. 
თანამშრომლები პასუხისმგებელნი არიან გადასაყვან პირზე, მათი ტრანსპორტირების დროს. ისინი 
უნდა დარწმუნდნენ, რომ გადასაყვანი პირები შემოწმებულნი არიან, მათ მიმართ გამოიყენება 
დამორჩილების შესაბამისი საშუალება და ტრანსპორტირება ხდება აღნიშნული წესების შესაბამისად.

ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი ავტომანქანაში:
•	 პატიმართა გადასაყვანად გამოყენებული ტრანსპორტის  შიდა უკანა კარის სახელურები და 

ფანჯრის ასაწევი სახელურები (არსებობის შემთხვევაში) არ უნდა მოქმედებდეს. ფანჯრების 
ელექტროასაწევები უნდა იყოს დაბლოკილ მდგომარეობაში. კარის ჩასაკეტი საშუალებები უკან 
უნდა ჩაიკეტოს და ისე უნდა იქნას დატოვებული;

•	 წინა და უკანა მხარეს შორის უნდა არსებობდეს ბარიერი, რომელიც იძლევა მუდმივი ვიზუალურ 
კონტაქტის შესაძლებლობას პატიმარსა და თანმხლებ თანამშრომელს შორის.

ტრანსპორტის ინსპექტირება და შემოწმება
ტრანსპორტის შემოწმება უნდა მოხდეს ტრანსპორტირების დაწყებამდე, რათა უზრუნველყოფილი 
იქნას, საჭირო აღჭურვილობის ხელმისაწვდომობა და გამართული მუშაობა. დაკავებულის 
გადაყვანაზე უფლებამოსილი სამსახურის პასუხისმგებლობას განეკუთვნება, რომ დაკავებული პირის 
გადაყვანისთვის განკუთვნილი ტრანსპორტი იყოს უსაფრთხო და აღჭურვილი საჭირო საშუალებებით.

უნდა შემოწმდეს ავტომობილის ტექნიკური გამართულობა, საწვავის დონე. ბადრაგირებაზე 
პასუხისგებელმა პირებმა უნდა დაათვალიერონ მთელი ავტომობილი, სკამების უკან და ქვეშ მდებარე 
ტერიტორია, იატაკის დასაფენების ქვემოთ არსებული ტერიტორია, სკამის საზურგესა და დასაჯდომს 
შორის არსებული ტერიტორია, უკანა ფანჯრების გარშემო არსებული ადგილები. ყველა ადგილი, სადაც 
პატიმარს მიუწვდება ხელი უნდა დათვალიერდეს. თანამშრომელმა არასოდეს უნდა ჩათვალოს, რომ 
წინა ჯგუფმა ვინც გამოიყენა ავტომობილი უკვე ჩაატარა ინსპექტირება. ავტომანქანის შემოწმებისას 
თანმშრომელი უნდა იყოს ძალიან ყურადღებით, დაკავებული პირები მანქანაში ხშირად მალავენ 
ისეთ საშუალებებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება, მაგალითად სამართებელი, ნემსი, დანა 
და ა.შ. რაც შეიძლება მალე, დაკავებულის გადმოყვანის შემდეგ, ავტომობილი უნდა შემოწმდეს. ეს 
არა მხოლოდ იძლევა საშუალებას დასარწმუნებლად, რომ მას ავტომობილში არაფერი დაუმალავს, 
არამედ თუ რაიმე აღმოჩნდა უფრო მარტივია მათი დაკავშირება კონკრეტულ პირთან. სპეციალური 
ყურადღება უნდა დაეთმოს იმ ტერიტორიას, სადაც მოთავსებულია დაკავებული. თანამშრომელმა 
უნდა აღმოაჩინოს ნებისმიერი მტკიცებულება ან აკრძალული ნივთი, რომლის დამალვაც შესაძლოა 
96  “პენიტენციური დაწესებულების სტანდარტული სახელმძღვანელო, ავსტრალია”, 2012, გვ-23.

პატიმრის ბადრაგირება
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სცადა დაკავებულმა პირმა.

გადასაყვან პირთა შემოწმება
ყველა დაკავებული უნდა შემოწმდეს სატრანსპორტო საშუალებაში მოთავსებამდე. გადაყვანაზე 
პასუხისმგებელმა პირმა უნდა ჩაატაროს შემოწმება, გარედან ხელების საშუალებოთ, აგრეთვე 
ფეხსაცმელების, როგორც გარედან, ასევე შიგნიდან. საბადრაგო სამსახურმა არ უნდა ჩათვალოს 
და არ უნდა დაკმაყოფილეს იმით, რომ სხვა თანამშრომელმა უკვე შეამოწმა პატიმარი. ამგვარი 
შემოწმება ტარდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე იმავე სქესის სამედიცინო პეროსნალის მიერ 
(პერსონალური შემოწმების ზოგადი სტანდარტები. იხ შემოწმების თავში).

ტრანსპორტირების პროცედურა
უნდა იქნას თუ არა გამოყენებეული დამორჩილების  საშუალებები ტრანსპორტირების დროს 
(ხელბორკილები, შებოჭვის სხვა საშუალებები) უნდა გადაწყვიტოს შესაბამისმა მოსამსახურემ. 
დაკავებულის მუცელზე დაწოლილ მდგომარეობაში მოთავსებამ, შესაძლოა გამოიწვიოს 
პოზიციური ასფიქსია და შესაძლოა მოულოდნელი გარდაცვალების  გამომწვევი გახდეს. ყველა 
პატიმარს ტრანსპორტირების დროს უნდა ეკეთოს უსაფრთხოების ღვედი. თუ ტრასნსპორტირება 
ხანგრძლივდება, დამორჩილების საშუალებები ისე უნდა იქნას გამოყენებული, რომ უზრუნველყოს 
პატიმრის მაქსიმალური შესაძლო კომფორტი უსაფრთხოების ზომების შეუსუსტებლად. არც ერთ 
შემთხვევაში არ შეიძლება პატიმრის მიბმა ტრანსპორტირების განმახორციელებელ ავტომობილზე. 

თუ ხდება ისეთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმრის ტრანსპორტირება, რომლის გაქცევის 
ან მის მიერ სხვისი დაზიანების რისკი მინიმალურია, დამორჩილების საშუალებების გამოყენება 
მიზანშეწონილი არ არის.  იმ შემთხვევში, თუ გადასაყვან დაკავებულ პირებს არ ესაჭიროებათ 
დაუყოვნებელი სამედიცინო მეთვალყურეობა, მათი გადაყვანა ხორციელდება ჩვეულებრივი წესით.

გაქცევა ბადრაგირების დროს
თუ პატიმარი გაიქცა ბადრაგირების დროს, პასუხისმგებელმა პირმა დაუყონებლივ უნდა მიიღოს 
შემდეგი ზომები: დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს შესაბამის სამსახურებს გაქცევის შესახებ 
(პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციას, ადგილობრივ პოლიციას); მიიღოს ყველა ზომა 
პატიმრის დაკავებისთვის; შეხვდეს შესაბამის თანამდებობის პირებს და მოუყვეს სიტუაციის შესახებ; 
წარადგინოს ანგარიში ინციდენტის შესახებ, გარემოებების დეტალური აღწერით. 

ანგარიში უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: გაქცევის დრო; მოვლენები, რომლებიც განვითარდა 
ტრანსპორტირების დაწყებიდან გაქცევამდე; პატიმრის მიერ გაკეთებული კომენტარები; გაქცევის 
მეთოდები; გაქცევის მიმართულება; პატიმრის დაკავებისთვის მიღებული ზომები.97

რას გვეუბნება საერთაშორისო სტანდარტები

პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები (მანდელას წესები)

პატიმართა გადაადგილება

წესი 73
(1) როდესაც პატიმრები მიჰყავთ მათი პატიმრობის ადგილში ან გადაჰყავთ პატიმრობის ერთი 
ადგილიდან მეორეში, ისინი მაქსიმალურად უნდა მოარიდონ უცხო თვალს და მიღებულ 
უნდა იქნას ყველა ზომა იმისათვის, რომ პატიმრები დაცულნი იყვნენ შეურაცხყოფისაგან, 
ცნობისმოყვარეებისაგან და ნებისმიერი ფორმით გახმაურებისგან.
(2) აკრძალულია პატიმრების გადაადგილება არასაკმარისი ვენტილაციის ან განათების, ან სხვა 
ნებისმიერ ძალზე რთულ პირობებში.
(3) პატიმრების გადაყვანა ხდება ადმინისტრაციის ხარჯზე, ხოლო მათი ტრანსპორტირება უნდა 
ხორციელდებოდეს ყველასათვის ერთნაირ პირობებში.

97  Linda J. Stump, ფლორიდას უნივერსიტეტი.
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ციხის ევროპული წესები

პატიმართა გადაყვანა
32.1 პატიმრების გადაყვანისას ციხეში და ციხიდან, ან სხვა ადგილას, როგორიცაა სასამართლო 
ან საავადმყოფო, ისინი რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა ეჩვენონ საზოგადოებას და სათანადო 
დამცავი საშუალებები უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი მათი ანონიმურობის დასაცავად.
32.2 პატიმართა ტრანსპორტირება საბადრაგო მანქანაში, რომელსაც არა აქვს ადეკვატური 
ვენტილაცია ან განათება, ან რომელიც მათ ზედმეტ ფიზიკურ დისკომფორტს ან უხერხულობას, 
უქმნის აკრძალული უნდა იქნას.
32.3 პატიმართა ბადრაგირება უნდა განხორციელდეს საჯარო ხელისუფლების ხარჯებით და 
მითითებით.
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ადგილობრივი კანონმდებლობა

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მსჯავრდებულთა პენიტენციური დაწესებულებიდან 
გაყვანა/გადაყვანის (ბადრაგირების) სხვადასხვა შემთხვევები არსებობს. ბადრაგირებას ახორციელებს 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტის 
გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველო შემდეგ შემთხვევებში:
•	 მსჯავრდებულთა სხვა პენიტენციურ დაწესებულებაში გადაყვანისას;
•	 მსჯავრდებულთა სასამართლო პროცესებზე, აგრეთვე,  საგამოძიებო ან სხვა საპროცესო 

მოქმედებაში მონაწილეობის მისაღებად გაყვანისას;
•	 მსჯავრდებულთა ექსტრადიციისას;
•	 მსჯავრდებულის მიერ პენიტენციური დაწესებულების დროებით დატოვებისას განსაკუთრებულ, 

პირად გარემოებებთან დაკავშირებით;
•	 მსჯავრდებულთა გადაყვანისას საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 

სამკურნალო დაწესებულებაში ან საერთო პროფილის საავადმყოფოში, აგრეთვე, საექსპერტო 
დაწესებულებაში გადაყვანისას სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ჩასატარებლად;

•	 მსჯავრდებულთა გაყვანისას დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტიზის ჩასატარებლად;
•	 სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან და სასჯელის მოუხდელი ნაწილის 

უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლასთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი საბჭოს98 
ზეპირ სხდომაზე  მონაწილეობის მისაღებად მსჯავრდებულის გაყვანისას;

•	 მსჯავრდებულის თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში გადაყვანისას;
•	 მსჯავრდებულთა პენიტენციური დაწესებულების გარეთ სამუშაოდ გაყვანისას;
•	 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.99 

ბადრაგირების განსახორცილებლად ინიშნება საბადრაგო ჯგუფი (ბადრაგი) არანაკლებ 3 წევრის 
შემადგენლობით და განისაზღვრება უფროსი. საბადრაგო ჯგუფის შემადგენლობა და რაოდენობა 
განისაზღვრება შესასრულებელი ამოცანის ხასიათიდან გამომდინარე. ამასთან, განსაკუთრებულ 
შემთხვევაში, უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, შესაძლებელია საბადრაგო ჯგუფის გაძლიერება 
სპეციალური დანიშნულების სამსახურის (სპეცრაზმი), კერძოდ, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა 
და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტის სპეციალური დანიშნულების ძალების 
მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.100

ბადრაგირების გეგმური მარშრუტების დადგენისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას შემდეგი 
მაჩვენებლები:
•	 ამოცანათა შესრულება რეისების მინიმალური რაოდენობით;
•	 ბადრაგირების უზრუნველყოფა უმოკლესი მიმართულებით, უსაფრთხოების გათვალისწინებით;
•	 ძალებისა და საშუალებების ეკონომიური გამოყენება.101

ბადრაგირების დაწყებამდე, საბადრაგო ჯგუფის უფროსის ორგანიზებით, ხორციელდება ჯგუფის 
მიერ იარაღის, საბრძოლო მასალებისა და სპეციალური საშუალებების მიღება, აგრეთვე, მოწმდება 
სპეციალური საბადრაგო სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მდგომარეობა. იმ შემთხვევაში, თუ 
სატრანსპორტო საშუალება გაუმართავია და ვერ უზრუნველყოფს მსჯავრდებულთა დადგენილი წესების 
დაცვით ბადრაგირებას, საბადრაგო ჯგუფის უფროსი, მოახსენებს უშუალო უფროსს სატრანსპორტო 
საშუალების შეცვლის აუცილებლობის შესახებ. რაც შეეხება სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებაში 
მსჯავრდებულთა ჩასხდომის ზღვრული ნორმას, აღნიშნული დგინდება ავტომანქანის კონსტრუქციის 
მიხედვით, მაგრამ არ შეიძლება აღემატებოდეს 25 პირს, ხოლო სპეციალურ ავტობუსებში - 60 პირს. 

ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ უსაფრთხოების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, სპეციალურ 
სატრანსპორტო საშუალებაში სხვადასხვა კატეგორიის პატიმრები უნდა მოთავსდნენ განცალკევებით, 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. კერძოდ, ბადრაგირებისას განცალკევებით 
თავსდებიან: 
•	 ქალები;
•	 არასრულწლოვნები;
98  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, 41-ე მუხლი.
99  „ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა გაყვანა/გადაყვანისას ბადრაგირების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა 
და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-4 მუხლი.
100  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-9 
მუხლი, მე-8 მუხლის მე-5, მე-7 პუნქტები.
101  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-13 
მუხლი.
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•	 უვადო თავისუფლებააღკვეთილები;
•	 პირები, რომელთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას შეიძლება საფრთხე შეექმნას წარსული 

სამსახურებრივი საქმიანობიდან გამომდინარე;
•	 ტრეფიკინგის დანაშაულის შედეგად დაზარალებულად ცნობილი პირები;
•	 განსაკუთრებით საშიში პირები, რომელთა პიროვნული თვისებები, კრიმინალური ავტორიტეტი, 

დანაშაულის ჩადენის მოტივი, დამდგარი მართლსაწინააღმდეგო შედეგი ან დაწესებულებაში 
გამოვლენილი ქცევა მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის დაწესებულებისა და მათ გარშემომყოფთა 
უსაფრთხოებას;

•	 არამართვადი ინფექციური სენით დაავადებული პირები;
•	 ერთი და იმავე სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებული პირები102.

ბადრაგირების განხორციელებამდე, აუცილებელია მსჯავრდებულთა შემოწმება, რომელსაც 
ახორციელებენ საბადრაგო ჯგუფისა და პენიტენციური დაწესებულების წარმომადგენლები 
ერთობლივად. ამასთან, საბადრაგო ჯგუფის წევრები მსჯავრდებულთა შემოწმებისა და მიღების 
პროცედურების103 დაწყებამდე, ვალდებულნი არიან, პენიტენციურ დაწესებულებაში შემოსვლისას 
იარაღი და საბრძოლო მასალები დატოვონ დაწესებულების სამორიგეო ნაწილში. 

ბადრაგირებისათვის მიღებას არ ექვემდებარება მსჯავრდებული:
•	 არასწორად გაფორმებული დოკუმენტებით;
•	 სრული შემოწმების გარეშე;
•	 ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო (ექიმის დასკვნით);
•	 რომელიც არ არის ჩაცმული სეზონის მიხედვით.

იმ შემთხვევაში, თუ მსჯავრდებული უარს განაცხადებს სრულ შემოწმებაზე, საბადრაგო ჯგუფისა 
და პენიტენციური დაწესებულების წარმომადგენლები უფლებამოსილნი არიან განახორციელონ 
მსჯავრდებულის იძულებითი სრული შემოწმება. 

აქვე აღსანიშნავია, რომ დაუშვებელია პატიმრის ბადრაგირება თანმხლები სამედიცინო მუშაკის 
გარეშე, თუ ექიმის დასკვნის შესაბამისად, სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილება სამედიცინო 
მომსახურების გარეშე, საფრთხის შემცველია მსჯავრდებულის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის.  

ზემოაღნიშნული პროცედურების დასრულების შემდეგ, ხორციელდება მსჯავრდებულთა ჩასხდომა104 
სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებაში, სადაც მსჯავრდებულები მიჰყავთ 2-3 კაციან კოლონად. 
საბადრაგო ჯგუფის უფროსი ხმამაღლა აწარმოებს მსჯავრდებულთა გადათვლას შესაბამისი 
დოკუმენტაციის მიხედვით, ხოლო ბადრაგი განათავსებს მსჯავრდებულებს სატრანსპორტო 
საშუალებაში, კეტავს კარებებს და გადასცემს გასაღებს ჯგუფის უფროსს. ეს უკანასკნელი, თავის მხრივ, 
ჩასხდომის დამთავრების შემდეგ, ამოწმებს მსჯავრდებულთა რაოდენობასა და კარების დაკეტვის 
სიმტკიცეს, იარაღსა და საბრძოლო მასალებს გადასცემს საბადრაგო ჯგუფის წევრებს და ამოწმებს 
მათ მზადყოფნას. 

პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიის გარეთ სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებაში 
მსჯავრდებულთა ჩასხდომისას, სატრანსპორტო საშუალება დგება გამომავალ კარებთან, ხოლო 
ბადრაგს ეძლევა იარაღი მსჯავრდებულთა ჩასხდომის დაწყებამდე. იმ საბადრაგო ჯგუფის წევრის 
იარაღი, რომელიც ჩასხდომის პერიოდში იმყოფება სატრანსპორტო საშუალებაში, გადაეცემა ჯგუფის 
უფროსს ან სხვა პირს ჯგუფის უფროსის მითითებით. 

სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა ხორციელდება დადგენილი წესის105 შესაბამისად, 
ბადრაგირების მარშრუტის მიხედვით. მარშრუტზე ორი ან მეტი სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის 
დროს, ბადრაგირების პროცესს წარმართავს კოლონის უფროსი, რომელიც განისაზღვრება წინასწარ, 
მოძრაობის დაწყებამდე, პენიტენციური დეპარტამენტის საბადრაგო სამსახურის უფროსის მიერ. 
თითოეული სატრანსპორტო საშუალების ჯგუფის უფროსი ექვემდებარება კოლონის უფროსს.
102  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 23-ე და 
25-ე მუხლები.
103  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 27-ე - 
37-ე მუხლები. 
104  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 38-ე - 
მე-40 მუხლები.
105  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-41 - 
45-ე, 76-ე-78-ე მუხლები.
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სატრანსპორტო საშუალებაში მსჯავრდებულთა საკნებთან მოთავსდება არანაკლებ ორი, ხოლო 
ავტომობილის წინა ნაწილში - არანაკლებ ერთი (მძღოლი) საბადრაგო ჯგუფის წევრი. მარშუტზე 
მოძრაობის დროს, ჯგუფის უფროსი იმყოფება სატრანსპორტო საშუალებაში მძღოლის გვერდით და 
ხელმძღვანელობს სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებას მარშრუტის შესაბამისად.

ბადრაგირება ხორციელდება საგზაო მოძრაობის წესების დაცვით, გარდა კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული განსაკუთრებული შემთხვევებისა. ამასთან, საჭიროებიდან გამომდინარე, 
მოძრაობისას შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სახმისი, სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალი. 
კოლონა გადაადგილდება ანთებული მაშუქებით და ციმციმებით. 

ბადრაგირებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მსჯავრდებულთა ბუნებრივი მოთხოვნილებები, 
რა მიზნითაც, გეგმური მარშრუტით არაუმეტეს 3 საათის შემდეგ, კეთდება გაჩერება მარშრუტზე 
მდებარე დაწესებულებაში, რომელიც ბადრაგირების გეგმით წინასწარ უნდა იქნეს განსაზღვრული. 
იძულებითი გაჩერების შემთხვევაში, ჯგუფის უფროსი მოახსენებს ზემდგომ ხელმძღვანელს. 
მსჯავრდებულთა საპირფარეშოში გაყვანა წარმოებს მათი თხოვნით, სათითაოდ. საპირფარეშოში 
მსჯავრდებულის გაყვანის წინ მოწმდება საპირფარეშო და მსჯავრდებულს განემარტება გაყვანის 
წესი. საპირფარეშოსაკენ მსვლელობისას და უკან დაბრუნებისას წინ მიდის საბადრაგო ჯგუფის წევრი, 
ხოლო შემდეგ მსჯავრდებული, უკან – ჯგუფის უფროსი ან მის მიერ განსაზღვრული საბადრაგო ჯგუფის 
წევრი.

მსჯავრდებულთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისას, ასევე გაჩერების დროს ბადრაგი იმყოფება 
სატრანსპორტო საშუალების უკანა მარჯვენა მხარეს და უზრუნველყოფს საიმედო დაცვას, რათა არ 
დაუშვას უცხო პირთა შეგროვება და მოძრაობა სატრანსპორტო საშუალების უშუალო სიახლოვეს. 
საბადრაგო ჯგუფი უზრუნველყოფს მსჯავრდებულთა იზოლაციას უცხო პირებისაგან, ხოლო საჭიროების 
შემთხვევაში, მსჯავრდებულთა, საბადრაგო ჯგუფის წევრების და სატრანსპორტო საშუალების დაცვის 
მიზნით, უფლებამოსილია შეტყობინება გაუგზავნოს პოლიციის შესაბამის განყოფილებას.

თუ პენიტენციურ დაწესებულებებს შორის მანძილი არ აღემატება 150 მეტრს, ერთი დაწესებულებიდან 
მეორე დაწესებულებაში ბადრაგირება ხორციელდება პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორის 
ბრძანებით, გარე დაცვის სამსახურის ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებულ მოსამსახურეებისაგან 
შექმნილი ჯგუფის მიერ. ქვეითი წესით ბადრაგირებისას საბადრაგო ჯგუფის წევრები განლაგდებიან 
ორ ხაზზე მსჯავრდებულთაგან არაუმეტეს ორი მეტრის დაშორებით.106

ბადრაგირებისას თავდასხმის, მსჯავრდებულთა გაქცევისას ან მსგავსი ქმედებების მცდელობის 
შემთხვევებში, საბადრაგო ჯგუფის წევრები უფლებამოსილნი არიან გამოიყენონ სპეციალური 
საშუალებები და საჭიროების შემთხვევაში, ცეცხლსასროლი იარაღი კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით.107

მსჯავრდებულის სამოქალაქო სამედიცინო დაწესებულებაში გაყვანის შემთხვევაში, მსჯავრდებულთა 
მუდმივი დაცვისა და მეთვალყურეობის უზრუნველყოფის მიზნით,  საბადრაგო ჯგუფის არანაკლებ 3 
წევრის შემადგენლობით მიმღებ საავადმყოფოში ეწყობა დროებითი საგუშაგო, რომელიც, საჭიროების 
შემთხვევაში, შესაძლებელია გაძლიერდეს პენიტენციური დეპარტამენტის სპეციალური ძალების 
მთავარი სამმართველოს (სპეცრაზმი) მოსამსახურეებით. ქალი მსჯავრდებულის სამოქალაქო 
სამედიცინო დაწესებულებაში გაყვანის შემთხვევაში, საბადრაგო ჯგუფის წევრთაგან ერთი მაინც უნდა 
იყოს ქალი.108

მსჯავრდებულთა სასამართლო პროცესზე მონაწილეობის მიღების მიზნით გაყვანისას, საბადრაგო 
ჯგუფი მსჯავრდებულებს ათავსებს საერთო სასამართლოების შენობებში არსებულ სპეციალურ 
საკნებში (ინფრასტრუქტურის არსებობის შემთვევაში), რა დროსაც დაცული უნდა იყოს ზემოთ 
მითითებული განცალკევების კანონმდებლობით დადგენილი წესი. მსჯავრდებულთა სპეციალურ 
საკნებში მოთავსებიდან სასამართლო სხდომის დარბაზამდე მიყვანა/გამოყვანა ხდება თითოეულ 
მსჯავრდებულზე პასუხისმგებელი საბადრაგო ჯგუფის წევრის მიერ. აღნიშნული პროცედურების 
განხორციელებისას, აგრეთვე სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას, საბადრაგო ჯგუფის 
106  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-10 
და 46-ე მუხლები.
107  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 
47-ე-52-ე მუხლები, 67-ე მუხლის მე-5 პუნქტი.
108  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 53-ე და 
54-ე მუხლები.
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წევრები ვალდებულნი არიან დაიცვან მსჯავრდებულთა უსაფრთხოება.109

მსჯავრდებულთა პენიტენციურ დაწესებულებაში მიყვანისას, საბადრაგო ჯგუფის უფროსი ატყობინებს 
დაწესებულებას პატიმართა რაოდენობის შესახებ, ამასთან, დაწესებულებას წარედგინება სამგზავრო 
სია, ცნობა მსჯავრდებულის შესახებ, შესაბამისად დალუქული მსჯავრდებულის პირადი საქმე და სხვა 
შესაბამისი დოკუმენტაცია. საბადრაგო ჯგუფს ეკრძალება მსჯავრდებულის პირადი საქმის გახსნა.110

საქართველოს კანონმდებლობა აგრეთვე ითვალისწინებს ბადრაგირებისას გაუთვალისწინებელ და 
ფორსმაჟორულ სიტუაციებში მოქმედების წესებს.111 

ბადრაგირებისას პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში, საბადრაგო 
ჯგუფის მიერ შეტყობინება უნდა გაეგზავნოს პენიტენციურ დეპარტამენტსა და სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების სამსახურს, ხოლო საბადრაგო ჯგუფის წევრები ვალდებულნი არიან იმოქმედონ 
პენიტენციური დეპარტამენტისა და შესაბამისი სამედიცინო სამსახურის მითითებების შესაბამისად.

თუ ბადრაგირების დროს მსჯავრდებული გარდაიცვალა, სპეციალური სატრანსპორტო საშუალება 
უნდა გაჩერდეს, ხოლო აღნიშნულის თაობაზე, საბადრაგო ჯგუფის უფროსმა უნდა შეატყობინოს 
პენიტენციურ დეპარტამენტს, პოლიციას და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურს.

საგანგებო, საომარი ან/და სხვა ფორსმაჟორული თუ ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი სიტუაციის 
(გაქცევა, თავდასხმა, მძევლების აყვანა, სტიქიური უბედურება, ხანძარი, ავტოსაგზაო შემთხვევა, 
სატრანსპორტო საშუალების დაზიანება და ა.შ.) შემთხვევაში, საბადრაგო ჯგუფის უფროსი ვალდებულია 
დაუკავშირდეს პენიტენციურ დეპარტამენტს და იმოქმედოს მიღებული მითითებისა და საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო თუ ვერ მოხერხდა დეპარტამენტთან 
დაკავშირება საბადრაგო ჯგუფი უკავშირდება პოლიციას ან თავდაცვის სამინისტროს უახლოეს 
ობიექტს.

ზემოთ მითითებულ ორგანოებთან დაკავშირების შეუძლებლობის შემთხვევაში, საბადრაგო 
ჯგუფი მიემართება უახლოეს პენიტენციურ დაწესებულებაში, უახლოეს პოლიციის ორგანოში ან 
გადაადგილდება სხვა უსაფრთხო ადგილზე.

109  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 67-ე 
მუხლი.
110  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 34-ე 
მუხლი, VI თავი.
111  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №149 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 
87-ე-89-ე მუხლები.
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კრიმინალური სუბკულტურა საქართველოს 
პენიტენციურ სისტემაში

თავი: 6
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მეექვსე თავი

კრიმინალური სუბკულტურა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში

როგორც ამ სახელმძღვანელოს შესავალშივე აღინიშნა,  საერთაშორისო კვლევების თანახმად, 
თითქმის ყველა პენიტენციური დაწესებულებაში მოქმედებს ე.წ „პატიმართა კოდექსი“, რასაც 
გარკვეული გავლენა აქვს პატიმრის ქცევაზე და ზოგადად დაწესებულების ფუნქციონირებაზე112. არც 
ქართული პენიტენციური სისტემა არის ამ კუთხით გამონაკლისი და აქ არსებულ სუბკულტურას აქვს 
თავისებური მახასიათებლები. 

დღეს არსებული სუბკულტურა, რომელიც გვხვდება პენიტენციურ სისტემაში, ჩამოყალიბდა 
დაახლოებით საუკუნის წინ. მისი პირველადი ნორმები და წესები, პენიტენციური სისტემის შიგნით 
ჩამოყალიბდა და გავლენა მოახდინა შემდგომში საზოგადოებაში ღირებულებათა სისტემის 
ფორმირებაზეც. სუბკულტურა მისი განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე განიცდიდა ევოლუციას, ცვლიდა 
მის წიაღში აღმოცენებულ წესებს და ნორმებს. იგი ყველა ეტაპზე ახდენდა ადაპტაციას პოლიტიკური, 
სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის შესაბამისად. აღნიშნული ფენომენის აღმოცენებისა 
და განვითარების სტადიების ანალიზი გვაძლევს საფუძველს დავასკვნათ, რომ მას გააჩნია მუტაციის 
უნიკალური უნარი.

ჩვენ შეგვეძლო პირდაპირ გვესაუბრა  კრიმინალურ სუბკულტურაში დღეს არსებულ წესებზე, თუმცა, 
დღეს არსებული კრიმინალური სუბკულტურის გააზრება, შეუძლებელია მისი აღმოცენებისა და 
განვითარების სტადიების მიმოხილვის გარეშე. ჩამოყალიბებისა და განვითარების სხვადასხვა 
ეტაპების ანალიზი მოგვცემს შესაძლებლობას დავინახოთ, როგორ ცვლიდა ორგანიზებული 
დანაშაულის ეს ფორმა თავის წესებს და ნორმებს თვითგადარჩენის მიზნით. აღნიშნული პროცესის 
ანალიზი მოგვცემს ასევე შესაძლებლობას იმის გასააზრებლად, რომ დღევანდელ სუბკულტურაში 
არსებული ნორმები, ორგანოები და მათ მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესი არ არის სტატიკური და 
ნებისმიერი გამოწვევისას იცვლის ფორმას. თუმცა ასევე შევეხებით იმ ნორმებს, რომლებიც მრავალი 
ცვლილებების მიუხედავად  პირველადი სახით არის შენარჩუნებული. 

 „კანონიერი ქურდების“ ფენომენი და მასთან დაკავშირებული სუბკულტურის აღმოცენებისა და 
განვითარების სტადიები რამდენიმე ეტაპად შეიძლება დავყოთ113:

1. ეტაპი - (20-50-იანი წლები) - მიეკუთვნება სტალინის მმართველობის პერიოდს, როდესაც შეიქმნა 
ე.წ „გულაგის114“ სისტემა და ჩამოყალიბდა „კანონიერი ქურდების“ კასტა პირველადი ფორმით115.

ამ ეტაპის დანაშაულებრივ სამყაროში, საწყის პერიოდში გამოიყოფოდა 2 ძირითადი მიმართულება: 
პირველი - დამნაშავეები რევოლუციამდელი სტაჟით, მეორე - პირები, რომლებიც დანაშაულის 
გზას დაადგნენ საბჭოთა ხელისუფლების ზეწოლის შედეგად (1917 წლის ოქტომბრის ბოლშევიკური 
რევოლუციის შემდეგ). ამ უკანასკნელებს „ჟიგანები“ ეწოდათ. „ჟიგანებმა“ ძველი კრიმინალური 
სამყაროს ტრადიციები ახალ პირობებს მიუსადაგეს116. „ჟიგანებმა“ ჩამოაყალიბეს თავიანთი წესები და 
„კანონები”, რომლებიც იმ პერიოდისთვის ოპოზიციური იდეოლოგიით იყო გამყარებული, კერძოდ:

•	 საზოგადოებისთვის სასარგებლო რაიმე სამუშაოს შესრულების აკრძალვა;
•	 ოფიციალური ოჯახის შექმნის აკრძალვა;
•	 იარაღით ხელში სახელმწიფოს დაცვაში მონაწილეობის აკრძალვა;
•	 ოფიციალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის აკრძალვა;
•	 საერთო სალაროში ფულის შეტანის ვალდებულება.

არსებითად, ეს წესები იქცა პირველ ნაბიჯად ახალი ტრადიციების და ადათ-წესების ფორმირებისკენ, 
რომლებმაც ტრადიციულ ატრიბუტებთან (ჟარგონი, ჟესტი) და ემოციურ ელემენტებთან (სიმღერა, 
პროზა, თხრობა) ერთად პროფესიული დამნაშავის არსი განსაზღვრა117. ეს არის ის პირველადი 
წესები, რომლებიც შეიქმნა მაშინდელ კრიმინალურ სამყაროში და რომელსაც დაეფუძნა შემდგომში 
„კანონიერი ქურდებისთვის“ დამახასიათებელი ნორმები. შემდგომში ამ საკითხების მიმოხილვისას 
გამოჩნდება, რომ „ჟიგანების“ მიერ შექმნილი წესები დიდად არ განსახვავდება ე.წ. „კანონიერი 
ქურდების“ მიერ დადგენილი წესებისგან.

112  Clemmer 1940/1968; McCorkle, Korn 1954; Sykes 1958.
113  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ.41.
114  ტერმინი რუსულ ენაზე განიმარტება როგორც: Гла́вное управле́ние лагере́й и мест заключе́ния – ГУЛАГ.
115  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ.42-53.
116  ბ.ვოდალაზკი, ი.ბაკუტინი, დანაშაულებრივი დაჯგუფებები, მათი წესები, ტრადიციები და „კანონები“, ომსკი, 1979.
117  გ.ლობჟანიძე, ორგანიზებული დანაშაულობა და ხელისუფლება, ქუთაისი, 2010, გვ. 34.
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1929 წლიდან, როდესაც სსრ კავშირში რეპრესიების ახალი ტალღა დაიწყო, დაპატიმრებულთა 
რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ჩამოყალიბდა ე.წ.“გულაგების“ სისტემა. დაწესებულებებში 
ხალხის დიდი მასების კონტროლის მიზნით, ხელისუფლება ცდილობდა შიდა კონტროლის 
მექანიზმის შექმნას, რის გამოც გადმოიბირეს მაშინდელ კრიმინალურ სამყაროში იერარქიის ქვედა 
საფეხურზე მდგარი კრიმინალები, რომლებსაც „ურკიგანები“, „ურკები“ ეწოდებოდათ. დაწესებულების 
ადმინისტრაციებმა დაიწყო მათი გადმობირება, დაუპირისპირეს „ჟიგანებს“ და გარკვეული 
პრივილეგიები მიანიჭეს118. მათ დაევალათ დაწესებულებებში წესრიგის დამყარება. ამის გამო მათ 
ჰქონდათ დაწესებულების ტერიტორიაზე თავისუფალი გადაადილების შესაძლებლობა, იყვნენ 
შედარებით მსუბუქ რეჟიმში. ასეთ პირებს ზედმეტსახელად „ბლატნოე“ ანუ „ბლატიანები“ შეარქვეს119. 

„ურკებმა“ სახელმწიფოს ხელშეწყობით გაიმარჯვეს „ჟიგანებთან“ დაპირისპირებაში. პატიმართა ამ 
კატეგორიას შემდგომში „კანონიერი ქურდები“ უწოდეს. 

„კანონიერი ქურდების“ ტერმინის წარმოშობის თაობაზე სხვადასხვა ვერსიები არსებობს. ეს სახელი 
სავარაუდოდ აგენტებმა თავის თავს უწოდეს, რაც ნიშნავდა იმ ავტორიტეტის აღიარებას, რასაც 
დაწესებულების ადმინისტრაცია ხელს უწყობდა და „აკანონებდა“120.  თუმცა აღნიშნული ტერმინის 
წარმოშობის შესახებ ლიტერატურაში არის ასევე სხვა მოსაზრებებიც. ერთ-ერთი მოსაზრების 
მიხედვით, აღნიშნული ტერმინით მაშინდელი საბჭოთა მილიცია მოიხსენიებდა დანაშაულებრივ 
სამყაროში გამორჩეულ ლიდერებს, სხვა ვერსიით ტერმინი წარმოიშვა თვითონ დანაშაულებრივ 
წრეებში დაუწერელი „ქურდული კანონების“ შექმნის შემდეგ, ვინაიდან ამ „კანონის“ დამცველები 
თავიანთ თავს „კანონიერ ქურდებს“ უწოდებდნენ. არის მოსაზრება, რომ დამნაშავე სამყაროს 
წარმომადგენლები თავიანთ თავს „სამართლიან ქურდებს“, „კანონიერი ქურდებს“ უწოდებდნენ, რაც 
აღნიშნავდა დამნაშავე პირს, რომელიც კრიმინალური სამყაროს ტრადიციებით ცხოვრობდა121. არის 
ასევე ვერსია, რომ „კანონიერი ქურდების“ ფენომენი შექმნილია KGB-ს მიერ და ისინი „კანონიერი 
ქურდების“ მეშვეობით ცდილობდნენ დამნაშავეთა სამყაროს კონტროლს122.

თუმცა ფაქტია, რომ აღნიშნული ტერმინის წარმოშობა  უკავშირდება პირველ რიგში ე.წ „გულაგის“ 
სისტემის ჩამოყალიბებას123. „კანონიერ ქურდების“ მიერ აღიარებული წესები დაეფუძნა „ჟიგანების“ 
მიერ ჩამოყალიბებულ პირველად წესებს. 

40-50-იან წლებში განხორციელდა ქურდული გაერთიანებების გარკვეული ტრანსფორმაცია. ფაშისტურ 
გერმანიასთან ომში, საჯარიმო ბატალიონებში, სასჯელის შემსუბუქების მიზნით, მონაწილეობა მიიღო 
ქურდების ნაწილმა, ხოლო მეორე ნაწილმა მონაწილეობაზე კატეგორიული უარი განაცხადა. ბევრი 
ქურდი დაიღუპა ფრონტზე, გადარჩენილთაგან ნაწილი კვლავ აღმოჩნდა თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებებში და დანაშაულებრივ სფეროში ინტეგრირება დაიწყო. ამას წინ აღუდგა ქურდების ის 
ნაწილი, რომელმაც არ უღალატა „რწმენას“ (იარაღით ხელში სახელმწიფოს დაცვაში მონაწილეობის 
აკრძალვა). დაბრუნებულ ქურდებს ისინი „გამყიდველ ძუკნებს“, „ფრონტავიკებს“, „ავტომატჩიკებს“ 
უწოდებდნენ. ამ ჯგუფებს შორის წარმოიშვა დაპირისპირება, რომელიც „ძუკნების ომის“  („სუჩაია 
ვაინა“124) სახელით არის ცნობილი. 

ფრონტიდან დაბრუნებული ქურდები ცდილობდნენ გარკვეული ცვლილებების შეტანას ქურდულ 
„კანონებში“ და ეს ძირითადად სახელმწიფოსთან საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლობას 
გულისხმობდა. ეს დაპირისპირება ეფექტურად გამოიყენეს პენიტენციური დაწესებულების 
ადმინისტრაციებმა, მათ წააქეზეს დაპირისპირებული მხარეები, რითაც მნიშვნელოვნად დაასუსტეს 
კრიმინალური სამყარო. საბოლოო ჯამში ორთოდოქსული ქურდები ნაწილობრივ დათმობებზე 
წავიდნენ და ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობა გარკვეულ პირობებში მისაღებ წესად იქნა 
მიჩნეული. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა, როდესაც საკუთარ წესებში „კანონიერმა ქურდებმა“ 
ცვლილებები შეიტანეს. შემდეგ ეტაპებზე კიდევ განხორციელდა ცვლილებები სხვადასხვა შინაგანი 
თუ გარეგანი ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად.

ომის შემდგომ პერიოდში წინააღმდეგობები კიდევ უფრო გაღრმავდა. ამ პერიოდში კრიმინალური 
საზოგადოების ზრდის გამო, ქურდების სალარო, ე.წ. „ობშიაკი“ ვეღარ აკმაყოფილებდა ქურდების 
მოთხოვნებს, რის გამოც იძულებული გახდნენ პატიმრებისთვის გამომუშავებული თანხის ნაწილი 
ჩამოერთმიათ (პირველ ეტაპზე ე.წ „ობშიაკში“ თანხა ძირითადად ქურდებს შეჰქონდათ. ქვემოთ ამ 
118  გ.პოდლესკიხი, ა.ტერეშენოკოვი, კანონიერი ქურდები: ნახტომი ხელისუფლებისკენ, ქუთაისი, 1995წ. გვ. 119.
119  გ.პოდლესკიხი, ა.ტერეშენოკოვი, კანონიერი ქურდები: ნახტომი ხელისუფლებისკენ, ქუთაისი, 1995წ. გვ. 121.
120  , გ.პოდლესკიხი, ა.ტერეშენოკოვი, კანონიერი ქურდები: ნახტომი ხელისუფლებისკენ, ქუთაისი, 1995წ.გვ. 119.
121  მ.შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2011, გვ. 96.
122  იქვე, გვ. 96.
123  გ.ნაჭყებია, გ.გორაშვილი, გ.მამულაშვილი, ნ.თოდუა, რ.გოგშელიძე, დ.სულაქველიძე, ი.დვალიძე, ორგანიზებული დანაშაულის 
თანამედროვე გამოვლინებების კრიმინალიზაცისა და სამართალშეფარდების პრობლემები ქართულ სისხლის სამართალში, თბილისი, 
2012წ, გვ. 509-510.
124  მ.შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2011, გვ. 92-93.
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საკითხს დეტალურად შევეხებით). ამან ძირითადი მასის („მუჟიკები“)  უკმაყოფილება  და მათთან 
დაპირისპირება გამოიწვია.

ამ პერიოდში გამოჩნდა ასევე სხვადასხვა სახის კრიმინალური დაჯგუფებები, რომლებიც სხვადასხვა 
მძიმე დანაშაულებისთვის იხდიდნენ სასჯელს. ამ კატეგორიის პატიმრებს „განდგომილები“ ან 
„პოლონელი ქურდები“ უწოდეს. ისინი შეეცადნენ ქურდული კანონები გამოეყენებინათ ასევე სხვა 
პატიმრებზე კონტროლისთვის (ძირითადად „ობშიაკის“ დაუფლებისთვის) და დაუპირისპირდნენ 
„კანონიერ ქურდებს“. 

ამ დაპირისპირებამ ასევე შეასუსტა ორთოდოქსული ქურდების კასტა. ამას დაემატა ასევე მაშინდელი 
ხელისუფლების (განსაკუთრებით სტალინის სიკვდილის, 1953 წლის შემდეგ). მიერ გადადგმული 
ნაბიჯები. 1950 წლების ბოლოს პირველად ჩამოყალიბდა სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებები, 
სადაც პატიმრების განთავსება კატეგორიების მიხედვით ხდებოდა. სპეციალური ნორმატიული აქტის 
საფუძველზე125 ჩამოყალიბდა: საერთო, გაძლიერებული, მკაცრი და განსაკუთრებული რეჟიმის 
კოლონიები. მკაცრად კონტროლდებოდა სხვადასხვა კოლონიებს შორის პატიმართა კონტაქტი. ეს 
იყო ასეთი სახით პატიმართა რისკების მიხედვით გადანაწილების პირველი მცდელობა, რამაც იმ 
პერიოდისთვის გარკვეული შედეგები გამოიღო. თუმცა როგორც შემდგომში აღმოჩნდა, მხოლოდ 
ეს არ იყო საკმარისი საბოლოო მიზნის მისაღწევად. თუმცა დაწესებულებების ეფექტურად მართვის 
მიზნით, პატიმართა გადანაწილებას რისკების მიხედვით ალტერნატივა არ აქვს.

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურების მიზეზი იყო ის რომ, 40-50-იან 
წლებში „კანონიერი ქურდების“ ორგანიზაცია დიდი ტემპებით ვითარდებოდა და მათმა რაოდენობამ 
ათასს გადააჭარბა. საბჭოთა ხელისუფლებისთვის ამ „ელიტის“ ესოდენ სწრაფი ზრდა საფრთხის 
შემცველი იყო და მათი გამოყენების პრაგმატული ელემენტი  ფაქტობრივად აღარ არსებობდა126. ამის 
გამო საბჭოთა ხელისუფლების მიერ იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომ „კანონიერი ქურდების“ 
გავლენა შეესუსტებინათ.

1956 წელს, ქ.სოლიკამსკში დაარსდა სპეციალური, განსაკუთრებული რეჟიმის კოლონია N6, სადაც 
„კანონიერი ქურდების“ უდიდესი ნაწილი მოათავსეს. ამ კოლონიას ხალხში „თეთრ გედს“ უწოდებდნენ. 
ამ იზოლაციით შეეცადნენ „კანონიერი ქურდების“ გავლენა სხვა დაწესებულებებზე მნიშვნელოვნად 
შეემცირებინათ. ამ კოლონიაში იყო საკმაოდ მძიმე რეჟიმი, რის გამოც  ამ პირობებს „კანონიერი 
ქურდების“ უდიდესმა ნაწილმა ვერ გაუძლო და უარი თქვა თავის წოდებაზე. ეს ნაბიჯი ძალიან გავს უკვე 
2000-იან წლებში, საქართველოში „კანონიერი ქურდების“ წინააღმდეგ ბრძოლის იმ ეტაპს, რა დროსაც, 
მათი უდიდესი ნაწილი მოათავსეს ქ.თბილისის N7 დაწესებულებაში (ამჟამადაც ამ დაწესებულებაში 
არიან განთავსებული), რითაც მოხდა სხვა დაწესებულებებიდან მათი მოცილება (ამ საკითხს ქვემოთ 
უფრო დეტალურად შევეხებით).

50-იანი წლების ბოლოს, საბჭოთა ხელისუფლების შეფასებით, მთელი რიგი წარმატებული  ოპერაციების  
ჩატარების  შემდეგ, საბჭოთა  კავშირის  სამართალდამცავმა ორგანოებმა ცენტრალურ კომიტეტს 
„კანონიერი ქურდების“ დანაშაულებრივი ორგანიზაციის საბოლოო განადგურების შესახებ უპატაკეს. 
ამ გადაწყვეტილებას მოყვა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან კრიმინალურ სამყაროზე 
გავლენის შესუსტება, რაც ალბათ ყველაზე დიდი შეცდომა იყო. ზუსტად ამ ეტაპზე იჩენს თავს ამ 
ფენომენის საოცარი მუტაციის უნარი. მიუხედავად ყველაზე მკაცრი და „დრაკონული“ ღონისძიებებისა, 
რომელიც სახელმწიფომ გაატარა, „კანონიერი ქურდების“ ძირითადმა მასამ არა მხოლოდ გადარჩენა 
მოახერხა, არამედ შესანიშნავად შეეგუა ახალ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პირობებს.

2. ეტაპი - (60-70-იანი წლები) - ე.წ. პოსტსტალინისტური პერიოდი, როდესაც პირველად გამოჩნდა 
მაფიოზური ტიპის პირველი ორგანიზებული დანაშაულის ფორმირებები, თანამედროვე 
ორგანიზებული დანაშაულის წინა სახე.

„კანონიერი ქურდის“ ინსტიტუტის აღორძინებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ პერიოდში 
სამართალდამცავი ორგანოების ილუზორულმა დამოკიდებულებამ და რწმენამ - საბჭოთა კავშირში 
დანაშაულობის სრული აღმოფხვრის შესაძლებლობის შესახებ127. 

ამ დამოკიდებულებას მოყვა შესაბამისი ორგანოების აქტივობის დაქვეითება. საუწყებო დოკუმენტებიდან 
ამოიღეს ისეთი ცნებები, როგორიცაა „კანონიერი ქურდი“. ასეთი სახის რეფორმებმა მნიშვნელოვნად 
დაასუსტა სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობის ეფექტურობა. შედეგად აღმოცენდა „კანონიერი 
125  საქართველოს უმაღლესი საბჭოს უწყებები. 1971. N12.
126  გ.ნაჭყებია, გ.გორაშვილი, გ.მამულაშვილი, ნ.თოდუა, რ.გოგშელიძე, დ.სულაქველიძე, ი.დვალიძე, ორგანიზებული დანაშაულის 
თანამედროვე გამოვლინებების კრიმინალიზაცისა და სამართალშეფარდების პრობლემები ქართულ სისხლის სამართალში, 
თბილისი, 2012წ, გვ. 511.
127  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 55.
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ქურდების“ მოდიფიცირებული ტალღა, რომელიც მოერგო ახალ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 
რეალიებს128. განსაკუთრებით საშიში ლიდერების არასათანადო შეფასებამ, სახელმწიფოს მხრიდან 
„კანონიერი ქურდების“ წინააღმდეგ ბრძოლის შესუსტებამ, მათ ერთგვარი შესვენების საშუალება 
მისცა, რამაც „კრიმინალურ-ნეგატიური“ იდეოლოგიის ფართოდ გავრცელებამდე და ქურდული 
მოძრაობის ზრდის სტიმულირებამდე მიიყვანა საზოგადოება129. 

„კანონიერმა ქურდებმა“ გარკვეული ცვლილებები შეიტანეს თავიანთ წესებში. პირველ რიგში 
მათ დასაშვებად მიიჩნიეს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა და ძირითადად ეკონომიკურ 
საქმიანობაში თანამონაწილეობა. გაჩნდა მაფიოზური ტიპის ორგანიზებული დანაშაულის ნიშნები. 
ამას ხელი შუწყო საბჭოთა კავშირში 60-70-იან წლებში ჩრდილოვანი ეკონომიკის და კრიმინალური 
მეწარმეობის გაჩენამ, სადაც კრიმინალური ელიტა ამ საქმიანობის მფარველად მოგვევლინა. 
დანაშაულებრივ საქმიანობაში ჩართული აღმოჩნდნენ ჩინოვნიკები მინისტრების ჩათვლით. ზოგადად 
ჩრდილოვანი ეკონომიკის ჩამოყალიბებას ხელი შეუწყო პირველადი მოხმარების საქონელზე, 
სამრეწველო საქონელზე, ტექნიკაზე და სხვა პროდუქციაზე დეფიციტის არსებობამ. 

ამ პროცესებმა განსაკუთრებით თავი საქართველოში იჩინა, სადაც ჩრდილოვანი ეკონომიკა, 
სპეკულაცია, არნახული კორუფცია ყვაოდა და სახელისუფლებო სტრუქტურების ხრწნა 
მიმდინარეობდა130.

„კანონიერი ქურდების“ სოციალურ სტატუსსა და საქმიანობაში ცვლილებები ქურდულ „კანონებში“ 
ცვლილებებს მოითხოვდა. ესეთი სახის გადაწყვეტილებები სპეციალურ შეკრებებზე წყდებოდა 
(ე.წ.“სხოდკებზე“).  სხვადასხვა წყაროები ადასტურებენ, რომ ასეთი სახის შეკრება, რომელსაც 
ესწრებოდნენ „კანონიერი ქურდები“ და იატაქქვეშა ბიზნესის წარმომადგენლები, შედგა 1979 წელს, 
ქ.კისლოვოდსკში. ამ შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ „კანონიერ ქურდებს“ ბიზნესმენების შემოსავლიდან 
ათი პროცენტი მიეღოთ131. ასევე წყაროებში არის ცნობილი „კანონიერი ქურდების“ შეკრება 
თბილისში -1982 წელს. როგორც ცნობილია ამ შეხვედრაზე გადაწყდა ეკონომიკურ და პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში „კანონიერი ქურდების“ მონაწილეობის საკითხი132. ამ შეკრებაზე გადამწყვეტი იყო 
ქართველი „კანონიერი ქურდების“ პოზიცია133. როგორც შემდგომ აღმოჩნდა, 1990 წლების დასაწყისში 
კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლებმა, სამწუხაროდ, მართლაც დიდი როლი ითამაშეს 
საქართველოს უახლესი ისტორიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 

3. ეტაპი - (80-იანი წლები) როდესაც მოხდა ორგანიზებული დანაშაულის საბოლოო ფორმირება 
საბჭოთა კავშირში.

80-იანი წლებიდან საბჭოთა კავშირში იწყება პოლიტიკური რეჟიმის სრული დეგრადაციის პროცესი. ეს 
პერიოდი „ოქროს ხანად“ შეიძლება ჩაითვალოს ორგანიზებული დანაშაულისთვის, განსაკუთრებით 
„კანონიერი ქურდებისთვის“. კრიმინალური სამყაროს ორგანიზებული ჯგუფები საჭირო 
აღმოჩნდნენ საწარმოო სიმძლავრეების მიტაცებისა და მართვის, პერსონალის ექსპლუატაციისა და 
დანაშაულებრივი გზით ნაშოვნი ფულის გათეთრებისთვის134. 

80-იანი წლების ბოლოს, არსებული მონაცემებით, დანაშაულებრივი ჯგუფების სათავეში მდგომი 
პიროვნებების 80% ეკონომიკის სფეროში მოქმედი წარმოება-დაწესებულებების ხელმძღვანელები 
იყვნენ. მათ მფარველობას და დახმარებას დანაშაულებრივი ჯგუფები (ძირითადად „კანონიერი 
ქურდები“) უწევდნენ. არსებობდა ასევე ფაქტები დამნაშავე ელემენტების სასამართლო ორგანოებთან 
ურთიერთობების შესახებ135.

 „კანონიერი ქურდების“ ინსტიტუტის როლის გაზრდისთვის განსაკუთრებულ იმპულსად მოგვევლინა 
„კოოპერატივების შესახებ“ კანონის მიღება. ამ პერიოდში იწყება ჩრდილოვანი ეკონომიკის 
ლიდერების ზედა ფენაზე ამოსვლა. კრიმინალურმა სამყარომ ძირშივე მოახდინა კოოპერატიული 
მოძრაობის დისკრედიტაცია დაარაკეთილსინდისიერი კონკურენციის პირობებში ხელში ჩაიგდო 
თითქმის მთლიანი ბაზარი136. სახელმწიფო ფუნქციონირებებსა და პროფესიულ დამნაშავეებს შორის 
მჭიდრო კავშირი დამყარდა. ამ პროცესებს შედეგად სახელმწიფოს კანონზომიერი რყევა მოჰყვა.

128  იქვე, გვ. 113.
129  ვ.რაზინკინი, ა.ტატბარინი, კრიმინალური სამყაროს ელიტა, მოსკოვი, 1997წ.
130  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 57.
131  ი.კოსტიუკოვსკი, რუსული ორგანიზებული დანაშაულის ისტორია. www.narcom.ru/cabinet/online12.html.
132  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 67-68.
133  მ.შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2011, გვ. 93.
134  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 114-115.
135   გ.პოდლესკიხი, ა.ტერეშონოკი, კანონირი ქურდები: ნახტომი ხელისუფლებისკენ, ქუთაისი, 1995წ, გვ.166-167 - სსრ კავშირის სახელმწიფო 
უშიშროების კომიტეტის შიფოგრამა N22.07.88. ნეგატიურ პროცესებზე თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში. 
136  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 72-73.

კრიმინალური სუბკულტურა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

4. ეტაპი (90-იანი წლები) - საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება და 
დანაშაულებრივი კლანების როლის ზრდა ეთნო-კონფლიქტებში. „კანონიერი ქურდების” 
ინსტიტუტის ტრანსფორმირების პროცესი დასავლური ტიპის განგსტერულ-მაფიოზურ 
დაჯგუფებების მსგავს კრიმინალურ ორგანიზაციებად.

ეს არის   საბჭოთა კავშირის რღვევის და ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ჩამოყალიბების 
პერიოდი, საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველი წლები. ამ პერიოდში საკმაოდ მძლავრი 
იყო ნაციონალურ-პატრიოტული მოძრაობა, რის გამოც ხელისუფლებაში (საქართველოს 
დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ) საეჭვო კვალიფიკაციისა და რეპუტაციის ხალხი მოვიდა. 
საკმაოდ სუსტი და ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესში იყო სახელმწიფო სახელისუფლებო 
აპარატი. ეს აღმოჩნდა საკმაოდ ხელსაყრელი პერიოდი კრიმინალური სამყაროსთვის. „კანონიერმა 
ქურდებმა“ და სხვა სახის კრიმინალურმა ელემენტებმა, ამ პერიოდში ჩამოაყალიბეს დანაშაულებრივი 
დაჯგუფებები. ეს დაჯგუფებები პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოებების, საძმოების და სხვა სახით 
მოგვევლინენ.

ქართული კრიმინალური დაჯგუფებები იმდენად გავლენიანნი გახდნენ, რომ უმეტესი სახელისუფლებო 
სტრუქტურები ჩაანაცვლეს. უფრო მეტიც, 1991-92 წლებში სახელმწიფო  გადატრიალების შედეგად, 
ძალაუფლების სათავეში აღმოჩნდა ტრიუმვირატი (თ.სიგუა, თ.კიტოვანი და ჯ.იოსელიანი), რომლის 
ერთ-ერთი წევრი წარსულში ცნობილი და გავლენიანი „კანონიერი ქურდი“ ჯაბა იოსელიანი იყო.  ეს 
პერიოდი შეიძლება შეფასდეს, როგორც სახელმწიფოს სრული დეზორგანიზების პერიოდი, რომელიც 
ხასიათდებოდა ძალადობრივი დანაშაულებით და სხვადასხვა კრიმინალური დაჯგუფებების მკვეთრი 
ზრდით137. სიტუაცია შედარებით შეიცვალა 90-იანი წლების ბოლოს 2000-იანი წლების დასაწყისში, 
რაც შედარებით პოლიტიკურ სტაბილურობაში და კრიმინოგენური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში 
გამოიხატებოდა. თუმცა ქვეყანაში ჯერ კიდევ საკმაოდ მჭიდრო კავშირი არსებობდა ჩინოვნიკებსა 
და ორგანიზებული დანაშაულის წარმომადგენლებს შორის და კორუფციასაც არნახული მასშტაბები 
ჰქონდა.

5. ეტაპი (2003-2012 წლები) -  2003 წლის „ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ ჩატარებული პოლიტიკური, 
სტრუქტურული და სამართლებრივი რეფორმები, ახალი საკანონმდებლო ბაზა. 

„ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ არსებითად შეიცვალა საქართველოში სახელმწიფოს 
დამოკიდებულება ორგანიზებული დანაშაულის მიმართ. სახელმწიფოს მიერ გადაიდგა მთელი რიგი 
რადიკალური  ნაბიჯები. ეს პოლიტიკა ზოგადად ცნობილია დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 
„ნულოვანი ტოლერანტობის“ სახელით138. ალბათ ნაადრევია ამ ეტაპზე სახელმწიფო პოლიტიკის 
შედეგების ერთიანად შეფასება, ვინაიდან მას შემდეგ საკმაოდ მცირე პერიოდია გასული და შემდგომში 
აუცილებელი იქნება უფრო სიღრმისეული ანალიზი, თუმცა აუცილებლად უნდა შევეხოთ მთელ რიგ 
საკითხებს, რამაც არსებითი გავლენა მოახდინა ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, 
განსაკუთრებით პენიტენციურ სისტემაში.

ამ ეტაპზე უკვე შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ საკმაოდ ეფექტური იყო სახელმწიფოს მიერ გადადგმული 
ნაბიჯები, განსაკუთრებით კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით139. კორუმპირებული სახელმწიფო 
აპარატი არის ორგანიზებული დანაშაულის ერთ-ერთი ძირითადი მასაზრდოებელი, რის გამოც 
კორუფციის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯის შედეგად მნიშვნელოვნად შესუსტდა საქართველოში 
„კანონიერი ქურდების“  მფარველები და ფინანსური წყარო.

მარტო პენიტენციურ დაწესებულებაში წესრიგის დამყარებისა და პოლიციის მიერ კრიმინალთან 
ბრძოლის გააქტიურებით, შეუძლებელი იქნებოდა ორგანიზებული დანაშაულების ლიდერების 
გისოსებს მიღმა მოხვედრა, რადგან, როგორც წესი, მათ მიერ ხდებოდა კრიმინალური აქტების დაგეგმვა 
და არა აღსრულება. შესაბამისად, 2005 წლის 20 დეკემბერს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი 
„ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ“. კანონით მოხდა „კანონიერი ქურდის“, „ქურდული 
სამყაროსა“ და „რეკეტიორის“ განმარტება და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში იმავე 
თარიღით შეტანილი ცვლილებებით განისაზღვრა შესაბამისი სანქციები. . სამოქალაქო საპროცესო 
კოდექსში შევიდა დამატებები, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი გახდა ორგანიზებული 
დანაშაულების წარმომადგენელთათვის უკანონო გზით შეძენილი ქონების ჩამორთმევა. მითითებული 
საკანონმდებლო ცვლილება-დამატებებით ორგანიზებული დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლა და 
მისი პრევენცია, სრულიად ახალ საფეხურზე გადავიდა. 

137   გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 75.
138  საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში 2006 წლის 14 თებერვალს.  http://www.civil.ge/geo/article.php?id=11761.
139  საერთაშორისო გამჭირვალობა: 2012 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსი საქართველოში. http://transparency.ge/post/corruption-perception-
index-cpi/2012-tslis-koruptsiis-aghkmis-indeqsi.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო ის რეფორმები, რომლებიც განხორციელდა პენიტენციურ სისტემაში 
„კანონიერი ქურდების“ გავლენის შემცირების მიზნით. ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი იყო ყველა 
„კანონიერი ქურდის“ ერთ დაწესებულებაში განთავსება, კერძოდ,  თბილისის N7 დაწესებულებაში. 
როგორც უკვე ავღნიშნეთ, ხელისუფლების მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი წააგავს 50-იანი წლების 
ბოლოს საბჭოთა ხელისუფლების მიერ N6 კოლონიის დაარსებას (ე.წ „თეთრი გედი“) და იქ ყველა 
„კანონიერი ქურდების“ მოთავსებას. 

აღნიშნულმა ღონისძიებამ მნიშვნელოვნად შეამცირა „კანონიერი ქურდების“ გავლენა სხვა 
დაწესებულებებზე. ამის პარალელურად მთლიანად ქვეყანაში ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის 
ერთიანმა პოლიტიკამ მინიმუმამდე დაიყვანა „კანონიერი ქურდების“ გავლენა ქვეყანაში. 

თუმცა, ასევე შეიძლება უკვე ითქვას, რომ „ნულოვანი ტოლერანტობის“ პოლიტიკამ შექმნა საკმაოდ 
დიდი პრობლემები, ზოგადად სისხლის სამართლის პოლიტიკის განხორციელებისთვის. ამ პოლიტიკის 
შედეგი იყო პენიტენციური დაწესებულებების არანორმალური გადატვირთვა, რაც დაწესებულებებში 
სიტუაციის კონტროლს შეუძლებელს ხდიდა. ამ და სხვა ფაქტორებმა (დაუსჯელობის სინდრომი) ხელი 
შუწყო არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს პატიმრების წინააღმდეგ140, რამაც საბოლოოდ გამოიწვია 
„სისტემური მარცხი“, რომელიც საჯაროდ იქნა გაცხადებული 2012 წლის ბოლოს141.

შეუძლებელია ამ ეტაპისთვის აღნიშნულ პერიოდში გადადგმული ყველა ნაბიჯი ერთმნიშვნელოვნად 
დადებითად ან უარყოფითად შეფასდეს. აუცილებელია  სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯების 
შეფასება და ანალიზი. პირველ რიგში, რომ არ მოხდეს „კანონიერი ქურდის“ ინსტიტუტის, ზოგადად 
ორგანიზებული დანაშაულობის შეუფასებლობა. ამ ფენომენს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გააჩნია 
მუტაციის უნარი, რაც არაერთხელ დაამტკიცა მისი არსებობის სხვადასხვა ეტაპზე. იგი ცდილობს 
და აქვს უნარი აუღოს ალღო ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას, აიღოს პაუზა 
საჭიროების შემთხვევაში, შეცვალოს შიდა წესები, ნორმები და მოძებნოს ალტერნატიული გზები 
გადარჩენისთვის, შემდგომი გაძლიერებისთვის. ამის ნათელი მაგალითია თუნდაც 60-იანი წლები, 
როცა ხელისუფლებამ „კანონიერი ქურდები“ ფაქტობრივად დამარცხებულად გამოაცხადა, შეასუსტა 
ბრძოლა მათ წინააღმდეგ, რითაც დაუშვა უდიდესი შეცდომა, რაც შემდგომში ნათლად გამოჩნდა.

„კანონიერი ქურდების“ ინსტიტუტის ჩამოყალიბებისა და მისი არსებობის ეტაპების განხილვა 
მნიშვნელოვანია ზოგადად ამ ფენომენის გასააზრებლად. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, შეუძლებელია ამ 
ფენომენის საფუძველზე აღმოცენებული სუბკულტურა შევისწავლოთ, თუ არ ვიცით მისი წარმოშობის 
ისტორია, როგორ მიმდინარეობდა მისი ევოლუცია, სად პოულობდა ყველაზე მეტ საყრდენს და რა 
ფაქტობრივი გარემოებები უწყობდა ხელს მას არსებობის შენარჩუნებაში. ზუსტად ამ მიზნით არის 
წარმოდგენილი ეს მოკლე ისტორიული მიმოხლვა. ეს ინფორმაცია ხელს შეგვიწყობს საქართველოში 
კრიმინალურ სუბკულტურასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხები უფრო დეტალურად 
განვიხილოთ.

„ქურდული კანონები“

 ე.წ.“ქურდული კანონები“ პირველადი ფორმით ჩამოაყალიბეს „ჟიგანებმა“ 20-იან წლებში და 
ეს ძირითადად ოპოზიციურ განწყობებს გამოხატავდა. 30-იან წლებში „ურკებისა“ და „ჟიგანების“ 
დაპირისპირების შედეგად, როდესაც დაწესებულებების ადმინისტრაციის ხელშეწყობით 
გავლენისთვის ბრძოლაში წარმატებას „ურკებმა“ მიაღწიეს, მათ ჩამოაყალიბეს ე.წ. „ქურდული 
კანონები“. სავარაუდოდ უკვე  ამის შემდეგ იწოდება ეს ჯგუფი „კანონიერ ქურდებად“. პირველად 
ჩამოყალიბებული „ქურდული კანონები“ შემდეგი დებულებებისგან შედგებოდა142:

1. ქურდული იდეის ერთგულება;
2. სამართალდამცავ ორგანოებთან კონტაქტის დაუშვებლობა;
3. უარი ნებისმიერი ფორმით სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობაზე;
4. სხვა ქურდების პატივისცემა და თანადგომა;
5. ახალი წევრების, განსაკუთრებით ახალგაზრდების ჩართვის ვალდებულება;
6. პოლიტიკური მოღვაწეობის აკრძალვა;
7. კონტროლი დაწესებულებებში, კონფლიქტების გარჩევა, ადგილებზე ქურდების ძალაუფლების 

დამყარება;
8. უარი ჩვენების მიცემაზე, დანაშაულის აღიარებაზე;
140  საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2011 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. http://ombuds-
man.ge/uploads/other/0/85.pdf .
141  საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება, 19.09.2012წ. http://www.ambebi.ge/politika/61187-mikheil-saakashvili-realurad-mokhda-sistemuri-marck-
hi.html. 
142  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 116-117.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

9. საკუთრების და დანაზოგის არქონა;
10. ოჯახის არყოლა;
11. პერიოდული პატიმრობა;
12. უარი იარაღზე;
13. ნებისმიერ პირობებში მუშაობაზე უარი;
14. „ჟარგონის“ ცოდნა;
15. ქურდული სალაროს შევსება;
16. ჩაწერის (რეგისტრაციის) არქონა.

„კანონიერ ქურდებს“ საწყისი ეტაპიდანვე ახასიათებდათ ასევე გარკვეული თავისებურებები143: 

1. „კანონიერი ქურდი“ ყველაფერს თავისი ხელით უნდა აკეთებდეს; 
2. შემგუებლობის უნარი (ტაქტიკის სწრაფად ცვლა გარემოებების შესაბამისად); 
3. სიმკაცრე და ანგარიშსწორება განდგომილებისადმი; 
4. „კანონიერი ქურდების“ გმირული სახე ხალხში.

შესაძლებელია ასევე გარკვეულწილად გავმიჯნოთ ქურდული და ციხის კანონები. ქურდული კანონები 
არის სავალდებულო შესასრულებელი ქურდების მიერ, თუმცა უმეტესი დებულებების შესრულება 
ევალებათ ასევე სხვა პატიმრებს. ამიტომ შესაძლებელია ვისაუბროთ ცალკე „ციხის კანონებზე“144, 
რომლებიც ყველა პატიმარზე ვრცელდებოდა:

1. „საერთო სალაროში“ წილის შეტანის ვალდებულება;
2. კრძალავს ძალადობის გამოყენებას „კანონიერი ქურდების“ მიმართ;
3. მშობლების, უფროსების პატივისცემა;
4. შეურიგებელია დაბეზღებისადმი;
5. კრძალავს უსაფუძვლოდ რაიმეს წართმევას;
6. კრძალავს ვინმეს მიმართ მტკიცებულებების გარეშე ბრალდების (პრეტენზიის) წაყენებას;
7. კრძალავს შეურაცხოფას, უცენზურო გინებას;
8. კრძალავს თავისიანების გაქურდვას;
9. კრძალავს ოფიციალურ ორგანოებთან თანამშრომლობას.

„ციხის კანონების“ დაცვა  სავალდებულო იყო, როგორც „კანონიერი ქურდებისთვის“, ასევე სხვა 
პატიმრებისთვის, ხოლო ზემოთ აღნიშნული ზოგიერთი დებულების დაცვა მხოლოდ „კანონიერი 
ქურდებისთვის“ იყო სავალდებულო. კრიმინალური ავტორიტეტები ცდილობენ ე.წ. „ციხის 
კანონებით“, კრიმინალური სუბკულტურის თავისებურებების გამოყენებით, თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებებში მიაღწიონ სრულ გავლენას პატიმართა ყველა კატეგორიაზე. 

თუმცა, როგორც აღვნიშნეთ, კრიმინალური სუბკულტურის არსებობის სხვადასხვა ეტაპზე, „კანონიერი 
ქურდები“ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობის შესაბამისად ცვლიდნენ 
პირველად წესებსა და ნორმებს. 

პირველი წესი რომლის შეცვლაც მოხდა იყო 40-50-იან წლებში და შეეხებოდა სახელმწიფო 
სტრუქტურებთან თანამშრომლობას. ეს ცვლილება გამოიწვია მეორე მსოფლიო ომში „კანონიერი 
ქურდების“ ნაწილის მონაწილეობამ.

დაახლოებით უკვე 60-იანი წლებიდან „კანონიერი ქურდებისთვის“ არ წარმოადგენდა აუცილებელ 
მოთხოვნას, რომ მას ოჯახი არ უნდა ყოლოდა და არ უნდა ჰქონოდა პირადი საკუთრება.

შემდეგი წესი, რომელიც უკვე 60-70 იან წლებში შეიცვალა არის, ეკონომიკური სარგებლის მიღების 
მიზნით სახელმწიფო ჩინოვნიკებთან კორუფციულ გარიგებებში შესვლა და შეთანხმება, რომ მათგან 
შემოსავლის 10% მიეღოთ. ეს შემოსავალი არამარტო ე.წ. ქურდულ სალაროში შედიოდა, არამედ 
ისინი ამ თანხებს პირადი კომფორტისთვის და ფუფუნებისთვის მოიხმარდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ 
უკვე ამ პერიოდიდან ქურდული ცხოვრების წესი „კანონიერი ქურდების“ მხრიდან გადაიქცა ანგარების 
შენიღბვის განსაკუთრებულ ხერხად145. 
143  გ.პოდლესკიხი, ა.ტერეშონოკი, კანონირი ქურდები: ნახტომი ხელისუფლებისკენ, ქუთაისი, 1995წ, გვ.166-167 . 
144  Ю. К. александров,  очерки  криминальной  субкултури, 2001. – 37c.  
145  გ.ნაჭყებია, გ.გორაშვილი, გ.მამულაშვილი, ნ.თოდუა, რ.გოგშელიძე, დ.სულაქველიძე, ი.დვალიძე, ორგანიზებული დანაშაულის 
თანამედროვე გამოვლინებების კრიმინალიზაცისა და სამართალშეფარდების პრობლემები ქართულ სისხლის სამართალში, თბილისი, 
2012წ, გვ. 493.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

 „კანონიერ ქურდად“ გახდომისთვის სავალდებულო მოთხოვნას უკვე აღარ წარმოადგენდა , 
პირის პატიმრობაში ყოფნა (შემდგომში დეტალურად შევეხებით „კანონიერ ქურდად“ კურთხევის 
პროცედურებს).

გარდა ამისა, 70-80 წლებში „კანონიერი ქურდების“ მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება,  ძალაუფლების 
გამყარების მიზნით, პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩართულიყვნენ. ეს ყველაფერი შემდგომში ნათლად 
გამოჩნდა 90-იანი წლების დასაწყისში.

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება, „ქურდულ კანონებში“ განხორციელდა უკვე 2003 
წლის შემდეგ, როცა ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ სახელმწიფოს მხრიდან საკმაოდ 
გაბედული და ეფექტური ნაბიჯები იქნა გადადგმული. „კანონიერმა ქურდებმა“ შეცვალეს წესი, 
რომელიც გულისხმობდა ჩვენების მიცემაზე უარის თქმას სამართალდამცავი ორგანოებისთვის. ამ 
წესში ცვლილება ძირითადად გამოიყენეს იმ მიზნით, რომ მათთვის არასასურველი ოფიციალური 
თანამდებობის პირები მოეშორებინათ. საკმაოდ ხშირი იყო კოლექტიური განცხადებები და საჩივრები 
პატიმრების მხრიდან ამა თუ იმ ჩინოვნიკის წინააღმდეგ, სადაც მათ სხვადასხვა საკითხებში სდებდნენ 
ბრალს. ხშირ შემთხვევაში ასეთი სახის განცხადებები და საჩივრები უსაფუძვლო იყო.

განსაკუთრებით საინტერესოა კონკრეტული მაგალითი, თუ როგორ მოიშორეს ქ.რუსთავში ერთ-ერთი 
დაწესებულების დირექტორი:

„2012 წლის ციხის სკანდალური ფაქტების გახმაურების შემდეგ, ქვეყანაში მოხდა ხელისუფლების 
ცვლილება. მთლიანად შეიცვალა მაშინდელი პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელობა. ეს პერიოდი 
გამოირჩეოდა პატიმრების მხრიდან ხშირი საპროტესტო აქციებით ). ამ პერიოდში უკვე გამოიკვეთა 
მცდელობა კრიმინალური ავტორიტეტების მხრიდან, აღედგინათ ძველი გავლენა დაწესებულებებში. 
ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაცია და საზოგადოებაში არსებული განწყობები, კრიმინალურმა 
ავტორიტეტებმა საწყის ეტაპზე ეფექტურად გამოიყენეს და დაწესებულებების უმრავლესობაში 
თავიანთი გავლენის დამყარება შეძლეს. რუსთავის ერთ-ერთი დაწესებულების ახლად დანიშნულმა 
დირექტორმა უარი განაცხადა რაიმე სახის გარიგებაში შესულიყო კრიმინალურ ავტორიტეტებთან და 
შეეცადა დაწესებულებაში დაემყარებინა წესრიგი. მისი დანიშვნიდან დაახლოებით 1 კვირის მერე იწყება 
ამ დაწესებულებაში პატიმართა მასობრივი პროტესტი პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელის 
მიმართ. მას ბრალი დასდეს პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობაში და მუქარაში. პატიმრების 
მხრიდან დაიწერა კოლექტიური საჩივრები ამ პიროვნების მიმართ. პენიტენციური ადმინისტრაციის 
მაშინდელმა ხელმძღვანელობამ საჩივრებში დაფიქსირებული ფაქტების დადგენამდე დროებით 
შეუჩერა დირექტორს უფლებამოსილება (რაც ალბათ შეცდომა იყო). დირექტორმა შემდგომში დატოვა 
თანამდებობა, ხოლო საჩივრებში აღნიშნული ფაქტები არ დადასტურებულა. ამ პატარა წარმატების 
შემდეგ, ამ დაწესებულებაში, შემდგომში უკვე ახალი ადმინისტრაციის კონტროლი მინიმუმამდე იყო 
დაყვანილი. დაწესებულებაში ყველაფერს აკონტროლებდნენ კრიმინალური ავტორიტეტები, ე.წ. 
„მაყურებლები“. მოგვიანებით  სიტუაცია იმდენად დამძიმდა , რომ 2013 წლის დასაწყისში, აღნიშნული 
დაწესებულება დროებით, საერთოდ დახურეს  და პატიმრები სხვა დაწესებულებებში გადაანაწილეს. 
სხვა ნაბიჯები ფაქტობრივად არაეფექტური გამოდგა“.

„კანონიერი ქურდების“ ინსტიტუტი პირველადი ფორმიდან, ეტაპობრივად გარდაიქმნა კლასიკურ 
კრიმინალურ-მაფიოზურ დაჯგუფებად. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი ნორმები, რომლებიც 
თავდაპირველ ეტაპზე ჩამოყალიბდა, დღესაც იმავე ფორმით არსებობს. კერძოდ:

1. ზოგადად ქურდული იდეების ერთგულება;
2. სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის დაუშვებლობა. (თუმცა უნდა აღინიშნოს, 

რომ უამრავი წყარო ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ „კანონიერი ქურდების“ უმრავლესობა 
სამართალდამცავ ორგანოებთან აქტიურად თანამშრომლობდა;)

3. თავიანთ წრეებში ახალი წევრების, განსაკუთრებით ახალგაზრდების ჩართვის ვალდებულება. ეს 
ფაქტი აიხსნება ძირითადად იმით, რომ აუცილებელია „მომავალი თაობის“ აღზრდაზე ზრუნვა;

4. უარი ჩადენილი დანაშაულის აღიარებაზე;
5. ნებისმიერ პირობებში მუშაობაზე უარის თქმა;
6. ქურდული სალაროს (ე.წ. „ობშიაკის“) შევსება.

თუ მივაქცევთ ყურადღებას ძირითადი ცვლილებები, რაც ამ წესებში განხორციელდა, უმეტეს 
შემთხვევაში შეეხება პირადად „კანონიერ ქურდებს“.  ეს ცვლილებები ნაკლებად აისახა ე.წ. „ციხის 
კანონებზე“, რომლებიც ყველა პატიმრისთვის არის სავალდებულო შესასრულებელი. ამის მიზეზი 
უპირველეს ყოვლისა არის კონტროლისა და გავლენის შენარჩუნების მცდელობა პატიმრებზე. 
თუ გარკვეული ცვლილებები შეეხო ზოგადად პატიმრებსაც, მხოლოდ ე.წ. „ქურდულ კანონებში“ 
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

ცვლილების შეტანის გამო (მაგ. ჩვენების მიცემა) და იმ მიზნით, რომ ძალაუფლება შეენარჩუნებინათ.

„ქურდული სანქციები“

როგორც ყველა კანონის დარღვევისთვის, ასევე „ქურდული კანონების“ დარღვევისთვის თავიდანვე 
ჩამოყალიებებული იყო გარკვეული სანქციები. ეს წესები, სხვა წესების მსგავსად, დროთა განმავლობაში 
სახეცვლილებას განიცდიდა. სანქციებიდან შეიძლება გამოვყოთ უშუალოდ როგორი სახის სანქციები 
გამოიყენება „კანონიერი ქურდის“ წინააღმდეგ და ზოგადად სხვა პატიმრების მიმართ, რომლებიც ამ 
რანგს არ განეკუთვნებიან. „კანონიერი ქურდების“ მიმართ გამოიყენება146:

1. სახალხოდ სილის გაწვნა - ეს შეიძლება მხოლოდ ქურდმა გააკეთოს, ძირითადად უსაფუძვლო 
შეურაცხყოფისთვის;

2. „ყურებში ჩარტყმა“, „გაჩერება“ - ამ დროს გადაყავთ უფრო დაბალ კატეგორიაში, ე.წ. „არაქურდული 
საქციელის“ გამო, „არაქურდად“ აცხადებენ;

3. სიკვდილი - მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში, საერთო კრებაზე „სხოდკაზე“ „კანონიერი ქურდების“ 
მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე.

„კანონიერი ქურდის“ სტატუსის შეჩერების თაობაზე დოკუმენტური ფაქტის მოძიება შესაძლებელია 
ინტერნეტ სივრცეში. ვიდეოჩანაწერები ეხება სხვადასხვა „კანონიერი ქურდის“, ე.წ. „გაჩერებას“, 
არაქურდად გამოცხადებას, რომელიც ქ.თბილისის N7 დაწესებულებაში არის გადაღებული. 147. 
„კანონიერი ქურდის“ გაჩერება შეუძლია მხოლოდ „კანონიერ ქურდებს“ „სხოდკაზე“ და აუცილებელია 
ამის დეტალურად დასაბუთება.

სხვა დანარჩენი დამნაშავეების მიმართ არსებობს სხვადასხვა სახის სანქციები, რომლებიც 
გამოიყენებოდა საწყის ეტაპზე:

1. ცემა;
2. მამათმავლობის ძალადობრივი აქტი  - ყველაზე დამამცირებელ ჯგუფში გადაყვანა (ე.წ. „ქათმებში“);
3. დაკავებული სტატუსის ჩამორთმევა, (ყურებში ჩარტყმა) - უფრო დაბალ კატეგორიაში გადაყვანა;
4. პარაფინი, მამათმავლობის სიმბოლური აქტი;
5. ხელების (ფეხების) დამტვრევა;
6. ე.წ. „ფუფლიჟნიკად“ გამოცხადება - გამოიყენება იმ პირთა მიმართ, ვინც წააგო აზარტული თამაშის 

დროს და ვერ გადაიხადა დროულად;
7. სიკვდილი - საკმაოდი იშვიათად გამოიყენებოდა და ისიც საკმაოდ უხეში დარღვევისთვის თუმცა  

ამისთვის  „კანონიერი ქურდის“ თანხმობა იყო საჭირო.

უნდა აღინიშნოს, რომ დღესდღეობით ზოგიერთი სანქციები აღარ არის მიჩნეული ბოლომდე 
მისაღებად. ეს ეხება მამათმავლობის ძალადობრივ და სიმბოლურ აქტებს. თუმცა არც თუ იშვიათად 
პრაქტიკაში მსგავსი ფაქტები ისევ ფიქსირდება. მაგალითად:

„2011 წელს ერთ-ერთ პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმარ X-ს, ვისი „გაფუჭებაც“ უნდოდათ, 
ძილის დროს პატიმარმა Y-მა ტუჩებზე დაადო „სასქესო ორგანო“. ამ ფაქტის საფუძველზე  პატიმარ 
X-ს შეეცვალა სტატუსი და დაქვეითდა „ქათმების“ კატეგორიაში. პატიმარ Y-ს შემდგომში სხვა უფრო 
ავტორიტეტულმა პატიმრებმა პასუხი მოთხოვეს და ისიც „ქათმების“ კატეგორიაში დააქვეითეს. თუმცა 
ამან ვერ შეცვალა პატიმარ X-ს სტატუსი“.

დღესდღეობით პრაქტიკაში საკმაოდ ხშირად გამოიყენება სანქციის სახე, ე.წ. „დაყენება“. ეს შეიძლება 
გარკვეულწილად იყოს „ყურებში ჩარტყმის“ ანალოგი. ამ სანქციის გამოყენება ხდება სხვადასხვა 
სახის არასწორი საქციელის გამო. დამსჯელი შეიძლება იყოს მხოლოდ კრიმინალური ავტორიტეტი 
ე.წ. „მაყურებელი“ ან „მაყურებლები“. ამ დროს დამნაშავეს არ აქვს წინააღმდეგობის გაწევის უფლება. 
„დაყენების“ დროს „მაყურებელი“ მხოლოდ რამოდენიმეჯერ ურტყავს ხელს დამნაშავეს. ამ დროს არ 
ხდება ცემა კლასიკური გაგებით. არ შეიძლება „მაყურებელმა“ გამოიყენოს ამ დროს დარტყმისთვის 
რაიმე ნივთი, უფრო მეტიც დარტყმის დროს ხშირ შემთხვევაში ბეჭედსაც კი იხსნიან, რომ მხოლოდ 
სუფთა ხელის გარტყმა მოხდეს. „დაყენების“ დროს ხშირ შემთხვევაში ხდება მხოლოდ დამნაშავის 
დასჯა და ამას მის სტატუსში რაიმე ცვილებები არ მოსდევს. თუმცა შესაძლებელია სტატუსშიც 
განხორციელდეს ცვლილება. 

სუფთა ხელით დარტყმა უნდა მოხდეს აუციებლად „კაი ბიჭის“ მიერ, ხოლო თუ ისჯება იერარქიის 
146  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 119.
147  http://www.youtube.com/watch?v=PxxJhhjzxB0. http://www.youtube.com/watch?v=WdOq7XJWl0Q. http://www.youtube.com/watch?v=TpXxBRT3FMQ.

კრიმინალური სუბკულტურა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში
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ქვედა საფეხურზე მყოფი პირი, მაგალითად ე.წ. „ქათამი“ (ქვემოთ განვიხილავთ), როგორც წესი, მას 
პირიქით, სუფთა ხელით არ ეხებიან და ფეხით ან რაიმე ნივთის გამოყენებით სჯიან. მაგალითად - 
„ერთ-ერთ პენიტენციურ დაწესებულებაში მაყურებელი დასჯის მიზნით ქათმებს ცემდა ხის ძირიანი 
ჩუსტებით და ე.წ. „დრინით“ 148.

დღესდღეობით საკმაოდ ხშირად გამოიყენება ასევე ცემა და ე.წ. „დალეწვა“, იგივე ხელების (ფეხების) 
დამტვრევა სხვადასხვა დარღვევებისთვის. ამ სასჯელის აღსრულებაში შეიძლება მონაწილეობა 
მიიღოს „მაყურებლის“ გარდა სხვა კატეგორიის პატიმრებმაც. უნდა აღინიშნოს, რომ გადაწყვეტილებას 
სანქციების გამოყენების თაობაზე, დღესდღეობით უმეტეს შემთხვევებში იღებენ კრიმინალური 
ავტორიტეტები - „მაყურებლები“. ამის ძირითადი მიზეზი არის ის,  რომ „კანონიერი ქურდები“ აღარ 
არიან დაწესებულებებში და ამ კუთხით ეს ფუნქცია „მაყურებლებმა“ შეითავსეს.

„კანონიერ ქურდად“ კურთხევა, „ნათლობა“

„კანონიერ ქურდად“ ჩამოყალიბებისთვის დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბდა ქურდული სამყაროს 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რიტუალი, „კანონიერ ქურდად“ კურთხევა149. ძნელია იმის თქმა, თუ 
როდის ჩამოყალიბდა ზუსტად ეს ტრადიცია, თუმცა ზოგიერთი ავტორიტეტული „კანონიერი ქურდი“ 
საქართველოში, მაგალითად ჯაბა იოსელიანი საერთოდ უარყოფდა იმ ფაქტს, რომ საწყის ეტაპზე 
რაიმე სახის რიტუალები სრულდებოდა150. თუმცა ამის საპირისპიროდ მეტყველებს უამრავი ფაქტი, 
რომლებიც სხვადასხვა წყაროებშია მითითებული.

„კანონიერ ქურდად“ კურთხევის რიტუალში, ქურდად გახდომამადე, კანდიდატს უწოდებენ ე.წ. 
“პალაჟენეცს“, „მაყურებელს“, „მომავალს“. „მაყურებელი“, „პალაჟენეცი“, როგორც წესი, ქურდად 
გახდომამდე განსაზღვრულ ტერიტორიას (დაწესებულებას) აკონტროლებს „კანონიერი ქურდის“ 
მფარველობის ქვეშ. მათ ზოგ შემთხვევაში „თავადებს“, „თამადას“ უწოდებენ ქართულ სინამდვილეში. 
რაც შეეხება ტერმინს „მომავალი“, ამ ტერმინის ქვეშ ზოგადად მომავალი „კანონიერი ქურდი“ 
იგულისხმება. არის ასევე შემთხვევები, როდესაც „კანონიერ ქურდებს“ მოიხსენიებენ, როგორც 
„მამაო-ს“, რაც საქართველოში არსებული ქრისტიანული, განსაკუთრებით მარლთმადიდებლური 
კულტურის არსებობით უნდა იყოს გამოწვეული.

„კანონიერ ქურდად“ კურთხევისთვის, როგორც წესი, საჭიროა პირს გავლილი ჰქონდეს 3 წლიანი 
გამოსაცდელი ვადა და საჭიროა 2 ან 3 კანონიერი ქურდის რეკომენდაცია. რეკომენდატორი 
გარკვეულწილად პასუხს აგებს თავის კანდიდატზე. „კანონიერ ქურდად“ კურთხევა ხდება ქურდების 
საერთო შეკრებებზე, ე.წ. „სხოდკებზე“.

რეკომენდაციის გაწევის წესი გამოიყენება დღესდღეობით უკვე „მაყურებლების“ მიმართაც. როგორც 
უკვე აღვნიშნეთ სახელმწიფოს მიერ გატარებული რეფორმების შედეგად „კანონიერი ქურდები“ 
ფაქტობრივად აღარ არიან დაწესებულებებში და მათ ფუნქციას ითავსებენ „მაყურებლები“. იმ 
შემთხვევაში თუ „მაყურებელი“ თავისუფლდება თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან ან 
გადადის სხვა დაწესებულებაში, იგი ვალდებულია დატოვოს მემკვიდრე, ვინც იგივე ფუნქციას 
შეასრულებს. მანამდე ეს კანდიდატი „მაყურებელმა“ უნდა დაუხასიათოს და შეუთანხმოს „კანონიერ 
ქურდს“ და აიღოს მასზე პასუხისმგებლობა. „კანონიერი ქურდისთვის“ კანდიდატის შეთანხმებას 
„მაყურებლები“ დღესდღეობით ძირითადად სატელეფონო საუბრებით ახერხენებ. ამჟამად „კანონიერი 
ქურდების“ ძირითადი ნაწილი საქართველოს ფარგლებს გარეთ იმყოფება.

არის კატეგორია პატიმრებისა, რომლებიც „კანონიერი ქურდები“ ვერასოდეს  გახდებიან („ქათმები“, 
„ფუფლიჟნიკები“, „ბეზპრედელშიკები“, „გაქცეულები“, „გადაკეტილები“, ყოფილი ჩინოვნიკები, 
ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები), მაშინ როდესაც არსებობს იერარქიაში ქვედა ფენა (მაგ. 
„პატიოსნები“) რომლებსაც „კარიერული წინსვლის შესაძლებლობა აქვთ“. 

უკანასკნელ პერიოდში, განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან „კანონიერ ქურდად“ კურთხევის 
რიტუალმა დისკრედიტაცია განიცადა. დაფიქსირდა შემთხვევები, როცა ზოგიერთმა ქართველმა 
„კანონიერმა ქურდმა“ ეს ტიტული მოსყიდვით მიიღო. ხშირია შემთხვევები, როდესაც „კანონიერ 
ქურდად“ აკურთხეს ისეთი ადამიანები, რომელთაც ციხე საერთოდ არ უნახავთ151 (მანამდე პატიმრობა 
ერთ-ერთი მთავარი პირობა იყო „კანონიერ ქურდად“ გახდომისთვის). საინტერესოა ასევე ქართველი  
„კანონიერი ქურდების“ თავისებურება ქურდული დინასტიების, ქურდული ოჯახების შექმნის კუთხით. 
148  დრინი - სხვადასხვა ნივთისგან დამზადებული ხელკეტი.
149  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 122-127.
150 ჟურნალ „რეიტინგის“ სტატია, თბილისი, 10.03. 2003წ.  http://www.reitingi.ge/aqtualuri-sakhe/1511-ratom-gakhda-jaba-ioseliani-qurdi-disertacia-
thurme-chemma-dam-damitsera.html?lang=ka-GE.
151  გ.ნაჭყებია, გ.გორაშვილი, გ.მამულაშვილი, ნ.თოდუა, რ.გოგშელიძე, დ.სულაქველიძე, ი.დვალიძე, ორგანიზებული დანაშაულის 
თანამედროვე გამოვლინებების კრიმინალიზაცისა და სამართალშეფარდების პრობლემები ქართულ სისხლის სამართალში, თბილისი, 
2012წ, გვ. 486.
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მაგ. გარდაცვლილ კანონიერ ქურდ ჯემალ (არსენა) მიქელაძის ორივე ვაჟი - მამუკა და ჯემალი 
ქურდები გახდნენ152; „კანონიერი ქურდები“ არიან ძმები კახა და ლაშა შუშანაშვილები და ა.შ.

გარდა ამისა, ძირითადად ადრე მიჩნეული იყო, რომ „კურთხევის“ რიტუალი არ შეიძლება შესრულდეს 
მიმოწერით ან კომუნიკაციის სხვა საშუალებით. თუმცა დღესდღეობით ფიქსირდება სხვადასხვა 
ფაქტები, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, „კანონიერი ქურდის“ skype-ით „მონათვლის“ შესახებ153, 
რაც არ უნდა იყოს ძალიან გასაკვირი ამ ფენომენის ადაპტაციის უნარიდან გამომდინარე.

იერარქია

კრიმინალურ სუბკულტურაში არსებობს იერარქია, რომელიც ფუნქციურად ანაწილებს როლებს მის 
წევრებს შორის. რასაკვირველია „კანონიერ ქურდებს“ დანაშაულებრივი იერარქიის ყველაზე მაღალი 
საფეხური უკავიათ. ეს იერარქია ყველაზე კარგად ჩანს პენიტენციურ სისტემაში, სადაც ფუნქციების 
გადანაწილება ამ წევრებს შორის სამთავრობო დაწესებულებების სტრუქტურას მოგვაგონებს. თუმცა ამ 
იერარქიამ, კრიმინალური სუბკულტურის ჩამოყალიბების შემდეგ გარკვეული ცვლილებები განიცადა, 
განსაკუთრებით  უკვე 2000-იან წლებში ორგანიზებული დანაშაულის  წინააღმდეგ სახელმწიფოს მიერ 
გატარებული პოლიტიკის შემდეგ, რის შემდეგაც „კანონიერი ქურდები“ პენიტენციურ დაწესებულებებში 
(გარდა იშვიათი გამონაკლისისა) აღარ იმყოფებიან. თუმცა საინტერესო იქნება განვიხილოთ, რა სახის 
იყო ეს იერარქია საწყის ეტაპზე, რა შეიცვალა, რამ განიცადა ტრანსფორმაცია და დღეს რა ფორმით 
არის ჩამოყალიბებული. ციხის იერარქია შეიძლება შემდეგი სახით ჩამოვაყალიბოთ154.

„კანონიერი ქურდები“

როგორც უკვე აღვნიშნეთ ქურდები წარმოადგენენ იერარქიის უმაღლეს საფეხურზე მყოფ პირებს. 
მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით პენიტენციურ სისტემაში დაწესებულებებში აღარ იმყოფებიან 
ქურდები, ისინი მაინც ახერხებენ მითითებების მიცემას იერარქიის ქვედა რგოლში მყოფი პირებისთვის 
სხვადასხვა კომუნიკაციის საშუალებებით და ძირითადად საქართველოს ფარგლებს გარედან.

 „ბლატნოები155“, „კაი ბიჭები“.

მათ ადრე ასევე ეძახდნენ „ფახანები“, „ბუგრები“, „შერსტი“. დღესდღეობით საქართველოში ეს 
ტერმინები ნაკლებად გამოიყენება. ეს არის დანაშაულებრივი სამყაროს ერთგვარი „მინი ელიტა“ 
დაწესებულებებში. დღესდღეობით ამ კატეგორიას საქართველოში ძირითადად ეძახიან „ბლატნოეს“ 
და „კაი ბიჭებს“. აღსანიშნავია, რომ „კაი ბიჭის“ ინსტიტუტი შეიძლება ვთქვათ ისეთივე დოზით არის 
გავრცელებული ციხის გარეთაც, თუმცა ციხეში მათ იერარქიულად სულ სხვა ფუნქცია გააჩნიათ. ეს 
არის ის კატეგორია, რომელთა უმრავლესობას აქვს იმის პრეტენზია, რომ გახდნენ „კანონიერი 
ქურდები“. იმ პირებს, რომლებიც აშკარად აფიქსირებენ „კანონიერი ქურდობის“ სურვილს, როგორც 
უკვე აღვნიშნეთ  „მომავალსაც“ უწოდებენ. „ბლატნოე“ „კანონიერ ქურდად“ კურთხევის შემდეგაც 
„ბლატნოედ“ რჩება156. 

„პალაჟენეცები“, „მაყურებლები“

 ეს არის „ბლატნოების“, „კაი ბიჭების“ კატეგორია, რომლებსაც დაწესებულებებში მთლიანი ან 
გარკვეული ნაწილების ზედამხედველები არიან. დღესდღეობით ტერმინი „პალაჟენეციც“ გამოიყენება, 
თუმცა დღესდღეობით ამ კატეგორიის მიმართ ძირითადად ტერმინი „მაყურებელი“ გამოიყენება. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ „მაყურებლების“ როლი მნიშვნელოვნად გაიზარდა „კანონიერი ქურდების“ 
იზოლირების შემდეგ. თითქმის ყველა დაწესებულებაში  არის „მაყურებელი“, რომლებიც ერთგვარად 
„კანონიერი ქურდების“ ფუნქციას ასრულებენ. ისინი მუდმივად ცდილობენ შეინარჩუნონ კავშირი 
გარეთ „კანონიერ ქურდებთან“ და სხვადასხვა საკითხებზე პერიოდულად გაიარონ კონსულტაციები 
და მიიღონ მითითებები. 

„მაყურებლებს“, როგორც წესი, ყავთ ერთი ან ორი თანაშემწე. ასევე ისინი ცდილობენ დაწესებულებებში 
ყველა სექტორში დაამყარონ კონტროლი. ისინი ე.წ. „კაი ბიჭებს“ იყენებენ მხოლოდ ამ ფუნქციების 
შესასრულებლად, მათაც ხშირ შემთხვევაში „მაყურებლებს“ ეძახიან, რომლებიც რაღაც სექტორს 
აკონტროლებენ. ასეთი სახის  „მაყურებლები“ განაწილებულნი არიან საცხოვრებელი კორპუსების 
მიხედვით, საკნებში, სასადილოში, სამედიცინო პუნქტში, საწარმოო ზონაში და საგანმანათლებლო-
სარეაბილიტაციო პროგრამებში (ამის არსებობის შემთხვევაში). უფრო მეტიც არის პატიმართა 
კატეგორია, რომლებიც აკონტროლებენ დაწესებულების ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა 
გადაადგილებას, მორიგეობენ ღამე. მათ დეტალურად აქვთ შესწავლილი თანამშრომელთა 
152  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 146.
153  http://www.internet.ge/?l=GE&m=6&sm=0&ID=12138. 
154  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 148-153.
155  მ.შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2011, გვ. 97.
156  მ.შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2011,, გვ. 97.
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მორიგეობის ყველა ცვლა, იციან რომელი თანამშრომლები არიან უფრო ყურადღებიანები, რომლები 
ნაკლებად. ისინი ასევე ცდილობენ თანამშრომლების ბიოგრაფიის შესწავლას და მათთან კონტაქტზე 
გასვლას სხვადასხვა გზებით, მათგან რაიმე ტიპის სარგებლის მიღების მიზნით. მაგალითად:

„პატიმართა გაკვეული კატეგორია ცდილობს დაწესებულების თანამშრომელთა ე.წ. „დამუშავებას“. 
პირველ ეტაპზე განსაკუთრებით ახალ თანამშომლებთან ცდილობენ მეგობრული ურთიერთობის 
აწყობას. ეკითხებიან - რა უბნელი ხარ? სად ცხოვრობ? ამ ადამიანს იცნობ? დ ა.შ. ამით ცდილობენ 
საერთო ნაცნობის და საერთო შეხების წერტილის პოვნას, რომლის მეშვეობით შეეცდებიან შემდგომში 
ამ ადამიანზე გავლენის მოხდენას. გავლენის მოხდენის მიზანია აკრძალული ნივთის შემოტანა, 
ინფორმაციის გადაცემა/მიღება სხვა პირებზე და ა.შ.“

„მაყურებლები“ მუდმივად აკონტროლებენ, იმყოფება თუ არა დაწესებულების ხელმძღვანელობა 
დაწესებულებაში. მაგალითად:

„რომელიმე ნახევრად ღია (ზონის) ტიპის დაწესებულებაში შიდა პერიმეტრზე ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლის შესვლისას, პატიმრთა გარკვეული რაოდენობა იწყებს სტვენას, რომელიც ყველა 
სექტორზე ვრცელდება. ამის მიზანია გააგებინონ პატიმართა უმავლესობას, რომ ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლები შემოვიდნენ ტერიტორიაზე და ყურადღებით უნდა იყვნენ“.

„მაყურებელებს განსაზღვრული ყავთ პატიმართა კატეგორია, ვინც თვალყური უნდა ადევნოს 
დაწესებულების ხელმძღვანელობის გადაადგილებას. ისინი განაწილებულნი არიან პოსტებზე. 
მაგალითად: საცხოვრებელი ტერიტორიის შემოსასვლელში, სადაც კარგად ჩანს დაწესებულებაში 
შემომსვლელ პირთა ვინაობა; რომელიმე საკანში, საიდანაც კარგად ჩანს დაწესებულების ტერიტორია 
და ა.შ.“

ფუნქციების ასეთი სახის განაწილების მიზანია დაწესებულების ყველა სექტორში შეინარჩუნონ გავლენა 
და დაამყარონ თავისებური წესრიგი. დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დროს ადმინისტრაციის პოზიციას. 
თუ დაწესებულების ადმინისტრაცია ამ პროცესს ხელს არ უწყობს და ცდილობს ხელი შეუშალოს, 
„მაყურებლები“ ვერ ახერხებენ ყველა სექტორზე გავლენის შენარჩუნებას. თუმცა ადმინისტრაციის 
ძალისხმევის მიუხედავად, ხშირ შემთხვევაში, რთულია დაწესებულების ზოგიერთ სექტორზე 
ფუნქციების ასეთი განაწილების აღკვეთა. მაგალითად: 

„საკნის და კორპუსის მაყურებელი ადმინისტრაციის ხელშეწყობის გარეშეც იარსებებს, რთულია ამის 
კონტროლი“. 

„მაყურებლის“ ფუნქციას წარმოადგენს დაწესებულებაში ახალი პატიმრის მიღებისას მისი 
იდენტიფიცირება, თუ რა კატეგორიას წარმოადგენს და შემდგომში მისი განაწილება ფუნქციურად და 
საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. მაგალითად:

„დაწესებულებაში პატიმრის მიღებისას მაყურებელი თანაშემწეებთან ერთად მას ხანგრძლივი 
პერიოდის განმავლობაში ესაუბრება. საუბარი მიმდინარეობს ერთგვარად ჯვარედინი დაკითხვის 
რეჟიმში, ცდილობენ ამ ადამიანის გატეხვას და მისგან ინფორმაციის მიღებას წარსული პერიოდის 
განმავლობაში რაიმე სახის არაქურდული საქციელი ხომ არ ჩაუდენია“.

უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ „მაყურებლების“ არსებობა და მათ მიერ დაწესებულების სხვადასხვა 
სექტორში კონტროლის დაწესება ძირითადად ადმინისტრაციის პირდაპირი ან ირიბი თანხმობით 
ხორციელდება. მაგალითად:

„დაწესებულების ადმინისტრაცია ფაქტობრივად ემორჩილება ციხეში არსებულ იერარქიას და 
ამ იერარქიის მიხედვით ახორციელებს პატიმართა გადანაწილებას საცხოვრებელი სადგომების 
მიხედვით. პატიმრის სტატუსს იერარქიაში, როგორც აღვნიშნეთ, განსაზღვრავს მაყურებელი. 
დაწესებულების ადმინისტრაცია თვითონვე ცდილობს პატიმრების კატეგორიების მიხედვით 
იდენტიფიცირებას მათივე უსაფრთხოების მიზნით, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას სტატუსის 
განსაზღვრის თაობაზე მაყურებლები იღებენ“.

 ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია, რაც მთავარ  „მაყურებელს“ აკისრია არის მედიატორის როლი 
პატიმრებსა და ადმინისტრაციას შორის. პატიმართა ძირითადი ნაწილის თხოვნა და მოთხოვნები 
ადმინისტრაციას „მაყურებლების“ მეშვეობით მიეწოდება. თხოვნების საპასუხოდ „მაყურებელი“ 
ადმინისტრაციას პირდება კონტროლს და წესრიგს დაწესებულებაში, რისი შესაძლებლობაც როგორც 
აღვნიშნეთ მას გააჩნია. მაგალითად:

 „მაყურებლები ადმინისტრაციას პირდებიან, რომ დაწესებულების ადმინისტრაციისათვის ისეთი 
მნიშვნელოვანი ფუნქციები, როგორიც არის შემოწმება, ჩხრეკა უპრობლემოდ ჩატარდება, 
დაარეგულირებენ პატიმრებს შორის არსებულ კონფლიქტებს და ა.შ. ამის საფასურად „მაყურებლები“ 
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

ხშირ შემთხვევაში გარკვეულ პრივილეგიებს ითხოვენ. პრივილეგია პირველ რიგში გულისხმობს 
დაწესებულების ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილებას (ამას ძირითადად იმით ასაბუთებენ, 
რომ წესრიგის დასამყარებლად ჭირდებათ), აკრძალული პროდუქტის მიღებას, აკრძალული 
ნივთებით სარგებლობას და ა.შ“.

პატიმართა იერარქია საკმაოდ კარგად აისახება ასევე საკნებში მათ განლაგებაზე. „მაყურებლის“ 
საწოლი, როგორც წესი, არის ფანჯარასთან ახლოს, მაშინ როცა იერარქიაში ყველაზე დაბალი 
საფეხურზე მყოფი პირის საწოლი იქნება ტუალეტთან („პარაშასთან“) ახლოს. უფრო მეტიც არსებობს 
„მაყურებლების“ საკნები, რომლებიც, როგორც წესი, არის გამორჩეული ნივთებით, ავეჯით და 
მოწყობით (თუ ადმინისტრაცია ამის უფლებას აძლევს). ალბათ ბევრს ახსოვს ორთაჭალაში N5 
საპყრობილეში ფაქტობრივად 2005 წლამდე „კანონიერი ქურდების“ ცნობილი საკანი 4.9. (ეს იყო 
საკნის ნომერი). მის გაუქმებამდე ამ საკანში იყო დაგებული ლამინატი, გაკრული იყო შპალერი, 
პატიმრებს ედგათ მაცივარი და ჰქონდათ სხვადასხვა ნივთები. ეს საკანი შიგნიდან საკნის ასოციაციას 
ფაქტობრივად არ ტოვებდა.

თუ დავაკვირდებით „,მაყურებლის“ ფუნქცია და როლი ემყარება თავის დროზე „ურკებისთვის“, 
„ბლატნოებისთვის“, (შემდგომში უკვე „კანონიერი ქურდები“) ადმინისტრაციების მიერ ჯერ კიდევ 
30-იან წლებში მინიჭებულ ფუნქციებს. მათ ენიჭებოდათ გარკვეული პრივილეგიები (მათ შორის 
დაწესებულების ტერიტორიაზე თავისუფალი გადაადგილება), დაწესებულებაში სხვადასხვა 
კატეგორიაზე კონტროლი და ზოგადად წესრიგის დაცვა დაწესებულებაში.

„მუჟიკები“157, „პატიოსნები“

ეს არის ალბათ პატიმრების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფენა ა , რომელიც დაწებულებაში იმყოფება. ეს 
კატეგორია საკმაოდ პატივისცემით სარგებლობს დაწესებულებაში და მათ ერთგვარი ავტორიტეტიც 
გააჩნიათ. ისინიარ განეკუთვნებიან ნ ე.წ. „ელიტას“ („კაი ბიჭები“, „ბლატნოე“) და ამის გამო მათ არ 
აქვთ უფლება ჩაერიონ ქურდული საკითხების გადაწყვეტაში. უნდა აღინიშნოს, რომ „მუჟიკებს“ თავის 
დროზე ეძახდნენ მათ, ვინც გამოსწორების გზაზე დგას, კეთილსინდისიერად მუშაობს და არ შედის 
დაწესებულების პერსონალთან კონფლიქტში. „მუჟიკები“, იგივე „პატიოსნები“, როგორც წესი, არ 
მონაწილეობენ ქურდული საკითხების გადაწყვეტაში, თუმცა ზოგ შემთხვევებში მათ შეიძლება მოუწიოთ 
„მაყურებლის“ მითითების შესრულებაც. დღესდღეობით ამ კატეგორიას ძირითადად „პატიოსნებად“ 
მოიხსენიებენ.

„ხარები“, „პეხოტა“

ეს არის კატეგორია, რომლებიც შეიძლება ითქვას სანქციების პირდაპირი შემსრულებლები არიან. მათ 
ასევე ჯარისკაცებსაც უწოდებენ. ამ კატეგორიაში შეიძლება „კაი ბიჭებიც“ იყვნენ და ასევე ქვედა ფენის 
წარმომადგენლებიც. ქვედა ფენას („კოზლები“, „ბოზები“, „ნაბოზვრები“, „ქათმები“) ხშირ შემთხვევაში 
შავი სამუშაოს შესასრულებლად იყენებენ. მაგალითად:

„პეხოტას შეიძლება მიეცეს მითითება ადმინისტრაციის წარმოადგენელს ფიზიკური ან სიტყვიერი 
შეურაცხოფა მიაყენონ, დააზიანონ რაღაც ნივთები, დაამზადონ აკრძალული ნივთები და ა.შ“.

„პატიოსნების“ გამოყენება ასეთი სახის სამუშაოს შესასრულებლად, როგორც წესი, რთულია, 
კონკრეტულ პიროვნებებზეა დამოკიდებული. თუმცა ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ „ქურდული სანქციები“ 
მხოლოდ „კაი ბიჭმა“, „ბლატნოემ“ შეიძლება აღასრულოს. ტერმინი „ხარები“ ქართულ სინამდვილეში 
ფაქტობრივად აღარ გამოიყენება.

„კოზლები“158, „აპუშენი“159, „ბოზები“, „ნაბოზვრები“, „გაქცეულები“, გადაკეტილები“

ეს ტერმინები უმეტეს შემთხვევაში ერთმანეთის სინონიმებია. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი 
ფენა პატიმრებისა. ეს არის კატეგორია, ვინც მხილებულია სამართალდამცავ ორგანოებთან 
თანამშრომლობაში, ვინც ვერ გადაიხადა წაგებული თანხა (ე.წ. „თავანი“), ყოფილი „კაი ბიჭები“ 
და „პატიოსნები“, რომლებმაც დაარღვიეს „ქურდული კანონები“ და იერარქიის ქვედა საფეხურზე 
გადაინაცვლეს. ამ კატეგორიის ადამიანები ხშირ შემთხვევაში არიან იზოლირებული მათივე 
უსაფრთხოების მიზნით. მათ ე.წ. ქურდულ საკითხებში ჩარევის უფლება არ აქვთ, უფრო მეტიც, 
ისინი ვალდებულნი არიან შეასრულონ „მაყურებლის“ მითითება (თუ იზოლირებული არ არიან 
და მაყურებლებს ხელი  მიუწვდებათ), წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება მკაცრად დაისაჯონ. 
მაგალითად:
157  მ.შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2011, გვ. 97.
158  მ.შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2011, გვ. 97-98.
159  იქვე, გვ. 98.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

„2012 წელს ერთ-ერთ პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმრებმა გადაწყვიტეს გამოეხატათ პროტესტი 
დაწესებულების ადმინისტრაციის მიმართ. მიზეზი იყო, რომ ადმინისტრაცია არ ასრულებდა მათ 
გარკვეულ მოთხოვნებს. პროტესტის გამოხატვის მიზნით, მათ გამოიყენეს პატიმართა ზემოაღნიშნული 
კატეგორია. ამ პატიმრებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს დაწესებულების თანამშრომლებს, 
არღვევდნენ სხვადასხვა ფორმით დაწესებულების რეჟიმს და არ ასრულებდნენ თანამშრომელთა 
კანონიერ მითითებებს. ამის პარალელურად „მაყურებლები“ მშვიდად ადევნებდნენ თვალყურს 
მიმდინარე პროცესს და თვითონ ამ პროცესში არანაირ მონაწილეობას არ იღებდნენ“. 

ამ კატეგორიას „მაყურებლები“ და „კაი ბიჭები“ იყენებენ ე.წ. „შესტიორკებად“160, „შნირებად“  (ტერმინი, 
პატიმრების კატეგორიისა, როცა ზედა ფენის ყველა მითითებას ასრულებენ.) მათთეორიულად 
აქვთ შესაძლებლობა დაკარგული სტატუსი აღიდგინონ, ისევ გახდნენ  „კაი ბიჭები“, „პატიოსნები“. 
მაგალითად: 

„კაი ბიჭებს, პატიოსნებს უფლება აქვთ რომელიმე ავტორიტეტულ მაყურებელთან ან კანონიერ 
ქურდთან დააყენონ საკითხი, რომ მათი დაქვეითება არასწორი იყო. მათ ეს უნდა დაასაბუთონ. 
სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში, ის პირები, ვინც მათ სტატუსი არასწორად განუსაზღვრა ისჯებიან 
ანალოგიური წესით, სტატუსში დაქვეითებით. თუმცა ე.წ. „ქათმებს“ სტატუსის აღდგენის თეორიული 
შანსიც კი არ აქვთ“.

ტერმინი „კოზლები“ და „აპუშენი“ დღევანდელ სინამდვილეში ხშირად აღარ გამოიყენება.

მუშა პატიმრები, „აბსლუგა“

ეს არის პატიმართა კატეგორია, რომლებიც მუშაობენ დაწესებულების სამეურნეო მომსახურეობაში.. 
მაგალითად, საჭმლის დარიგება, დაწესებულების დასუფთავება და ა.შ. მათ ამისთვის ადმინისტრაციის 
მხრიდან გარკვეული პრივილეგიები ენიჭებათ. დღესდღეობით ისინი მცირე ხელფასსაც იღებენ.. მუშა 
პატიმარი, როგორც წესი, არის ნებისმემიერი კატეგორიის პირი, გარდა „მაყურებლების“, „კაი ბიჭებისა“. 
თუმცა ასევე არის სამუშაოს ფორმა, მაგალითად ტუალეტის დალაგება, რომელსაც, როგორც წესი, 
მხოლოდ იერარქიაში ქვედა საფეხურზე მყოფი პატიმრები ე.წ „ქათმები“.ასრულებენ. 

„პიდარასტები“, „ქათმები“

ეს არის ციხის იერარქიაში ყველაზე დაბალი და უუფლებო ფენა. დღესდღეობით ამ კატეგორიას 
ძირითადად მოიხსენიებენ „ქათმებად“. ამ კატეგორიში შეიძლება მოხვდეს:

1. თუ პირი  არის ჰომოსექსუალი; 
2. თუ პირის მიმართ განხორციელდა სექსუალური ძალადობის იძულებითი ან სიმბოლური აქტი. ეს 

მეთოდი ხშირად გამოიყენება პატიმართა ე.წ. „გასაფუჭებლად“. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პირის 
ნების საწინააღმდეგოდ ხდება და შეიძლება მოძალადეც დაისაჯოს, თუნდაც იმავე კატეგორიში 
გადაყვანით, ასეთი აქტის შემდეგ პირი ასეთი სტატუსის მატარებელი ხდება ავტომატურად;

3. გაუპატიურებისთვის მსჯავრდებული პატიმრები. საინტერესოა რომ ამ მიმართულებით შიდა წესები 
ხშირად იცვლება. დღესდღეობით ფაქტობრივად სრულწლოვანი ქალის გაუპატიურება აღარ 
იწვევს ამ კატეგორიაში გადაყვანას. თუმცა არასრულწლოვანი გოგოს ან ბიჭის გაუპატიურება 
ისჯება ე.წ. „ქათმების“ კატეგორიაში გადაყვანით. 

ხშირი არის შემთხვევები, როცა „ქათმების“ კატეგორიაში ხვდებიან სრულიად გაუგებარი და უაზრო 
მიზეზებით. მაგალითად: „შხაპის მიღების დროს შემთხვევით ხელი მოუხვდა სხვის პატიმრის სასქესო 
ორგანოზე“ , „ან შეხედა სასქესო ორგანოს“ და ა.შ. 

პრაქტიკაში იყო შემთხვევა, როცა „მაყურებლები“ ცდილობდნენ დაკავშირებოდნენ კრიმინალურ 
ავტორიტეტებს, „კანონიერ ქურდებს“ და მიეღოთ უფრო კომპეტენტური პასუხი ისეთ საკითხზე, 
რომელიც სასაცილო და აბსურდულად შეიძლება მოგვეჩვენოს, თუმცა საინტერესო დასკვნის 
საშუალებას მოგვცემს:

ერთ-ერთ პენიტენციურ დაწესებულებაში იყო პატარა აუზი რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა 
(პატარა შადრევანთან ერთად არსებობდა და არ იყო თავდაპირველად საბანაოდ განსაზღვრული). 
ერთ ნაწილში ბანაობდნენ „კაი ბიჭები“ და „პატიოსნები“, ზოგადად ზედა ფენა, ხოლო მეორე 
ნაწილში ე.წ. „ქათმები“. ამ ბანაობის დროს ხანდახან აუზის ერთი ნაწილიდან მეორეში წვეთები 
ისხმებოდა. საკითხი, რომლის გარკვევასაც „მაყურებლები“ ცდილობდნენ (თვითონ არ ჰქონდათ ამ 
კითხვაზე პასუხი) იყო შემდეგი:  - იმ შემთხვევაში, თუ აუზის იმ ნაწილიდან, სადაც „ქათმები“ ბანაობენ 
160  მ.შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2011, გვ. 97.

კრიმინალური სუბკულტურა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

გადმოისხმება წვეთები აუზის მეორე ნაწილში, ეს ხომ არ შეიძლებოდა გამხდარიყო „კაი ბიჭების“ ე.წ 
„გაქათმების“ მიზეზი“.

ე.წ. „ქათმებს“, როგორც წესი იყენებენ ე.წ. „შნირებად“, ალაგებინებენ საკნებს, არეცხინებენ ჭურჭელს. 
ისინი აუცილებლად ცალკე საკანში ცხოვრობენ, რომელსაც „საქათმეს“ უწოდებენ. სხვა კატეგორიის 
პატიმრებს, როგორც წესი, ამ საკანში შესვლა ეკრძალებათ. თუმცა ზოგიერთ დაწესებულებაში 
ფიქსირდება ფაქტები, რომ ამ საკანში მცირე ხნით შესვლა აღარ წარმოადგენს „ქურდული კანონის“ 
დარღვევას, მაშინ როცა ადრე ასეთ საკანში ფეხის დადგმაც კი ავტომატურ „გაქათმებას“ იწვევდა. 
მაგალითად:

„არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში ქათმების საკანში ჩვეულებრივ შედიან სხვა კატეგორიის 
პატიმრები. ერთადერთი პირობა ამ საკანში შესვლის არის, ის რომ დიდხანს ამ საკანში არ უნდა 
გაჩერდნენ და საკნის კარები არ უნდა ჩაკეტონ“.

სხვა კატეგორიის პატიმრებს ეკრძალებათ „ქათმებთან“ ახლო კონტაქტი - ხელის ჩამორთმევა, მათთან 
ერთად ჭამა და თამაში. მაგალითად: 

„პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ სასადილოებში სადილის დროს, უმეტეს შემთხვევაში 
„ქათმები“ არ იმყოფებიან. ისინი, როგორც წესი, სადილობენ ამავე სასადილოში სხვა პერიოდში 
ან უშუალოდ საკნებში. არის დაწესებულებები, სადაც ქათმების ადგილი ცალკე არის გამოყოფილი 
სასადილოში, კუთხეში და იქ სადილობენ. თუმცა ეს არის იშვიათი გამონაკლისი“.

სამწუხაროდ დაწესებულებების პერსონალი ხშირ შემთხვევაში თვითონ უწყობს ხელს ე.წ „ქათმების“ 
დისკრიმინაციას. მაგალითად:

„უმეტეს შემთხვევაში, სხვა პატიმრების მსგავსად, დაწესებულების პერსონალი თვითონაც არ ართმევს 
ხელს ე.წ. „ქათმებს“და მათთან ახლო კონტაქტს ერიდება“.

„ქათმებს“ „მაყურებლები“ ასევე ხშირად იყენებენ აკრძალული ნივთების დასამზადებლად. მაგალითად:

 „2012 წელს ერთ-ერთ პენიტენციურ დაწესებულებში მოხდა პატიმრების ამბოხი, ე.წ. „ბუნტი“. „ბუნტის“ 
აღკვეთის შემდეგ დაწესებულების ადმინისტრაციამ ჩხრეკის შედეგად ამოიღო დიდი ოდენობით 
კუსტარულად დამზადებული ბასრი და მჭხვლეტავი ნივთები, ე.წ. „შტირები“, რომელებიც როგორც 
შემდგომ აღმოჩნდა დამზადებული იყო ძირითადად „ქათმების“ მიერ, „მაყურებლის“ მითითებით“.

წარსულში ასევე არსებობდა პატიმართა კატეგორია, რომლებსაც „მეხამრიდები“ ეწოდებოდათ. 
ისინი „კანონიერ ქურდებს“, ავტორიტეტებს  იურიდიული კუთხით იცავდნენ, დანაშაულის თავის 
თავზე აღებით. ესეთი ტერმინი ჩვენ ფაქტობრივად აღარ გვხვდება, თუმცა ფიქსირდება სხვადასხვა 
კატეგორიის პატიმრების მიერ დანაშაულის თავის თავზე აღების ფაქტები. 

არსებობს ასევე უქონელი პატიმრების მიმართ ზრუნვის შემთხვევები, მათ აძლევენ ტანსაცმელს, 
ჰიგიენურ საშუალებებს და ა.შ. ასეთი კატეგორიის პატიმრებს „ბედალაგებს“ ეძახიან. თუმცა ესეთი 
შემთხვევები არ არის ხშირი.

საერთო ჯამში პენიტენციურ სისტემაში დღესდღეობით მოქმედი იერარქია და ამ იერარქიაში 
არსებული ტერმინები შეიძლება შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ:

1. კანონიერი ქურდები;
2. მაყურებლები;
3. კაი ბიჭები;
4. პატიოსნები;
5. მუშა პატიმრები;
6. ბოზები, ნაბოზვრები;
7. ქათმები.

საერთო კრება, „სხოდკა“

ქურდულ სამყაროში ერთგვარ მაორგანიზებელ და ხელმძღვანელ რგოლად ითვლება ქურდების 
შეკრება („სხოდკა“)161. უნდა აღინიშნოს, რომ გადაწყვეტილებების მიღება ერთგვარად დემოკრატიულ 
161   გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 130-136.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

პრინციპებზე არის აგებული და ხორციელდება საერთო მსჯელობის და დისკუსიის შედეგად. ამ 
შეკრების მოწვევა შესაძლებელია, ნებისმიერი „კანონიერი ქურდის“ მოთხოვნით გაიმართოს. 
„სხოდკაზე“, როგორც წესი, განიხილება სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები - ე.წ „ქურდული 
პოლიტიკის“ შემუშავება, „ქურდულ კანონებში“ ცვლილებები, „კანონიერ ქურდად“ ვინმეს კურთხევა, 
გავლენის სფეროების გადანაწილება, სადამსჯელო აქციების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, 
ვალების გადაუხდელობის შესახებ არსებული საკითხები (საწარმოებიდან, ბიზნეს სექტორიდან) და 
ა.შ. ეს არის ქურდულ სამყაროში ერთგვარად უმაღლესი ორგანო.

„საერთო კრების“ ჩატარების დრო და რეგულარულობა არის ყოველთვის მკაცრად კონფიდენციალური, 
თუმცა არსებობს უამრავი შემთხვევა, როდესაც მსგავსი ტიპის შეკრებები მონაწილეთა დაპატიმრებებით 
მთავრდება. მაგალითად:

 „1995 წელს სოჭში შსს-ს თანამშრომლებმა ჩაშალეს საერთაშორისო შეკრება, რომელიც ქალაქის 
სასაფლაოზე ტარდებოდა. ოპერაციის შედეგად დააკავეს დაახლოებით 500 ავტორიტეტი და 
„ბოევიკი“, აქედან დაახლეობით 60 „კანონიერი ქურდი“ იყო. ამ შეკრებაში მონაწილეობდნენ ქურდები 
აშშ-დან, საბერძნეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან. დაკავებულთა შორის აღმოჩნდა ასევე, კრასნოდარის 
მხარის პროკურორის თანაშემწე, თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში ზედამხედველობის დარგში“.

„80-90-იან წლებში, როცა ქურდულ სამყაროს მოქმედებისთვის ყველაზე ხელსაყრელი პერიოდი იყო, 
არსებული მონაცემებით162, სხვადასხვა პერიოდში ჩატარდა დიდი რაოდენობის შეხვედრები, კერძოდ, 
1989-92 წლებში - 26 შეკრება, 1993 წელს - დაახლოებით - 100, 1994 წელს - არანაკლებ 413“.

პენიტენციურ სისტემაში „სხოდკის“ ჩატარება უფრო ბევრ სირთულეებთან არის 
დაკავშირებული. ამას ძირითადად განაპირობებს კონკრეტულ დაწესებულებაში 
არსებული რეჟიმი და ზედამხედველობის სისტემა. საქართველოში 2003 წლის შემდეგ 
სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგად,  პენიტენციურ სისტემაში  
„კანონიერი ქურდების“ მიერ „სხოდკის“ ჩატარების ფაქტები ფაქტობრივად აღარ დაფიქსირებულა. 
თუმცა გამონაკლისს წარმოადგენს ის დაწესებულება, სადაც დღესდღეობით „კანონიერი ქურდები“ 
არიან კომპაქტურად განთავსებულნი (თბილისის N7 დაწესებულება). შესაძლებელია მსგავსი ტიპის 
შეკრებები ტარდებოდეს, თუმცა აქ მიღებულ გადაწყვეტილებებს ვერ ექნებათ ისეთი ძალა, როგორც 
საერთაშორისო შეკრებების დროს მიღებულ გადაწყვეტილებებს. ასეთი სახის შეკრებებზე ძირითადად 
გადაწყვეტილება მიიღება პენიტენციურ სისტემის შიგნით მოქმედებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე . 

როგორც წესი, ყველა „სხოდკის“ მერე იწერება მიმართვა („ქსივა“, „მალიავა“163), რომელშიც იწერება 
მიღებული გადაწყვეტილებების შინაარსი და რეკომენდაციები პატიმრების სხვადასხვა კატეგორიის 
მიმართ. „ქსივის“ გავრცელებას დაწესებულებებში სხვადასხვა მეთოდებით ცდილობენ. შესაძლებელია 
ასევე „ქსივის“, „მალიავას“ მეშვეობით ან ზეპირი მითითებით ე.წ. „პრაგონის164“ გაშვება. მაგალითად:

„2013 წელს პენიტენციური სისტემის მაყურებლების მიერ, „კანონიერ ქურდებთან“ შეთანხმების 
საფუძველზე, დაწესებულებებში გაშვებულ იქნა პრაგონი. ამ პრაგონის მიხედვით ნებისმიერი „კაი ბიჭი“, 
„ბლატნოე“ ვალდებული იყო მოეკლა ვინმე პატიმარი X. ამ პრაგონის მიზეზი, მათი განმარტებით იყო 
პატიმარ X-ს მიერ წლების განმალობაში არაქურდული საქციელი და „კაი ბიჭების“ და „ბლატნოების“ 
უპატივცემულობა“.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დღესდღეობით „კანონიერი ქურდები“ ძირითადად აღარ არიან პენიტენციურ 
დაწესებულებებში და მათ ფუნქციებს, გარკვეულწილად ადგილებზე „მაყურებლები“ ითავსებენ. ამიტომ 
დღესდღეობით ჩვენ გვხვდება შემთხვევები, როცა პატარა „სხოდკები“ ტარდება დაწესებულებებში 
„მაყურებლის“ ორგანიზებით. ამ „სხოდკებზე“ მიიღება გადაწყვეტილებები უშუალოდ დაწესებულებაში 
გასატარებელი „პოლიტიკის“ შესახებ. კერძოდ - ურთიერთობა ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, 
მათთან კორუფციულ გარიგებებში შესვლა; ადმინისტრაციაზე ზემოქმედების  ღონისძიებები, რომ 
გარკვეულ დათმობებზე წაიყვანონ; ე.წ. „ობშიაკის“სხვადასხვა ფორმით ამოღების საკითხები 
(მოგვიანებით შევეხებით ამ საკითხს); პატიმრების მიმართ სხვადასხვა სანქციების გამოყენების და მათი 
სტატუსის შეცვლასთან დაკავშირებული საკითხები და ა.შ. შეგვიძლია მოვიყვანოთ ადმინისტრაციაზე 
ზეწოლის მაგალითი უახლესი პერიოდიდან:

„2014 წლის დასაწყისში ცვლილება მოხდა ერთ-ერთი პენიტენციური დაწესებულების 
ადმინისტრაციაში. ახალი ადმინისტრაცია შეეცადა გაეუქმებინა პატიმრებითვის ყველა ის უკანონო 
შეღავათი, რის უფლებასაც წინა ადმინისტრაცია აძლევდა (აკრძალულ ნივთებზე და პროდუქტებზე 
162  იქვე, გვ. 131.
163  ქსივა, მალიავა - ქაღალდზე ან რაიმე ნივთზე დაწერილი ინფორმაცია.
164  პრაგონი - ინფორმაციის გავრცელება პატიმართა ძირითად მასაში, სადაც შესაძლებელია იყოს მითითება გარკვეული სახის მოქმედების 
მოწოდებისკენ.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

ხელმისაწვდომობა, გარკვეული შეღავათები ავტორიტეტების მიმართ და ა.შ.). დაწესებულებაში 
განთავსებულმა ავტორიტეტებმა გადაწყვიტეს ახალი ადმინისტრაციის ჩამოშორება და გარკვეული 
გეგმა შეიმუშავეს ადმინისტრაციის მიმართ - დაიგეგმა და განხორციელდა გარკვეული პროვოკაციები, 
ადმინისტრაციის წარმოამდგენლების წინააღმდეგ და შემდგომში მათ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ 
ძალადობაში დასდეს ბრალი; 1000-მდე პატიმარმა (უდაოდ მაყურებლების მითითებით და „სხოდკაზე“ 
მიღებული გადაწყვეტილებით) დაიწყო შიმშილობა ადმინისტრაციის შეცვლის მოთხოვნით, მათი 
მხრიდან არასათანადო მოპყრობის მიზეზით; პატიმრების ნაწილი დაუკავშირდა საზოგადოებაში 
სხვადასხვა უფლებადამცველებს და მათ დაწესებულებაში არსებული ვითარების მათ მიერ შეთხზული 
ვერსია შესთავაზეს“.

მხოლოდ ეს ფაქტი გვაძლევს დასკვნის საფუძველს, თუ რა დონის ორგანიზებულობის უნარი გააჩნია 
დღეს არსებული კრიმინალური სუბკულტურის გამო, პატიმრების გარკვეულ ჯგუფს პენიტენციურ 
დაწესებულებებში , როგორ ცდილობენ ისინი გავლენა მოახდინონ  საზოგადოებრივ აზრზე და რა 
მეთოდების გამოყენება შეუძლიათ. ადმინისტრაციაზე ზეწოლის მეთოდებს შორის ასევე გვხვდება 
ჯგუფური „თვითდაზიანებები“ პატიმრების მხრიდან. 

პატიმართა უმრავლესობა ვალდებულია „მაყურებლების“ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები 
აღასრულოს. მათ უმეტეს შემთხვევაში არ აქვთ არჩევანი და იძულებულნი არიან, მსგავსი ნაბიჯები 
გადადგან. ამის მიზეზი არის ის, რომ ადმინისტრაცია ვერ უზრუნველყოფს პატიმრების უმეტესობის 
უსაფრთხოების დაცვას, თუ ისინი კრიმინალური ავტორიტეტების ნების საწინააღმდეგოდ წავლენ. 
პატიმრებს სამწუხაროდ არ აქვთ  დაცულობის განცდა.

როგორც წესი, პენიტენციურ დაწესებულებებში, „სხოდკებს“ ესწრებინ მხოლოდ „კაი ბიჭები“, 
„ბლატნოები“, ხოლო ხშირ შემთხვევაში, მხოლოდ მთავარ და სხვადასხვა სექტორებში განაწილებული 
„მაყურებლები“. ამ „სხოდკებზე“ ვერ მიიღება გადაწყვეტილებები საერთო „ქურდულ კანონებში“ 
ცვლილებებთან დაკავშირებით, მათ არ აქვთ ამის უფლებამოსილება, მხოლოდ ადგილობრივი 
ხასიათის გადაწყვეტილებები.  

საინტერესოა დეტალურად შევეხოთ „სხოდკის“ ჩატარების დღეს არსებულ პროცედურებს პენიტენციურ 
სისტემაში - „სხოდკის დაწყებამდე მაყურებელი თვითონ ან მისი თანაშემწეების მეშვეობით დაიძახებს 
- სხოდკაა!!!. ყველა პირი ვინც იცის, რომ უნდა მიიღოს მონაწილეობა დაუყონებლივ მიემართება იმ 
საკნისკენ ან კონკრეტული ადგილისკენ დაწესებულებაში, რომელიც, როგორც წესი, წინასწარ არის 
განსაზღვრული სხოდკის ჩასატარებლად. სხოდკის ჩატარების უსაფრთხოებაზე შემუშავებულია დაცვის 
სხვადასხვა დონიანი სისტემა. მაგალითად, თუ სხოდკა ტარდება საცხოვრებელი კორპუსის მეორე 
სართულზე ერთ-ერთ საკანში, დაცვა იქნება დაყენებული საცხოვრებელი კორპუსის შესასვლელში, 
მეორე სართულის შესასველელში და საკნის შესასვლელთან, სადაც სხოდკა იმართება. დამცველები 
ვალდებული არიან დაწესებულების ადმინისტრაციის გადაადგილება სხოდკის ჩატარების ადგილის 
მიმართულებით დაუყონებლივ გააგებინონ მაყურებელს. უფრო მეტიც, განსაკუთრებით ის პატიმრები, 
ვინც კონკრეტულად საკანს იცავენ, სადაც „სხოდკა“ ტარდება, ვალდებული არიან არ შეუშვან საკანში 
დაწესებულების პერსონალი, სანამ ამის თაობაზე არ გააფრთხილებს მაყურებელს. საჭიროების 
შემთხვევაში ისინი გაუწევენ ფიზიკურ წინააღმდეგობასაც. დამცველებად შეიძლება გამოიყენონ 
ნებისმიერი კატეგორიის პატიმრები, ქათმების გარდა“.

ქურდული საერთო, „ობშიაკი“

„ქურდული კანონების“ ჩამოყალიბების საწყის ეტაპზე საერთო სალაროს დაწესება კეთილშობილურ 
მიზანს ისახავდა - დახმარების გაწევა სხვა პატიმრებისთვის და მათი ოჯახებისთვის. თუმცა როგორც 
ყველა სხვა წესში ამ ნაწილშიც განხორცილდა ცვლილებები. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ კრიმინალური სუბკულტურის ფორმირების საწყის ეტაპზე საერთო სალაროში 
თანხა შექონდათ მხოლოდ „კანონიერ ქურდებს“. პირველად  ცვლილება განხორციელდა 40-50-იან 
წლებში, როცა „ობშიაკი“ ვეღარ აკმაყოფილებდა „კანონიერი ქურდების“ მოთხოვნებს და დაიწყეს სხვა 
პატიმრებისგან თანხების ამოღება165. ეს შემდგომში ჩვეულებრივ ნორმად იქცა და დღესაც მოქმედებს. 

ჩრდილოვანი ეკონომიკის ჩამოყალიბების შემდეგ, „კანონიერი ქურდები“ შედიან გარიგებაში ბიზნეს 
სექტორის წარმომადგენლებთან და მათგან იღებენ საერთო შემოსავლის 10 %-ს166, რომელიც 
ქურდული „ობშიაკის“ შევსების ერთ-ერთი წყარო ხდება. შემდეგ ეტაპზე „კანონიერი ქურდები“ იყენებენ 
რეკეტს, ძალადობას და სხვა სახის მეთოდებს თანხის ამოსაღებად, „ობშიაკის“ შესავსებად. 

სხვადასხვა წყაროებში არის მონაცემები, რომ არსებობს ერთიანი დიდი სალარო, რომელიც 
ასეულობით მილიონობით განისაზღვრება. მისი დანიშნულებაა167:
165   გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 48.
166  იქვე, გვ. 67.
167  იქვე,  გვ. 139.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

•	 ქურდების, ავტორიტეტების, მათი ოჯახების დახმარება;
•	 სხვა პატიმრების, მათი ოჯახების დახმარება;
•	 დანაშაულებრივი ბიზნესის შემდგომი გაფართოება;
•	 სამართალდამცავი ორგანოების და სახელმწიფო ჩინოვნიკების მოსყიდვა;
•	 დანაშაულებრივი ბიზნესის ლეგალიზაცია;
•	 პროპაგანდისტურ-ფსიქოლოგიური ფუნქციების შესრულება;
•	 პენიტენციური დაწესებულებების ადმინისტრაციებისთის წინააღმდეგობის გაწევა.

„ობშიაკი“თავდაპირველად იყო ორი სახის, საბანაკო და თავისუფალი168.

თავისუფალი „ობშიაკი“ არის იმ სახით, რა სახითაც საბოლოოდ ჩამოყალიბდა და ზემოთ უკვე გვქონდა 
საუბარი. 

კონკრეტულად საბანაკო ანუ ზონის ობშიაკი ემსახურებოდა შემდეგ მიზანს: ადმინისტრაციის 
მოსყიდვა; კარცერის და იზოლატორის მხარდაჭერა; სიკვდილმისჯილების, შემდგომში უვადო, 
თავისუფლებააღკვეთილი პატიმრების მხარდაჭერა; სპირტიანი სასმელები და ნარკოტიკების შეძენა; 
თანხის დიდი ნაწილი ხმარდებოდა ასევე კრიმინალური ავტორიტეტების პირად ხარჯებს.

არსებობდა ადგილობრივი სალარო, ე.წ. „შნიფტი“, სადაც გროვდებოდა სიგარეტი, ჩაი, პროდუქტი, 
ჰიგიენური საშუალებები და ა.შ. 

საერთო სალარო ე.წ. “ქურდული გაგებით“ წმინდა ადგილად ითვლება, რომელსაც ღირსეული 
ადამიანები იცავდნენ. მათ „მესაჭეებს“ უწოდებდნენ. ამჟამად ამ ფუნქციას „მაყურებლები“ ასრულებენ. 
„მესაჭეები“ საერთო სალაროში შემდეგნაირად იყვნენ განაწილებულნი169:

1. საერთო სალაროს თავი;
2. პასუხიმგებელი საყოფაცხოვრებო პირობებზე, საცხოვრებელ ზონებზე;
3. პასუხიმგებელი საწარმოო ზონაზე;
4. პასუხიმგებელი იზოლატორზე, კარცერზე;
5. პასუხიმგებელი სამედიცინო ნაწილზე.

ე.წ. „მესაჭეების“ ფუნქცია იყო არამარტო „ობშიაკისთვის“ თანხების შეგროვება, არამედ წესრიგის 
უზრუნველყოფა იმ სექტორებზე, სადაც იყვნენ განაწილებულნი. 

ეს სტრუქტურა ფაქტობრივად დღესაც არსებობს ცოტა შეცვლილი სახით. ამ ფუნქციას ასრულებს 
მთავარი „მაყურებელი“ და სხვადასხვა სექტორზე განაწილებული „მაყურებლები“. მათ დღესდღეობით 
უფრო კონტროლის და წესრიგის უზრუნველყოფის ფუნქცია აქვთ, ვიდრე კონკრეტულად „ობშიაკის“ 
შეგროვების. 

საერთო სალაროში გროვდებოდა თანხები, ბანქოში მოგებული თანხებიდან. ფაქტობრივად 2005 
წლამდე საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებობდა ბანქოს თამაშის, ე.წ. იძულებითი 
„კრუგები“. მაგლითად:

„სხვადასხვა საკნებში განთავსებული პატიმრების უმეტესობა, ვალდებულნი იყვნენ, გარკვეული 
პერიოდულობით (მაგ. იყო თვეში ერთხელ) ეთამაშათ ბანქო, სადაც იყო განსაზღვრული სავალდებულო 
მინიმალური შენატანი. წაგებული თანხა მთლიანად მიდიდოდა „ობშიაკში“. 

2000-იანი წლების მერე განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, დაწესებულებაში 
ბანქოს ქონა ისჯება სისხლისსამართლებრივი წესით. ამ ცვლილებებმა შემდგომში ფაქტობრივად 
აღკვეთა დაწესებულებებში ბანქოს თამაშის ე.წ. იძულებითი „კრუგები“. თუმცა კონტროლის სისტემის 
მოდუნების შემთხვევაში, მსგავსი ფაქტები შესაძლებელია კიდევ დაფიქსირედეს.

ბოლო პერიოდამდე დაწესებულებებში გროვდებოდა ორი სახის „ობშიაკი“.  ქურდული „ობშიაკი“ და 
ადმინისტრაციის „ობშიაკი“. ადმინისტრაციის „ობშიაკი“ ხმარდებოდა ადმინისტრაციის მოსყიდვას და 
შეიძლება ითქვას ამ თანხის ამოღება ადმინისტრაციის ხელშეწყობითაც ხდებოდა.

როგორც აღვნიშნეთ საკნების მიხედვით „ობშიაკის“ შეგროვებას ახორციელებენ საკნის და კორპუსის 
„მაყურებლები“. „მაყურებლებს“ როგორც წესი, აქვთ ე.წ. „ტყავი“, სადაც აღირიცხება მონაცემები, 
თითოეული პატიმრის მიერ შენატანის ოდენობის და პიროვნების მითითებით. „ტყავის“ დაცვა არის 
168 , გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 136-140.
169  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. ,გვ. 139.
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

„მაყურებლის“ ერთ-ერთი მთავარი მოვალეობა. მისი დაკარგვის შემთხვევაში ან თუ „ტყავი“ ჩაუვარდება 
დაწესებულების ადმინისტრაციას, „მაყურებელი“ მკაცრად ისჯება. იგი ავტომატურად ქვეითდება 
იერარქიაში და გადადის ქვედა ფენაში (ძირითადად „ბოზებში“, „ნაბოზვრებში“). მის მიმართ შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას სანქცია - „ხელების (ფეხების) დამტვრევა“ და უკიდურეს შემთხვევაში „სიკვდილიც“ 
კი. ფატობრივად „მაყურებელი“ ვალდებული არის დაიცვას „ტყავი“ სიცოცხლის ფასადაც კი.

„ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯების გამო, მინიმუმამდე 
დავიდა დაწესებულებებში ფულადი სახით „ობშიაკის“ აკრეფის შემთხვევები. ამას ასევე შეუწყო ხელი 
იმ ფაქტმა, რომ ფულის კუპიურების ქონა დაწესებულებაში სისხლისსამართლებრივი წესით ისჯება. 
პატიმრები დაწესებულებებში არსებულ მაღაზიებში, პროდუქტების შეძენას უნაღდო ანგარიშსწორებით 
ახორციელებენ.

მიუხედავად განხორციელებული ცვლილებებისა, ფიქსირდება „ობშიაკის“ სხვადასხვა ფორმით 
შეგროვების ფაქტები. ფულის მიმოქცევის არქონის გამო, დაწესებულებებში დღესდღეობით ვალუტად 
იყენებენ, მაგალითად, ტელეფონის სასაუბრო ბარათებს, სიგარეტს, ჩაის,  კვების პროდუქტებს, 
ჰიგიენურ საშუალებებს და ა.შ. 

დღესდღეობით დაწესებულებების უმავლესობაში არის პრაქტიკა, რომ (განსაკუთრებით ნახევრად 
ღია ტიპის დაწესებულებებში), მაყურებლების მიერ გროვდება სიგარეტი, ჩაი, ჰიგენური საშუალებები 
და სხვა სახის პროდუქტები. ზოგადად ტაქტიკური თვალსაზრისით ამას თვითონაც აღარ უწოდებენ 
ხშირ შემთხვევაში „ობშიაკს“, თუმცა თავისი შინაარსით ფაქტობრივად არაფრით არ განსხვავდება 
„ობშიაკის“ პირვანდელი ფორმისაგან. მაგალითად:

„ძირითადად ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში „მაყურებლებს“ შემუშავებული აქვთ სხვადასხვა 
სახის პროდუქტების შეგროვების სისტემა. მაგალითად, კვირაში ერთხელ თითოეული საკანი 
ვალდებულია საერთოში (იგივე ობშიაკი) შეიტანოს 5 ბლოკი სიგარეტი, 10 კოლოფი ჩაი, 20 ცალი 
5 ლარიანი სატელეფონო სასაუბრო ბარათები და ა.შ. ეს ნივთები, როგორც წესი, თავს იყრის 
მაყურებლის საკანში. ხდება საკნების და პიროვნებების მიხედვით შენატანების აღრიცხვა („ტყავი“). 
საკნებიდან ამ ნივთების ამოღებაზე პასუხიმგებლები არიან საკნის მაყურებლები, რომლებიც მთავარი 
მაყურებლის მიერ არიან დანიშნული“.

ჟარგონი

ჟარგონი შეიძლება მივიჩნიოთ როგორც კანონზომიერი მოვლენა, რომელიც ასახავს კრიმინალური 
სუბკულტურის სპეციფიკას. ჟარგონის შექმნის ძირითადი მიზეზი, შეტყობინების დაშიფვრა იყო. მის 
ერთ-ერთ ფუნქციას წარმოადგენდა, ასევე სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მიგზავნილი პირების 
გამოვლენა170.  

ქურდულ ჟარგონებში უამრავი ცვლილება განხორციელდა და საკმაოდ ბევრი სიტყვა პირდაპირ 
შევიდა საზოგადოების მიმოქცევაში და ხშირ შემთხვევაში აღარ აღიქმება როგორც ქურდული 
ჟარგონი. მაგალითად:

 „მენტი“, „ძაღლი“ (სამართალდამცავი ორგანოს  თანამშრომელი), „ბოზი“ (დამბეზღებელი, ჩამშვები) 
და ა.შ.

ქურდულ ჟარგონებთან ბრძოლა, როგორც გამოცდილება აჩვენებს საკმაოდ ძნელია. ჟარგონები 
ხშირად იცვლება და  ყალიბდება ახალი ტერმინები. საკმაოდ ხშირია შემთხვევები, როცა თვითონ, 
დაწესებულების ადმინისტრაციის წარმომადგენლები საუბრობენ აღნიშნული ჟარგონებით. 
მაგალითად:

„დღესდღეობით დაწესებულებაში შემოწმების ჩატარებისას თვითონ ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლები ხშირად იყენებენ ტერმინს - „პრავერკა“, ჩხრეკისას -  „შმონი“ და ა.შ“. 

იგივე ჟარგონებს იყენებენ პატიმრებიც. აუცილებელია ამ კუთხით პენიტენციური სისტემის 
თანამშრომელთა მაღალი სამეტყველო კულტურის ჩამოყალიბება. 

ტატუირება, „ნაკოლკა“

ტატუირება, „ნაკოლკის“ გაკეთება სხეულზე კრიმინალური სუბკულტურის ერთ-ერთი დამახასიათებელი 
ნიშანია.  არსებობდა მრავალი სახის და ფორმის „ნაკოლკა“, რომლებიც სხვადასხვა პერიოდში 
იცვლებოდა და დღესაც იცვლება171. ტატუირებები სხვადასხვა სახის შინაარსის მატარებელი იყო: 
საინფორმაციო-იერარქიული, პიროვნების განწყობის გამომხატველი, სასიგნალო, სამახსოვრო და ა.შ172.

170  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 154-156.
171   Ю. А. Вакутин, Словарь жаргонных слов и выражений. Татуировки, Омск , 1979.
172  გ.ლობჟანიძე, გ.ღლონტი, კანონიერი ქურდები საქართველოში, თბილისი, 2004წ. გვ. 156-158.

კრიმინალური სუბკულტურა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში
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დღესდღეობით ყველაზე გავრცელებულია ტატუირების ისეთი ფორმა როგორიც არის „ქურდული 
ვარსკვლავი“, ძირითადად რვა ქიმიანი. ასეთი ვარსკვლავები კეთდება ხშირ შემთხვევაში მხარზე და 
მუხლებზე. „ქურდულ ვარსკვლავებს“ იკეთებენ „კანონიერი ქურდები“, ასევე „კაი ბიჭები“, „ბლატნოები“, 
რომლებიც მომავალში „კანონიერ ქურდობას“ აპირებენ. 

პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის დამოკიდებულება კრიმინალური სუბკულტურის 
მიმართ

პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის დამოკიდებულება კრიმინალური სუბკულტურის 
მიმართ ცალკე განხილვის საკითხია. კრიმინალური სუბკულტურის ჩამოყალიბების პროცესში 
ხშირი იყო დაწესებულების ადმინისტრაციისა და კრიმინალური ავტორიტეტების თანამშრომლობის 
შემთხვევები. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჯერ კიდევ 30-იანი წლებიდან პენიტენციური დაწესებულების 
ადმინისტრაციები აძლევდნენ ზოგიერთ კრიმინალურ ლიდერებს („ურკებს“) დაწესებულებაში 
თავისუფალი გადაადგილების უფლებას იმ მიზნით, რომ პატიმრებს შორის კონტროლი და წესრიგი 
დაემყარებინათ. შეიძლება ითქვას, იმ დროისთვის დაწესებულებებში პატიმართა დიდი რაოდენობის 
და „გულაგების“ სისტემის ჩამოყალიბების გამო, ადმინისტრაციის მხრიდან ეს იყო ერთგვარად 
იძულებითი ნაბიჯი, რომ დაწესებულებებში გარკვეული წესრიგი შეენარჩუნებინათ. პატიმართა დიდი 
რაოდენობა მოითხოვდა შიდა კონტროლის სისტემის არსებობას.

ადმინისტრაციის და კრიმინალური ავტორიტეტების ურთიერთობა შემდგომში გარკვეულწილად 
აისახა  „ქურდულ კანონებზეც“. „კანონიერი ქურდები“ აცნობიერებდნენ, რომ დაწესებულებაში 
თავიანთი გავლენის მოპოვების გამო, აუცილებელი იყო დაწესებულების ხელმძღვანელობასთან 
შემხვედრი ნაბიჯების გადადგმა. ამ გარიგების საფუძველზე „კანონიერი ქურდები“ (შემდგომში უკვე 
მაყურებლები) ხელს უწყობდნენ, პენიტენციურ დაწესებულებებში შემოწმების და ჩხრეკის ჩატარებას, 
წესრიგის შენარჩუნებას და ა.შ. თუმცა ამ ნაბიჯების საპასუხოდ გარკვეულ შეღავათებსაც ითხოვდნენ. 
პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩამოყალიბული იყო ორხელისუფლებიანობა კრიმინალური 
ავტორიტეტებისა და ადმინისტრაციის მხრიდან. მოგვიანებით ეს თანამშრომლობა გადაიზარდა 
ფინანსური სარგებლის მიღებაში, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დაწესებულებებში გროვდებოდა ორი 
სახის „ობშიაკი“, ქურდული და ადმინისტრაციის. შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი სახის თანამშრომლობის 
შედეგად, დაწესებულებების ხელმძღვანელობა კომფორტულად გრძნობდა თავს - იგი ინარჩუნებდა 
წესრიგს დაწესებულებაში და მოგვიანებით ჰქონდა უკვე ფინანსური სარგებელი. სწორედ ამ ტიპის 
ურთიერთობების საფუძვლზე ფაქტობრივად ჩამოყალიბდა ადმინისტრაციასა და პატიმრებს შორის 
ერთიანი სალაპარაკო ენა, ჟარგონები, რომლებიც „ქურდულ კანონებს“ ეფუძნება. 

ზომოაღნიშნული გარემოებების გამო, შეიძლება ითქვას, რომ ნებსით თუ უნებლიეთ, ადმინისტრაციები 
ფაქტობრივად დაწესებულების მმართველობაში კრიმინალური სუბკულტურის მიერ შემოთავაზებული 
თამაშის წესებით მოქმედებენ.

კრიმინალურ ელემენტებთან თანამშრომლობა დაწესებულებების გადატვირთვამ და ე.წ. „გულაგების“ 
სისტემის ჩამოყალიბებამ გამოიწვია. ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით, 
პირველი შედეგები იყო  50-იანი წლების ბოლოს, როცა განახორციელეს პატიმართა გადანაწილება 
კატეგორიების მიხედვით და ჩამოყალიბდა სხვადასხვა რეჟიმის დაწესებულებები173. შეიძლება ითქვას, 
რომ კრიმინალური სუბკულტურის ჩამოყალიბების და გაძლიერების ძირითადი მიზეზი იყო პატიმართა 
და დაწესებულების თანამშრომელთა რაოდენობის სრული დისბალანსი, რასაც ხელს უწყობდა 
დაწესებულების არასაკმარისი/ არაადეკვატური/შეუსაბამო ინფრასტრუქტურაც.

მიუხედავად ბოლო პერიოდში გადადგმული ნაბიჯებისა (პატიმართა რაოდენობის შემცირება, 
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება), დღესდღეობით ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება კოლონიის ტიპის 
დაწესებულებების არსებობა, სადაც 1000-დან 2000-მდე პატიმარი იხდის სასჯელს, ხოლო ამის 
საპირისპიროდ დაწესებულების თანამშრომელთა რაოდენობა 24 საათიან ცვლაში შეიძლება 50 კაცს 
არ აღემატებოდეს. აღნიშნული პრობლემების არსებობა ართულებს და ზოგ შემთხვევაში შეუძლებელს 
ხდის, კრიმინალური სუბკულტურის წინააღმდეგ ბრძოლას პენიტენციურ სისტემაში.

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ პენიტენციურ სისტემაში, არსებული კრიმინალური 
სუბკულტურა რთულ ფენომენს წარმოადგენს. ჩამოყალიბების შემდეგ, არსებობის სხვადასხვა ეტაპზე 
იგი ახდენდა ადაპტაციას არსებული სიტუაციის შესაბამისად, განიცდიდა ევოლუციას. ეს სუბკულტურა 
საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენდა და დღესაც ახდენს ახალგაზრდა თაობის ღირებულებათა სისტემის 
ჩამოყალიბებაზე არა მხოლოდ დაწესებულების შიგნით, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. ამიტომ 
ამ სუბკულტურის გასააზრებლად, საჭიროა ერთიანად გავაანალიზოთ, როგორც მისი წარმოშობის 
მიზეზები და განვითარების ეტაპები, ასევე მისგან წარმოშობილი ის ფსევდო-ღირებულებები, რამაც 
როგორც პენიტენციურ სისტემაში, ასევე მთლიანად საზოგადოების ცნობიერებაში შეაღწია.

173  საქართველოს უმაღლესი საბჭოს უწყებები. 1971. N12.
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მეშვიდე თავი

პატიმრებს შორის ძალადობა

კრიმინალურ სუბკულტურასთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული პატიმრებს შორის არსებული 
ძალადობის ფაქტები. პენიტენციური დაწესებულების სწორ მენეჯმენტსა და დაწესებულებაში 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე საუბრისას, ასევე მეტად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ 
პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის არსებული ურთიერთობების განხილვა, არამედ იმის 
შეფასებაც თუ რამდენად არის უზრუნველყოფილი დაწესებულებაში პატიმრების თანასწორობა, 
რამდენად ერთგვაროვანია მათ მიმართ მოპყრობა ადმინისტრაციის მხრიდან, შექმნილია თუ არა 
დაწესებულებაში გარემო, სადაც პატიმრები დაცულნი არიან, როგორც ადმინისტრაციის, ასევე სხვა 
პატიმართა მხრიდან ძალადობისგან.

პატიმრებს შორის ძალადობას გამომწვევი მიზეზები

ზოგიერთ ქვეყანაში, პენიტენციურ დაწესებულებებში თანამდებობის პირებს დაკარგული აქვთ 
კონტროლი დაწესებულებაზე და ისინი პატიმართა გავლენიან ჯგუფებს აძლევენ შესაძლებლობას 
დაამყარონ კონტროლის არალეგალური სისტემა, როგორც სხვა პატიმრებზე, აგრეთვე 
თანამშრომლებზე. ამის გამომწვევი ერთ-ერთი ფაქტორია კრიმინალური სუბკულტურა, რაზეც 
უკვე გვქონდა საუბარი წინა თავში. აღნიშნული სიტუაცია იწვევს კარგად ორგანიზებული სისტემის 
გატეხვას, რასაც თავის მხრივ მივყავართ არეულობამდე და ძალადობრივ ქცევამდე პატიმრებისა და 
თანამშრომლების მხრიდან. ამ ფონზე რთული ხდება დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირება, 
რთულდება საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამების ორგანიზება, იზრდება პატიმართა 
გაქცევის შესაძლებლობა.174

აღსანიშნავია ასევე, რომ მთელ რიგ დაწესებულებებში, პენიტენციური დაწესებულების 
ხელმძღვანელობა დაწესებულებაში კონტროლის დამყარებისა და წესრიგის უზრუნველყოფისთვის 
იყენებს პატიმრებთან ე.წ. ოპერატიულ მუშაობას, „აგენტურის“ მეშვეობით (რომელიც ძირითადად 
დამახასიათებელია პოლიცისთვის ან/და უსაფრთხოების სხვა ტიპის სამსახურებისთვის) უსაფრთხოების 
დარღვევის დაგეგმილ ფაქტებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოსაპოვებლად. ამ დროს, ხდება 
პატიმრების ნაწილისგან სხვა პატიმრების შესახებ ანონიმური ინფორმაციის მიღება. აღნიშნული 
სისტემა დიდი საფრთხის მატარებელია. იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმანტის ვინაობა გამჟღავნდება, სხვა 
პატიმრების მხრიდან მის მიმართ აგრესიის გამოხატვა შესაძლოა განხორციელდეს განსაკუთრებით 
ძალადობრივი ფორმით. გარდა ამისა, პატიმრის ასეთი სახის სტატუსი შესაძლოა დაწესებულების 
ადმინისტრაციის მხრიდან გამოყენებულ იქნას მასზე ზეწოლისა და შანტაჟის მიზნით.

ასეთი სახის რისკების გამო ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიეტეტი რეკომენდაციით მიმართავს წევრ 
სახელმწიფოებს შეცვალონ მსგავსი ტიპის მიდგომები პენიტენციურ დაწესებულებებში კერძოდ, ციხის 
ევროპულ წესებში აღნიშნულია, რომ - „ციხეებს უნდა გააჩნდეთ დამოუკიდებელი პასუხისმგებლობა 
და გამოყოფილი იყვნენ საჯარისო, საპოლიციო და სხვა სისხლის სამართლის საგამოძიებო 
სამსახურებიდან“175. თუმცა ეს რეკომენდაცია არ გამორიცხავს, საჭიროების შემთხვევაში, პენიტენციური 
დაწესებულების თანამშრომლობას სისტემის გარეთ არსებულ შესაბამის სამსახურებთან (პოლიცია, 
უსაფრთხოების სამსახური, დაზვევრვის სამსახური და ა.შ.).

ბევრ ქვეყანაში (მათ შორის საქართველოში), პენიტენციური დაწესებულებების მართვის ისტორიული 
გამოცდილებისა და ამის ფონზე ჩამოყალიბებული ინსტიტუციური კულტურის გამო, საკმაოდ რთულია 
უსაფრთხოების სისტემის სწრაფი მოდიფიცირება, განსაკუთრებით დიდი ზომის დაწესებულებებში, 
სადაც არ არის ბალანსი თანამშრომლებისა და პატიმრების რაოდენობას შორის და პრობლემებია 
ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. თუმცა, აუცილებელია ეტაპობრივად მოხდეს პენიტენციური 
დაწესებულებების უსაფრთხოების სისტემის მოდიფიცირება და მოხდეს მისი გადაწყობა ევროსაბჭოს 
რეკომენდაციების შესაბამისად.  
ბევრი ქვეყანა პენიტენციურ სისტემაში შესაბამის ინვესტირებას არ ახდენს და მათ როლს ხედავს 
მხოლოდ კედლების აგებაში, თანამშრომელთა ფუნქციას კი მხოლოდ გაქცევის პრევენციაში. სხვა 
მხრივ კი პატიმრები მეტ-ნაკლებად თვითდინებაზე არიან მიშვებულნი. ძალადობის მაღალი დონე და 
თვითმმართველობის სისტემა, რაც კონტროლის საშუალებას აძლევს პატიმრებს შორის უძლიერესს, 
174  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, გვ 60, ენდიუ 
კოილი, 2009.

175  ციხის ევროპული წესები, წესი 71.
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წარმოადგენს ამგვარი უგულვებელყოფის ლოგიკურ შედეგს. ეს ასევე შესაძლებლობას იძლევა 
პენიტენციურ სისტემაში კიდევ უფრო მყარი და ყოვლისმომცველი გახდეს კრიმინალური წესები და 
„კანონები“. 

ზოგადად ძალადობრივი ინსტიტუციების არსებობა სრულიად არაეფექტურია. დაპირისპირებასა და 
შეურაცხყოფას მიაქვს ის დრო, რომელიც თანამშრომელს შეუძლია გამოიყენოს უფრო პოზიტიური 
მიზნის - პატიმრების რეაბილიტაციისთვის. გამუდმებული სტრესისა და ფიზიკური დაპირისპირების 
გამო, იზრდება თანამშრომელთა მხრიდან ავადმყოფობით გამოწვეული შვებულებები, იზრდება 
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობის ხარჯი და იქმნება მატერიალური და ადამიანური რესურსების 
არასწორად განაწილების საფრთხე. გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტმა აღნიშნა, რომ 
გადატვირთულობის პრობლემა და თანამშრომელთა არასაკმარისი რაოდენობა ხელს უწყობს 
პატიმრებს შორის ძალადობას, მათ შორის სექსუალურ ძალადობას საპატიმრო დაწესებულებებში, 
განსაკუთრებით ღამის საათებში. 

ხშირად პატიმრებს შორის ძალადობის მაღალი რისკის ქვეშ არიან LGBTI თემის, კრიმინალურ 
სუბკულტურაში იერარქიის დაბალ საფუხურზე მყოფი წევრები და გარკვეული ფსიქო-სოციალური 
პრობლემების მქონე პატიმრები, რის გამოც საჭიროებენ ადეკვატურ დაცვას.  იქ, სადაც გამოვლინდება 
ძალადობის ფაქტები, ისინი სათანადოდ უნდა იქნას გამოძიებული და დამნაშავე პირებს უნდა 
შეეფარდოთ პროპორციული სანქციები. სწრაფი და ობიექტური გამოძიება შესაძლოა წარმოადგენდეს 
მსგავსი ქმედებების პრევენციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გზას.

მართალია, გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები კრძალავს პატიმრების გამოყენებას 
დისციპლინის უზრუნველყოფის მიზნებისთვის, თუმცა ბევრ ქვეყანაში წესრიგის შენარჩუნების 
უფლება დელეგირებულია პრივილეგირებულ პატიმრებზე არაფორმალური ან აღიარებული 
თვითმმართველობის სისტემების საშუალებით. პატიმრებს, რომლებსაც გარკვეულწილად 
„ეყრდნობა“ ადმინისტრაცია შეუძლიათ გააკონტროლონ სხვა პატიმრების ცხოვრების ყველა 
ასპექტი, სატელეფონო საუბრებისადმი ხელმისაწვდომობიდან, ოჯახის წევრებთან პაემნებითა და 
სხვა თანამდებობის პირებთან კონტაქტებით დამთავრებული. გასაკვირი არ იქნება თუ ვიტყვით, 
რომ აღნიშნული პატიმრები ხშირად არასათანადოდ იყენებენ ამ ძალაუფლებას, რაც გამოიხატება 
მუქარაში, დაშინებასა და ძალადობაში. 

გაეროს წამების პრევენციის ქვეკომიტეტი აღნიშნავს: „დაწესებულებაში შიდა თვითმმართველობას 
მივყავართ ძალაუფლების თვითნებურ გამოყენებასთან, ძალადობასთან, რითიც ზიანი ადგებათ 
მოწყვლად პატიმრებს. ამგვარი ქმედებები, თუ სწორად არ არის დარეგულირებული და 
მართული, გამოიხატება გამოძალვასა და იძულებაში. მონიტორინგის განმახორციელებლმა 
ორგანოებმა, ეროვნული პრევენციის მექანიზმის ჩათვლით, ყურადღება უნდა გაამახვილონ 
თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის არსებულ ურთიერთობაზე და შეაფასონ რამდენად ახდენს 
ამაზე გავლენას უსაფრთხოების ზომები. ეს შეიძლება მოიცავდეს სხვადასხვა პროცედურების 
მონიტორინგს, გადამზადებასა და ყოველდღიურ ურთიერთობებზე დაკვირვებს. მონიტორინგის 
განმახორციელებელმა ორგანოებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ პატიმრებს შორის ძალადობის 
პრობლემას, რომელიც წარმოადგენს საფრთხეს როგორც პატიმრების, ასევე თანამშრომლების 
უსაფრთხოებისა და ღირსებისთვის.“176

პატიმართა შორის ძალადობისაგან თავისუფალი გარემოს უზრუნველყოფა

კარგად მართულ დაწესებულებებში ყველა პატიმრის მიმართ მოპყრობა უნდა იყოს თანაბარი. 
შესაძლებელობის ფარგლებში, სასჯელის მოხდის პერიოდში უნდა მოხდეს მათი ჩართვა 
კონსტრუქციულ აქტივობებში, ასევე უნდა მიეცეთ მუშაობის შესაძლებლობა. 

გამოწვევა, რომელიც დგას პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის წინაშე არის მის  
დაწესებულებაში მყოფი პატიმრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, წესრიგის დამყარება, თუმცა 
მართვა არ უნდა იყოს დაფუძნებული ზეწოლასა და ბრუტალურ მეთოდებზე. მნიშვნელოვანია 
თანმიმდევრული მიდგომების არსებობა, რომელიც არც მეტისმეტად მკაცრი იქნება და არც 
მეტისმეტად ლიბერალური.

პატიმართა აბსოლუტური უმრავლესობა მიესალმება მკაცრ და სამართლიან მენეჯმენტს, რადგან 
თუ თანამშრომლები ვერ ახორციელებენ კონტროლს, შექმნილი ვაკუუმი ივსება გავლენის მქონე ან 
176  ღირსებისა და უსაფრთხოების ბალანსი ციხეში: პრევენციული მონიტორინგის ჩარჩო, ციხის საერთაშორისო რეფორმა და წამების 
პრევენციის ასოციაცია(APT), Andrea Huber, Barbara Bernath, Rob Allen and Edouard Delaplace.
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სუბკულტურის თვალსაზრისით მაღალ იერარქიულ საფეხურზე მყოფი პატიმრებით. ამასთან, თუ ზედა 
ვერტიკალი ვერ ახორციელებს კონტროლს, ცალკეულ თანამშრომელს ეძლევა შესაძლებლობა 
დაამყაროს საკუთარი, ალტერნატიული, არაფორმალური ტიპის კონტროლი, რაც ხშირად სრულდება 
არასათანადო მოპყრობით, ზოგჯერ კი სასტიკი და არაადამიანური მოპყრობით, რიგ შემთხვევებში 
წამებითაც კი. ორივე შემთხვევაში, პატიმართა უმრავლესობისთვის დაწესებულებაში ცხოვრება 
საკმაოდ რთულია. ეს არის სიტუაცია, როდესაც დინამიური უსაფრთხოების საჭიროება და დადებითი 
მხარეები ცხადი ხდება. საცხოვრებელ ბლოკში ან სამუშაო ადგილას შესვლისას, სადაც დაძაბული 
სიტუაციაა, ფრთხილ თანამშრომელს შეუძლია მაშინვე მიხვდეს, რომ რაღაც რიგზე არ არის. „ისინი 
ჰაერში გრძნობენ დაძაბულობას. რადგან კარგად იცნობენ ყველა პატიმარს, შეუძლიათ მოახდინონ 
იმ პატიმართა იდენტიფიცირება, რომლებიც ამოვარდნილნი არიან კალაპოტიდან ან ძალადობის 
საფრთხეს ქმნიან და იღებენ ზომებს, რათა თავიდან იქნას აცილებული ძალადობის გამოვლენა. 
არეულობის გამოწვევის მსურველი პატიმრებისთვის ასევე უფრო რთული იქნება სხვა პატიმრების 
აყოლიება, როდესაც  თანამშრომელთა მხრიდან მიდგომა არის სამართლიანი და თანმიმდევრული. 
თუმცა, იქაც კი სადაც კარგი დინამიური უსაფრთხოებაა, შესაძლოა მოხდეს ინდივიდუალური და 
კოლექტიური ძალადობის აფეთქება.“177

პენიტენციური დაწესებულების ჩვეულებრივი დღის მიმდინარეობისას, თანამშრომლებთან 
ურთიერთობა და მათი პატიმრებთან ყოფნა, მიზნად უნდა ისახავდეს უსაფრთხო და ჰუმანური გარემოს 
შექმნას. ამგვარ გარემოს უწოდებენ წესრიგს, სადაც დაწესებულების ყოველდღიური საქმიანობა 
იმართება წესებისა და რეგულაციების საფუძველზე, სადაც განსაზღვრულია დღის წესრიგი და სადაც 
პატიმრები არ ღელავენ საკუთარ უსაფრთხოებაზე. ეს წესები ხელს უწყობს იმ ატმოსფეროს შექმნას, 
როდესაც პატიმართა უმრავლესობა კონსტრუქციულია და თანამშრომლობს ადმინისტრაციასთან. 
თუმცა, არსებობს მომენტები, როდესაც ადმინისტრაციას უწევს ძალის გამოყენება პატიმართა 
გასაკონტროლებლად, ასევე ინციდენტების პრევენციისა და მართვისათვის. კონტროლი გულისხმობს:
•	 სტატიკურ უსაფრთხოებას (ინდივიდუალური საკნები, უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურა, 

როგორიც არის განათება, წინაღობები, შეზღუდვის საშუალებები, კომუნიკაციები, სატრანსპორტო 
საშუალებები, საკეტები, გასაღებები, კოშკურები და ა.შ);  

•	 ინციდენტების მართვას (სპეციალიზებული წვრთნა,  ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფები და მათზე 
რეაგირების პროცედურები და ა.შ); 

•	 ძალის პროპორციულ გამოყენებას (უფლებამოსილი პირები, გადაწყვეტილებების მიღების წესი,  
პროცედურები და გადამზადებული პერსონალი).

პრაქტიკა, როდესაც არსებობს მჭიდრო კონტაქტი თანამშრომლებსა და პატიმრებს შორის ხელს 
უწყობს ინტერაქციას და აუმჯობესებს დაკვირვებასა და ზედამხედველობას. იმ დაწესებულებებში, 
სადაც არ არის თანამშრომელთა საჭირო რაოდენობა, ან მათსა და პატიმრებს შორის კავშირი არის 
პასიური ან იშვიათი, ფაქტიურად შეუძლებელია სამართლიანობასა და პატივისცემაზე დაფუძნებული 
ურთიერთობების დამყარება. თანამშრომელთა აქტიური ჩარევის/დასწრების გარეშე, პატიმრები 
მარტო რჩებიან საკუთარი თავის სამართავად და როგორც უკვე აღვნიშნეთ, შესაძლოა გახდნენ 
დაშინების, მანიპულირებისა და მუქარის ობიექტი.  მნიშვნელოვანია დაწესებულების თანამშრომლებმა 
თვალსაჩინო გახადონ პატიმრებისთვის, რომ სწორედ ისინი არიან პენიტენციური დაწესებულების 
მმართველები და ამავდროულად აქტიურად არიან დაინტერესებულნი დაიცვან ყველა პატიმრის 
ძირითადი უფლებები და უსაფრთხოება.

დინამიური უსაფრთხოების ფაქტორები ხაზს უსვამს თანამშრომელთა მხრიდან დაკვირვების, 
პატიმართა ქცევის ანალიზის მუდმივად განხორციელების კრიტიკულ მნიშვნელობას. „პატიმართა 
შორის ურთიერთობების, გაერთიანებების, საქციელის შეცვლა, შესაძლოა წარმოადგენდეს პატიმართა 
შორის ან პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის მოსალოდნელი კონფლიქტის სიმპტომს, რაც 
შესაძლოა დასრულდეს სერიოზული ინციდენტით. ისეთ დაწესებულებაში, სადაც ბევრი პატიმარი, 
ცოტა თანამშრომელი და არასაკმარისი დოკუმენტაციაა, რთული ხდება თითოეული პატიმრის, მათი 
ქცევის, იმის შეფასება თუ რამდენად უქმნის ის რისკს დაწესებულების უსაფრთხოებას.“178

არაფორმალურ მმართველობასთან და პატიმართა შორის ძალადობასთან დაკავშირებით, 
მნიშვნელოვანია წამების პრევენციის კომიტეტის მოსაზრებები, რაც ასახულია 2015 წლის ანგარიშში 
საქართველოსთან დაკავშირებით:  

177  ციხის მენეჯმენტის განხილვა ადამიანის უფლებების კუთხით, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მეორე გამოცემა, გვ. 60, 
ენდიურ კოილი, 2009, გვ-64.
178  “ციხის ინციდენტების მართვა” , UN 2013.
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„წპკ-ს მანდატი არ შემოიფარგლება პატიმრებზე მხოლოდ თანამშრომლების მხრიდან 
ძალადობის ფაქტების შეფასებით. კომიტეტი ასევე შეშფოთებულია პატიმრებს შორის ძალადობის 
ფენომენითა და ციხეში არსებული  არაფორმალური ძალაუფლების მქონე სტრუქტურების  
არსებობით, რაც შესაძლოა ხანდახან იყოს დაშინებისა და გამოძალვის რისკის მატარებელი და 
ხელი შეუწყოს პატიმრებს შორის ძალადობას.“

კომიტეტის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ დელეგაციას არ მიუღია პირდაპირი განცხადებები 
მონახულებულ დაწესებულებებში აღნიშნული პრობლემის არსებობის შესახებ, თუმცა მისი  აქტუალობა 
ხაზგასმული იქნა დელეგაციის რამდენიმე თანამოსაუბრის (მათ შორის სახალხო დამცველი და 
„ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“) მხრიდან და აღიარებული იქნა სასჯელაღსრულების და 
პრობაციის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების მიერ. წპკ-ს განმარტებით: 

„შესაძლო მინიშნებებს შეიძლება წარმოადგენდეს, აგრეთვე 2013 და 2014 წლებში რამდენიმე 
პატიმრის ძალადობრივი სიკვდილი.  კომისიის პარტნიორმა ორგანიზაციებმა ეს პრობლემა 
დაუკავშირეს ტრადიციული არაფორმალური ციხის იერარქიის სავარაუდო აღორძინებას, რაც 
გულისხმობდა კრიმინალურ ავტორიტეტებს (‘კანონიერ ქურდებს“) და ე.წ. „მაყურებლებს“ , რაც 
მოყვა თანამდებობის პირთა სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას გამიჯვნოდნენ წინა ხელისუფლების 
გადამეტებული კონტროლისა და უსაფრთხოების პოლიტიკას .... წპკ-ს სურს ხაზი გაუსვას, 
რომ პატიმრებზე ზრუნვის ვალდებულება, რომელიც აკისრია ციხის ადმინისტრაციას მოიცავს 
სხვა პატიმრებისგან დაცვის ვალდებულებას, რომლებმაც შესაძლოა მათ ზიანი მიაყენონ. 
ციხის თანამშრომლების ქმედება უნდა იყოს პროაქტიური, რათა მოხდეს პატიმრების ერთი 
ნაწილის მეორეზე ძალადობის აღკვეთა. ამ ფენომენზე საუბრისას, საჭიროა აღინიშნოს, რომ  
პატიმრებს შორის ძალადობა და დაშინება მოითხოვს თანამშრომლებისგან იყვნენ ყურადღებით 
ძალადობის შესაძლო ნიშნების მიმართ, ასევე გაბედულნი და შესაბამისად გადამზადებულნი 
იმისათვის, რომ ჩაერიონ სადაც აუცილებელია. პატიმრებსა და თანამშრომლებს შორის 
პოზიტიური დამოკიდებულების არსებობა, რაც ეფუძნება ზრუნვასა და დინამიურ უსაფრთხოებას, 
გადამწყვეტია აღნიშნულ კონტექსტში. დიდწილად ეს დამოკიდებულია თანამშრომლების 
კომუნიკაციის უნარებზე, ასევე ცხადია, რომ პატიმრებს შორის ძალადობის აღმოფხვრის 
ეფექტური სტრატეგია გულისხმობს თანამშრომელთა მხრიდან თავიანთი ძალაუფლების სწორად 
გამოყენებას.“

წამების პრევენციის კომიტეტის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ მენეჯმენტი მზად უნდა იყოს სრულად 
დაუჭიროს მხარი თანამშრომლებს თავიანთი ძალაუფლების განხორციელების პროცესში. ეს უნდა 
შეიცავდეს ინდივიდუალურ პატიმართა განთავსების საკითხის გადახედვას. პატიმრებს შორის 
ძალადობის საკითხის ეფექტიანი მოგვარებისთვის მნიშვნელოვანია პატიმართა ინდივიდუალური 
საჭიროებებისა და რისკების შეფასების იმპლემენტაცია. 

ზემოაღნიშნული კომენტარებიდან გამომდინარე, კომიტეტი გასცემს რეკომენდაციას საქართველოში 
ყველა პენიტენციური დაწესებულების დირექტორი და თანამშრომლები გადამზადდნენ, იმისათვის, 
რომ გამუდმებით იყვნენ ფხიზლად და გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ყველა შესაბამისი საშუალება, 
რათა თავიდან აიცილონ პატიმრებს შორის ძალადობა. ეს უნდა მოიცავდეს პატიმართა ქცევის 
მუდმივ მეთვალყურეობას (მათ შორის პოტენციური მოძალადისა და მსხვერპლის იდენტიფიცირება), 
პატიმართა შორის ძალადობის დადასტურებული და საეჭვო ფაქტების შესაბამის დოკუმენტირებას და 
ანგარიშში ასახვას, ყველა ინციდენტის დეტალურად შესწავლას. „საჭიროა ასევე გადაიდგას ნაბიჯები, 
რათა რეალური ან პოტენციური მსხვერპლი დაცულ იქნას რეალური ან პოტენციური მოძალადისგან.“179  

როგორც უკვე აღინიშნა, ჰუმანური და უსაფრთხო პენიტენციური დაწესებულების გასაღებს 
წარმოადგენენ თანამშრომლები და მათი ურთიერთობის სახე პატიმრებთან.  უსაფრთხოების 
შენარჩუნება საჭიროებს პენიტენციურ სისტემაში ინვესტირებას, განსაკუთრებით კი კვალიფიციური 
პერსონალის არსებობას. პროფესიონალი, ფრთხილად შერჩეული თანამშრომლები, რომლებსაც 
გავლილი აქვთ გადამზადება და რომელთა შესაბამისი ზედამხედველობაც ხორციელდება, 
შეძლებენ პატიმრებთან იქონიონ ჰუმანური ურთიერთობა და ამავდროულად ყურადღება მიაქციონ 
უსაფრთხოებისა და წესრიგის (რეჟიმის) დაცვის საკითხებს. ზიანის მომტანი ქცევის გამოვლენისას 
(რაც შესაძლოა კიდევ უფრო დაიძაბოს ან გადაიზარდოს კონფლიქტში) დროული ინტერვენცია 
უფრო ეფექტიანია პენიტენციური დაწესებულების მართვის რესურსის თვალსაზრისითაც, ვიდრე 
ძალადობრივ ინციდენტებზე თანამშრომელთა მხრიდან ძალის გამოყენებით post factum რეაგირება. 
179  წამების, სასტიკი და არაადამიანური მოპყრობისა და სასჯელის პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT)  ანგარიში საქართველოს 
შესახებ, 2014 წლის 1 -დან 11 დეკემბრამდე ვიზიტზე.
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ადამიანების/პატიმრების ძირითადი უფლებების დაცვით, შესაძლოა პენიტენციური დაწესებულება 
უფრო უსაფრთხო გახდეს. 
რამდენადაც ეს შესაძლებელია, პენიტენციური სისტემის თანამდებობის პირებს უნდა ჰქონდეთ 
ხელმისაწვდომობა აღდგენითი ხასიათის მექანიზმებზე, რათა გადაჭრან პატიმართა შორის არსებული 
დავები. საერთაშორისო გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ის დაწესებულებები, სადაც მოქმედებს დინამიური 
უსაფრთხოებისა და უშუალო ზედამხედველობის პრინციპები, უკეთ უმკლავდებიან პატიმრებს 
შორის ძალადობის პრობლემას, ვიდრე ის დაწესებულებები, რომლებიც იყენებენ ტრადიციულ 
არაპირდაპირი ზედამხედველობის მეთოდს. უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და კორუფციის 
რისკების შემცირების მიზნებიდან გამომდინარე, ზოგიერთ ქვეყანაში პენიტენციური დაწესებულების 
თანამშრომლებს კვლავ მოეთხოვებათ შეინარჩუნონ ფორმალური, დისტანციური ურთიერთობები 
პატიმრებთან. თანამშრომლებს შეუძლიათ პატიმრებს მიმართონ მხოლოდ ინსტრუქციების 
მიცემის მიზნით და სხვა საუბრები მათ შორის აკრძალულია. პატიმრებს შესაძლოა ეკისრებოდეთ 
ვალდებულება თანამშრომელთა თანდასწრებით იდგნენ სახით კედლისკენ ან ხელები დაიწყონ 
ზურგს უკან. წპკ-მ აღნიშნა, რომ „ამგვარი პრაქტიკა არ არის საჭირო უსაფრთხოების თვალსაზრისით 
და კონსტრუქციული, პოზიტიური ურთიერთობების განვითარება პატიმრებსა და თანამშრომლებს 
შორის არა მხოლოდ შეამცირებს არასათანადოდ მოპყრობის რისკებს, არამედ ასევე ხელს შეუწყობს 
კონტროლსა და უსაფრთხოებას.“

პატიმრებს შორის ძალადობა
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

მერვე თავი 
ძალის მინიმალური გამოყენება
საერთაშორისო სტანდარტები და პრაქტიკა

პენიტენციური დაწესებულებების მართვის პროცესში ხშირად წარმოიშვება კრიზისული სიტუაციები, 
რომელთა გადაჭრაც სხვადასხვა გზებით არის შესაძლებელი. თუმცა, საერთაშორისო სტანდარტები, 
როგორც უკიდურეს ზომას, ითვალისწინებს ძალის მინიმალური გამოყენების შესაძლებლობასაც, მათ 
შორის სპეციალური საშუალებების გამოყენების გზით.

ძირითადი პრინციპები

არსებობს რამდენიმე პრინციპი, რომელიც დაცული უნდა იყოს ძალის მინიმალური გამოყენებისას:
აუცილებლობის პრინციპის თანახმად, ძალის გამოყენებამდე განხილული  უნდა იქნას  ყველა 
არაძალისმიერი საშუალება. ძალისმიერი მეთოდის ან სასიკვდილო/ლეტალური ძალის გამოყენება 
ყოველთვის უნდა იყოს უკიდურესი ზომა და უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 
ამოწურული იქნება სხვა საშუალებები, როგორიცაა სიტყვიერი გაფრთხილება, თანამშრომლების 
დასწრება და სხვა. პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლებმა კეთილსინდისიერად და 
არგუმენტირებულად უნდა გამოიყენონ მხოლოდ იმ მოცულობის ძალა, რაც საჭიროა ინციდენტის 
მოსაგვარებლად.

პროპორციულობის/ძალის მინიმალური გამოყენების პრინციპის თანახმად, როდესაც ძალის 
გამოყენება აუცილებელია, პენიტენციური სისტემის თანამშრომლებმა უნდა გამოიყენონ მხოლოდ იმ 
მოცულობის ძალა, რაც აუცილებელია კონკრეტული ქმედების შესაჩერებლად.
კანონიერების პრინციპის თანახმად, პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლები ძალის 
გამოყენებისას არ უნდა გასცდნენ კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებს. აქედან გამომდინარე, მათ 
მიერ ძალის გამოყენება დარეგულირებული უნდა იყოს ეროვნული კანონმდებლობით. პენიტენციური 
დაწესებულების თანამშრომლებმა არასოდეს უნდა გამოიყენონ ძალა ეროვნული კანონმდებლობით 
დადგენილ ფარგლებს გარეთ და ძალის გამოყენება უნდა შეესაბამებოდეს ადამიანის უფლებათა 
დაცვის სტანდარტებს.

ანგარიშვალდებულების პრინციპის თანახმად, დაწესებულების პერსონალი ყოველთვის უნდა 
ასრულებდეს მასზე კანონმდებლობით დაკისრებულ მოვალეობებს, ემსახურებოდეს საზოგადოებას 
და იცავდეს ყველას არამართლზომიერი ქმედებებისგან, მათი პროფესიიდან გამომდინარე მაღალი 
პასუხისმგებლობის გრძნობის შესაბამისად. ძალის გამოყენებასას, ინციდენტის შესახებ ინფორმაცია 
უნდა მიეწოდოს ზედამხედველს და ნებისმიერი არამართლზომიერი ან თვითნებური ძალის გამოყენება 
დასჯადი უნდა იყოს კანონმდებლობით.

რეაგირებაზე უკეთესი გზა, პრევენციაა

თანამშრომლებმა უნდა იცოდნენ, რომ პრევენცია კრიზისული სიტუაციების განმუხტვის საუკეთესო 
საშუალებაა. ძალიან იშვიათია შემთხვევები, როდესაც ინციდენტი წინასწარი გამაფრთხილებელი 
ნიშნების გარეშე ხდება. შემთხვევების უმეტესობაში შესაძლებელია იმის განსაზღვრა, რომ გარკვეულ 
პირთან ან პირთა ჯგუფთან დაკავშირებით დაძაბულობაა. ეს ის შემთხვევაა, სადაც გამოყენებული 
უნდა იქნეს დინამიური უსაფრთხოების ელემენტები. საცხოვრებელ ბლოკში ან დაწესებულების 
ტერიტორიაზე შესვლისას, თანამშრომელი გრძნობს დაძაბულობას და ხვდება, რომ რაღაც ხდება. 

დიალოგი 

როგორც უკვე არაერთხელ აღინიშნა, თანამშრომელბსა და პატიმრებს შორის პოზიტიური 
ურთიერთობები არის დინამიური უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ელემენტი. კარგი ურთიერთობები 
და დიალოგი შესაძლებელია ეფექტურად იქნეს გამოყენებული პოტენციური ინციდენტის განმუხტვის 
ან წესრიგის აღდგენის მიზნებისთვის. წესრიგის აღდგენისთვის ფიზიკური მეთოდების გამოყენების 
განხილვა უნდა მოხდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სხვა მეთოდები ვერ გაამართლებს ან 
არამიზნობრივად ჩაითვლება.
ძალის გამოყენების ფორმები
როდესაც პერსონალი დგას ძალის გამოყენების საჭიროების წინაშე, მათ შესაძლოა განიხილონ 
მინიმალური ძალის გამოყენების სხვადასხვა ვარიანტები პატიმრის ქცევასთან მიმართებაში.

ძალის მინიმალური გამოყენება
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ძალის გამოყენების ფორმა

, უნდა შეესაბამებოდეს პატიმრის ქცევის ან წინააღმდეგობის დონეს. დაწესებულების თანამშრომლებმა 
შეიძლება დაასკვნან, რომ წინააღმდეგობის გამწევი პატიმარი სათანადოდ რეაგირებს ნაკლებ ძალაზე 
და სიტუაცია შეიძლება მოგვარდეს იმაზე ნაკლები ძალის გამოყენებით, ვიდრე მოსალოდნელი იყო.

მართალია, ძალის გამოყენების ფორმები განსხვავდება პატიმრის ქცევისა და არსებული რესურსების 
მიხედვით, თუმცა, როგორც წესი, ის შეგვიძლია შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ:

1. თანამშრომელთა დასწრება. ამ შემთხვევაში კონკრეტული ძალა არ გამოიყენება, თუმცა 
თანამშრომელთა გარკვეული ჯგუფი ადგილზე მიდის კრიზისული სიტუაციის განმუხტვის მიზნით. 
ეს ითვლება ძალის ერთგვარ დემონსტრირებად და დაწესებულების თანამშრომელთა დასწრება 
აფერხებს და განმუხტავს სიტუაციას. ეს არის სიტუაციის მოგვარების სასურველი გზა.

2. ვერბალიზაცია - ძალა არ არის ფიზიკური.
- დაწესებულების თანამშრომლები იყენებენ მშვიდ, არამუქარისეულ მიმართვებს, როგორიცაა „სად 

მიდიხარ?“ ან „აქ რა ხდება?“
- დამორჩილების უზრუნველსაყოფად თანამშრომლებმა შეიძლება ხმას აუწიონ  და შეამოკლონ 

ბრძანება („სდექ“ ან „არ იმოძრაო“);
- პატიმრის მიერ ბრძანების შესრულების უზრუნველსაყოფად შეიძლება გამოიყენებოდეს 

გაფრთხილება და პირდაპირი ბრძანება  („დაემორჩილე მიმართვას, თორემ გამოყენებული 
იქნება ძალისმიერი მეთოდები“).

3. ფიზიკური ძალით კონტროლი (არ გამოიყენება სპეციალური საშუალებები) - პენიტენციური 
დაწესებულების თანამშრომლების მიერ პატიმრის ფიზიკურად გაკონტროლება. მათ შეიძლება 
გამოიყენონ ფიზიკური დამორჩილების მეთოდები, გაკონტროლების მიზნით, დაიჭირონ ან 
ერთობლივად შებოჭონ პატიმარი.

4. არასასიკვდილო/არალეტალური ძალა.  პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლების მიერ 
პატიმრის ქცევის შეჩერება და მასზე კონტროლის მოპოვება არასასიკვდილო/არალეტალური 
სპეციალური საშუალებების გამოყენების გზით.

ყველა დაწესებულებას/სისტემას უნდა ჰქონდეს ფიზიკური დამორჩილების ინსტრუმენტების გამოყენების 
ნათელი და გამჭვირვალე პროცედურა და ყველა საკვანძო თანამშრომელი გადამზადებული უნდა 
იყოს მათი გამოყენების მიმართულებით. ეს პროცედურები უნდა ითვალისწინებდეს:
•	 გარემოებებს, რომელთა შემთხვევაშიც შესაძლებელია ფიზიკური დამორჩილების ინსტრუმენტების 

გამოყენება;
•	 ვის აქვს მათ გამოყენებაზე ნებართვის გაცემის უფლება?
•	 როგორ უნდა მოხდეს მათი გამოყენება?
•	 ვინ უწევს მონიტორინგს გაწერილი პროცედურების დაცვას?

ფიზიკური დამორჩილების ინსტრუმენტების, როგორც უკიდურესი საშუალების გამოყენება
ფიზიკური დამორჩილების ინსტრუმენტები (ხელბორკილები, დამაწყნარებელი პერანგები, წიწაკის გაზი 
და ა.შ.) უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში. ისინი არ უნდა გამოიყენებოდეს 
სხვა უსაფრთხოების ზომების ალტერნატივად. მაგალითად, დაუშვებელია პატიმრების ტერფებით ან 
მაჯებით მიჯაჭვა კედელთან ან რკინის ბარიკადთან, როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად, 
მხოლოდ იმიტომ რომ შენობების ფიზიკური უსაფრთხოება ძალიან სუსტია.

ფიზიკური დამორჩილების ინსტრუმენტები არ უნდა გამოიყენებოდეს ავტომატურად პატიმრის 
ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას გადაყვანისას, როგორც დაწესებულების გარეთ, ისე შიგნით 
გადაადგილების დროს. ყველა შემთხვევაში, მათი გამოყენება უნდა მოხდეს თითოეული პატიმრისგან 
მომდინარე საფრთხის ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ფიზიკური დამორჩილების ინსტრუმენტები უნდა გამოიყენებოდეს როგორც 
უკიდურესი საშუალება მოძალადე პატიმრის შესაჩერებლად, რომელიც საფრთხეს უქმნის სხვების 
უსაფრთხოებას. დამორჩილების ინსტრუმენტები უნდა მოიხსნას პატიმრის მიერ ძალადობრივი 
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ქმედების შეწყვეტისთანავე. მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაშია შესაძლებელი ფიზიკური 
დამორჩილების ინსტრუმენტების გამოყენება პატიმრის მიერ საკუთარი თავისთვის ზიანის მიყენების 
არიდების მიზნით. საუკეთესო პრაქტიკის თანახმად, ეს ძალიან იშვიათად შეიძლება იყოს საჭირო, 
რადგან თვითდაზიანების თავიდან ასარიდებლად არსებობს უამრავი სხვა მეთოდი.

პატიმრებთან უშუალო კონტაქტში მყოფ თანამშრომლებს შეიძლება ჰქონდეთ ისეთი სახის სპეციალური 
საშუალება, როგორიცაა ხელკეტი, წიწაკის გაზი და ა.შ. კარგი პრაქტიკის თანახმად, ამ საშუალებების 
ტარება არ უნდა მოხდეს დემონსტრირების ან მუქარის მანერით. ზოგადი პრაქტიკაა, ხელკეტის 
შარვლის ჯიბეში ტარება: ამ ფორმით ის არ ჩანს, მაგრამ ადვილად ხელმისაწვდომია. დიდი ზომის 
ხელკეტის ტარება არ უნდა ხორციელდებოდეს  მუდმივ რეჟიმში. ისინი უნდა ინახებოდეს სტრატეგიულ 
ადგილას და მარტივად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საგანგებო მდგომარეობის დროს. 

მასობრივი არეულობისას, შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს სხვა სახის საშუალებებიც, როგორიც არის 
მაგალითად წყლის ჭავლი. თუმცა მსგავსი ტიპის მასობრივი დამორჩილების საშუალებები, როგორც 
წესი, დაწესებულების ადმინისტრაციებს არ გააჩნიათ და მისი გამოყენება ხდება, გარე სამსახურების 
(სპეციალური დანიშნულების რაზმი, ადგილობრივი პოლიცია) ჩართულობით.

5. სასიკვდილო/ლეტალური ძალა - პენიტენციური დაწესებულების პერსონალმა, რომელიც 
შეიარაღებულია და  რომლებიც გადამზადებულნი არიან ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებაში, 
შესაძლოა განიხილონ სასიკვდილო/ლეტალური ძალის (ცეცხლსასროლი იარაღის) გამოყენების 
შესაძლებლობა პატიმრის შესაჩერებლად. თუმცა, თუ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება 
ჩაითვლება პატიმრის შეჩერებისთვის მისაღებ ძალად, გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი 
გარემოებები:
•	 ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება  უნდა შეესაბამებოდეს ეროვნულ კანონმდებლობას;
•	 სასიკვდილო ძალის გამოყენება შეიძლება მხოლოდ თავდაცვისთვის, ჯანმრთელობის 

სერიოზული დაზიანებისა და სიცოცხლისათვის საფრთხის შექმნის შემთხვევაში180 181;
•	 სასიკვდილო ძალის გამოყენება შეიძლება განხილულ იქნეს, თუ ყველა სხვა ნაკლები ძალის 

შემცველი საშუალება ამოწურულია;
•	 შესაბამისი საშუალების არსებობისას, პირველ რიგში, უნდა მოხდეს პატიმრისთვის იარაღის 

დემონსტრირება და მისი სიტყვიერი გაფრთხილება;
•	 თუ არსებობს რეაგირებისთვის საკმარისი დრო, უნდა გაკეთდეს გამაფრთხილებელი 

გასროლა.

ზოგიერთ პენიტენციურ სისტემაში პერიმეტრის დაცვაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლები ატარებენ 
ცეცხლსასროლ იარაღს. ამ თანამშრომლებს უნდა ჰქონდეთ ნათელი ინსტრუქცია, თუ რა შემთხვევებში 
უნდა მოხდეს ამ იარაღის გამოყენება. ეს უნდა მოხდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც მყისიერი საფრთხე 
ექმნება ამ თანამშრომლის ან სხვის სიცოცხლეს. უნდა არსებობდეს სხვა დამატებითი გარემოება, 
რაც აფიქრებინებს თანამშრომელს, რომ ეს პატიმარი გაქცევით მყისიერ საფრთხეს უქმნის სხვის 
სიცოცხლეს და მის შესაჩერებლად არ არსებობს სხვა საშუალება. 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არასწორი პრაქტიკაა პატიმრებთან უშუალო კონტაქტში მყოფი 
თანამშრომლების მიერ ცეცხლსასროლი ან მსგავსი იარაღის ტარება, რომელიც შეიძლება 
არამიზნობრივად იქნეს გამოყენებული ან პატიმრებს ჩაუვარდეთ ხელში.182

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, „პერსონალს უნდა ეკრძალებოდეს ცეცხლსასროლი 
იარაღის ან სხვა სასიკვდილო იარაღის გამოყენება თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც ეს აუცილებელია ადამიანთა სიცოცხლის დასაცავად.“183 184

პოლიტიკა და პროცედურები

პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციამ უნდა შეიმუშავოს ძალის გამოყენების შესახებ ნათელი 
პოლიტიკა და პროცედურები, რაც იქნება სახელმძღვანელო დაწესებულების თანამშრომლებისათვის 
ინციდენტებთან გამკლავების დროს. ეს უნდა ეხებოდეს:
180  ციხეში ინციდენტების მართვის სახელმძღვანელო, გაერო, 2013, გვ.59-61.
181  გაერო, სამართალმდაცავი ორგანოების მიერ ძალისა და ცეცლსასროლი იარაღის გამოყენების შესახებ საბაზისო პრინციპები, 1990, 
პრინციპი (9).
182 ადამიანის უფლებათა მიდგომა ციხის მართვისას, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მე-2 გამოცემა, 2009, ენდრიუ კოილი, გვ. 
69-70.
183  ადამიანის უფლებათა ინტერ-ამერიკული კომისია, თავისუფლებააღკვეთილ ადამიანთა დაცვის შესახებ პრინციპები და საუკეთესო 
პრაქტიკა, პრინციპი XXIII, 2008.
184  გაერო, პატიმართა მოპყრობის სტანდარტული მინიმალური წესები, წესი 82
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•	 რა სახის და დონის ძალა უნდა იქნეს გამოყენებული;
•	 შემთხვევები, როდესაც შესაძლებელია ძალის გამოყენება;
•	 პერსონალი, რომელიც დატრენინგებული და უფლებამოსილია გამოიყენოს ძალა;
•	 ძალის გამოყენების დროს ნებადართული აღჭურვილობა;
•	 ანგარიშგებისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმები, მათ შორის არალეტალური და ლეტალური 

ძალის გამოყენების ინციდენტების განხილვის ჩათვლით;
•	 სამედიცინო ხასიათის ზომები იმ ინციდენტის შემდეგ, რომლიც დროსაც ძალის გამოყენებას 

ჰქონდა ადგილი.

პენიტენციური დაწესებულების რეგულაციები დეტალურად უნდა ადგენდენენ შესაბამის პროცედურებს. 
ასევე ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრული, რომ დაუშვებელია დამორჩილების საშუალებების სასჯელის 
სახით გამოყენება. ჯაჭვები და ფეხის ბორკილები არ უნდა იქნეს გამოყენებული დამორჩილების 
ინსტრუმენტებად.185

პრობლემების გადაწყვეტის დაწესებულებაზე მორგებული კონცეფციის განვითარება და შემოღება 
არის პენიტენციური დაწესებულების ეფექტიანი მენეჯმენტის ქვაკუთხედი. ბევრ პენიტენციური 
დაწესებულებას აქვს შემუშავებული კონცეფცია, რომელიც მოიცავს უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული სიტუაციის შეფასების საფეხურებს.

საერთაშორისო სტანდარტები, განსაკუთრებით კი ძალის გამოყენებასთან დაკავშირებული 
პრინციპები, ასახული უნდა იყოს პროცედურებში, გათვალისწინებული უნდა იყოს პენიტენციური 
დაწესებულების თანამშრომლების ტრენინგ პროგრამაში. ყველა ძალის გამოყენების პროცედურა 
და ტრენინგი კონკრეტულად უნდა ეხებოდეს შესაბამის სტანდარტებსა და პატიმრებთან მოპყრობის 
ადამიანის უფლებათა პრინციპებს.

კონკრეტულ მნიშვნელოვან ინციდენტთან გამკლავების მიზნით, შემუშავებული ინტერვენციის გეგმა 
უნდა ადგენდეს გადამზადებული თანამშრომლების მიერ გამოყენებადი ძალის ხარისხსა და სახეს და 
უნდა ანიჭებდეს მათ ძალის გამოყენების უფლებამოსილებას.

დამორჩილების ინსტრუმენტების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება და პროცედურა უნდა 
ექვემდებარებოდეს ზედა რგოლის მხრიდან დეტალურ მონიტორინგსა და საუკეთესო პრაქტიკის 
თანახმად, უფლებამოსილი უწყების გარე მონიტორინგსაც.186

კიდევ ერთხელ უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ პატიმრებთან პირდაპირ კონტაქტში მყოფი ყველა 
თანამშრომელი გადამზადებული უნდა იყოს მინიმალური ძალის გამოყენების მიმართულებით. 
ისინი არ უნდა ეყრდნობოდნენ მხოლოდ პატიმართან შედარებით უკეთეს ფიზიკურ მონაცემებსა 
და სიძლიერეს. ბევრ შემთხვევაში  შესაძლოა ეს რთული იყოს, თუმცა, მაშინაც კი როდესაც ეს 
შესაძლებელია, შედეგი შეიძლება იყოს როგორც პატიმრის, ისე თანამშრომლის ჯანმრთელობის 
სეროზული დაზიანება. არსებობს კონტროლისა და შეკავების ბევრი ტექნიკა, რომლის ტრენინგის 
გავლის შედეგადაც თანამშრომლები შეძლებენ კონტროლის მოპოვებას, საკუთარი თავისა და 
პატიმრისათვის სერიოზული ზიანის მიყენების გარეშე. მენეჯმენტს უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია ამის 
შესახებ. იგი უნდა უზრუნველყოფდეს ყველა თანამშრომლის კომპეტენტურობას საბაზისო უნარებში 
და საკმარისი რაოდენობის თანამშრომელთა ტრენინგს შესაბამის ტექნიკებში.

185  ციხეში ინციდენტების მართვის სახელმძღვანელო, გაერო, 2013, გვ.62-63-61.
186  ადამიანის უფლებათა მიდგომა ციხის მართვისას, ციხის თანამშრომელთა სახელმძღვანელო, მე-2 გამოცემა, 2009, ენდრიუ კოილი, 
გვ.65.
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მნიშვნელოვანია, გავეცნოთ წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის პრევენციის ევროპული 
კომიტეტის (CPT) 2014 წლის 1-11 დეკემბერს საქართველოში ვიზიტის შესახებ 

„ბ. “სპეციალური საშუალებები”

110. პატიმრობის კოდექსის ცვლილებები, რომლებიც ძალაშია 2014 წლის მაისიდან, 
მნიშვნელოვნად აფართოებს ციხეებში ნებადართულ „სპეციალურ საშუალებებს“. ადრე 
ნებადართულ ხელბორკილებთან, დამაწყნარებელ პერანგებთან და ცეცხლსასროლ იარაღთან 
ერთად, კოდექსის  571 ნაწილი დამატებს დამაწყნარებელ სკამებს, დამაწყნარებელ საწოლებს, 
ხელკეტებს, ცრემლსადენ გაზს, წიწაკის გაზს, არალეტალურ იარაღს, აკუსტიკურ საშუალებებს, 
ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შუქბგერით მოწყობილობას, წყალსატყორცნს და ძაღლებს. 
სახალხო დამცველმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოხატეს შეშფოთება „სპეციალური 
საშუალებების“ გაზრდილ ჩამონათვალთან (კერძოდ, წიწაკის გაზი, ცრემლსადენი გაზი და 
არალეტალური იარაღი) და მათი გამოყენების წესების ბუნდოვანებასთან დაკავშირებით.

უნდა აღინიშნოს, რომ ვიზიტის დროს, მონახულებულ ციხეებში ერთადერთი არსებული 
დამორჩილების ინსტრუმენტი იყო ხელბორკილები. მე-3 საპყრობილის დირექტორმა აცნობა 
დელეგაციას, რომ მის დაწესებულებაში ხელკეტები ეხლახანს მიიტანეს და თანამშრომლებისთვის 
დარიგებული არ ჰქონდათ, რადგან მათ ჯერ შესაბამისი ტრენინგი უნდა ჩატარებოდათ.
111. კომიტეტისთვის მიუღებელია პატიმრობის კოდექსის 571 ნაწილში მოცემული ბევრი „სპეციალურ 
საშუალება“. კომიტეტის აზრით, დამაწყნარებელი პერანგები არ უნდა იქნეს გამოყენებული ციხეში, 
რადგან სხვა მიზეზებთან ერთად, ის იწვევს დამცირებას და სტიგმატიზაციას. დამაწყნარებელი 
პერანგები ამოღებულ უნდა იქნას პატიმრობის კოდექსის 571 ნაწილში მოცემული „სპეციალური 
საშუალებების“ სიიდან.

რაც შეეხება, ცეცლსასროლ იარაღს, კომიტეტს არაერთხელ აღუნიშნავს, რომ მათი ტარება 
პატიმრებთან პირდაპირ კონტაქტში მყოფი პირების მიერ არასასურველი და სახიფათო პრაქტიკაა, 
რამაც შეიძლება გამოიწვიოს  მაღალი რისკის შემცველი სიტუაციები როგორც პატიმრებისთვის, 
ისე თანამშრომლებისთვის. ამასთან, ციხის თანამშრომლის მიერ იარაღის ყოველი გამოყენება 
არამხოლოდ უნდა აღირიცხოს, არამედ მასზე სრული ანგარიშგება უნდა მოხდეს და საჭიროების 
შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს დამოუკიდებელი გამოძიება.

ცრემლსადენი გაზი და წიწაკის გაზი პოტენციურად საშიშია და არ უნდა იქნეს გამოყენებული 
შეზღუდულ/ჩაკეტილ ადგილას. ამასთან, გამონაკლისის სახით ღია ადგილას მათი 
გამოყენებისას, შესაბამისი გარანტიები უნდა იყოს დადგენილი. მაგალითად, პირებს, რომლებიც 
მათ ზემოქმედებას დაექვემდებარებიან, უნდა ჰქონდეთ დაუყონებლივი წვდომა ექიმთან და მათ 
სწრაფად უნდა მიეწოდოთ ყველა საჭირო საშუალება. ისინი არ უნდა იქნეს გამოყენებული იმ 
პატიმრის მიმართ, რომელიც უკვე დამორჩილებულია. ასევე, ისინი არ უნდა იყოს ციხის ოფიცრის 
სტანდარტული აღჭურვილობის ნაწილი.

ელექტროშოკური იარაღის (Tasers) გამოყენება შეიძლება გამართლებულ იქნას მხოლოდ 
უკიდურეს შემთხვევაში როდესაც რეალური და დაუყოვნებლივი საფრთხე ექმნება სიცოცხლეს. 
გარდა ამისა, მხოლოდ სპეციალურად შერჩეული და დატრენინგებული ციხის თანამშრომლები 
უნდა იყვნენ უფლებამოსილნი მათ გამოყენებაზე და მათი გამოყენებისას ყველა შესაძლო 
გამაფრთხილებელი ზომა უნდა იქნეს გათვალისწინებული. 
კომიტეტი რეკომენდაციას უწევს ციხეში ცეცხლსასროლი იარაღის, ცრემლსადენი გაზის, წიწაკის 
გაზის და ელექტროშოკური იარაღის გამოყენების შესახებ წესებისა და რეგულაციების შესაბამის 
ცვლილებას.

112. რაც შეეხება სხვა „სპეციალურ საშუალებებს“ (რომლებიც ფიზიკურ უმოძრაობას იწვევს, 
როგორიცაა დამაწყნარებელი სკამები და საწოლები), მათი გამოყენებისას მხედველობაში უნდა 
იქნას მიღებული შემდეგი პრინციპები და მინიმალური სტანდარტები:
მის სათანადო გამოყენებასთან დაკავშირებით, ფიზიკური შებოჭვა გამოყენებულ უნდა 
იქნეს მხოლოდ უკანასკნელ საშუალებად ზიანის მიყენების პრევენციის მიზნით და მხოლოდ 
მაშინ, როდესაც ყველა სხვა საშუალება ამოწურულია. დაუშვებელია მათი სასჯელის სახით 
ან დატრენინგებულ თანამშრომელთა არასაკმარისი რაოდენობის კომპენსირების მიზნით 
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გამოყენება. არ უნდა მოხდეს მათი გამოყენება არასამედიცინო გარემოში, როდესაც 
ჰოსპიტალიზაცია უფრო შესაბამისი ინტერვენციის ზომაა.

ფიზიკური შებოჭვის მეთოდის ნებისმიერი გამოყენების შესახებ, ამ მეთოდის საჭიროების 
შეფასების მიზნით, დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს ექიმს.

გამოყენებული აღჭურვილობა უნდა იძლეოდეს უმოძრაობასთან დაკავშირებული საზიანო 
ეფექტის, დისკომფორტის და ტკივილის შემცირების შესაძლებლობას და თანამშრომლები 
დატრენინგებული უნდა იყვნენ მის გამოყენებაში.

ფიზიკური შებოჭვის ხანგრძლივობა უნდა იყოს მაქსიმალურად მოკლე (უფრო წუთები, ვიდრე 
საათები). შებოჭვის გაგრძელების საკითხი უნდა შეესაბამებოდეს ექიმის მიერ გაცემულ დასკვნას. 
უმოძრაობა დღეების განმავლობაში ვერ იქნება გამართლებული და ჩაითვლება არასათანადო 
მოპყრობად.
რაც შეეხება ზედამხედველობას, როდესაც პატიმარი ექვემდებარება ფიზიკურ შებოჭვას, 
დატრენინგებული თანამშრომელი ყოველთვის უნდა იყოს მასთან დახმარების მიზნით. ასეთი 
დახმარება შეიძლება მოიცავდეს მის თანხლებას საპრიფარეშომდე მისასვლელად ან მის 
დახმარებას კვებაში.

პატიმრები, რომელიც ექვემდებარებიან ფიზიკურ შებოჭვას, უნდა იყვნენ სრულად ინფორმირებული 
აღნიშნული ზომის გამოყენების მიზეზების შესახებ.

ნებისმიერი დაწესებულების მენეჯმენტმა, რომელმაც შესაძლოა გამოიყენოს შებოჭვა, უნდა 
გამოსცეს შესაბამისი წერილობითი სახელმძღვანელო წესები, რომლებიც გაითვალისწინებს 
ზემოთ აღნიშნულ კრიტერიუმებს. უნდა არსებობდეს შებოჭვის გამოყენების შემთხვევების 
აღრიცხვის სპეციალური რეესტრი. ჩანაწერი უნდა მოიცავდეს საშუალების გამოყენების დაწყების 
და დასრულების დროს, იმ ადამიანის სახელს, რომელმაც გასცა გამოყენების ნებართვა და 
მითითებას პატიმრის ან თანამშრომლის ნებისმიერ დაზიანებაზე.

გარდა ამისა, პატიმარს უნდა მიეცეს საშუალება განიხილოს მისი გამოცდილება შებოჭვის დროს 
ან ნებისმიერ შემთხევაში მისი დამთავრების შემდეგ. ამ განხილვას ყოველთვის უნდა დაესწროს 
ჯანდაცვის პერსონალის უფროსი თანამშრომელი ან სხვა სათანადოდ დატრენინგებული პირი.
კომიტეტი რეკომენდაციას უწევს, დამაწყნარებელი სკამების და ლოგინების შესახებ არსებული 
შესაბამისი ნორმების შეცვლას და გამართვას ზემოთ აღნიშნული პრინციპებისა და სტანდარტების 
შესაბამისად. უფრო ზოგადად, კომიტეტს სურს აღნიშნოს, რომ დამაწყნარებელი სკამები და 
ლოგინები არ უნდა იქნეს გამოყენებული არასამედიცინო გარემოში.

113. რაც შეეხება აკუსტიკურ საშუალებებს, ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შუქბგერით 
მოწყობილობას და წყალსატყორცნს, ისინი, როგორც წესი, გამოიყენება მასობრივი არეულობის 
კონტროლილს მიზნით და არ უნდა მოხდეს მათი გამოყენება შეზღუდულ/დახურულ სივრცეში, 
განსაკუთრებით კი საკნებსა და საცხოვრებელ ბლოკებში. მათი შეზღუდული გამოყენება 
შესაძლებელია მხოლოდ ღია სივრცეში (გარეთ) მასობრივი არეულობის შემთხვევაში. 
ნებისმიერ შემთხვევაში, უნდა არსებობდეს თანამშრომელთა სათანადო გადამზადება, 
აღრიცხვა (სისტემატური ვიდეო-ჩაწერის ჩათვლით) და ანგარიშგების პროცედურა როგორც 
მათ გამოყენებასთან, ისე პატიმრობის კოდექსის 571 ნაწილში მოცემულ სხვა საშუალებებთან 
დაკავშირებითაც.

და ბოლოს, კომიტეტს ესმის, რომ (სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილისგან 
განმარტების მიღების შემდეგ) ძაღლები არ იქნება გამოყენებული ციხეში გარდა საკნებისა და 
ნარკოტიკების ძებნის მიზნებისათვის, პატიმრებთან პირდაპირი კონტაქტის გარეშე. კომიტეტს 
სურს მიიღოს ინფორმაცია, რომ ეს არის არსებული წესების სწორი გაგება“187.

187  წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) 2014 წლის 1-11 დეკემბერს საქართველოში ვიზიტის 
შესახებ ანგარიში,  გვ. 59-62.

ძალის მინიმალური გამოყენება
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

რას გვეუბნება საერთაშორისო სტანდარტები

გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები

შემაკავებელი საშუალებები

წესი 47
1. უნდა აიკრძალოს ჯაჭვების, რკინების და დამორჩილების არსებითად მტკივნეული და 
დამამცირებელი სხვა საშუალებების გამოყენება. 
2. სხვა შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ კანონიერი ნებართვის 
საფუძველზე შემდეგი მდგომარეობის არსებობისას:  
(ა) პატიმრის გადაყვანის დროს, როგორც გაქცევის აღმკვეთი ზომა და იმ პირობით, რომ მოხსნიან 
პატიმრის სასამართლო ან ადმინისტრაციულ ორგანოში წარდგენამდე;
(ბ) ციხის დირექტორის მიერ გაცემული ბრძანების საფუძველზე, იმ შემთხვევაში, როდესაც 
კონტროლის ყველა სხვა მექანიზმი უშედეგოა და შეუძლებელი პატიმრის მიერ თვითდაზიანების 
ან სხვების ან ქონების დაზიანების შეჩერება; აუცილებელია, დირექტორმა დაუყოვნებლივ 
აცნობოს ექიმს ან სხვა კვალიფიციურ სამედიცინო პროფესიონალს ასეთი შემთხვევების შესახებ 
და მიაწოდოს ინფორმაცია ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოს.

წესი 48 
1. როდესაც შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება ხდება 47-ე წესის მე-2 პარაგრაფით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში, უნდა მოქმედებდეს შემდეგი პრინციპები: 
(ა) შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც 
არცერთი მასზე მსუბუქი ზომა არ არის ეფექტური შეუზღუდავი გადაადგილებით გამოწვეული 
რისკების აღსაკვეთად;
(ბ) გამოყენებული შეკავების მეთოდი უნდა წარმოადგენდეს ყველაზე ნაკლებ ინტრუზიულ 
მეთოდს, რომლის გამოყენებაც აუცილებელი და  გონივრულად ხელმისაწვდომია პატიმრის 
მოძრაობის კონტროლისთვის, წარმოქმნილი რისკის დონისა და ხასიათის გათვალისწინებით;  
(გ) შეკავების საშუალებების გამოყენება დაშვებულია მხოლოდ საჭირო დროის მონაკვეთში და 
უნდა მოიხსნას პატიმრის უკონტროლო მოძრაობით გამოწვეული რისკის გაქრობისთანავე. 
2. შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება დაუშვებელია ფეხმძიმე, მშობიარე და 
ახლადნამშობიარები ქალების მიმართ.

წესი 49
ციხის ადმინისტრაციამ უნდა განახორციელოს დაშვება კონტროლის ისეთ ტექნიკაზე და 
ჩაატაროს ტრენინგი მისი გამოყენების შესახებ, რომელიც გამორიცხავს შემაკავებელი 
საშუალებების გამოყენებას ან შეამცირებს მათ ინტრუზიულ ბუნებას. 

ციხის ევროპული წესები

ძალის გამოყენება

64.1 ციხის ადმინისტრაციამ არ შეიძლება ძალა გამოიყენოს პატიმრების წინააღმდეგ გარდა 
თავდაცვის ან გაქცევის მცდელობის შემთხვევისას, აგრეთვე აქტიური ან პასიური ფიზიკური 
წინააღმდეგობისას კანონის ფარგლებში და ყოველთვის როგორც უკანასკნელი ღონისძიება. 
64.2 გამოყენებული ძალის ხარისხი უნდა იყოს საჭიროების მინიმუმი და გამოყენებულ იქნას 
დროის ძალზედ მცირე პერიოდში. 
65. უნდა არსებობდეს დეტალური პროცედურები ძალის გამოყენების შესახებ შემდეგი პირობების 
ჩათვლით: 
ა. სხვადასხვა ძალა, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას; 
ბ. გარემოებები, რომელშიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას კონკრეტული სახეობის ძალა; 
გ. ციხის თანამშრომელები, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან გამოიყენონ სხვადასხვა სახის 
ძალა; 
დ. რომელი დონის თანამდებობის პირი გასცემს ნებართვას ძალის გამოყენების წინ ძალის 

ძალის მინიმალური გამოყენებაძალის მინიმალური გამოყენება
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

გამოყენებაზე; და 
ე. ანგარიში ძალის გამოყენების შესახებ უნდა შედგეს მის დასრულებისთანავე. 
66. ციხის თანამშრომელები, რომლებიც უშულოდ პატიმრებთან მუშაობენ, უნდა გადიოდნენ 
სპეციალურ წრთვნას იმ ტექნიკურ საჭიროებებში, რომელიც უზრუნველყოფს ძალის შემდგომ 
გამოყენებას  გარკვეული შეზღუდვების მიზნით იმ პატიმრების მიმართ, რომლებიც არიან 
აგრესიულნი. 
67.1 სხვა სამართალდამცავი სახელმწიფო ორგანოს წარმომადგენელი შეიძლება ჩაერიოს ციხის 
შიგნით პატიმრებთან ურთიერთობაში მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში. 
67.2 ასეთი სახის ურთიერთობა უნდა იყოს რეგულირებული  ციხის ადმინისტარციისა და 
სამართალდამცავი სახელმწიფო ორგანოს შორის დადებული შეთანხმებით, გარდა იმ შემთხვევისა 
როდესაც ასეთი ურთიერთობა უკვე აღარ რეგულირდება ეროვნული კანონმდებლობით. 
67.3 ასეთი შეთანხმება უნდა მოიცავდეს: 
ა. იმ გარემოებებს, რომლის არსებობის შემთხვევაშიც შეიძლება სამართლადამცავი სახელმწიფო 
ორგანოს წარმომადგენლები შევიდნენ ციხეში კონკრეტული კოფლიქტის გადასაწყვეტად; 
უფლებამოსილების ხარისხს, რომელიც უნდა გააჩნდეთ ასეთი სამართლადამცავი სახელმწიფო 
ორგანოს წარმომადგენლებს მათი ციხეში ყოფნისას; 
გ. სხვასხვა სახის ძალას, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს ასეთი ორგანოს წარმომადგენელმა; 
დ. ის გარემოებები, რომლის არსებობისასაც შეიძლება იქნას გამოყენებული კონრეტული სახის 
ძალა; 
ე. თანამდებობის პირი, რომელიც გასცემს ძალის გამოყენების ნებართვას; და 
ვ. ანგარიში ძალის გამოყენების შესახებ უნდა შედგეს ძალის გამოყენების დასრულებისთანავე. 

შემზღუდავი ღონისძიებები
68.1 ბორკილებისა და ლითონის გამოყენება უნდა აიკრძალოს; 
68.2 ხელბორკილების, დამაწყნარებელი პერანგის და შეზღუდვის სხვა საშუალებები არ შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას გარდა შემდეგი შემთხვევებისა: როდესაც აუცილებელია მისი გამოყენება 
როგორც უსაფრთხოების ზომა გაქცევის საწინააღმდეგოდ პატიმართა სასამართლოში ან 
სხვა ადმინისტრაციულ სტრუქტურაში გადაყვანისას გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც ციხის 
ადმინისტარაცია მიიღებს სხვაგვარად გადაწყვეტილებას; ციხის დირექტორის ბრძანებით თუ 
კონტროლის სხვა ღონისძიებები ვერ უზრუნველყოფს პატიმარის დაცვას თვითდაზიანებისაგან 
ან პატიმრის მიერ გარშემომყოფთა დაზიანებას, აგრეთვე იმისათვის რომ აღკვეთილ იქნას 
საკუთრების დაზიანება. ასეთ შემთხვევებში ციხის დირექტორი დაუყოვნებლივ აცნობებს ექიმს 
და ციხის ადმინისტრაციას. 
68.3 უშიშროების ღონისძიებები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმაზე უფრო მეტ ხანს ვიდრე ეს 
აუცილებელი. 
68.4 უშიშროების ღონისძიების გამოყენების წესი უნდა იყოგანსაზღვრული ეროვნული 
კანომდებლობით. 

იარაღი
69.1 გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევების გარდა ციხის თანამშრომელმა არ უნდა ატაროს 
სასიკვდილო იარაღი ციხის შიდა პერიმეტრზე. 
69.2 ციხის პერიმეტრზე უნდა აიკრძალოს იარაღის ღიად ტარება, ხელკეტის ჩათვლით იმ პირების 
მიერ რომლებიც კონტაქტში იმყოფებიან პატიმრებან, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 
ეს აუცილებელია უსაფრთხოებისა და უშიშროების მოსაზრებებით კონკრეტული ინციდენტის 
არსებობისას. 
69.3 ციხის თანამშრომლები არ უნდა ატარებდნენ იარაღს  გარდა იმ შემთხვევებისა როდესაც 
მათ გავლილი აქვთ სეპციალური მომზადება.

ძალის მინიმალური გამოყენებაძალის მინიმალური გამოყენება
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უსაფრთხოების ღონისძიებები
მსჯავრდებულის მიერ საკუთარი თავის, სხვისი და ქონების დაზიანების თავიდან აცილების, პენიტენციურ 
დაწესებულებაში დანაშაულისა და სხვა სამართალდარღვევის აღკვეთის, მსჯავრდებულის 
მიერ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურის კანონიერი მოთხოვნისადმი 
დაუმორჩილებლობის, თავდასხმის მოგერიების, ჯგუფური დაუმორჩილებლობის ან/და მასობრივი 
არეულობის აღკვეთის მიზნით, დასაბუთებული გადაწყვეტილებით მსჯავრდებულის მიმართ შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს შემდეგი უსაფრთხოების ღონისძიებები:
•	 სპეციალური საშუალებების გამოყენება;
•	 სხვა მსჯავრდებულთაგან მისი განცალკევება;
•	 დროებით სხვა პენიტენციურ დაწესებულებაში გადაყვანა;
•	 არაუმეტეს 24 საათით სამარტოო საკანში მოთავსება;
•	 დროებითი საგუშაგოს ან დამატებითი საგუშაგოს შექმნა.

დაუშვებელია უსაფრთხოების ღონისძიების მსჯავრდებულის დასჯის მიზნით გამოყენება. 
უსაფრთხოების ღონისძიების განხორციელება უნდა შეწყდეს დაუყოვნებლივ, იმ საფრთხის 
აღმოფხვრისთანავე, რომლის აღსაკვეთადაც ეს ღონისძიება გამოიყენებოდა, ხოლო აღნიშნული 
ღონისძიების განხორციელების შემდეგ, პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელობა სამედიცინო 
პერსონალთან ერთად მსჯავრდებულს დაუყოვნებლივ უტარებს სამედიცინო შემოწმებას. სამედიცინო 
შემოწმების შესახებ დგება შესაბამისი აქტი.188 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საფუძვლის 
არსებობისას, შესაძლებელია მსჯავრდებულის სხვა მსჯავრდებულებისაგან განცალკევება, რა 
დროსაც, ხორციელდება მისი სხვა საკანში ან უსაფრთხო ოთახში მოთავსება.189 მსჯავრდებულის სხვა 
მსჯავრდებულებისაგან არაუმეტეს 30 დღისა განცალკევებით მოთავსების თაობაზე, მსჯავრდებულის 
განცხადების საფუძველზე ან საკუთარი ინიციატივით, გადაწყვეტილებას იღებს პენიტენციური 
დაწესებულების დირექტორი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში, განცალკევებით მოთავსების 
ხანგრძლივობა მისივე გადაწყვეტილებით შეიძლება გაიზარდოს გონივრული ვადით, იმ საფრთხის 
აღმოფხვრამდე, რომლის საფუძველზეც განხორციელდა მსჯავრდებულის განცალკევება. ამასთან, 
აღსანიშნავია, რომ მსჯავრდებულისათვის საფრთხის წარმოშობისას, ეს უკანასკნელი, პირადი 
უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, უფლებამოსილია მიმართოს პენიტენციური დაწესებულების ნებისმიერ 
მოსამსახურეს ზეპირი ან წერილობითი განცხადებით. პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის 
არყოფნის შემთხვევაში, მსჯავრდებული სხვა მსჯავრდებულებისაგან განცალკევებით შეიძლება 
მოთავსდეს დაწესებულების დირექტორის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით, 
მაგრამ არაუმეტეს 24 საათისა. 

თუ უსაფრთხოების ღონისძიებებმა შესაბამისი შედეგები არ გამოიღო, პენიტენციური დაწესებულების 
დირექტორი პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორის წინაშე შუამდგომლობს მსჯავრდებულის 
ან მსჯავრდებულის უსაფრთხოებისათვის საშიში პირების სხვა პენიტენციურ დაწესებულებაში 
გადაყვანის თაობაზე. აქვე აღსანიშნავია, რომ შესაბამისი საფუძვლების არსებობისას, მითითებული 
შუამდგომლობის აღსაძრავად აუცილებელი არ არის განცალკევების კანონმდებლობით დადგენილი 
ვადის ამოწურვა. 

უსაფრთხოების ღონისძიების ერთ-ერთ სახედ უნდა განვიხილოთ მსჯავრდებულის უსაფრთხო ოთახში 
გადაყვანაც, რომელიც პენიტენციურ დაწესებულებაში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არსებობის 
შემთხვევაში, პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის გადაწყვეტილებით, შესაძლებელია  
განხორციელდეს იმ მსჯავრდებულის მიმართ, რომელიც აშკარად საფრთხეს უქმნის ან შეიძლება 
შეუქმნას საკუთარ ან სხვის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან/და ქონებას. უსაფრთხო ოთახი აღჭურვილი 
უნდა იყოს უსაფრთხო ლეიბით, სათვალთვალო კამერით, რომლის ხედვის არე არ მოიცავს 
ტუალეტის ნიჟარას, დისტანციურად მართვადი, დაზიანებისადმი მედეგი ღია ტიპის ტუალეტით, 
ონკანით, განათებით და სათანადო ვენტილაციით. უსაფრთხო ოთახში განთავსებული მსჯავრდებული 
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი ხელმისაწვდომობით. ამასთან, 
მსჯავრდებულზე ხორციელდება 24 საათიანი ვიზუალური ან/და ელექტრონული საშუალებით 

188  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, 57-ე მუხლი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 
აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, 25-ე მუხლი. 
189  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, 57-ე მუხლი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27 
აგვისტოს №108 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება, 26-ე და 27-ე მუხლები.
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მეთვალყურეობა და კონტროლი, კანონმდებლობით დადგენილი წესის190 შესაბამისად. უსაფრთხო 
ოთახში განთავსებული პირის მიმართ, საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სპეციალური საშუალებები.

რაც შეეხება მსჯავრდებულის მიმართ სპეციალური საშუალებების გამოყენებას, აღნიშნული 
უსაფრთხოების ღონისძიება მკაცრადაა რეგლამენტირებული191 და მისი გამოყენება დასაშვებია 
მხოლოდ უკიდურესი ღონისძიების სახით, როცა სხვა საშუალებებით შუძლებელია ლეგიტიმური 
მიზნის მიღწევა.

სპეციალური საშუალებები 
სპეციალური საშუალებების გამოყენების უფლება აქვთ:
•	 პენიტენციური დაწესებულების მოსამსახურეს ან მოსამსახურეებისაგან შემდგარ ჯგუფს; 
•	 პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი სამმართველოს 

მოსამსახურეებისაგან შემდგარ საბადრაგო ჯგუფს ან კოლონას;
•	 პენიტენციური დეპარტამენტის სპეციალური დანიშნულების მთავარი სამმართველოს 

მოსამსახურეებისაგან შემდგარ ჯგუფს.192

მსჯავრდებულის მიმართ დასაშვებია გამოყენებულ იქნეს შემდეგი სპეციალური საშუალებები:
•	 ხელბორკილი;
•	 დამაწყნარებელი პერანგი;
•	 დამაწყნარებელი სკამი;
•	 დამაწყნარებელი საწოლი;
•	 რეზინის ხელკეტი;
•	 ცრემლსადენი გაზი;
•	 წიწაკის გაზი;
•	 არალეტალური იარაღი (რეზინის ტყვია, საღებავის სასროლი, სასროლი ბადე, კვამლმდენი);
•	 აკუსტიკური საშუალება;
•	 ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შუქბგერითი მოწყობილობა;
•	 წყალსატყორცნი;
•	 სასამსახურო ძაღლი.

სპეციალური საშუალებების გამოყენების უფლება აქვს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 
სპეციალურად უფლებამოსილ პირს, რომელსაც გავლილი აქვს შესაბამისი მომზადება. 

სპეციალური საშუალება გამოიყენება უსაფრთხოების უკიდურესი ღონისძიების სახით, იმ შემთხვევაში, 
როდესაც სხვა საშუალება არაეფექტურია. სპეციალური საშუალების გამოყენება უნდა იყოს 
წარმოქმნილი საფრთხის პროპორციული, რომელიც ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად უფრო ნაკლებ 
ზიანს მიაყენებს აღნიშნული ღონისძიების ადრესატს. დაუშვებელია სპეციალურ საშუალებათა 
მსჯავრდებულის დასჯის მიზნით გამოყენება და აგრეთვე, ისეთი ფორმით გამოყენება, რომელიც 
იწვევს მსჯავრდებულის პატივისა და ღირსების შელახვას.193  

უსაფრთხოების ღონისძიებების განხორციელების მიზნით სპეციალური საშუალებების გამოყენება 
დასაშვებია შემდეგ შემთხვევებში:194

•	 ხელბორკილი - პირის მიმართ, რომელიც თავისი ქმედებით წინააღმდეგობას უწევს სპეციალური 
პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეს ან/და არ ემორჩილება მის კანონიერ მოთხოვნას; 
საფრთხეს უქმნის საკუთარ ან/და სხვის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას; აზიანებს ან ცდილობს 
დააზიანოს სხვისი/სახელმწიფო ქონება; ცდილობს გაქცევას; აგრეთვე თუ არსებობს ამ ქვეპუნქტით 

190  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, 54-ე მუხლი.
191  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, 571 მუხლი; „სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შეიარაღებაში არსებულ სპეციალურ 
საშუალებათა სახეების, მათი შენახვის, ტარებისა და გამოყენების წესის და პირობების, აგრეთვე სპეციალური საშუალებების გამოყენების 
უფლების მქონე პირის განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 
წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი.
192  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, 
პირველი მუხლის მე-3 პუნქტი.
193  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-2 
მუხლი.
194  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“, 571 მუხლის მე-2 ნაწილი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 
2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტი.

ძალის მინიმალური გამოყენება
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დინამიური და სტატიკური უსაფრთხოებადინამიური და სტატიკური უსაფრთხოება

გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის გონივრული ეჭვი;  
•	 დამაწყნარებელი პერანგი, დამაწყნარებელი სკამი და დამაწყნარებელი საწოლი - პირის 

მიმართ, რომელმაც სცადა ზიანი მიეყენებინა საკუთარი თავისთვის ან სხვისთვის ან/და ზიანი 
მიაყენა საკუთარ თავს ან სხვას; რომელიც აზიანებს ან ცდილობს დააზიანოს სხვისი/სახელმწიფო 
ქონება; აგრეთვე რომლის მოქმედება გამოხატულად აგრესიულია. აღნიშნული სპეციალური 
საშუალებები გამოყენებული უნდა იქნეს ექიმის მეთვალყურეობით. პენიტენციური დაწესებულების 
ექიმი უფლებამოსილია, დადგენილი წესით გასცეს რეკომენდაცია აღნიშნული სპეციალური 
საშუალებების გამოყენების მიზანშეუწონლობასთან ან შეწყვეტასთან დაკავშირებით;195

•	 რეზინის ხელკეტი - მსჯავრდებულის მიერ საკუთარი თავის, გარშემომყოფთა დაზიანების თავიდან 
აცილების, დაწესებულებაში ან მსჯავრდებულის გაყვანისას/გადაყვანისას დანაშაულისა და 
სხვა სამართალდარღვევის აღკვეთის, თავდასხმის მოგერიების, დაუმორჩილებლობის ან/და 
მასობრივი არეულობის აღკვეთის მიზნით; 

•	 ცრემლსადენი გაზი, არალეტალური იარაღი და აკუსტიკური საშუალება - გარშემომყოფებზე ან/და 
დაცულ ობიექტზე მსჯავრდებულის თავდასხმის მოსაგერიებლად, მასობრივი არეულობის ან/და 
საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების ჯგუფური დარღვევის აღსაკვეთად;

•	 წიწაკის გაზი - დანაშაულის, თავდასხმის, გაქცევის, მასობრივი დაუმორჩილებლობის ან/
და მასობრივი არეულობის აღსაკვეთად, დაცულ ობიექტზე თავდასხმის მოსაგერიებლად, 
საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების ჯგუფური დარღვევის აღსაკვეთად, შეიარაღებული 
პირის დასაკავებლად;

•	 ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შუქბგერითი მოწყობილობა - გარშემომყოფებზე ან/და დაცულ 
ობიექტზე მსჯავრდებულის თავდასხმის მოსაგერიებლად, შეიარაღებული პირის დასაკავებლად, 
იმ დაკავებული ობიექტის დატოვების მიზნით, რომელსაც პირი თავს აფარებს;

•	 წყალსატყორცნი - მასობრივი არეულობის ან/და წესრიგის დარღვევის აღსაკვეთად, დაცულ 
ობიექტზე ჯგუფური თავდასხმის მოსაგერიებლად, შეიარაღებული პირის დასაკავებლად;

•	 სასამსახურო ძაღლი - მსჯავრდებულის გაქცევისას ან გაქცევის მცდელობისას, აკრძალული 
ნივთების აღმოსაჩენად, თავდასხმის მოსაგერიებლად.

სპეციალური საშუალებების გამოყენების უფლების მქონე პირი ვალდებულია სპეციალური 
საშუალების გამოყენების შესახებ წინასწარ გააფრთხილოს შესაბამისი პირი, მისცეს გონივრული ვადა 
მისი კანონიერი მოთხოვნის შესასრულებლად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა დაყოვნებამ შეიძლება 
გამოიწვიოს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის ხელყოფა, ქონების დაზიანება ან სხვა მძიმე 
შედეგი, ან შექმნილ სიტუაციაში ასეთი გაფრთხილება გაუმართლებელია ან შეუძლებელია.196

იმ შემთხვევაში, როდესაც აშკარაა, რომ შეუძლებელია ლეგიტიმური მიზნის მიღწევა ერთი საშუალებით, 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საფუძვლებითა და ფარგლებში დასაშვებია რამდენიმე 
სახის სპეციალური საშუალების ერთდროულად გამოყენება.197

პენიტენციურ დაწესებულებაში სპეციალური საშუალების გამოყენების შესახებ დაუყოვნებლივ 
ეცნობებათ შესაბამისი პენიტენციური დაწესებულების დირექტორს და ექიმს ან ექთანს, გარდა 
ხელბორკილის გამოყენების შემთხვევისა, ხოლო სპეციალური საშუალების გამოყენების შემდეგ, 
მსჯავრდებულს პირველი შესაძლებლობისთანავე უტარდება სამედიცინო შემოწმება. სპეციალური 
საშუალების გამოყენების შესახებ დგება ოქმი, სადაც აღინიშნება გამოყენებული სპეციალური 
საშუალება, მისი გამოყენების დასაბუთება და სხვა მონაცემები. ამასთან, სპეციალური საშუალების 
გამოყენების საფუძვლის აღმოფხვრის შემდეგ, შესაბამისი პენიტენციური დაწესებულების დირექტორი 
ადგენს ანგარიშს და მას დაუყოვნებლივ უგზავნის საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
მინისტრს და პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორს. 

მსჯავრდებულის ბადრაგირებისას უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ან/და მისი გაქცევის თავიდან 
აცილების მიზნით მსჯავრდებულის მიმართ სპეციალური საშუალების გამოყენების შესახებ ჯგუფის 
ან კოლონის უფროსი დაუყოვნებლივ აცნობებს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესაბამის 
უფლებამოსილ პირს და ექიმს ან ექთანს, გარდა ხელბორკილის გამოყენების შემთხვევისა.198

195  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-7 
მუხლი, პირველი-მე-3 პუნქტები.
196  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“ 571 მუხლის მე-5 ნაწილი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 
2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-15 მუხლი.
197  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-12 
მუხლი.
198  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“ 571 მუხლის მე-7-მე-10 ნაწილები, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
მინისტრის 2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-16-მე-18 მუხლები.
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აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა, წიწაკის გაზის გამოყენებასთან დაკავშირებით, 
განსაკუთრებულ და გასათვალისწინებელ რეგულაციას შეიცავს, კერძოდ, წიწაკის გაზი გამოიყენება 
უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც არსებული საფრთხის აღმოსაფხვრელად სხვა სპეციალური 
საშუალებების გამოყენება არაეფექტიანია. დაუშვებელია წიწაკის გაზის დახურულ სივრცეში, 
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში და იმ პირთა მიმართ გამოყენება, 
რომლებიც უკვე იმყოფებიან შესაბამისი უფლებამოსილი პირის კონტროლის ქვეშ.199

გარდა ზემოაღნიშნულისა, კანონმდებლობა ადგენს მთელ რიგ წესებსა თუ აკრძალვებს200, რომელიც 
გათვალისწინებულ უნდა იქნეს სპეციალური საშუალებების გამოყენებისას. კერძოდ, დაუშვებელია 
მსჯავრდებულის ხელბორკილით მყარ ზედაპირზე მიმაგრება, გარდა იმ უკიდურესი შემთხვევისა, 
როდესაც სხვა საშუალებების გამოყენებით შეუძლებელია კანონიერი მიზნის მიღწევა. ხელბორკილების 
დადებისას ბრალდებულს/მსჯავრდებულს, როგორც წესი, ხელები უნდა ჰქონდეს უკან, გარდა იმ 
შემთხვევისა როცა შესაბამისი მდგომარეობა არ მოიცავს სხვაგვარი ფიქსაციის აუცილებლობას. 
ხელბორკილები მოიხსნება მხოლოდ ასეთი გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილების მქონე 
პირის მიერ. ხელბორკილები აგრეთვე მოიხსნება:
•	 ბუნებრივი საჭიროებისას და კვების დროს (გარდა მასობრივი არეულობის ან ჯგუფური 

დაუმორჩილებლობის შემთხვევისა);
•	 სიცოცხლისთვის საშიში პირობების წარმოქმნისას (ხანძარი, წყალდიდობა და ა.შ.).

დაუშვებელია, აგრეთვე, პენიტენციურ დაწესებულებაში ან მსჯავრდებულის გაყვანისას/გადაყვანისას 
ისეთი სპეციალური საშუალების გამოყენება, რომელიც იწვევს მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის 
მძიმე დაზიანებას, დაკავშირებულია გაუმართლებელ რისკთან ან აკრძალულია საქართველოს 
საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და საერთაშორისო აქტებით. ამასთან, სპეციალური 
საშუალებების გამოყენებისას შეძლებისდაგვარად უნდა იქნეს გათვალისწინებული პირის 
ჯანმრთელობის მდგომარეობა და შეზღუდული შესაძლებლობები.

დამაწყნარებელი პერანგის გამოყენების შემთხვევაში, მისი ჩაცმის შემდეგ, მსჯავრდებულის 
ხელები გადაიწევა უკან ზურგის მხარეს და მას უნდა ჰქონდეს დამოუკიდებლად გადაადგილების 
შესაძლებლობა. მსჯავრდებულის დაწოლა ლეიბზე უნდა მოხდეს სახით ზემოთ.

რეზინის ხელკეტის გამოყენებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას, რომ დაუშვებელია მისი 
მიზანმიმართულად გამოყენება სხეულის სხვა ადგილებში, გარდა სხეულის ზედა და ქვედა კიდურების 
მიდამოებისა.

არალეტალური იარაღის, ცრემლსადენის, აკუსტიკური საშუალების და ფსიქოლოგიური ზემოქმედების 
შუქბგერითი მოწყობილობის გამოყენება ხორციელდება მათი ტექნიკური მახასიათებლების/
შეზღუდვების გათვალისწინებით, იმგვარად, რომ არ გამოიწვიოს ადამიანის მძიმე დასახიჩრება ან 
სიცოცხლის მოსპობა. დაუშვებელია არალეტალური იარაღის თავში დამიზნებით სროლა, გარდა 
სასროლი ბადისა.

წყალსატყორცნი გამოიყენებისას დაცული უნდა იყოს შემდეგი წესები:
•	 დაუშვებელია წყლის ჭავლში ცრემლსადენი გაზის (CS) ან წიწაკის გაზის კონცენტრაცია 

აღემატებოდეს 5 %-ს;
•	 წყალსატყორცნის გამოყენების თაობაზე გაფრთხილება უნდა განხორციელდეს ხმოვანი 

საშუალებით;
•	 აკრძალულია წყალსატყორცნის გამოყენება ელექტრომოწყობილობებისა და დანადგარების 

ახლოს არანაკლებ 5 მეტრის ფარგლებში, თუ ძაბვა არ აღემატება 1000 ვოლტს, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როცა აღნიშნული მოწყობილობები და დანადგარები გამორთულია;

•	 აკრძალულია წყალსატყორცნის გამოყენება ელექტრომოწყობილობებისა და დანადგარების 
ახლოს არანაკლებ 10 მეტრის ფარგლებში, თუ ძაბვა  აღემატება 1000 ვოლტს, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როცა აღნიშნული მოწყობილობები და დანადგარები გამორთულია;

•	 აკრძალულია წყალსატყორცნის გამოყენება იმ ადგილთან ახლოს, სადაც მუშავდება ქიმიური 
ნივთიერებები, რომლებიც წყალთან რეაქციის დროს იწვევენ აფეთქებას.

199  საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“ 571 მუხლის მე-12 ნაწილი, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 
2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტი.
200  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 12 სექტემბრის №145 ბრძანებით დამტკიცებული წესი, მე-6-
მე-11 მუხლები.
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რაც შეეხება სასამსახურო ძაღლის გამოყენებას, აღსანიშნავია, რომ მისი გამოყენება დასაშვებია, თუ 
იგი არის შესაბამისად გაწვრთნილი და ემორჩილება სპეციალური საშუალების გამოყენების უფლების 
მქონე პირის ბრძანებას. ამასთან, დაუშვებელია სასამსახურო ძაღლის გამოყენება პირის მიმართ, 
მიზანმიმართულად, სხეულის მძიმე დაზიანების მისაყენებლად.

პენიტენციურ დაწესებულებაში სპეციალური საშუალებების შესანახად გამოიყოფა შესაბამისი 
დაცული ადგილი, რომელიც განისაზღვრება დეპარტამენტის დირექტორის მიერ, ხოლო სპეციალური 
საშუალებების შენახვაზე უფლებამოსილია სპეციალურად გადამზადებული  პენიტენციური 
დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის ან/და უსაფრთხოების განყოფილების შესაბამისი 
მოსამსახურეებისაგან შემდგარი ჯგუფი.201 

პენიტენციურ დაწესებულებებში, გარდა დახურული ტიპისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულებებისა, აკრძალულია რომელიმე სპეციალური საშუალებების ტარება. რაც 
შეეხება დახურული ტიპისა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებს, 
აღნიშნულ დაწესებულებებში შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ დასაშვებია მხოლოდ 
ხელბორკილის ტარება.202

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 
მოსამსახურეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ცეცხლსასროლი იარაღი.203 კერძოდ, თუ ბრალდებული/
მსჯავრდებული თავს ესხმის სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეს ან სხვა პირს, 
ან სჩადის სხვა განზრახ მოქმედებას, რომელიც პირდაპირ, უშუალო და იმწუთიერ საფრთხეს 
უქმნის სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურის ან სხვა პირის ჯანმრთელობას ან/და 
სიცოცხლეს, დასაშვებია სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურის მიერ ცეცხლსასროლი 
იარაღის გამოყენება, თუ აღნიშნული მოქმედების სხვა საშუალებით აღკვეთა შეუძლებელია. 
გამოყენებული ძალა კანონიერი მიზნისა და იმ საფრთხის პროპორციული უნდა იყოს, რომელსაც 
ბრალდებული/მსჯავრდებული სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეს ან სხვა პირს 
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წინასიტყვაობა

ბოლო	ორი	ათწლეულია	ევროკავშირი	თანმიმდევრულად	უჭერს	
მხარს	 	 საქართველოში	 მართლმსაჯულების	 რეფორმას,	 მათ	 შორის	
აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 მექანიზმების	 დანერგვას.	 ბავშვთა	
უფლებების	 დაცვა	 მართლმსაჯულების	 სფეროში	 ევროკავშირი-სა-
ქართველოს	თანამშრომლობის	ძირეულ	ელემენტს	წარმოადგენს.	2015 
წელს	 საერთაშორისო	 სტანდარტებთან	 შესაბამისი	 არასრულწლო-
ვანთა	მართლმსაჯულების	კოდექსის	მიღებით,	საქართველომ	უზარ-
მაზარი	ნაბიჯი	გადადგა	წინ	და	დაადასტურა	სახელმწიფოს	მზაობა	
იზრუნოს	ბავშვებზე	და	დაიცვას	ისინი	ძალადობისა	და	სტიგმატიზა-
ციისგან.	ამ	ნაბიჯმა	შექმნა	მყარი	საფუძველი	კანონთან	კონფლიქტში	
მყოფი	ბავშვებისა	და	ახალგაზრდა	სამართალდამრღვევთა	საქმეებში	
აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პრაქტიკის	გამოყენებისათვის.	დღეს	
სიხარულით	აღვნიშნავთ,	რომ	2010 წლის	შემდეგ	მოხდა	4000-ზე	მეტი	
ბავშვის	და	ახალგაზრდა	სამართალდამრღვევის	განრიდება	და	მათ-
მა	უმეტესობამ	მონაწილეობა	მიიღო	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	
პროცესში	 –	 დაზარალებული-დამზარალებლის	 მედიაციაში.	 აღდგე-
ნითი	 პროცესები	 პასუხობს	 დაზარალებულთა	 საჭიროებებს,	 ხოლო	
კვლევები	ადასტურებს,	რომ	ის	ეხმარება	დაზარალებულებს	ზიანის	
შემსუბუქებასა	და	გამოსწორებაში.	საქართველოში	არასრულწლოვ-
ნების	მიერ	დანაშაულის	განმეორებით	ჩადენის	შემცირებული	მაჩვე-
ნებელი	ადასტურებს,	რომ	აღდგენითი	მართლმსაჯულება	აძლიერებს	
ინდივიდებს	და	ეხმარება	მათ	უარი	თქვან	შემდგომ	კრიმინალურ	ქმე-
დებაზე.

აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	 სწრაფად	 ვითარდება	 ევროპის	
მასშტაბით.	ჩვენ	ვხედავთ	საქართველოს	მზარდ	დაახლოვებას	ევრო-
პულ	 სტანდარტებთან	და	 სახელმწიფო	 ინსტიტუტების	 მზაობას	 აღ-
დგენითი	 მართლმსაჯულების	 შემდგომი	 განვითარებისთვის.	 დღეს,	
აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პრაქტიკა	 უკვე	 	 სრულწლოვანი	
მსჯავრდებულებისთვისაც	არის	ხელმისაწვდომი	საპილოტე	რეჟიმში.	
ევროკავშირი	 ეხმარება	 საქართველოს	 იუსტიციის	 სამინისტროს	 ამ	
მიმართულებით	კანონმდებლობის	შემდგომ	განვითარებაში.

ტრადიციული	 სადამსჯელო	 მიდგომის	 ჩანაცვლება	 აღდგენითი,	
რეაბილიტაციური	ზომებით	გარკვეულ	საზოგადოებრივ	ტრანსფორ-
მაციას	მოითხოვს,	მათ	შორის	პროფესიონალებსა	და	მთლიანად	სა-
ზოგადოებაში.	ამიტომაც	მოხარული	ვარ	წარმოვადგინო	აღდგენითი	
მართლმსაჯულების	 	 სახელმძღვანელო	 საუნივერსიტეტო	 სწავლე-
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ბისათვის	 –	 სამართლის,	 სოციალური	 სამუშაოს,	ფსიქოლოგიისა	და	
ჟურნალისტიკის	ფაკულტეტებისთვის;	 ისევე	როგორც	 პრაქტიკოსე-
ბის	(მოსამართლეების,	პროკურორების,	სოციალური	მუშაკების,	მე-
დიატორების,	პოლიციელების,	პენიტენციური	და	პრობაციის	ოფიც-
რების	 და	 სხვათა)	 გადამზადებისთვის.	 სახელმძღვანელოს	 მიზანია,	
დაეხმაროს	პროფესორებსა	და	ტრენერებს	აღდგენითი	მართლმსაჯუ-
ლების	ისტორიის,	საერთაშორისო	რეგულაციებისა	და	განვითარების	
შესახებ	 ცოდნის	 მიღებაში,	 მათ	 შორის	 საქართველოში	 მიმდინარე	
რეფორმების	შესახებ.	პუბლიკაციაში	მიმოხილულია	დაზარალებულ-
თა	და	დამზარალებელთა	ფსიქო-სოციალური	ფაქტორები,	აღდგენი-
თი	 მართლმსაჯულების	 მოდელები,	 მედიასა	 და	 საზოგადოებასთან	
კომუნიკაციის	და	მათი	ამ	პროცესებში	ჩართულობის	მნიშვნელობა.	
ვიმედოვნებ,	 რომ	 სახელმძღვანელო	 ხელს	 შეუწყობს	 მართლმსაჯუ-
ლების	 სისტემას	 გახდეს	 მეტად	ორიენტირებული	 სარეაბილიტაციო	
ღონისძიებებზე	და	აღდგენით	მიდგომებზე,	რაც	დაგვეხმარება	შევქმ-
ნათ	უსაფრთხო	საზოგადოება.

კარლ ჰარცელი 
საქართველოში ევროკავშირის ელჩი
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* * *

კონფლიქტი	დედამიწაზე	სიცოცხლის	გაჩენის	მომენტიდან	არსე-
ბობს.	დიახ,	ჩვენს	გენშიც	ჭარბობდა	კონფლიქტზე	ძალადობრივი	რე-
აგირება.	ადამიანის	მოდგმის	ისტორია	ნათელი	დადასტურებაა	იმისა,	
რომ	 კარგად	 შეგვიძლია	 ბრძოლა	 საკუთარი	 ინტერესების	 დასაცა-
ვად.	თუმცა,	სხვა	ძუძუმწოვრებისგან	განსხვავებით,	ადამიანი	(homo 
sapiens)	 მალე	 მიხვდა	 პრობლემების	 მოგვარების	 არაძალადობრივი	
გზების	 ფასეულობას	 საზოგადოებრივი	 კეთილდღეობისთვის.	 ერთ-
ერთი	 ამგვარი	 გზა	 ცეცხლის	 გარშემო	 ტომის	 უხუცესებთან	 ერთად	
კომპრომისების	ძიება	და	მედიაციაა.

სახელმწიფოს	განვითარებამ	და	სამართლებრივი	რეგულაციების	
ჩამოყალიბებამ,		კონფლიქტების	გადაჭრა	მკაცრად	დაუქვემდებარა	
კანონის	მოთხოვნებს;	ამ	ფონზე	–	იკლო	სხვა	მეთოდების	გამოყენე-
ბამ.	 მაგრამ	 არა	 ყველგან:	 გაწერილი	კანონები	 ძლევამოსილი	მეფე-
ებისა	 და	 მღვდლების	 პრეროგატივა	 იყო,	 ხოლო	 „საწყალი	 ხალხი“	
თავის	„უბადრუკ	პრობლემებს“	კვლავ	ტრადიციული	მეთოდებით	აგ-
ვარებდა.	სწორედ	ამიტომ,	თითქმის	ყველა	კულტურამ	შემოგვინახა	
ხალხური	სამართლებრივი	პროცესისა	და	სასჯელის	ალტერნატივის	
ფორმები	და	ტრადიცია.

დღეს,	როდესაც	ასეთი	დიდია	მართლმსაჯულების	ხარჯები,	მკაც-
რია	და	ხშირად	არაეფექტიანი	სასჯელი,	ხოლო	სასამართლო	სისტემა	
−	გადატვირთული,	საზოგადოება	ცდილობს	დაუბრუნდეს	კონფლიქ-
ტების	გადაჭრის	 ალტერნატიულ	გზებს.	 ეს	ტენდენცია	 მზარდია	 სა-
მართლის	თითქმის	ყველა	სფეროში.	ჩვენ	−	სისხლის	სამართლის	სფე-
როს	პროფესიონალები,	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	მიდგომების	
მზარდ	გამოყენებას	კონვენციური	მართლმსაჯულების	კონკურენტად	
არ	აღვიქვამთ.	პირიქით,	მიგვაჩნია,	რომ	აღდგენითი	მიდგომების	არ-
სებობა	ქვეყანაში,	პირველ	რიგში,	სწორედ	მართლმსაჯულების	გაუმ-
ჯობესებას	 ემსახურება.	 ასეთი	 სისტემა	უკეთ	 პასუხობს	 საზოგადო-
ების	საჭიროებებს.

ამდენად,	ადგენითი	მართლმსაჯულება	ბრუნდება!

მოსამართლე რენატე ვინტერი

ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის  
პროექტის ხელმძღვანელი, 

გაეროს ბავშვთა უფლებათა კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი 
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შესავალი

წინამდებარე	 სახელმძღვანელო	 გამიზნულია	 აღდგენითი	 მართ-
ლმსაჯულების	სწავლებით	დაინტერესებული	პირებისთვის.	მისი	მი-
ზანია	სწავლების	გზით	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	მიდგომებზე	
ცოდნის	გადაცემა,	ცნობიერების	ამაღლება	და	შემდგომი	პოპულარი-
ზაცია	სტუდენტებში,	მკვლევრებში,	პრაქტიკოსებსა	თუ	სხვადასხვა	
დარგის	 სპეციალისტებში.	 სახელმძღვანელო	 ევროკავშირის	 „სასა-
მართლოს	მხარდაჭერის	პროექტის“	ფარგლებში	მომზადდა	და	მისი	
ავტორები	დისციპლინის	წამყვანი	ევროპელი	და	ქართველი	ექსპერ-
ტები	და	პრაქტიკოსები	არიან.

პუბლიკაცია	ფართო	აუდიტორიაზეა	გათვლილი.	მისი	სტრუქტუ-
რა	და	 შინაარსი	 შესაძლებლობას	 იძლევა,	 კურსი	 მოერგოს	 მონაწი-
ლეთა	ცოდნასა	და	გამოცდილებას,	 ისევე	როგორც	 -	 ინსტიტუციურ	
მოთხოვნებს.	 შესაძლებელია	 როგორც	 ცალკე	 ერთი	 დისციპლინის	
სტუდენტების	 ან/და	 დარგის	 სპეციალისტების	 სწავლება,	 ასევე	 ინ-
ტერდისციპლინური	 ჯგუფების	 ჩამოყალიბება	 და	 მათზე	 მორგებუ-
ლი	კურსის	შეთავაზება.	ვიმედოვნებთ,	რომ	მისი	სწავლება	ეტაპობ-
რივად	 დაინერგება	 სამართლის,	 კრიმინოლოგიის,	 ფსიქოლოგიის,	
სოციოლოგიის,	 სოციალური	 მუშაობის,	 ჟურნალისტიკის	 და	 სხვა	
სოციალურ	მეცნიერებათა	და	ჰუმანიტარულ	ფაკულტეტებზე.	სახელ-
მძღვანელო,	ასევე,	მოემსახურება	მოქმედი	მოსამართლეების,	მოსა-
მართლის	 თანაშემწეების,	 პროკურორების,	 სოციალური	 მუშაკების,	
მედიატორების,	პრობაციის	ოფიცრებისა	და	პენიტენციური	სამსახუ-
რის	თანამშრომელთა	პროფესიულ	დახელოვნებას.

იმედი	 გვაქვს,	 რომ	 სახელმძღვანელოში	 მოცემული	 თეორიული	
და	 პრაქტიკული	 (უნარების)	 სასწავლო	 მოდულები	 წაახალისებს	
მულტიდისციპლინურ	მუშაობას,	სხვადასხვა	დარგის	სპეციალისტები	
გადაინაწილებენ	სასწავლო	კურსის	თემებს	და,	საბოლოოდ,	ერთიან	
კურსს	 შექმნიან.	 ასევე,	 თავისუფლად	 შეიძლება	 სახელმძღვანელოს	
ცალკეული	 თავების	 ინტეგრირება	 შესაბამისი	 დისციპლინების	 სას-
წავლო	მოდულებში.	კურსის	წამყვანებსა	 (პროფესორები,	ტრენერე-
ბი)	და	 მონაწილეებს	შორის	 სასწავლო	კურსის	დანერგვის	 პროცეს-
ში	გამოცდილების	ურთიერთგაზიარება	და	ერთობლივი	რეფლექსია	
დაეხმარება	 კურსის	დანერგვის	პროცესს	და	 აამაღლებს	სწავლების	
ხარისხს.	
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სახელმძღვანელოში	 შემოთავაზებული	 სასწავლო	 მასალა	 გათვ-
ლილია	6-კრედიტიან	კურსზე,	რომელიც	32	საკონტაქტო	და	120	და-
მოუკიდებლად	 მუშაობის	 საათს	 მოიცავს.	 მნიშვნელოვანია,	 ლექცი-
ები/სესიები	ინტერაქტიული	იყოს	და	კურსის	მონაწილეების	აქტიური	
ჩართულობა	უზრუნველყოს.	ყველა	თავს	ახლავს	საშინაო	დავალება	
და	სავალდებულო	საკითხავი	ლიტერატურა.	თანდართულია,	ასევე,	
დამატებით	საკითხავი	ლიტერატურის	ჩამონათვალი	მათთვის,	ვისაც	
აღდგენითი	მართლმსაჯულების	დარგში	ცოდნის	შემდგომი	გაღრმა-
ვება	დააინტერესებს.	დღეისთვის,	სამწუხაროდ,	საკითხავი	მასალის	
მხოლოდ	მცირე	ნაწილია	ქართულ	ენაზე	ხელმისაწვდომი.

აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სახელმძღვანელო	 7	 თავს,	 სა-
ვალდებულო	 და	 დამატებითი	 ლიტერატურისა	 და	 პუბლიკაციაში	
გამოყენებული	 ნაშრომების	 ჩამონათვალს	 შეიცავს.	 სახელმძღვანე-
ლოს	 პირველი	 თავი,	 რომლის	 ავტორია	 პროფესორი	 ივო	 ერცენი,	
აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 ისტორიას,	 განვითარების	 ეტაპებს,	
სხვადასხვა	 მოდელსა	 და	 საერთაშორისო	 რეგულაციებს	 გვაცნობს.	
მეორე	თავი,	რომლის	ავტორია	პროფესორი	ჯანა	ჯავახიშვილი,	და-
ზარალებულის,	დამზარალებლისა	და	მათი	გარემოს	ფსიქოლოგიურ	
მახასიათებლებს	ეთმობა.	მესამე	თავი,	რომლის	ავტორი	კვლავ	ჯანა	
ჯავახიშვილია,	მედიაციის	არსს,	მთავარ	პრინციპებს,	სტანდარტებს,	
მედიატორის	როლსა	და	საჭირო	უნარებს	შეეხება.	სახელმძღვანელოს	
მეოთხე	თავში,	 რომლის	 ავტორია	ლადო	ჯავახიშვილი,	 მიმოხილუ-
ლია	 სამართლის	 ზოგადი	 ცნებების,	 ტერმინების,	 პრინციპებისა	 და	
საქართველოში	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 მარეგულირებელი	
საკანონმდებლო	ჩარჩო.	მეხუთე	თავში	ლადო	ჯავახიშვილი	აღწერს	
საქართველოში	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	მიდგომისა	და	შესა-
ბამისი	პროგრამების	დანერგვის	გამოცდილებას.	მეექვსე	თავში,	რომ-
ლის	თანაავტორები	არიან	ივო	ერცენი	და	ჯანა	ჯავახიშვილი,	აღწე-
რილია	საქართველოში	ხალხური	სამართლის	ტრადიციული	ფორმები	
და	მასში	საზოგადოების	ჩართულობა,	ზოგადად	საზოგადოების	მო-
ნაწილეობის	 როლი	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 მიდგომის	 გან-
ხორციელებაში,	მედიის	როლი	საზოგადოების	ინფორმირებაზე	მათი	
მონაწილეობის	ასამაღლებლად	აღდგენით	პროცესებში,	დაბოლოს	-	
გადმოცემულია	მედიასთან	თანამშრომლობის	განვითარებაზე	მიმარ-
თული	რეკომენდაციების	ნაკრები.	სახელმძღვანელოს	მეშვიდე	თავში	
გაშლილი	თემა	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	მუდმივი	განვითარე-
ბის	 მთავარ	წინაპირობას	 წარმოადგენს.	 მოცემული	თავის	 ავტორი,	
ივო	ერცენი,	 აქ	გადმოგვცემს	 ინფორმაციას	 აღდგენითი	მართლმსა-



ჯულების	პროგრამების	მონიტორინგსა	და	შეფასებაზე,	და	ზოგადად,	
აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სფეროში	კვლევის	 სპეციფიკასა	და	
მნიშვნელობაზე.	 სახელმძღვანელოში	ჩართულია	რამდენიმე	როლუ-
რი	თამაში	და	კაზუსი,	რაც	კურსის	ინტერაქტიულობას	ხელს	უწყობს.	

პროექტის	 გუნდის	 სახელით	 მადლობას	 ვუხდით	 საქართველოს	
უნივერსიტეტებს,	იუსტიციის	უმაღლეს	სკოლას,	საქართველოს	იუს-
ტიციის	სამინისტროს	სსიპ	„დანაშაულის	პრევენციის,	არასაპატიმრო	
სასჯელთა	აღსრულებისა	და	პრობაციის	ეროვნულ	სააგენტოს“,	იუს-
ტიციის	სამინისტროს	სასწავლო	ცენტრს,	გენერალურ	პროკურატუ-
რას,	ყველა	დაინტერესებულ	პირს	თანამშრომლობისა	და	სახელმძღ-
ვანელოს	მიმართ	გამოხატული	ინტერესისათვის.	სახელმძღვანელოს	
მომზადება	საპასუხისმგებლო	და,	ამავდროულად,	სასიამოვნო	პრო-
ცესი	იყო.	განსაკუთრებული	მადლობა	ეკუთვნით	ავტორებს:	პროფე-
სორ	ივო	ერცენს,	პროფესორ	ჯანა	ჯავახიშვილს	და	ლადო	ჯავახიშ-
ვილს	დაუღალავი	შრომისათვის.

ვიმედოვნებ,	სახელმძღვანელო	საფუძველს	ჩაუყრის	ჩვენს	ქვეყა-
ნაში,	ყველა	დონეზე	მიდგომების	ცვლილებას	აღდგენითი	მართლმსა-
ჯულების	სასარგებლოდ.	ასეთი	სისტემა	უკეთ	პასუხობს	საზოგადო-
ების	საჭიროებებს	საქართველოში.	

მაია ჩოჩუა 
ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის  

პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე 
აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმის წევრი
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თავი I 

აღდგენითი მართლმსაჯულების გაცნობა

ივო ერცენი 

ძირითადი მიზანი: აღდგენითი მართლმსაჯულების, მისი მთავარი 
პრაქტიკისა თუ სტანდარტების კონცეპტუალური ჩარჩოს ადეკვატუ-
რი გაგება და არსებითი ცოდნის მიღება.

ამოცანები: 

ამ ნაწილის დასრულების შემდეგ:

• სტუდენტებს და მონაწილეებს კარგად უნდა ესმოდეთ აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების წარმოშობის საფუძვლები; რას 
გულისხმობს იგი, როგორც დანაშაულზე რეაგირების ზოგადი 
მიდგომა და კონცეპტუალური ჩარჩო;

• ეცოდინებათ, მკაფიოდ განსაზღვრულ ღირებულებებსა და 
სტანდარტებზე დაყრდნობით, თუ როგორ ითარგმნება ეს ზო-
გადი მიდგომა აღდგენითი მართლმსაჯულების კონკრეტულ 
პრაქტიკაში, როგორიცაა: მედიაცია და სხვა მოდელები, რო-
გორც ზრდასრულთა, ისე არასრულწლოვანთა სისხლის სა-
მართლის მართლმსაჯულების კონტექსტში;

• მონაწილეები შეიძენენ დეტალურ ცოდნას აღდგენითი მარ-
თლმსაჯულების ძირითადი ევროპული თუ საერთაშორისო 
მომწესრიგებელი რეგულაციების შესახებ;

• მიიღებენ ზოგად ცოდნას აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პროგრამებისა და მათი განხორციელების საერთაშორისო დი-
ნამიკის შესახებ;

• შეძლებენ აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამებთან 
დაკავშირებული გამოწვევებისა და ძირითადი, ინსტიტუცი-
ური თუ აღსრულებასთან დაკავშირებული საკითხების გაგე-
ბას. 
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სასწავლო აქტივობები და მეთოდოლოგია: 

• ცოდნის მიღება ინფორმაციის გადაცემის, რეფლექსირებისა 
და ინტერაქციის მეშვეობით;

• მიღებული ცოდნის გაღრმავება ლიტერატურის/დოკუმენტე-
ბის ინდივიდუალურად კითხვისა და მომზადების საშუალე-
ბით;

• ინდივიდუალური ანალიზისა და დისკუსიების შედეგად კრი-
ტიკული მიდგომებისა და სოციალური უნარების გამომუშავე-
ბა. 

დროის ჩარჩო:

4 საკონტაქტო საათი საკლასო ფორმატში (= 2 სესია – თითოეული 2 
საათი) + 8 საათი – ინდივიდუალური კითხვა და მომზადება.

გეგმა:

1. სესია 1 (2 საათი): 
1.1. აღდგენითი მართლმსაჯულების ისტორია 

1.2. როგორ გავიგოთ აღდგენითი მართლმსაჯულება

2. სესია 2 (2 საათი):

2.1. აღდგენითი მართლმსაჯულების მოდელები და პრაქტიკა

2.2. ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტები 

2.3. პრაქტიკაში დანერგვა 
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1. აღდგენითი მართლმსაჯულების ისტორია

პირველი თავის მიზანი: აღდგენითი მართლმსაჯულების საფუძვლე-
ბისა და განვითარების ძირითადი მიმართულებების გაცნობა.

ამოცანები:

• აღდგენითი მართლმსაჯულების საფუძვლებისა და არსის 
გაცნობა; 

• თანამედროვე საზოგადოებაში მისი ხელახლა დამკვიდრებისა 
და განვითარების საფუძვლების გაგება.

აქტივობები: 

ლექცია, ჯგუფური დისკუსია, კითხვა.

1.1. აღდგენითი მართლმსაჯულების ისტორიული საწყისები

მედიაცია და აღდგენითი მართლმსაჯულება ახალი მოვლენა არ 
არის. მართლწინააღმდეგობა და დამაზიანებელი ქცევა დამახასი-
ათებელი იყო ყველა დროის კულტურისათვის. დამაზიანებელი ქცევა 
შეიძლება ბევრნაირად დაიყოს: განზრახი და არაგანზრახი ქმედებე-
ბი, დაუდევარი და გაუფრთხილებელი ქმედებები, სრულწლოვანთა 
და არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი ქმედებები, ინდივიდუალური 
და ჯგუფური/ინსტიტუციური ქმედებები, პერსონალური ან კოლექ-
ტიური ვიქტიმიზაციის გამომწვევი ან დაზარალებულის გარეშე ჩადე-
ნილი ქმედებები და ა.შ. 

[გთხოვთ მოიყვანოთ კონკრეტული მაგალითები საქართველოს 
კონტექსტიდან.]

მათი „მართლსაწინააღმდეგო“ ხასიათისა და დამაზიანებელი შე-
დეგებიდან გამომდინარე, როგორც ინდივიდის, ისე მთელი საზოგა-
დოების მიმართ,  ზოგიერთ ასეთ ქმედებას სახელმწიფოს ან სხვა უფ-
ლებამოსილი სუბიექტის მიერ ჩვენ „დასჯადად“ მივიჩნევთ. ამიტომაც 
ამგვარ ქმედებებს „დანაშაული“ ეწოდება. „კანონიერების“ პრინციპი-
დან გამომდინარე (‘Nullum crimen sin lege’-არ არსებობს დანაშაული 
კანონის გარეშე), ეს დანაშაულები გაწერილია კანონში და ბევრ ქვე-
ყანაში დანაშაულის კატეგორიებს მათი ტიპის მიხედვით სისხლის სა-
მართლის კოდექსი განსაზღვრავს. გარდა ამისა, ადგენს შესაბამისი 
ხანგრძლივობისა თუ სიმკაცრის სასჯელებს (‘Nulla poena sin lege’-არ 
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არსებობს სასჯელი კანონის გარეშე) მაგალითად: „გადაცდომები“, 
„ადმინისტრაციული დარღვევები“ და „დანაშაულები“. 

[გთხოვთ მიუსადაგოთ ქართულ სამართლებრივ კონტექსტს.]

მიუხედავად ამისა, ამგვარი დამაზიანებელი ქმედებები ისტორი-
ულად სხვადასხვაგვარად იყო აღქმული და, შესაბამისად, სხვადასხვა 
რეაგირებას იწვევდა –  მათ შორის, გამოიყენებოდა სასჯელის მრა-
ვალი ფორმა.

რა არის ინდივიდის, ჯგუფის ან მთელი საზოგადოების მიმართ 
მართლსაწინააღმდეგო ქმედების მთავარი პასუხი ისტორიულ ჭრილ-
ში?

[მოაწყვეთ ჯგუფური დისკუსია – 10 წუთი.]

შურისძიების ფაქტების თავიდან არიდების მიზნით,  სხვადასხვა 
კულტურის ქვეყნებში მიღებულ პრაქტიკას  მართლსაწინააღმდეგო 
ქმედების პასუხად კომპენსაციის დაკისრება წარმოადგენდა. ლიტე-
რატურაში მოყვანილია რესტიტუციის მნიშვნელობის მქონე მრავა-
ლი მაგალითი (მესაკუთრისათვის მოპარულის დაბრუნება), ასევე 
კომპენსაციის მაგალითები (თანაბარი ფასეულობის მქონე საგნის 
ან ფულის შეთავაზება). საზოგადოების განვითარების სხვადასხვა 
ეტაპზე ამ ყველაფერთან ერთად გვხვდება შურისძიების, სამაგიეროს 
მიზღვისა და რიტუალური დაკმაყოფილების მაგალითები, როგორც 
მართლწინააღმდეგობაზე პასუხის მნიშვნელოვანი ელემენტები. ამგ-
ვარი პრაქტიკა სათავეს იღებს საზოგადოების ადრეულ სოციალურ 
სტრუქტურაში, როდესაც არ არსებობდა სახელმწიფო. ინციდენტის 
შემდეგ კი მნიშვნელოვანი იყო მასში მონაწილე ჯგუფებს შორის ეკო-
ნომიკური და სოციალური კავშირების სწრაფი აღდგენა – (მეტი ინ-
ფორმაციისათვის იხილეთ: Braithwaite, 2002; Weitekamp, 1999). 

კომპენსაცია, როგორც დაზარალებულის მიერ შურისძიების გან-
ხორციელება, უფრო ინსტიტუციური გახდა, როდესაც დასავლურ სა-
ზოგადოებაში მეტად ცენტრალიზებული ძალაუფლების სტრუქტურა 
ჩამოყალიბდა. კომპენსაციის სისტემა იზრდებოდა და დაზარალებუ-
ლის კომპენსირებასთან ერთად, საზოგადოებაში საკუთარი უსაფრთ-
ხოების უზრუნველყოფის სანაცვლოდ, დამნაშავეს ფეოდალისათვის, 
ლორდისა ან მეფისათვის გარკვეული თანხის გადახდა ევალებოდა. 
XII საუკუნისათვის, ჯარიმების სისტემის გაფართოებასთან ერთად, 
ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საკუთარ ხელში აიღო და განსაზღვ-
რა მართლმსაჯულების პროცესი. ეს სისტემა უფლებამოსილ მმართ-
ველებს აღჭურავდა არა მხოლოდ დამატებითი ფინანსური რესურსე-
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ბით, არამედ მეტი ძალაუფლებით. მოგვიანებით სამაგიეროს მიზღვის 
საკითხზე განსაკუთრებით გამახვილდა ყურადღება, რაც ემსახურე-
ბოდა მეფის პოლიტიკური ძალაუფლების გაძლიერებას. შესაბამისად, 
ამან განაპირობა „სასჯელის“ თანამედროვე ფორმის ჩამოყალიბება. 
მას შემდეგ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სტრუქტურა 
თუ პროცედურები ორიენტირებული იყო დამნაშავეზე. დაზარალებუ-
ლისათვის ზიანის ანაზღაურებას კი პარალელური სისტემა – სამოქა-
ლაქო მართლმსაჯულება უზრუნველყოფდა. 

XVII-XVIII საუკუნეებამდე (ან უფრო გვიანაც კი) ევროპულ თუ 
სხვა სახელმწიფოებში რესტიტუცია და კომპენსაცია რეგულარულად 
მიღებულ პრაქტიკას წარმოადგენდა ისეთ მძიმე დანაშაულზეც კი, 
როგორიც მკვლელობაა. სიტუაციიდან და კონკრეტული (არაფორ-
მალური) პროცედურებიდან გამომდინარე, კონფლიქტში ჩართული 
ოჯახები ერთმანეთს მოსალაპარაკებლად მიმართავდნენ. 

აღდგენითი მართლმსაჯულების პერსპექტივიდან აღდგენაზე 
ორიენტირებული მიდგომიდან კვლავ დასჯაზე ორიენტირებულ სა-
ხელმწიფო მართლმსაჯულების სისტემაზე გადასვლას მნიშვნელოვა-
ნი შედეგები მოჰყვა (Johnstone, 2002: 42):

• დაზარალებულთა საჭიროებები აღარ წარმოადგენდა განმ-
საზღვრელ ფაქტორს; ამის შემდეგ დაზარალებულებს კომპენ-
საცია უნდა მოეპოვებინათ დამოუკიდებლად, სამოქალაქო 
სასამართლოს პროცედურების დაცვით;

• დაზარალებულისა და დამზარალებლის სოციალური გარემო 
აღარ ერთვებოდა პასუხისმგებლობის აღებისა და პრობლე-
მის მოგვარების პროცესში; ადამიანები გახდნენ სისხლის მარ-
თლმსაჯულების მომხმარებლები;

• დამზარალებლის განათლებასა და რეინტეგრაციაზე ზრუნვა 
მისი დაზარალებულთან დაპირისპირების საშუალებით, რი-
თაც ზიანი კიდევ უფრო ნაკლებ მნიშვნელოვანი გახდა;

• მეტი შემოსავლის დაგროვების ნაცვლად ახალი სადამსჯელო 
სისტემის აღსრულება სულ მალე ძალიან ძვირი გახდა.  

რესტიტუცია და კომპენსაცია, როგორც მართლწინააღმდეგობა-
ზე პასუხის უპირველესი ფორმები, წარსულშიც ხშირად კონკურენ-
ციას უწევდა შურისძიების ძალადობრივ ფორმებს ან ომს. ამიტომაც 
არ უნდა მოვახდინოთ ისტორიის იდეალიზება; არ უნდა ჩავთვალოთ, 
რომ საუკუნეების განმავლობაში აღდგენითი მართლმსაჯულება იყო 
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რეაგირების დომინანტური ფორმა. თუმცა ისტორიის გაანალიზე-
ბის შედეგად უნდა დავასკვნათ, რომ დანაშაულის კონტროლისა და 
მართლმსაჯულების მექანიზმების განვითარება მუდმივი პროცესია. 
საზოგადოებას დღემდე აქვს თავისუფლება (და პასუხისმგებლობა) 
აირჩიოს, თუ რა მიმართულებით სურს წასვლა და დანაშაულზე რე-
აგირების რა ფორმებია მისთვის უმთავრესი.  

1.2.  აღდგენითი მართლმსაჯულება არაინდუსტრიულ 
საზოგადოებაში

ბევრ არადასავლურ საზოგადოებაში დღემდე წამყვან პრაქტიკას 
წამოადგენს კომპენსაცია და აღდგენითი მიდგომები. ადგილობრივ 
თემებში, დანაშაულის ჩადენის შემდეგ, იმისათვის, რომ კონკრეტუ-
ლი ჯგუფი გადარჩეს, სოციალური მშვიდობა ხშირად ერთადერთ 
ხელშესახებ და არსებით გამოსავალს წარმოადგენს. XX საუკუნის 
ბოლოს ბევრ ქვეყანაში ხელახლა გაცოცხლდა მართლმსაჯულების 
პირველადი ფორმები, რადგან პოლიტიკის განსაზღვრისას გაიაზრეს, 
რომ ადგილობრივ უმცირესობებთან ეფექტური შედეგების მიღწევა 
შესაძლებელი იყო მხოლოდ მათი კულტურისათვის მისაღები ფორმე-
ბით. ამან სტიმული მისცა  აღდგენითი მართლმსაჯულების დაცვას, 
რამდენადაც მისი მრავალი ელემენტი დასტურდება მართლმსაჯუ-
ლების უძველეს ტრადიციულ ფორმებში. აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების უახლესი ისტორიის ყველაზე ცნობილი მაგალითია ახალი 
ზელანდიიდან, სადაც კანონით დადგინდა „ოჯახის ჯგუფური კონფე-
რენცია“, რომელიც მაორის მართლმსაჯულებისა და კონფლიქტების 
მოგვარების პრინციპებს ეფუძნება. კიდევ ერთ მაგალითს, როგორც 
აღდგენითი მართლმსაჯულების მოდელს, წარმოადგენს „მშვიდობის 
წრეები“. მიჩნეულია, რომ იგი ინსპირირებულია ჩრდილოეთ ამერიკის 
პირველი ხალხების მართლმსაჯულების ტრადიციებით (მეტი ინფორ-
მაციისათვის იხილეთ: Braithwaite, 2002; Christie, 1977).

მართლმსაჯულების ამ საწყის ფორმებში, როგორც წესი, არსე-
ბით როლს თამაშობს თემი. დანაშაულის ჩადენის შემდეგ ყურადღება 
მახვილდება არა იმაზე, თუ რა ჩაიდინა დამნაშავემ, არამედ – იმ სა-
ზოგადოებაში არსებულ ღირებულებებსა და იმაზე; მოხდარის მნიშ-
ვნელობაზე ამ საზოგადოებისათვის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 
დანაშაული და მასზე რეაგირება არ არის ინდივიდუალიზებული და 
დეკონტექსტუალიზებული, როგორც ეს ხდება დასავლურ მართლმ-
საჯულების სისტემაში, არამედ პრობლემა აღიქმება, როგორც საერ-



17

თო პრობლემა – „ჩვენთვის ყველასათვის“. მართლმსაჯულების პირ-
ველყოფილი და ჩვეულებითი ფორმები დოკუმენტირებულია მთელი 
მსოფლიოს მასშტაბით, რამდენადაც ისინი შეიცავს აღდგენითი მარ-
თლმსაჯულების ელემენტებს (UNODC, 2020). რასაკვირველია, ისინი 
წარმოადგენს ინსპირაციის წყაროს აღდგენითი მართლმსაჯულების 
თანამედროვე პროცესებისათვის არა მათი პირდაპირ გადმოტანის, 
არამედ იმ ელემენტების ინდენტიფიცირების მიზნით, რომლებიც 
შეიძლება მოერგოს თანამედროვე პრაქტიკასა და გარემოებებს. 

ზოგიერთი ამ ტრადიციული პრაქტიკიდან წარმოადგენს შერეულ 
ფორმებს იმისა, რასაც ახლა „დავის ალტერნატიულ გადაწყვეტას“ 
უწოდებენ. მაგალითად, ერთსა და იმავე პროცესში მედიაციის, არ-
ბიტრაჟისა და განსჯის ელემენტების გაერთიანება. ამის მაგალი-
თად შეიძლება მივიჩნიოთ ცენტრალური აზიის ზოგიერთ სოფელში   
უხუცესთა არაფორმალური სასამართლოები. ამასთან, ჩვენ არ უნდა 
დავხუჭოთ თვალი ტრადიციულ საზოგადოებებში კონფლიქტის მოგ-
ვარების ნაკლებად ინკლუზიურ, ძალადობრივ და დისკრიმინაციულ 
გზებზე. მაგალითად, უმცირესობებმა ან ქალებმა შეიძლება განიცა-
დონ რევიქტიმიზაცია. რამდენადაც ეს პრაქტიკა ხშირად არ ეფუძნება 
ადამიანის უფლებებს, მნიშვნელოვანია მათი კონტროლი ფორმალუ-
რი ორგანოს მიერ საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების მი-
ხედვით. 

ზოგიერთი თანამედროვე კრიმინოლოგიური თეორია ცდილობს 
ახსნას დანაშაულის მიზეზები. ასევე ცდილობს ტრადიციული მართ-
ლმსაჯულების ფორმების კვლევის საშუალებით ჩამოაყალიბოს და-
ნაშაულთან გამკლავების ეფექტური ღონისძიებები. ამ თეორიებს 
შორის საყოველთაოდ ცნობილია John Braithwaite-ის  „რეინტეგრაცი-
ული შერცხვენა“, რომელიც ქმნის თეორიულ ბაზისს აღდგენით მართ-
ლმსაჯულებაში „ოჯახის ჯგუფური კონფერენციის“ გამოსაყენებლად 
(Braithwaite, 1989; Braithwaite, 2002: 74-78). 

[მოკლე ჯგუფური დისკუსია: გვსმენია თუ არა ჩვენს ქვეყანაში 
ან რეგიონში მართლმსაჯულების ტრადიციული პრაქტიკის შესახებ? 
როგორ ფუნქციონირებს ისინი და რა შეიძლება ვისწავლოთ ამ პრაქ-
ტიკისგან – 15 წუთი]
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1.3.  აღდგენითი მართლმსაჯულების  
უახლესი ისტორია – ხელახალი დაბადება

როგორც უკვე აღინიშნა, დამაზიანებელ ქცევასა და მართლსა-
წინააღმდეგო ქმედებებთან გამკლავება შესაძლებელია სხვადასხვა 
გზით. ძველად და ახლაც არასახელმწიფოებრივ წარმონაქმნებში წამ-
ყვანი იყო მსხვერპლსა და თემზე ორიენტირებული მიდგომები. მნიშვ-
ნელოვანია იმის გაგება, თუ როგორ განსაზღვრა ევოლუციურმა პრო-
ცესმა ჩვენი საზოგადოებები და მათი მართლმსაჯულების სისტემები; 
როგორ გრძელდება ეს პროცესი დღემდე. XX საუკუნის ბოლოს ბევრ 
დასავლურ სახელმწიფოში ეს სისტემებმა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. 
გზა გაეხსნა ისეთ პრაქტიკას, როგორიცაა: „მედიაცია“ და „აღდგენი-
თი მართლმსაჯულება“ ზოგადად. აღსანიშნავია შემდეგი ევოლუცი-
ური ცვლილებები (Johnstone, 2002):

• თანამედროვე მართლმსაჯულების სისტემისადმი ზრდადი 
უკმაყოფილება და იმედგაცრუება, კონკრეტულად, მისი შეზ-
ღუდული შესაძლებლობის გამო. იგულისხმება: დანაშაულის 
შემცირება და მისი პრევენცია, დამნაშავის რეაბილიტირება, 
საზოგადოებისა და მოქალაქეების მეტი პასუხისმგებლობით 
აღჭურვა და პროცესში ჩართვა. 

• დასავლურ ლიბერალურ საზოგადოებებში დავის გადაწყვე-
ტის ალტერნატიული ფორმების  განვითარება და განვრცობა 
ყველა ტიპის კონფლიქტის შემთხვევაში; 

• მსხვერპლთა ხელახალი გააქტიურება, ასევე მსოფლიოს მას-
შტაბით მათი მოძრაობის გააქტიურება. მოძრაობისა, რომე-
ლიც ორიენტირებულია მართლმსაჯულებაში მსხვერპლთა 
სამართლებრივი პოზიციის გაძლიერებასა და მათთვის ეფექ-
ტური სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფაზე. 

1970 წლის შემდეგ სისხლის მართლმსაჯულებაში მომუშავე ადა-
მიანების დიდი ნაწილი დანაშაულთან გამკლავების უკეთესი გზების 
ძიებაში იყო იმისათვის, რომ თავიდან არიდებულიყო საპატიმრო სას-
ჯელის ან სხვა მასტიგმატიზებელი სასჯელის ნეგატიური ეფექტები. 
გარდა ამისა, მართლმსაჯულების სისტემას მეტი მნიშვნელობა შეეძი-
ნა დაზარალებულთათვის, დამზარალებელთა და საზოგადოებისათ-
ვის. მთავარ იდეას წარმოადგენდა კონფლიქტის საწყის ინტერესთა 
ჯგუფის ხელში დაბრუნება, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, რათა 
მართლმსაჯულების პროცესი, პირველ რიგში, ორიენტირდეს ზიანის 
აღდგენისა და პრობლემის გადაჭრის მიმართულებაზე. (Christie, 1977; 
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Zehr, 1990, 2002). ევროპაში კრიმინოლოგებმა და სხვა სოციალური 
მეცნიერებების წარმომადგენლებმა პრაქტიკოსებთან ერთად, რო-
გორებიც არიან პრობაციის მუშაკები, ამ იდეების განვითარება ჯერ 
კიდევ სამოციან წლებში დაიწყეს.  თუმცა აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების მოძრაობის საწყისად ხშირად მითითებულია დაზარალებუ-
ლი-დამზარალებლის პირველი შერიგების პროგრამა, რომელიც 1974 
წელს განხორციელდა კიტჩენერში, ონტარიო (კანადა). ამას მალევე 
მოჰყვა სხვა მაგალითები აშშ-სა და გაერთიანებული სამეფოდან. 80-
იანი წლების დასაწყისში ამოქმედდა დაზარალებული-დამზარალებ-
ლის მედიაციის პროგრამები ევროპის კონტინენტზე – ნორვეგიაში, 
ავსტრიაში, ფინეთში, საფრანგეთსა და გერმანიაში. სხვა სახელმწი-
ფოები პროცესში ჩაერთვნენ 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იან წლებში 
ან 2000 წლის შემდეგ: ალბანეთი, ბელგია, ბულგარეთი, ხორვატია, 
სლოვენია, ესპანეთი, შვედეთი, შვეიცარია, უკრაინა, თურქეთი, ... 
(Aertsen et al., 2004: 16-18; Duenkel, Grzywa-Holten & Horsfield, 2015).

ევროპაში აღდგენითი მართლმსაჯულების განვითარების ქვა-
კუთხედად იქცა ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია – R(99)19 სისხლის 
სამართლის საქმეებში მედიაციის შესახებ. ეს და სხვა რეკომენდა-
ციები წარმოადგენს გზამკვლევს, თუ როგორ უნდა შემუშავდეს და 
აღსრულდეს მედიაციის პროგრამები ევროპის კონტექსტში. გაეროს 
ECOSOC 2002 წლის რეზოლუციასთან ერთად, სისხლის სამართლის 
საქმეებში აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების შესახებ და 
დაზარალებულთან დაკავშირებულ 2001-2012 წლების ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთან ერთად, ევროპის საბჭოს უფრო ახალი რეკო-
მენდაცია CM/Rec(2018)8 ამ მიმართულებით ევროპის ქვეყნებისათვის  
მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და წახალისებაა  (რელევანტურ საერთა-
შორისო რეგულაციებს დეტალურად მოგვიანებით გავეცნობით). შე-
დეგად, დაზარალებულსა და დამზარალებელს შორის მედიაციამ და 
აღდგენითმა მართლმსაჯულებამ, როგორც საზოგადოდ მიღებულმა 
ცნებამ, უფრო და უფრო მეტი მხარდაჭერა მოიპოვა სასამართლოს 
წარმომადგენლებისა და ხელისუფლებების მხრიდან, იუსტიციის მი-
ნისტრების ჩათვლით. მეტიც, უმეტეს ევროპულ სახელმწიფოებში 
ამ დროისთვის (2020) მიღებულია კანონმდებლობა დაზარალებული-
დამზარალებლის მედიაციის ან აღდგენითი მართლმსაჯულების რო-
მელიმე სხვა მოდელის შესახებ. (Duenkel et al., 2015: 1015-1096; Miers & 
Aertsen, 2012: 511-548).

ევროპაში აღდგენითი მართლმსაჯულების უფრო ფართო ცნება 
თანდათანობით დამკვიდრდა, თუმცა მედიაცია დომინანტ მოდელად 
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შენარჩუნდა. რიგ სახელმწიფოებში მედიაციის პროგრამა ხორციელ-
დება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის კონტექსტ-
ში ან/და სრულწლოვანთა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში. 
რასაკვირველია, ევროპის სახელმწიფოებს შორის მნიშვნელოვანი 
განსხვავებებია: სოციალურ-სამართლებრივი კონტექსტი შეიძლება 
მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს (ძალიან ლეგალური მიდგომი-
დან სამხრეთ და აღმოსავლეთ ევროპაში, დასავლეთ ევროპასა და 
სკანდინავიურ ქვეყნებში – უფრო პრაგმატულ და თემზე ორიენტი-
რებულ მიდგომამდე); განსხვავებებია სახელმწიფოს მოწყობასა და 
პოლიტიკურ სისტემებს შორის, სისხლის სამართლის პოლიტიკასა და 
პროფესიულ, ორგანიზაციულ კულტურებს შორის. როდესაც ვადა-
რებთ ამ სახელმწიფოებს, ცხადი ხდება, რომ მედიაციის პროგრამე-
ბის ამოქმედება შეიძლება სრულიად განსხვავებულ ამოცანებს ისა-
ხავდეს. ზოგიერთ ქვეყანაში დაზარალებული-დამზარალებლის მედი-
აცია დაინერგა, როგორც ალტერნატიული სანქცია დამნაშავისათვის 
(არასრულწლოვანი ან/და სრულწლოვანი). ამ შემთხვევაში მედიაცია 
ხშირად ვრცელდება მხოლოდ ნაკლებად მძიმე დანაშაულებსა და იმ 
პირებზე, რომლებიც პირველად ჩადიან დანაშაულს. ამ შემთხვევაში 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებიდან საქმის განრიდება ხდება 
მედიაციის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში – როცა მხარეებს 
შორის მიიღწევა შეთანხმება (ზოგ შემთხვევაში – შეთანხმება პროკუ-
რორსა და დამნაშავეს შორის). 

ზოგ ქვეყანაში მედიაცია დაზარალებულთა საჭიროებებიდან 
გამომდინარე განვითარდა, რამდენადაც მათ აქვთ მნიშვნელოვანი 
მოთხოვნები დამზარალებლის მიმართ: ეს არ გულისხმობს მხოლოდ 
ფინანსურ კომპენსაციას, არამედ – მნიშვნელოვან არამატერიალურ 
საჭიროებებს. ასეთია: მომხდარში გარკვევა, კითხვების დასმა, ემო-
ციების გამოხატვა და დამზარალებლისათვის დანაშაულით გამოწ-
ვეული შედეგების ჩვენება. ამ ქვეყნებში დაზარალებულის პერს-
პექტივიდან მიდგომა იქცა მიზეზად იმისა, რომ მედიაცია მხოლოდ 
ნაკლებად მძიმე დანაშაულებზე კი არ გავრცელებულიყო, არამედ  
ხელმისაწვდომი ყოფილიყო მძიმე დანაშაულების შემთხვევაშიც. მძი-
მე დანაშაულის ჩადენის დროს დამნაშავისთვისაც შეიძლება მნიშვნე-
ლოვანი აღმოჩნდეს სწორად წარმართული შეხვედრა მისი ქმედებით 
დაზარალებულთან. სწორედ ამიტომ, ზოგიერთ ქვეყანაში მედიაცია 
შეთავაზებულია არა მხოლოდ როგორც ბრალდების ალტერნატივა, 
არამედ როგორც ალტერნატივა მართლმსაჯულების პროცესის პარა-
ლელურად, ყველა ეტაპზე სასჯელის (საპატიმრო) მოხდის ჩათვლით. 
მედიაცია ამ შემთხვევაში არ არის აღქმული, როგორც ალტერნატი-
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ული სანქციის სახით დამნაშავისათვის მიცემული სასარგებლო შან-
სი, არამედ – როგორც დაზარალებულისათვის, დამზარალებლისა და 
მათი საზოგადოებისათვის არსებული სერვისი, რომელიც სრული  პა-
სუხისმგებლობის დაცვით უნდა გამოიყენონ. 

ზოგიერთ ქვეყანაში საზოგადოებრივი ფაქტორი მიჩნეულია აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების ყველაზე მნიშვნელოვან ასპექტად. ამი-
ტომაც ამ ქვეყნებში იყენებენ მოხალისეებს, რომლებიც უზრუნველ-
ყოფენ აღდგენითი მართლმსაჯულების განხორციელებას ადგილობ-
რივი პროფესიონალი კოორდინატორის დახმარებით. კარგად მომ-
ზადებულ მოხალისეებთან მუშაობა, მაგალითად, მედიაციაში არის 
დანაშაულთან გამკლავების პროცესში საზოგადოების  ჩართვის და-
ბალანსებული გზა. ამიტომაც ის ასრულებს სოციალურ-საგანმანათ-
ლებლო ფუნქციას. ამავე მიდგომით, საზოგადოებაში პასუხისმგებ-
ლობის გრძნობის გაზრდის მიზნით, ზოგიერთ ქვეყანაში დანერგილია 
„ოჯახის ჯგუფური კონფერენციის“ მოდელი. ევროპაში ჩრდილოეთ 
ირლანდია, ბელგია და ჰოლანდია არის ამის მაგალითი. თუმცა ანგ-
ლო-საქსურ ქვეყნებში ყველაზე ხშირად გამოიყენება კონფერენციის 
მოდელი. ბევრად უფრო ხშირად, ვიდრე დაზარალებული-დამზარა-
ლებლის მედიაცია. აღდგენითი მართლმსაჯულება დიდწილად ასო-
ცირებულია კონფერენციის პრაქტიკასთან. 

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი

• Christie, N. (1977). Conflicts as Property. British Journal of Criminol-
ogy, 17 (1), 1-15. 

• Braithwaite, J. (2002). Restorative Justice and Responsive Regula-
tion. Oxford: Oxford University Press (Chapter 1: The Fall and Rise 
of Restorative Justice).

• Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Intercourse: 
Good Books

2. აღდგენითი მართლმსაჯულების არსის გაგება

მეორე თავის მიზანი: აღდგენითი მართლმსაჯულების კონცეფციის 
სიღრმისეული გაცნობა და იმის გაგება, თუ როგორ შეიძლება იგი სა-
ფუძვლად დაედოს აღდგენითი მართლმსაჯულების ისეთ პრაქტიკას, 
როგორიცაა მედიაცია.
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ამოცანები:

• ცოდნის შეძენა იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს აღდგენითი 
მართლმსაჯულება; აღდგენით მართლმსაჯულებასა და და-
ზარალებული-დამზარალებლის მედიაციას შორის არსებული 
კავშირის გაანალიზება;

• მკაფიო დაშვებების ჩამოყალიბება აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების ღირებულებებსა და მიზნებთან დაკავშირებით;   

• პირადი კრიტიკული აზროვნების განვითარება ზოგადად და-
ნაშაულის აღქმასა და მასზე რეაგირების შერჩეულ გზებთან 
დაკავშირებით;

• საქართველოში აღდგენითი მართლმსაჯულების შესაძლო 
როლის გაანალიზება და განხილვა.

აქტივობები: 

ლექცია, ჯგუფური დისკუსია, კითხვა.

2.1.  აღდგენითი მართლმსაჯულება: დანაშაულისა და სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულებისადმი ინოვაციური მიდგომა

აღდგენითი მართლმსაჯულება არის ფართო, მრავლისმომცვე-
ლი კონცეფცია. მასში მოიაზრება მეტი, ვიდრე მხოლოდ მედიაციის 
ცნება და პრაქტიკა. მისი ყველაზე ზოგადი მნიშვნელობით, აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულება გულისხმობს დანაშაულის ხედვისა და მასზე 
რეაგირების კონკრეტულ მიდგომას, რომელიც ნაკარნახევია ღირე-
ბულებებისა და პრინციპების ერთობლიობით. ამიტომაც აღდგენითი 
მართლმსაჯულება გულისხმობს დანაშაულის ფენომენისა და დანა-
შაულზე ჩვენი რეაგირებისადმი ზოგად მიდგომას, ხოლო მედიაცია 
არის ერთ-ერთი პრაქტიკული მეთოდი და ინსტრუმენტი აღდგენითი 
მართლმსაჯულების ზოგადი ფილოსოფიის პრაქტიკაში განსახორცი-
ელებლად. აღდგენითი მართლმსაჯულების ბევრი გულშემატკივარი 
აღნიშნავს, რომ მას სჭირდება დანაშაულისა და სისხლის მართლმსა-
ჯულების სრულიად განსხვავებული აღქმა, „პარადიგმის ცვლილება“. 
ბევრი ასევე მიუთითებს, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება გულის-
ხმობს პირადი ცხოვრების წესს, „სამყაროში არსებობისადმი“ გარკ-
ვეულ მიმართებას. 

ამერიკელი ჰოვარდ ზერი, ისტორიის პროფესორი და ყოფილი 
პრობაციის პრაქტიკოსი შესანიშნავად ხსნის ამ ახლებურ მიდგომას 
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თავის წიგნში „ლინზების შეცვლა“ (‘Changing Lenses’, 1990). იგი უჩვე-
ნებს, თუ როგორ შეგვიძლია დანაშაულისა და მართლმსაჯულების 
განსხვავებული აღქმის მიღება იმის მიხედვით, თუ რომელ ლინზას 
დავაყენებთ კამერაზე. ჰოვარდ ზერი სისხლის სამართლის მართლმ-
საჯულებისა და აღდგენითი მართლმსაჯულების ხედვებს შემდეგნა-
ირად წარმოადგენს (Zehr, 2002: 21):

ორი განსხვავებული ხედვა

სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულება

აღდგენითი მართლმსაჯულება

• დანაშაული არის კანონის დარ-
ღვევა

• დანაშაული აზარალებს ადა-
მიანებს და ურთიერთობებს

• დარღვევა წარმოშობს ბრალს • დარღვევა წარმოშობს ვალ-
დებულებებს

• მართლმსაჯულება მოითხოვს 
სახელმწიფომ განსაზღვროს 
ბრალი და დააკისროს სასჯელი

• მართლმსაჯულება გულისხ-
მობს საკითხების გამოსწო-
რებას მსხვერპლის, სამარ-
თალდამრღვევისა და საზო-
გადოების მიერ

• მთავარი ფოკუსი: დამნაშავეები 
იღებენ იმას, რასაც იმსახურე-
ბენ

• მთავარი ფოკუსი: მსხვერპ-
ლის საჭიროებები და სამარ-
თალდამრღვევის პასუხისმ-
გებლობა

ცხრილი 1.1: ორი განსხვავებული ხედვა Zehr, 2002

სამი განსხვავებული კითხვა

სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულება

აღდგენითი მართლმსაჯულება

• რა კანონები დაირღვა? • ვინ დაზიანდა?

• ვინ ჩაიდინა? • რა არის მათი საჭიროებები?

• რას იმსახურებენ ისინი? • ვის ეკისრება ვალდებულე-
ბები?

ცხრილი 1.2: სამი განსხვავებული კითხვა Zehr, 2002



24

აღნიშნული უჩვენებს, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება არ 
არის აბსტრაქტული იდეა, არამედ იგი ეხმიანება იმ ადამიანებისა 
და საზოგადოების „საჭიროებებსა“ და „როლებს“, რომელთა ყოველდ-
ღიურ ცხოვრებაზეც  იქონია გავლენა დანაშაულმა. აღდგენითი მარ-
თლმსაჯულება მიზნად ისახავს ყველა ჩართული მხარის საჭიროებე-
ბის პასუხსა და დაბალანსებას: დაზარალებული, დამზარალებელი და 
საზოგადოება. ისინი ძირითადად მოიხსენიებიან როგორც მხარეები 
ან დაინტერესებული პირები. შესაბამისად, ის, თუ ვინ წარმოადგენს 
მხარეს, არ განისაზღვრება სამართლებრივი კრიტერიუმების შესაბა-
მისად, მაგალითად, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შე-
საბამისად. როდესაც ვრეაგირებთ დანაშაულზე, პირველი კითხვები, 
რომლებიც უნდა დაისვას, არის: ვინ დაზარალდა, რა შედეგები დადგა 
დაზარალებულისათვის, დამზარალებლისა და საზოგადოებისათვის; 
ვის აქვს გარკვეული პასუხისმგებლობა ამ შედეგებზე; როგორ შეიძ-
ლება ზიანის ანაზღაურება მატერიალური ან/და არამატერიალური 
ფორმით?

არ არსებობს აღდგენითი მართლმსაჯულების უნივერსალური 
განმარტება, თუმცა არსებობს ფართო კონსენსუსი იმ არსებით ელე-
მენტებზე, რომლებიც არის ან უნდა იყოს აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების პრაქტიკის ნაწილი. ამ მხრივ არსებობს შემდეგი რელევანტუ-
რი განმარტებები:

„აღდგენითი მართლმსაჯულება არის დანაშაულისადმი პრობ-
ლემის გადაწყვეტაზე ორიენტირებული მიდგომა, რომელიც მოიცავს 
მხარეთა და საზოგადოების ჩართულობას ინსტიტუციურ ორგანოებ-
თან აქტიური თანამშრომლობით. ეს არ არის კონკრეტული პრაქტიკა, 
არამედ – პრინციპთა ერთობლიობა, რომელთა მიხედვითაც უნდა წა-
რიმართოს ნებისმიერი მონაწილისა თუ ჯგუფის მოქმედება“(Marshall, 
1999);

„აღდგენითი მართლმსაჯულება“ არის ნებისმიერი ქმედება, რო-
მელიც მიმართულია მართლმსაჯულების განხორციელებასა და დანა-
შაულით გამოწვეული ზიანის აღდგენაზე“ (Bazemore & Walgrave, 1999); 

„აღდგენითი მართლმსაჯულება“ გულისხმობს ნებისმიერ პრო-
ცესს, რომელიც საშუალებას აძლევს მსხვერპლსა და დამნაშავეს თან-
ხმობის შემთხვევაში აქტიური მონაწილეობა მიიღონ სისხლის სამარ-
თლის დანაშაულით გამოწვეული საკითხების გადაწყვეტაში მესამე 
მიუკერძოებელი მხარის დახმარებით“ (შემდეგში ფასილიტატორი) 
(ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია CM/Rec, 2018, 8).
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„აღდგენითი მართლმსაჯულება არის ზიანსა ან ზიანის რისკზე 
რეაგირების მიდგომა, რომელიც გულისხმობს ყველა ჩართული მხა-
რის მიერ საერთო გაგებასა და შეთანხმებამდე მისვლას. აგრეთვე 
იმას, როგორ შეიძლება გამოსწორდეს ზიანი ან დამაზიანებელი ქმე-
დება და აღდგეს სამართლიანობა“. (Chapman & Törzs, 2018)

ზემოთ მოყვანილი განმარტებებიდან ყურადღება შეიძლება გა-
მახვილდეს შემდეგ საკითხებზე:

• მთელი ძალისხმევის მიმართვა საერთო გაგებასა და პრობლე-
მის გადაჭრაზე (ნაცვლად მხოლოდ სასჯელზე ორიენტირებუ-
ლი მიდგომისა, რომელსაც არ მოაქვს კონკრეტული შედეგე-
ბი);

• აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესში დაზარალებული-
სა და დამზარალებლის მონაწილეობის ნებაყოფლობითი ხა-
სიათი;

• საზოგადოების რაიმე ფორმით ჩართულობის საჭიროება (ამ 
საკითხს დავუბრუნდებით);

• აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესის წარმართვა სისხ-
ლის მართლმსაჯულების განმახორციელებლებთან აქტიური 
თანამშრომლობით (აღდგენითი მართლმსაჯულება არ გუ-
ლისხმობს სახელმწიფო მართლმსაჯულებასთან კონკურენ-
ციას ან მის საწინააღმდეგო რეაგირებას დანაშაულზე);

• აღდგენითი მართლმსაჯულება არ დაიყვანება მარტივ ტექ-
ნიკამდე ან მეთოდამდე. ის წარმოადგენს სახელმძღვანელო 
პრინციპების ერთობლიობას, რომელიც შეიძლება გამოიყე-
ნონ დანაშაულის კონტროლის ფართო სფეროს პროფესიონა-
ლებმა (პოლიციის ოფიცრებიდან პრობაციის თანამშრომლე-
ბამდე თუ ციხის ოფიცრებამდე);

• აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესს შედეგად უნდა მოჰ-
ყვეს ზიანის აღდგენა ან ამაზე უნდა იყოს ორიენტირებული;

• აღდგენითი მართლმსაჯულება ასევე ემსახურება მართლმსა-
ჯულების განხორციელებას.
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2.2. დათქმები, ღირებულებები და ამოცანები

აღდგენითი მართლმსაჯულების განხორციელებისას უნდა გა-
ვითვალისწინოთ და ღიად განვიხილოთ ის დათქმები, რომლებსაც 
ვეფუძნებით. აღდგენით მართლმსაჯულებაში ვუშვებთ, რომ: 

• დანაშაულზე რეაგირების შედეგად მაქსიმალურად უნდა 
ანაზღაურდეს დაზარალებულისათვის მიყენებული ზიანი;  

• დამზარალებელმა უნდა გაიაზროს, რომ მისი ქცევა არ არის 
მისაღები და მან გამოიწვია კონკრეტული უარყოფითი შედე-
გები მსხვერპლისა და საზოგადოებისათვის;

• დამზარალებელმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა საკუთარ 
ქცევაზე;

• დაზარალებულს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, გამოხატოს სა-
კუთარი საჭიროებები და მონაწილეობა მიიღოს ზიანის ანაზ-
ღაურების საუკეთესო გზის მოძებნაში;

• საზოგადოებას ეკისრება ვალდებულება საკუთარი წვლილი 
შეიტანოს პროცესში.

აღდგენითი მართლმსაჯულების განმსაზღვრელი ღირებულებები 
ცხადი უნდა იყოს. ეს გულისხმობს: 

• მხარეების პირდაპირ ჩართვას რეალურ პროცესებში (the ‘life 
world’) (ადამიანთა პატივისცემის, აღიარების, მონაწილეობის, 
გაძლიერების ღირებულება);

• დიალოგისა და შეთანხმების მეშვეობით უსამართლობისა და 
ზიანის გამოსასწორებლად, ასევე ტანჯვის შესამცირებლად 
ადამიანების გაერთიანება  (კონსენსუსზე დაფუძნებელი შე-
დეგებისათვის უპირატესობის მინიჭება „თავსმოხვეულ“ შე-
დეგებთან შედარებით); 

• პროცესისა და შედეგების მოქნილობა, რომელიც პასუხობს 
საჭიროებებს.

აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმი (Chapman & 
Törzs, 2018; იხ.აგრეთვე Braithwaite, 2002: 12-16) ერთმანეთისაგან გა-
ნასხვავებს ზოგად და ძირითად ღირებულებებს. ზოგადი ღირებულე-
ბები გულისხმობს:  

• აღდგენითი მართლმსაჯულება მოქმედებს ადამიანის უფლე-
ბებითა და კანონის უზენაესობით დადგენილ და დაცულ ფარ-
გლებში;
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• აღდგენითი მართლმსაჯულება კრძალავს დისკრიმინაციას 
სქესის, რასის, რელიგიის, ეთნიკური ან სექსუალური კუთვ-
ნილების საფუძველზე; 

• აღდგენითი მართლმსაჯულება მხარს უჭერს ადამიანთა, რო-
გორც თანასწორი და აქტიური მოქალაქეების, მონაწილეობას 
დემოკრატიულ საზოგადოებაში.  

აღდგენითი მართლმსაჯულების ძირითადი ღირებულებები (იხი-
ლეთ დიაგრამა 1.1) უკავშირდება ისეთ ცნებებს, როგორიცაა: სამარ-
თლიანობა, სოლიდარობა, პასუხისმგებლობა, ადამიანის ღირსების 
პატივისცემა და სიმართლე: 

სამართლიანობასამართლიანობა

სოლიდარობაპასუხის- 
მგებლობა

ადამიანის 
ღირსებასიმართლე

დიაგრამა 1.1 აღდგენითი მართლმსაჯულების ძირითადი ღირებულებები  
აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმის მიხედვით  

(Chapman & Törzs, 2018).

• მართლმსაჯულება – როგორც ღირებულება – გულისხმობს, 
რომ ჩარევის ფოკუსი არის ზიანი, რომელიც თავისთავად 
უსამართლოა. შესაბამისად, აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პრაქტიკა უნდა შემუშავდეს იმგვარად, რომ სამართლიანი 
ურთიერთობების წახალისებით, ხელი შეეწყოს უსამართლო-
ბის თავიდან აცილებას. ადამიანებმა უნდა გაისიგრძეგანონ 
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საკუთარი ანგარიშვალდებულება, უნდა აანაზღაურონ ზიანი, 
დაზარალებულს უნდა შეუმცირონ ტანჯვა და ამით უნდა გა-
მოსწორდეს უსამართლობა. ამ ყოველივეს ეფექტურად განსა-
ხორციელებლად აღდგენითი პროცესი უნდა იყოს სამართლი-
ანი და არ უნდა აძლევდეს რომელიმე მხარეს უპირატესობის 
უფლებას. 

• სოლიდარობა – როგორც ღირებულება – გულისხმობს, რომ 
აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესი უნდა აღიარებდეს 
ჯანსაღი და მრავალფეროვანი ურთიერთობების მნიშვნელო-
ბას. აგრეთვე იმას, რომ ისინი იძლევა ხელახალი კავშირების 
დამყარების შესაძლებლობას. მიზანი ისაა, რომ ვიცოდეთ, რა 
ვალდებულებები გვაკისრია იმისათვის, რომ  ერთმანეთის კე-
თილდღეობას ხელი შევუწყოთ.

• ადამიანის ღირსების პატივისცემა ნიშნავს, რომ ყველა პირი 
უნდა იყოს ჩართული პროცესში, რამდენადაც თითოეული 
ადამიანი არის ღირებული და აქვს ცნობიერება, ცოდნა და 
უნარი, რომ იმსჯელოს მისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. 
ამიტომ ადამიანებისათვის უნდა იყოს უზრუნველყოფილი 
უსაფრთხო და ღირსეული გარემო, რათა მათ პროცესის მო-
ნაწილედ იგრძნონ თავი და თავისუფლად შეძლონ საუბარი.

• სიმართლე – როგორც ღირებულება – გულისხმობს, რომ 
თითოეული ადამიანის თვალსაზრისმა შეიძლება შეიტანოს 
წვლილი სიმართლის დადგენაში, მიუხედავად იმისა, გვაწო-
დებს თუ არა ის სრულ ჭეშმარიტებას („ნარატივის“ როლი და 
„დიალოგის სიმართლე”). ამიტომაც, აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების პროცესების მონაწილეებს უნდა ესმოდეთ სიმართ-
ლის მოყოლისა და სრული გულწრფელობის მნიშვნელობა.

გაეროს სახელმძღვანელოს მიხედვით („აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების პროგრამებზე“ UNODC, 2020), აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების პროგრამის მთავარი მიზანია:

• დაზარალებულთა მხარდაჭერა, მათთვის გამოხატვის საშუ-
ალების მიცემა, მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა და მათ 
საჭიროებებზე რეაგირება;

• საზოგადოებრივი წესრიგისა და მშვიდობის აღდგენა, დაზი-
ანებული ურთიერთობების გამოსწორება;

• კრიმინალური ქცევის შემცირება;
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• ჩართული მხარეების, განსაკუთრებით კი დამზარალებლის 
მიერ პასუხისმგებლობის აღების წახალისება; 

• აღდგენითი პოტენციალის იდენტიფიცირება, გრძელვადიანი 
შედეგები;

• რეციდივიზმის თავიდან არიდება ინდივიდუალური დამნაშა-
ვეების სასიკეთოდ შეცვლითა და მათი საზოგადოებაში რეინ-
ტეგრაციის წახალისებით. 

ამ შემთხვევაში უნდა მივმართოთ გაეროს განმარტებებს, რომ-
ლებიც წარმოდგენილია „სისხლის სამართლის საქმეებში აღდგენითი 
მართლმსაჯულების პროგრამების გამოყენების ძირითად პრინციპებ-
ში“ (UN ECOSOC Resolution 2002/12): 
1. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამა: ნიშნავს ნებისმიერ 

პროგრამას, რომელიც ეფუძნება აღდგენით პროცესებს და მიზნად 
ისახავს აღდგენითი შედეგების მიღწევას. 

2. აღდგენითი პროცესი: გულისხმობს ნებისმიერ პროცესს, რომელ-
შიც დაზარალებული და დამზარალებელი ან ნებისმიერი სხვა პირი, 
რომელსაც დანაშაული შეეხო, დანაშაულთან დაკავშირებული სა-
კითხების გადაჭრაში მონაწილეობს ძირითადად ფასილიტატო რის 
მეშვეობით. აღდგენითი პროცესი შეიძლება მოიცავდეს მედიაციას, 
კონსილიაციას, კონფერენციას და სასჯელის წრეებს. 

3. აღდგენითი შედეგი: გულისხმობს აღდგენითი პროცესის შედეგად 
მიღწეულ  შეთანხმებას. აღდგენითი შედეგები მოიცავს პროგრა-
მებს, როგორიცაა: რეპარაცია, რესტიტუცია და საზოგადოებრივი 
შრომა. ეს მიზნად ისახავს, უპასუხოს მხარეების ინდივიდუალურ 
თუ კოლექტიურ საჭიროებებსა და პასუხისმგებლობას. ამასთანავე 
გულისხმობს დაზარალებულისა და დამზარალებლის რეინტეგრა-
ციას. 

აქამდე გავეცანით აღდგენითი მართლმსაჯულების კონცეფციას. 
ამ საკითხზე ბევრად მეტის თქმა შეიძლება და არსებობს თეორიული 
თუ პრაქტიკაზე ორიენტირებული საერთაშორისო ლიტერატურა, რო-
მელიც ხელმისაწვდომია. განსაზღვრულია აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების სხვადასხვა ტიპოლოგია და კონცეპტუალიზაცია (იხილეთ მოგ-
ვიანებით). Johnstone and Van Ness (2007)-ის ნაშრომი ხშირადაა ციტი-
რებული, რომელიც ეხება განსხვავებას შეპირისპირების კონცეფციას, 
რეპარაციის კონცეფციასა და ტრანსფორმაციის კონცეფციას შორის. 

ამჯერად აღდგენითი მართლმსაჯულება წარმოვადგინეთ რო-
გორც ინოვაციური მიდგომა, რომელიც ეფუძნება დაშვებებს, ღირე-
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ბულებებსა და მიზნებს. მომდევნო სესიაზე ჩვენ განვიხილავთ, თუ 
როგორ უნდა განხორციელდეს ეს ზოგადი მიდგომა პრაქტიკაში ისე-
თი მოდელების საშუალებით, როგორიც არის მედიაცია ან კონფერენ-
ცია. ამ მომენტისათვის მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ, აღდგენითი 
მართლმსაჯულების ზოგად ფილოსოფიასა და, მეორე მხრივ, პრაქტი-
კულ მოდელებს შორის არსებული კავშირის გაგება. თუ ჩვენ სათანა-
დო ყურადღებას არ გავამახვილებთ ამ განსხვავებაზე, თუ არ გავერ-
კვევით ძირიდად ღირებულებებში, რომლებსაც ჩვენი აქტივობა უნდა 
ეფუძნებოდეს (მაგალითად მედიაციის პროგრამის დანერგვა), არსე-
ბობს რისკი, რომ პროცესი მეტად გადაიტვირთება რეგულაციებით, 
რამდენადაც ისინი წარმმართველია სისხლის სამართლის მართლმსა-
ჯულების ინსტიტუციონალურ კონტექსტში. მიუხედავად იმისა, რომ 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ხელმძღვანელებთან მჭიდ-
რო თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია, ევროპის საბჭოს მიხედვით, 
საკმარისი ავტონომია უნდა მიეცეს აღდგენითი მართლმსაჯულების 
სერვისებს, რადგანაც ისინი ტრადიციული სისხლის მართლმსაჯულე-
ბისაგან განსხვავებულ დაშვებებს ეფუძნება. „აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების განმახორციელებელ სუბიექტებს უნდა მიეცეთ საკმარისი 
ავტონომია სისხლის მართლმსაჯულების სისტემაში. უნდა შენარჩუნ-
დეს ბალანსი ამ სუბიექტების ავტონომიურობასა და აღდგენითი მარ-
თლმსაჯულების სტანდარტის დაცვას შორის“ (რეკომენდაცია CM/
Rec(2018)8, წესი 20).

2.3. ჯგუფური განხილვა

რამდენადაც მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტებისათვის არსებითი 
გახდეს აღდგენითი მართლმსაჯულების მიდგომები, პირად ანალიზსა 
და განხილვას შეიძლება უდიდესი მნიშვნელობა მიეცეს. ზოგიერთი 
ქვემოთ ჩამოთვლილი კითხვა შეიძლება წამოიჭრას დისკუსიისათვის 
ლექციის განმავლობაში, თუმცა უფრო რეალისტურია დისკუსიის ორ-
განიზება მცირე ჯგუფებს შორის, რომლებიც თავად განიხილავენ ამ 
და სხვა საკითხებს მომდევნო სესიისათვის სავალდებულოდ წასაკით-
ხი ლიტერატურის დახმარებით. სტუდენტებმა საკუთარი მსჯელობის 
შედეგები უნდა წარმოადგინონ ზეპირად ან წერილობით. 

• ეთანხმებით თუ არა, რომ დანაშაულზე რეაგირების მთავარი 
ამოცანა უნდა იყოს პრობლემის გადაწყვეტა და რეპარაცია? 
არის თუ არა ამ პროცესში სამაგიეროს მიზღვის, შურისძი-
ების, მკაცრი სასჯელის სივრცე? რას იტყოდით განათლებასა 
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და რეაბილიტაციაზე, როგორც არასრულწლოვანთა მართლმ-
საჯულების ან სისხლის მართლმსაჯულების მიზნებზე? 

• უნდა აღვიქვათ თუ არა აღდგენითი მართლმსაჯულება, რო-
გორც აუცილებლად დაპირისპირებული სისხლის მართლმსა-
ჯულებასთან? რომელი ელემენტებია საერთო და რომელი – 
ფუნდამენტურად განსხვავებული? 

• თქვენი გამოცდილებით, რა არის დაზარალებულთა ყველაზე 
მნიშვნელოვანი საჭიროებები? რა განასხვავებს დანაშაულის 
შედეგად დაზარალების გამოცდილებას უბედური შემთხვევის 
შედეგად დაზარალებისაგან – ავადმყოფობა, ბუნებრივი კა-
ტასტროფა ან რაიმე სხვა შემთხვევითობა? 

• რას ენიჭება ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აღდგენით მართლ-
მსაჯულებაში: პროცესს (შეხვედრა, დიალოგი, გაგება…) თუ 
შედეგს (ფინანსური ან არამატერიალური ანაზღაურება, სა-
ზოგადოებრივი სამუშაო, ტრენინგსა ან ფსიქოლოგიურ დახ-
მარებაში ჩართვა, …)?

• როგორ შეიძლება ჩვენ – საზოგადოება – ჩავერთოთ აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკაში? როგორ შეიძლება 
ჩაერთოს სამოქალაქო საზოგადოება ან საგანმანათლებლო 
სექტორი და ხედავთ თუ არა მედიაციაში მოხალისეთა ჩართ-
ვის სივრცეს?

• რა კავშირი შეიძლება დავინახოთ მედიაციის პროცესის შე-
დეგად მართლმსაჯულების მიღწევასა და სისხლის სამართ-
ლის სასამართლოს მიერ მართლმსაჯულების აღსრულებას 
შორის? 

• როგორ განმარტავდით აღდგენით მართლმსაჯულებას საკუ-
თარი სიტყვებით?

• გაეროს განმარტებებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია თუ არა 
საზოგადოებრივი სამუშაო აღვიქვათ, როგორც აღდგენითი 
მართლმსაჯულების ფორმა?

• რა შეზღუდვები შეიძლება არსებობდეს აღდგენითი მართლმ-
საჯულებისათვის მისი მიზნებიდან, დაშვებებიდან, ღირებუ-
ლებებიდან გამომდინარე? 
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• Walgrave, L. (2011). Investigating the Potentials of Restorative Justice 
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3. აღდგენითი მართლმსაჯულების მოდელები პრაქტიკაში

ამ ნაწილის მიზანი: აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკაში არ-
სებული სხვადასხვა მოდელების შესახებ ცოდნის მიღება.  

ამოცანები: 

• აღდგენითი მართლმსაჯულების მთავარი მოდელების – მედი-
აცია, კონფერენცია და წრეები – არსებითი მახასიათებლების 
და განსხვავებების გაგება;

• საკუთარ ქვეყანაში გავრცელებული მოდელისაგან დისტან-
ცირება და აღდგენითი მართლმსაჯულების მოდელების ზო-
გადი კრიტიკული ანალიზი;

• პრაქტიკული მოდელების დაკავშირება აღდგენითი მართლმ-
საჯულების ზოგად არსთან (დაშვებები, ღირებულებები, მიზ-
ნები);

• აღდგენითი მართლმსაჯულების მოდელების მრავალფეროვ-
ნების გაგება და კონკრეტული კრიტერიუმების საფუძველზე 
მათი კონტინიუმზე განთავსება. 

აქტივობები: 

ლექცია, ჯგუფური დიკუსია, კითხვა.

3.1. აღდგენითი მართლმსაჯულება პრაქტიკაში: სხვადასხვა მოდელი

საერთაშორისო მასშტაბით არსებობს აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების სამი ძირითადი მოდელი: დაზარალებული-დამზარალებლის მე-
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დიაცია, ოჯახის ჯგუფური კონფერენცია და მშვიდობის წრეები. თუმ-
ცა არსებობს ამ მოდელების სხვადასხვაგვარი ვარიანტი, სხვადასხვა 
ფორმა (იგულისხმება შერეული ფორმა). ამასთან, ტერმინოლოგიაც 
შეიძლება განსხვავდებოდეს ქვეყნების მიხედვით. მათ შორის, ისეთი 
ტერმინები, როგორიცაა: აღდგენითი კონფერენცია, საზოგადოებრი-
ვი კონფერენცია, სასჯელის წრეები და აღმდგენი წრეები.

მედიაციასა და კონფერენციას შორის განსხვავება ყოველთვის არ 
არის ძალიან მკაფიო. ხშირად მედიაციის პროცესში ასევე შეიძლება 
ჩართულნი იყვნენ სხვა პირები დაზარალებულისა თუ დამზარალებ-
ლის მხარდასაჭერად. თუმცა, აღდგენითი მართლმსაჯულების თითო-
ეული მოდელის ცენტრალურ ნაწილს წარმოადგენს კომუნიკაციისა 
და დიალოგის ელემენტი. როგორც ევროპის საბჭოს რეკომენდაციის 
CM/Rec(2018)8 წესი 4 განსაზღვრავს: „აღდგენითი მართლმსაჯულება 
გულისხმობს დიალოგს (პირდაპირს ან არაპირდაპირს) დაზარალე-
ბულსა და დამზარალებელს შორის და შეიძლება ასევე მოიცავდეს 
იმ პირის ჩართულობას, რომელზეც რაიმე გავლენა მოახდინა დანა-
შაულმა. ამ ინდივიდებში შესაძლოა იგულისხმებოდეს დაზარალებუ-
ლისა და დამზარალებლის მხარდამჭერები, შესაბამისი პროფესიონა-
ლები, დაზარალებული თემის წარმომადგენლები“.

ამ ეტაპზე ზოგადად წარმოგიდგენთ აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების სამ ძირითად მოდელს. მედიაციის მოდელი უფრო დეტალუ-
რად  იქნება განხილული მე-3 და დანარჩენ თავებში. 

ა) დაზარალებული-დამზარალებლის მედიაცია

დაზარალებული-დამზარალებლის მედიაცია (მოხსენიებული რო-
გორც სისხლის სამართლის მედიაცია) ფართოდაა გავრცელებული 
ევროპაში. ევროპის საბჭომ მიიღო სისხლის მედიაციის შემდეგი გან-
მარტება (თავის რეკომენდაციაში R(99)19, რომელიც წინ უძღოდა რე-
კომენდაციას – CM/Rec(2018)8): 

„…ნებისმიერი პროცესი, რომლის შედეგადაც მსხვერპლსა და სა-
მართალდამრღვევს ეძლევათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ 
დანაშაულის შედეგად წარმოშობილი საკითხების მოგვარებაში მესა-
მე მიუკერძოებელი მხარის დახმარებით (მედიატორი)“.

ეს ფართოდ გავრცელებული განმარტება ძალიან მარტივად 
ჟღერს, თუმცა მაინც საჭიროებს გარკვეულ ახსნას. ამ ფორმულირე-
ბაში არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ელემენტი:
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• მედიაცია გულისხმობს პროცესს: იგი არ წარმოადგენს ზო-
მას, ჩარევას ან შეთანხმებას, რომლის გამოყენებაც სწრაფად 
შეიძლება, მაგალითად სატელეფონო ზარით ან წერილის სა-
შუალებით. მედიაცია მოითხოვს პერსონალიზებულ პროცესს 
ორივე მხარეს შორის (დაზარალებული და დამზარალებელი) 
და მოიცავს მედიაციის შეთავაზებას, მამოტივირებელ პრო-
ცესს, მედიატორსა და მეორე მხარესთან კომუნიკაციას, შე-
თანხმების მიღწევისაკენ სწრაფვას; 

• დაზარალებულს და დამზარალებელს ეწევათ მნიშვნელოვანი 
დახმარება ამ პროცესში აქტიური მონაწილეობის მისაღებად; 

• დაზარალებულიც და დამზარალებელიც პროცესში მონაწი-
ლეობაზე საკუთარი ნებით თანხმდებიან. შესაბამისად, მათ 
არ აიძულებენ მონაწილეობას. 

• მედიატორი არის მესამე მხარე, რომელიც მოქმედებს მიუკერ-
ძოებლად. 

მედიაცია არ არის იგივე, რაც მოლაპარაკება: ეს უკანასკნელი 
არის ორ (ან მეტ) დაინტერესებულ მხარეს შორის კონფლიქტის გა-
დაწყვეტის მოდელი, რომელიც არ გულისხმობს მესამე მხარის ჩარე-
ვას. მედიაცია ასევე განსხვავდება არბიტრაჟისაგან: მიუხედავად იმი-
სა, რომ არბიტრაჟი მოიცავს მესამე მხარის (არბიტრის) ჩარევას, მისი 
პოზიცია პროცესში განსხვავდება მედიატორის როლისაგან. თუ არ-
ბიტრაჟში ორივე მხარე მესამე მხარეს ანიჭებს კონფლიქტის გადაწყ-
ვეტის უფლებამოსილებას, მედიაციის შემთხვევაში ორივე მხარე თა-
ვად უნდა მივიდეს გადაწყვეტილებამდე. მედიატორი ეხმარება პრო-
ცესს, მაგრამ მას არ შეუძლია მხარეების ნაცვლად გადაწყვეტილების 
მიღება. ამიტომაც მედიაცია შეიძლება ასევე მივიჩნიოთ მსჯელობის 
პროცესად: მედიატორი არ განსჯის დამნაშავეს და არ აკისრებს მას 
რაიმე სანქციას.  

არაგანსჯადი დამოკიდებულების შემუშავება არის ნამდვილად 
აუცილებელი პირობა კარგი მედიატორისათვის. მედიატორი შეიძლე-
ბა არ ეთანხმებოდეს იმას, რაც მოხდა (დანაშაულს), თუმცა არ უნდა 
უარყოს ან დააკნინოს დამნაშავის პიროვნება. მედიატორს ურთიერ-
თობისა და ნდობის პირობების შექმნა შეუძლია მხოლოდ ორივე მხა-
რის მიმართ თანაგრძნობისა და აღიარების გამოხატვით, რის შედე-
გადაც შეიძლება გაჩნდეს სივრცე, რომელშიც აღიარებულია ორივე 
მხარე. ასეთ პირობებში მათ უნდა შეძლონ გულისხმიერი დამოკიდე-
ბულების ჩამოყალიბება და ერთმანეთის მოსმენა. 
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ზემოთ ხსენებულიდან გამომდინარე, მიუკერძოებლობა და ნეიტ-
რალურობა არის მედიაციის პროცესის წარმართვის კიდევ ერთი არ-
სებითი პირობა: მედიატორი არ უნდა იყოს მიკერძოებული დაზარა-
ლებულის ან დამზარალებლის მიმართ – არც უნდა „იჭერდეს რომე-
ლიმე მხარეს“, არც უნდა ერეოდეს პროცესში რომელიმე მხარის სახე-
ლით. მედიატორი ორივე მხარეს სთავაზობს თანაბარ სერვისს, რათა 
კომუნიკაციის პროცესი და პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელი 
გახდეს. მხოლოდ თავად მხარეებს შეუძლიათ ერთმანეთთან საუბარი 
და მოსმენა იმის გასაგებად, თუ რა მოხდა და რა შედეგები მოჰყვა და-
ნაშაულს. მხოლოდ მათ შეუძლიათ განიხილონ, თუ რა ფორმით შეიძ-
ლება გამოსწორდეს მდგომარეობა. მედიატორი გარკვეულწილად 
„ორივე მხარეს არის“. ნეიტრალურობის პრინციპი ხშირად მოიხსენი-
ება როგორც „მრავალმხრივი მიკერძოება“.

დაზარალებულისა და დამზარალებლის ნებაყოფლობითი მო-
ნაწილეობა არის მედიაციის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პირობა. 
დაზარალებული არ უნდა გრძნობდეს წნეხს, რომელიც მედიაციაში 
მონაწილეობისაკენ უბიძგებს, თუმცა დამზარალებელიც უნდა მონა-
წილეობდეს მხოლოდ „თავისუფალი და ინფორმირებული თანხმობის“ 
საფუძველზე. 

„დაუშვებელია ინდივიდის მონაწილეობის უზრუნველყოფა 
არალეგიტიმური გზებით“ (ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია CM/
Rec(2018)8, წესი 26). 

მედიაციისათვის ნეიტრალურობასა და ნებაყოფლობითობასთან 
ერთად, მესამე მნიშვნელოვან პირობად მიიჩნევა კონფიდენციალუ-
რობა. ევროპის საბჭოს რეკომენდაციის მიხედვით CM/Rec(2018)8, 
„აღდგენითი მართლმსაჯულება უნდა განხორციელდეს კონფიდენცი-
ალურობის დაცვით. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესში ჩატა-
რებული განხილვები უნდა დარჩეს კონფიდენციალური და დაუშვე-
ბელია მათი შემდგომი გამოყენება მხარეთა თანხმობის გარეშე“ წესი 
17). მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მედიაციის პროცესის განმავლო-
ბაში მედიატორი ინფორმირებული იქნება „შესაძლო ან მძიმე დანა-
შაულის“ შესახებ, იგი ვალდებულია ინფორმაცია მიაწოდოს სპეცი-
ალურ ორგანოებს (წესი 49). კონფიდენციალურობა მნიშვნელოვანია, 
რათა ორივე მხარეს მიეცეს ღიად საუბრის საშუალება დაცულ ატ-
მოსფეროში იმისათვის, რათა  შეძლონ გარკვეული ინფორმაციისა 
თუ პრობლემის დაფარვა. 
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მედიატორის როლი მნიშვნელოვანია როგორც პროცესის, ისე შე-
დეგებისთვის. რა საკითხები განიხილება და რა ეტაპზე, მხოლოდ მხა-
რეების გადასაწყვეტია. მედიატორი ასრულებს დამხმარე ფასილიტა-
ტორის როლს საკითხების ჩამოყალიბებისა და პროცესის სტრუქტუ-
რირებისათვის. პროცესი შეიძლება მედიატორის მიერ წარიმართოს 
მეტნაკლებად პროაქტიულად იმის მიხედვით, თუ რა საჭიროებები 
აქვთ მხარეებს, როგორია საქმის არსი და მედიატორის პერსონალუ-
რი მიდგომა. იდეალურ შემთხვევაში მედიატორთან მოსამზადებელი 
საუბრების შემდეგ დაზარალებული და დამზარალებელი პირდაპირ 
ხვდებიან ერთმანეთს მედიაციის სესიაზე. თუმცა, როდესაც გარკვე-
ული მიზეზების გამო ეს არ არის მიზანშეწონილი, მედიაცია შეიძლება 
წარიმართოს არაპირდაპირი გზით –მედიატორი ცალ-ცალკე შეხვდე-
ბა მხარეებს და გადასცემს კონკრეტულ სათქმელს (‘shuttle diplomacy’). 

[დაზარალებული-დამზარალებლის მედიაციის ამ გაცნობითი ნა-
წილის შემდეგ შესაძლებელია მედიაცის საქმის წარმოდგენა.] 

ბ) ოჯახის ჯგუფური კონფერენცია

ოჯახის ჯგუფური კონფერენცია სათავეს იღებს ახალ ზელან-
დიაში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში 1980-იანი 
წლების ბოლოს. ტრადიციული მაორის კულტურიდან ინსპირირებუ-
ლი მოდელი მოიცავს არა მხოლოდ დაზარალებულსა და დამზარალე-
ბელს, არამედ ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, პროფესიონალ დამხმა-
რეებს და, სავარაუდოდ, სხვა პირებსაც. როდესაც მეტი ფოკუსირება 
ხდება თემისა და საზოგადოების როლზე, ამ მოდელებს ხშირად „თე-
მის კონფერენციას“ უწოდებენ. ფასილიტატორი ან კოორდინატორი 
(მედიატორის ნაცვლად) ამზადებს დაზარალებულსა და დამზარა-
ლებელს, ადგენს დამხმარე პირებს და ატარებს ჯგუფურ შეხვედრას. 
კონფერენციები, როგორც წესი, ტარდება ერთობლივად შეთანხმებუ-
ლი გეგმის შესაბამისად, თუ როგორ უნდა აიღოს არასრულწლოვანმა 
დამზარალებელმა პასუხისმგებლობა და იმუშაოს საკუთარ მიდგო-
მებზე, უნარებსა თუ ქცევაზე. ამიტომაც დამზარალებლის მხარდამ-
ჭერი პირების ჩართვას პროცესში შეიძლება გადაწყვეტი მნიშვნე-
ლობა ჰქონდეს: ეს პირები მნიშვნელოვანი ადამიანები უნდა იყვნენ 
დამზარალებლისათვის, რომლებსაც იგი ენდობა და რომლებიც მნიშ-
ვნელოვან როლს თამაშობენ მის ცხოვრებაში. 

არსებობს კონფერენციის მრავალი მოდელი ინსტიტუციური თუ 
სამართლებრივი კონტექსტის მიხედვით. ხშირად ისინი წარიმართება 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სააგენტოს ან არასრულწ-
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ლოვანთა დახმარების პროგრამების მეშვეობით (იქნება ეს საჯარო 
თუ არასამთავრობო დაწესებულება). თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში 
ასევე განვითარებულია კონფერენციის მოდელები საპოლიციო სის-
ტემაში, მაგალითად, როგორც პრევენციის პროგრამის ნაწილი. ამ 
შემთხვევაში პოლიციის ოფიცერი ასრულებს ფასილიტატორის ფუნქ-
ციას. გარდა ამისა, პირველ მოდელში არასრულწლოვანთა მართლმ-
საჯულების ფარგლებში შეიძლება კონფერენციის პროცესზე დასასწ-
რებად მოწვეული იყოს პოლიციელი ან  სახელმწიფოს სხვა წარმო-
მადგენელი, რომელიც სიმბოლურად გამოხატავს საჯარო ინტერესს. 
კონფერენციები ძირითადად გამოიყენება არასრულწლოვანი დამზა-
რალებლების შემთხვევაში, მაგრამ არ არის გამორიცხული სრულწ-
ლოვანი დამნაშავეების შემთხვევებზეც გავრცელდეს (დამოკიდებუ-
ლია სამართლებრივ კონტექსტზე).

ზოგიერთ (ევროპულ) ქვეყანაში კონფერენციები გამოიყენება 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გარეთ. მაგალი-
თად: სკოლებში, ოჯახებში, სამეზობლოებში. ამ შემთხვევაში ჯგუფი 
ეძღვნება უფრო მეტად საგანმანათლებლო, საოჯახო ან სოციალურ 
პრობლემას, ვიდრე სისხლის სამართლის საქმეს.   

კონფერენციების პრაქტიკის საერთაშორისო მიმოხილვისათვის 
იხილეთ – Zinsstag and Vanfraechem (2012), პრაქტიკული სახელმძღვა-
ნელოსათვის იხილეთ – Shapland et al. (2011). 

გ) მშვიდობის წრეები

აღდგენითი მართლმსაჯულების მესამე – ძირითადი მოდელი 
შედგება მრავალი ქვემოდელისაგან: მშვიდობის წრეები, სასჯელის 
წრეები, აღდგენის წრეები… ამ შემთხვევაშიც ინსპირაციის წყარო 
არის აბორიგენული მართლმსაჯულება, ამ შემთხვევაში კანადისა და 
ამერიკის პირველი მცხოვრებლები. ის, რაც ყველა წრისათვის საერ-
თოა, არის გაფართოებული ჯგუფური შეხვედრა, რომელიც მოჰყვება 
დანაშაულს ან სერიოზულ ინციდენტს. ამ შეხვედრაში მონაწილეობის 
მიღება შეუძლიათ არა მხოლოდ დაზარალებულს, დამზარალებელსა 
და მათ მხარდამჭერებს, არამედ თემის, საზოგადოების წარმომად-
გენლებს, რომლებსაც აღელვებთ მომხდარი.  პროცესი წარიმართება 
წრის ფასილიტატორის მიერ ‘circle keeper’ ან ჯგუფის ზომიდან გამომ-
დინარე – ორი ფასილიტატორის მიერ. მშვიდობის წრეების მნიშვნე-
ლოვანი ინსტრუმენტია „მშვიდობის საუბრები“. ხშირ შემთხვევაში ეს 
არის სიმბოლური ღირებულების მქონე ნივთი, რომელიც გადაიცემა 
წრეში და განსაზღვრავს, თუ ვინ ისაუბრებს. 
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მშვიდობის წრეები მედიაციისგან მხოლოდ ჯგუფის ზომით არ 
განსხვავდება. არსებითი განსხვავება ისაა, რომ წრის პროცესი იმთა-
ვითვე დანაშაულსა და ინციდენტზე არ არის მიმართული (როგორც 
ეს კონფერენციისა და მედიაციის შემთხვევაში ხდება). იგი იწყება 
ჯგუფის საერთო ღირებულებების ჩამოყალიბებითა და განხილვით. 
ეს ღირებულებები ხაზს უსვამს პატივისცემას, პატიოსნებას და ადა-
მიანთა კავშირს. ინციდენტზე ყურადღება მახვილდება, როგორც არა 
მხოლოდ დაზარალებულისა და დამზარალებლის პირად პრობლემა-
ზე, არამედ როგორც ჯგუფის საერთო სატკივარზე. კრიმინალური ინ-
ციდენტი უფრო ფართოდ განიხილება და ფოკუსირდება დანაშაულის 
სოციალურ მიზეზებზე. ამიტომაც ჯგუფური დისკუსია შეიძლება 
დასრულდეს იმით, რომ ადგილობრივ თემს ან ხელისუფლებას დანა-
შაულთან და სოციალურ პრობლემებთან გასამკლავებლად მნიშვნე-
ლოვანი რეკომენდაციები მიეცეთ.

სასჯელის წრეებში სასამართლოს წარმომადგენლები არიან წრის 
პროცესის მონაწილენი: პოლიცია, პროკურორი ან მოსამართლე. ამ 
შემთხვევაში ჯგუფური პროცესი დიდწილად ემსახურება ყველაზე 
სამართლიანი და მიზანშეწონილი სასჯელის შესარჩევად წინადა-
დებების განხილვას. სასამართლოს წარმომადგენლები აქტიურ მო-
ნაწილეობას იღებენ განხილვაში, თუმცა საკუთარ სამართლებრივ 
კომპეტენციას  სასჯელზე საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად 
იყენებენ. სასჯელის წრეები ხშირად მხარდაჭერილია ადგილობრივი 
„თემის იუსტიციის კომიტეტის“ მიერ, რომელიც ასრულებს მედიატო-
რი ორგანოს ფუნქციას სასამართლოს წარმომადგენლებსა და საზო-
გადოებას შორის; ისინი აფასებენ საქმის შესაბამისობას, არჩევენ სა-
ზოგადოების წარმომადგენლებს და აფასებენ პროცესის შედეგებს. 

კონფერენციები და წრეები ხშირად გამოიყენება არა სისხლის 
სამართლის საქმეებზე, მაგალითად, სკოლებში, სამეზობლოებში, სა-
მუშაო ადგილას ან სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, არამედ სხვა საზო-
გადოებრივად მნიშვნელოვან საკითხებზე დიალოგისა და დებატების 
სტრუქტურულად წარმართვისათვის.

ევროპაში მშვიდობის წრეების გაფართოების პროექტის შესახებ 
მეტი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ – Weitekamp (2015), პრაქტი-
კული სახელმძღვანელოსათვის იხილეთ – Fellegi and Szegő (2013). 
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3.2. აღდგენითი კონტინიუმი

აღდგენითი მართლმსაჯულების ზემოთ ხსენებული მოდელები 
მსოფლიოში სხვადასხვაგვარად გამოიყენება. ევროპაში ყველაზე პო-
პულარულ მოდელს მედიაცია წარმოადგენს, რასაც მოჰყვება ოჯახის 
ჯგუფური კონფერენცია. მშვიდობის წრეები ნაკლებად გამოიყენება 
ევროპაში (სისხლის მართლმსაჯულების კონტექსტში მაინც), უფრო 
ხშირად – ჩრდილოეთ ამერიკასა და სხვა რეგიონებში. კონფერენცი-
ები და წრეები არის უფრო კომპლექსური და მეტად ხანგრძლივი მო-
დელები, ამიტომაც ძირითადად გამოიყენება მხოლოდ მძიმე დანაშა-
ულების შემთხვევაში. 

ხშირად აღდგენითი მართლმსაჯულების მოდელებად მიიჩნევა 
„აღდგენითი საბჭოები“ ან „აღდგენითი პანელები“, ასევე დაზარალე-
ბულთა დახმარების პროგრამები, დამზარალებელთა ცნობიერების 
ამაღლების პროგრამები, საზოგადოებრივი სამუშაო ან მხარდაჭერი-
სა და ანგარიშვალდებულების წრეები (COSA) სექსუალური დანაშა-
ულის შემთხვევაში. თუმცა, ეს მოდელები ძირითადად ორიენტირე-
ბულია მხოლოდ ერთ მხარეზე (დაზარალებულსა ან დამზარალებელ-
ზე). მიუხედავად ამისა, ხშირად მეორე მხარის საჭიროებების გაგება 
მხარეებს შორის უშუალო დიალოგის გარეშე, შეიძლება ჩაითვალოს 
აღდგენით პროცესად (მაგალითად, პატიმრებისათვის დაზარალე-
ბულთა შესახებ ცნობიერების ამაღლების პროგრამა).

ხშირად ასევე ხაზგასმულია განსხვავება აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების პროგრამებსა და აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტი-
კას შორის. პირველი, როგორც წესი, მიემართება სისხლის სამართ-
ლის მართლმსაჯულების საქმეებს, ხოლო მეორე გამოიყენება ყველა 
სახის სოციალური კონფლიქტის შემთხვევაში. 

თუმცა, ეს განსხვავება შეიძლება შეცდომაში შემყვანი აღმოჩნ-
დეს, რამდენადაც არა სისხლის სამართლის კონფლიქტებიც ასევე წა-
რიმართება არაფორმალური მართლმსაჯულების საჭიროებებითა და 
გამოცდილებით. 

აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების მრავალფეროვ-
ნების მისაღწევად შემუშავდა ტიპოლოგიები. ერთ-ერთი ამგვარი 
ტიპოლოგია შემუშავდა მაქგოლდის (2000) მიერ, რომელმაც კატე-
გორიებად დაყო პროგრამები მათი აღდგენითი ხარისხის (შესაბა-
მისად, შედეგის) მიხედვით: ნაწილობრივ აღდგენითიდან სრულად 
აღდგენითამდე (იხილეთ დიაგრამა 1.2). „სრულად აღდგენითი პროგ-
რამა (სამი წრის ცენტრალური თანაკვეთა) პასუხობს ყველა მხარის 
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საჭიროებებს: დაზარალებული, დამზარალებელი, საზოგადოება. 
უმეტესწილად აღდგენითი არის პროგრამები, რომლებიც ეხება ორ 
მხარეს, მაგალითად – დაზარალებული-დამზარალებლის მედიაცია. 
„ნაწილობრივ“ აღმდგენი არის პროგრამები, რომლებიც ფოკუსირდე-
ბა მხოლოდ ერთ მხარეზე, მაგალითად – არასრულწლოვანთა დახმა-
რების პროგრამები.  

დიაგრამა 1.2: აღდგენითი მართლმსაჯულების ტიპოლოგია McCold (2000).

კატეგორიზაციის კიდევ ერთ ფორმას წარმოადგენს აღდგენითი 
მართლმსაჯულების პროგრამების კონტინიუმზე განლაგება (Zehr, 
2002) (იხილეთ დიაგრამა 1. 3):
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დიაგრამა 1.3: აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკის დონეები (Zehr, 2002).

„პოტენციურ აღდგენით მართლმსაჯულებად“ შეიძლება ჩაით-
ვალოს საზოგადოებისთვის სასარგებლო სამუშაო იმ პირობით, თუ 
სამუშაოს სახე შერჩეულია დამზარალებელთან, დაზარალებულსა და 
საზოგადოების წევრებთან განხილვის საფუძველზე. ძლიერი სასჯე-
ლი ან სიკვდილით დასჯა – იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ეს გადაწყ-
ვეტილება აკმაყოფილებს ზოგიერთი დაზარალებულს ან საზოგადო-
ებას, არის აშკარად ფსევდო ან არააღდგენითი.

აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამები შეიძლება ასევე 
დაიყოს მათი თეორიული ბაზისის მიხედვით. ზემოთ უკვე მოვიხსე-
ნიეთ Johnstone and Van Ness (2007), რომლებმაც განასხვავეს შეპირის-
პირების კონცეფცია, აღდგენითი კონცეფცია და ტრანსფორმაციული 
კონცეფცია. იმის მიხედვით, თუ რომელ კონცეფციას დავეყრდნობით, 
აღდგენითი მართლმსაჯულების სხვადასხვა პროგრამა შეგვიძლია 
პრიორიტეტების მიხედვით დავყოთ. არსებობს თეორიული ბაზი-
სების მიხედვით ტიპოლოგიის განსაზღვრის კიდევ ერთი მაგალი-
თი – Robinson and Hudson (2016). ისინი განასხვავებენ ოთხ ძირითად 
მიდგომას, რომლებიც განსაზღვრავენ აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის პრაქტიკას რეინტეგრაციული მიდგომა, ფსიქოთერაპევტული 
მიდგომა, საზოგადოებრივი მიდგომა და მეამბოხებრივი მიდგომა. 
შესაბამისად, ისინი ფოკუსირებულია დამზარალებელზე (მიკრო დო-
ნეზე), დაზარალებულზე (მიკრო დონეზე), თემსა (საშუალო დონეზე) 
და სოციო-პოლიტიკურ სისტემაზე (მაკრო დონეზე). ამის მიხედვით 
ყალიბდება განსხვავებული პრაქტიკა დაწყებული დაზარალებული-
დამზარალებლის ინტერპერსონალური მოდელიდან, გაგრძელებული 
საზოგადოებრივი მშვიდობის მოდელებით და დასრულებული სიმარ-
თლისა და შერიგების კომისიებით. 
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საბოლოოდ, აღდგენითი მართლმსაჯულების სხვადასხვა პრაქ-
ტიკა შეიძლება იდენტიფიცირდეს მათი შიდა დინამიკის მიხედვითაც. 
ამ მიდგომის მაგალითია კვლევა Rossner and Bruce (2018). მათ გამოიკ-
ვლიეს სასჯელის მისჯის კონფერენციების ინტერაქციული „რიტუ-
ალების“ ტიპები. დაკვირვებამ აჩვენა, რომ ტიპები განისაზღვრება 
კონფერენციის ტრაექტორიის მიხედვით (კონსენსუსსა თუ დაპირის-
პირებაზე ორიენტირებული) და პროგრამის სტრუქტურული ელემენ-
ტების შესაბამისად. მათ გამოყვეს კონფერენციის პროგრამების ხუთი 
ძირითადი ტიპი: მითიური, სამოქალაქო, გამომფიტველი, მაშველი, 
დამყოფი. 

3.3. ჯგუფური დისკუსია

განიხილეთ აღდგენითი მართლმსაჯულების სხვადასხვა მოდელი: 
რა არის თითოეული მოდელის სუსტი და ძლიერი მხარეები? აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულებისათვის მნიშვნელოვანი რომელი ღირებულე-
ბებისა თუ მოსაზრებების ამოცნობა შეიძლება თითოეულ მოდელში? 

საშინაო დავალება: საკითხავი ლიტერატურა

• Duenkel F., Grzywa-Holten J. & Horsfield P. (2015). Restorative 
Justice and Penal Mediation in Europe – Comparative overview. In 
F. Duenkel F., J. Grzywa-Holten & P. Horsfield (eds.), Restorative 
Justice and Mediation in Penal Matters. A stock-taking of legal 
issues, implementation strategies and outcomes in 36 European 
countries (Vol. 2) (pp. 1015-1096). Monchengladbach: Forum Verlag 
Godesberg.

4. ევროპული და საერთაშორისო რეგულაციები

ამ ნაწილის მიზანი: აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში უნი-
ვერსალური რეგულაციების შინაარსისა და ფუნქციონირების შესახებ 
ცოდნის მიღება. 

ამოცანები: 

• ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/
Rec(2018)8 წევრი სახელმწიფოების მიმართ სისხლის სამართ-
ლის საქმეებში აღდგენითი მართლმსაჯულების შესახებ; 
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• გაეროს ძირითად პრინციპებთან შედარება;

• ევროპის საბჭოს რეკომენდაციის გამოყენება საქართველოში 
აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში და დაზარალებუ-
ლი-დამზარალებლის მედიაციის რეალურ პროცესში;

• სუპრანაციონალური ინსტრუმენტების მნიშვნელობის გაანა-
ლიზება და მომზადება ეროვნულ სისტემაში მათი პრაქტიკუ-
ლი გამოყენებისათვის.

აქტივობები: 

ლექცია, ჯგუფური დისკუსია, კითხვა.

4.1.  ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია CM/Rec(2018)8 სისხლის 
სამართლის საქმეებში აღდგენითი მართლმსაჯულების შესახებ

2018 წლის რეკომენდაცია წარმოადგენს სისხლის სამართლის 
საქმეებში მედიაციის შესახებ რეკომენდაციის R(99)19 გაგრძელე-
ბას. 1999 წლის რეკომენდაცია კვლავ ძალაშია, თუმცა ახალ – 2018 
წლის – ვერსიაში წარმოდგენილია უფრო დეტალური მითითებები 
(1999 წლის რეკომენდაციაში ასახულ სტრუქტურასა და პრინციპებზე 
დაყრდნობით). 2018 წლის რეკომენდაციასთან ერთად გამოქვეყნდა 
ევროპის საბჭოს ვრცელი კომენტარი, რომელშიც ასახულია ამ ინი-
ციატივის წინარე ინფორმაცია და ისტორია. ასევე ევროპაში აღდგე-
ნით  მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული ზოგადი ინფორმაცია 
რეკომენდაციის პრეამბულისა და მუხლების (წესების) შინაარსის ახს-
ნასთან ერთად.

ახლა განვიხილოთ 2018 წლის რეკომენდაციის მონახაზი. ეს არის 
საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტი, რომელიც შედგება 67 წესისაგან. შესა-
ბამისად, მისი დეტალური განხილვა ერთი სესიის პირობებში შეუძ-
ლებელია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია დოკუმენტის ღრმად შეს-
წავლა და განხილვა თავად სტუდენტების მიერ.

რეკომენდაციის პრეამბულაში შედის მთავარი მიზეზები და არ-
გუმენტები, რომლებიც საფუძვლად დაედო ინიციატივას, მათ შორი-
საა: აღდგენითი მართლმსაჯულების მიმართ მზარდი ინტერესი წევრ 
სახელმწიფოებში; აღდგენითი მართლმსაჯულების, როგორც  ტრა-
დიციული სისხლის სამართალწარმოების, შემავსებელი, დამატებითი 
ან ალტერნატიული მექანიზმის როლი; დაინტერესებული მხარეების 
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ჩართულობის გაზრდის საჭიროება; აღდგენითი მართლმსაჯულების 
დაბალანსებული მიდგომა, დაზარალებულთა ლეგიტიმური ინტერე-
სები და დამზარალებელთა პასუხისმგებლობა; კვლევის დადებითი 
შედეგები; სადამსჯელო სანქციების გადამეტებული გამოყენებისა და 
ზეკრიმინალიზაციის რისკი და ის არსებითი კონტრიბუცია, რომელიც 
შეიძლება ადგილობრივმა საზოგადოებამ/არასამთავრობო ორგანი-
ზაციებმა შეიტანონ პროცესში. წევრი სახელმწიფოების მთავრობებს 
ეძლევათ რეკომენდაცია, რომ „აღდგენითი მართლმსაჯულების გან-
ვითარების პროცესში გაითვალისწინონ ამ რეკომენდაციის დანარ-
თში მოცემული პრინციპები, რომლებსაც ეყრდნობა რეკომენდაცია 
No. R(99)19-ს სისხლის სამართლის საქმეებში მედიაციის გამოყენების 
შესახებ. ასევე ადგილობრივი ორგანოებისა და სააგენტოებისათვის 
მათ ტექსტი რელევანტური უნდა გახადონ. პირველ რიგში, მათ შო-
რის არიან: მოსამართლეები, პროკურორები, პოლიცია, სასჯელაღს-
რულებისა და პრობაციის სამსახურები, არასრულწლოვანთა მართლ-
მსაჯულების სამსახურები, მსხვერპლთა მხარდაჭერის სერვისები და 
აღდგენითი მართლმსაჯულების სუბიექტები“.

დანართი იწყება „რეკომენდაციის მიზნის“ განმარტებით, რომე-
ლიც მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს თავიანთ სისხლის მართლმ-
საჯულების სისტემაში დანერგონ/განავითარონ აღდგენითი მართლ-
მსაჯულება მისი სტანდარტების გაძლიერებით და პროცესის მონა-
წილეთა უფლებების დაცვით, იმისათვის, რომ აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროცესი მაქსიმალურად ეფექტიანი გამოდგეს. ის ასევე 
ახალისებს ინოვაციურ აღდგენით მიდგომებს, რომლებიც შეიძლება 
არსებობდეს სისხლის მართლმსაჯულების მიღმა. რეკომენდაცია მი-
ემართება ყველა საჯარო და კერძო სუბიექტს, ვინც მოქმედებს სის-
ხლის მართლმსაჯულების სფეროში, ვინც გადასცემს საქმეებს აღდ-
გენითი მართლმსაჯულებისათვის, ან ვინც საკუთარი საქმიანობის 
ფარგლებში შეიძლება იყენებდეს აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პრინციპებს.

მეორე ნაწილი მოიცავს „განმარტებებსა და ზოგად პრინციპებს“. 
მოცემულია აღდგენითი მართლმსაჯულების განმარტება (წესი 3) 
და მითითება კეთდება მონაწილეებისა და აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების შესაძლო ფორმებზე (წესი 4 და 5) (იხილეთ ასევე ზემოთ). 
მე-6 წესის მიხედვით „აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენება 
შესაძლებელია სისხლის სამართალწარმოების ნებისმიერ ეტაპზე“. 
მაგალითად, საპატიმრო სასჯელისაგან, სისხლის სამართლის წესით 
დევნისაგან განრიდებით. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძი-
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ებას შეიძლება მივმართოთ პოლიციის განყოფილებაში, სისხლის სა-
მართლებრივი დევნის დაწყებამდე ან მისი დაწყების შემდეგ, ბრალის 
წარდგენიდან –  სასჯელის შეფარდებამდე, სასჯელის შეფარდების 
შემდეგ, როგორც სასჯელის ნაწილი ან სასჯელის მოხდის ვადის ამო-
წურვის შემდეგაც კი. აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენები-
სათვის მიმართვა შეიძლება განხორციელდეს სისხლის მართლმსაჯუ-
ლებაში ჩაბმული სუბიექტების მიერ (პოლიცია, სასჯელაღსრულების 
დაწესებულება, პრობაცია, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, 
დაზარალებულთა მხარდაჭერის სერვისები) ან მხარეთა ინიციატივის 
საფუძველზე.

ნაწილი 3 აყალიბებს „აღდგენითი მართლმსაჯულების ძირითად 
პრინციპებს“. აღდგენითი მართლმსაჯულების ძირითადი პრინციპე-
ბი (წესი 13) „მხარეთა მონაწილეობას“ უკავშირდება (მხარეებს უნდა 
ჰქონდეთ საშუალება მიიღონ აქტიური მონაწილეობა დანაშაულით 
გამოწვეული საკითხების გადაწყვეტაში). ამავე წესში არის მოცე-
მული ზიანის გამოსწორების პრინციპი – დანაშაულზე რეაგირება 
უნდა ემსახურებოდეს დანაშაულით გამოწვეული ზიანის გამოსწო-
რებასა და შემცირებას, რომელიც მიადგა ინდივიდებს, ურთიერთო-
ბებს ან უფრო ფართო საზოგადოებას.  სხვა ძირითად პრინციპებში 
შედის (წესი 14): ნებაყოფლობითი დიალოგი; მონაწილე მხარეების 
საჭიროებებისა და ინტერესების თანაბარი გათვალისწინება; პრო-
ცედურული სამართლიანობა; კოლექტიური, კონსენსუსზე დაფუძ-
ნებული შეთანხმება; ფოკუსირება აღდგენაზე, რეინტეგრაციასა და 
ურთიერთგაგების მიღწევაზე, დომინანტობის თავიდან არიდებაზე. 
ნეიტრალურობის პრინციპი (მიუკერძოებლობა), ნებაყოფლობითო-
ბა (მხარეები თანახმა არიან იმ პირობებში, როცა ინფორმირებულ-
ნი არიან პროცესის ბუნებასა და შესაძლო შედეგებზე. მათ შორის, 
თუ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პროცესს მიმდინარე სისხლის სამართალწარმოებაზე) და კონფიდენ-
ციალურობა (წესები 15, 16, 17). წესი 18 განსაზღვრავს, რომ აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულება უნდა იყოს „საყოველთაოდ ხელმისაწვდო-
მი სერვისი“ – დანაშაულის სიმძიმემ და გეოგრაფიულმა არეალმა, 
მიუხედავად სხვადასხვა ფაქტორისა, არ უნდა გამორიცხოს დაზა-
რალებულებისა და დამზარალებლებისათვის აღდგენითი მართლმ-
საჯულების სერვისების შეთავაზება.

აღდგენითი მართლმსაჯულების განმახორციელებელ სუბიექ-
ტებს (საჯარო თუ კერძო) სისხლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
„უნდა მიეცეთ საკმარისი ავტონომია“ (წესი 20).
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ნაწილი 4 არის „აღდგენითი მართლმსაჯულების სამართლებრი-
ვი საფუძვლები სისხლის სამართლის პროცესში“. სასურველია არ-
სებობდეს სამართლებრივი საფუძველი, როდესაც სასამართლოს 
შეუძლია საქმის გადამისამართება ან როდესაც აღდგენითი მართლ-
მსაჯულების პროცესმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს საქმის განხ-
ვილვაზე ზოგადად.  (წესი 21). როდესაც აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლება გამოიყენება სისხლის სამართლის პროცესში, უნდა შემუშავდეს 
შესაბამისი პოლიტიკა. ეს უნდა მოიცავდეს საქმეთა რეფერირების 
პროცედურას და აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენების წესს 
(წესი 22). პროცედურული გარანტიების დანერგვის საჭიროებაზე მი-
თითებულია 23-ე წესში: მხარეებისათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს  
საჩივრის გამოხატვის შესაბამისი პროცედურა, მაგალითად, სამართ-
ლებრივი დახმარებისა და თარჯიმნის გამოყენების სერვისები, როცა 
ამის საჭიროებაა. როდესაც აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცეს-
ში ჩართულნი არიან ბავშვები (დაზარალებულის ან დამზარალებლის 
სახით), მათ მშობლებს, მეურვეებს თუ სხვა უფლებამოსილ სრულწ-
ლოვანს უნდა ჰქონდეს პროცესზე დასწრების უფლება (წესი 24).

ნაწილი 5 ეხება „სისხლის მართლმსაჯულების ფუნქციონირებას 
აღდგენით მართლმსაჯულებასთან მიმართებით“. ამ ნაწილში კიდევ 
ერთხელ არის ყურადღება გამახვილებული მხარეების მხრიდან თავი-
სუფალი და ინფორმირებული თანხმობის მნიშვნელობაზე.  (არალეგი-
ტიმური გზების გამოყენებით იძულება დაუშვებელია, წესი 26). ასევე 
განმტკიცებულია აღდგენითი მართლმსაჯულების ინკლუზიური და 
მოქნილი ხასიათის მნიშვნელობა (წესი 27). ამავე ნაწილში ახსნილია 
სისხლის მართლმსაჯულების უფლებამოსილი პირებისა და სასამარ-
თლოს წარმომადგენლების ვალდებულებები: მათ უნდა უზრუნველ-
ყონ შესაბამისი პირობები, პროცედურები და ინფრასტრუქტურა იმი-
სათვის, რომ შესაძლებლობის შემთხვევაში საქმეები გადაეცეს აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების სერვისებს. (წესი 28). მედიატორებს უნდა 
მიეცეთ საკმარისი დრო და რესურსები, რათა შეძლონ შესაბამისად 
მომზადება, რისკის შეფასება, მხარეებთან შემდგომი სამუშაოების ჩა-
ტარება. (წესი 29). წესი 30 ეხება აქტუალურ საკითხს – სჭირდება თუ 
არა ბრალდებულს ბრალის აღიარება აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის პროცესში მონაწილეობის მისაღებად. რეკომენდაციაში პოზიცია 
მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული: საქმის ძირითადი ფაქტობრივი გარე-
მოებების აღიარება მხარეების მიერ უნდა დაედოს საფუძვლად აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების პროცესის დაწყებას. თუმცა, აღდგენითი 
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობა არ შეიძლება ჩაითვა-
ლოს ბრალის აღიარებად და არც შეიძლება გახდეს შემდგომი პროცე-
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დურული ღონისძიებების საფუძველი. მეტიც, სამართლებრივი პრო-
ცედურების კონტექსტში უნდა განისაზღვროს „გონივრული ვადა“ აღ-
დგენითი მართლმსაჯულებისათვის (წესი 31). გადაწყვეტილება იმის 
თაობაზე, თუ რა გავლენას მოახდენს მხარეთა შორის მიღწეული შე-
თანხმება მსჯავრდების ან განაჩენის გამოტანის პროცესზე, უნდა მი-
იღოს სასამართლომ (წესი 32). აღდგენითი მართლმსაჯულების პრო-
ცესის დაწყებამდე, სასამართლოს და სისხლის მართლმსაჯულების 
სუბიექტების მიერ მედიატორს  უნდა მიეწოდოს საჭირო ინფორმაცია 
საქმის რელევანტური გარემოებებისა და ფაქტების შესახებ (წესი 33). 
აღდგენითი მართლმსაჯულების შედეგად შეთანხმების წარმატებით 
მიღწევისა და შესრულების საფუძველზე, სამართალწარმოების შეწყ-
ვეტის გადაწყვეტილებას უნდა ჰქონდეს იგივე სამართლებრივი სტა-
ტუსი, რაც სხვა საფუძვლებით სისხლის სამართლის სამართალწარ-
მოების შეწყვეტას აქვს (წესი 34). 

ნაწილი 6 – „აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისების ფუნქ-
ციონირება“ მოიცავს 18 სხვადასხვა წესს. აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების სერვისები უნდა მოწესრიგდეს აღიარებული სტანდარტების 
შესაბამისად. უნდა ჩამოყალიბდეს კომპეტენციისა და ეთიკის, შერ-
ჩევის პროცედურების, ტრენინგის, მედიატორების მხარდაჭერისა 
და შეფასების სტადარტები (წესი 36). აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების სერვისები და ტრენინგები  უნდა შეფასდეს კომპეტენტური 
უფლებამოსილი ორგანოების მიერ (წესი 37). აღდგენითი მართლმ-
საჯულების სერვისები უნდა მოიცავდეს ფასილიტატორების მუშა-
ობის მუდმივი მონიტორინგის მექანიზმსა (წესი 38) და მონაცემთა 
შეგროვების შესაბამის სისტემას (წესი 39). ფასილიტატორები უნდა 
წარმოადგენდნენ საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტს, უნდა ეს-
მოდეთ ადგილობრივი კულტურა და საზოგადოებრივი ჯგუფების 
თავისებურებები. მათ გააზრებული უნდა ჰქონდეთ, თუ რა შესაძ-
ლებლობებია ინტერკულტურულ გარემოში აღდგენითი მართლმ-
საჯულების განხორციელებისათვის (წესი 40). საწყისი და განგრძო-
ბითი ტრენინგის აუცილებლობა ხაზგასმულია წესში – 42, ეს ასევე 
ვრცელდება სისხლის მართლმსაჯულების იმ პროფესიონალებზე, 
რომლებიც აღდგენითი მართლმსაჯულებისათვის საქმეთა გადაცე-
მას წარმართავენ. ფასილიტატორებს უნდა ჩაუტარდეთ საფუძვლი-
ანი ტრენინგი მგრძნობიარე, კომპლექსურ და სერიოზულ საქმეებზე 
(წესი 43). ასევე, აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისების მენე-
ჯერებს უნდა ჩაუტარდეთ   საქმეთა ზედამხედველობისა და მომსა-
ხურების მენეჯმენტის შესაბამისი ტრენინგი (წესი 44). 
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46-53 წესებში მიმოხილულია აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პრაქტიკის სხვადასხვა ასპექტი, მათ შორის ფასილიტატორის ზო-
გადი მიდგომები და უნარები, მხარეთა ადეკვატური მომზადების 
მნიშვნელობა, მოწყვლადი მონაწილეებისათვის უსაფრთხოების უზ-
რუნველყოფა და დამატებითი დახმარების შეთავაზება ან მხარეთა 
გადამისამართება სპეციალიზებული სერვისების საჭიროების შემთხ-
ვევაში. 49-ე წესი განსაზღვრავს, თუ როდის შეიძლება ფასილიტატო-
რისათვის კონფიდენციალურად განდობილი ინფორმაცია მიეწოდოს 
შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოებს. წესი 53 დამატებით ადგენს, 
რომ ფასილიტატორი სასამართლოს და სისხლის მართლმსაჯულების 
სხვა სუბიექტებს ინფორმაციას აწვდის  მხოლოდ გადადგმულ ნაბი-
ჯებსა და მიღებულ შედეგებზე (და არა განხილვების შინაარსზე). მხა-
რეებს შორის შესაძლო მიღწეული შეთანხმება განხილულია 50-ე, 51-ე 
და 52-ე წესებში, მათ შორის მითითება, რომ აუცილებელი არ არის, 
შეთანხმებები გულისხმობდეს ხელშესახებ შედეგებს. (დიალოგი შეიძ-
ლება საკმარისი აღმოჩნდეს) და იგი უნდა ეფუძნებოდეს თავად მხა-
რეების მოსაზრებებს.

დაბოლოს, ნაწილი 7 ეძღვნება აღდგენითი მართლმსაჯულების 
განგრძობად განვითარებას. ეფექტური იმპლემენტაციის აუცილე-
ბელი პირობები ეხება/უკავშირდება ადეკვატურ ადამიანურ და ფი-
ნანსურ რესურსებს, ასევე ეროვნული სტრუქტურების მიერ კოორ-
დინირებული პოლიტიკის განხორციელებას (წესი 54), რეგულარულ 
კონსულტაციას ჩართულ უწყებებს შორის (წესი 55) და ადგილობრივ 
თემებთან თანამშრომლობასა და მათ ინფორმირებას (წესი 56). აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკის დანერგვასთან ერთად (რო-
გორიც არის თავად მედიაცია), სასურველია სასამართლო სუბიექ-
ტებისა და სისხლის მართლმსაჯულების წარმომადგენლების ცნობი-
ერების ამაღლება აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და კონფლიქტის 
გადაწყვეტის პრინციპების შესახებ იმგვარად, რომ მათ შეძლონ ამ 
პრინციპების გააზრება და ყოველდღიურ საქმიანობაში გამოყენება 
(წესი 57). 58-ე წესი განმარტავს, თუ როგორ შეიძლება აღდგენითი 
მართლმსაჯულების გამოყენება პრობაციის ზედამხედველობის პი-
რობებში. წესი 59 წარმოადგენს მაგალითებს, თუ როგორ შეიძლება 
აღდგენითი მართლმსაჯულების ღირებულებებისა და პრინციპების 
გამოყენება ინოვაციურ პრაქტიკაში, იმ შემთხვევაშიც კი, როცა აქ-
ტივობა არ გულისხმობს მხარეთა შორის დიალოგს: თემის რეპარა-
ციის სქემები, რეპარაციის საბჭოები, დაზარალებულთა პირდაპირი 
რესტიტუცია, „პრობლემის გადამჭრელი“ სასამართლოები და სხვა. 
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თუ როგორ შეიძლება აღდგენითი პრინციპების გამოყენება სისხ-
ლის მართლმსაჯულების უფრო ფართო კონტექსტში თავად სისხლის 
სამართალწარმოების მიღმა, განმარტებულია მე-60 წესში: მაგალითად, 
მათი გამოყენება შესაძლებელია, როდესაც არსებობს კონფლიქტი მო-
ქალაქესა და პოლიციელს შორის, პატიმარსა და სასჯელაღსრულების 
ინსტიტუციის თანამშრომელს შორის, პატიმრებს შორის, პრობაციის 
ოფიცერსა და მისი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ სამართალდამრღვევს 
შორის. 61-ე წესში კვლავ ხაზგასმულია აზრი, რომ მართლმსაჯულების 
სისტემაში ძალზე სასურველია აღდგენითი პრინციპებისა და მიდგო-
მების გამოყენება. ამ მიდგომამ შეიძლება ხელი შეუწყოს ურთიერთო-
ბების დამყარებასა და შენარჩუნებას, მაგალითად, სისხლის სამართ-
ლის სისტემის თანამშრომელთა შორის, პოლიციის თანამშრომლებსა 
და საზოგადოების წევრებს შორის; პატიმრებს შორის; პატიმრებსა და 
მათ ოჯახებს შორის; ან პატიმართა და ციხის თანამშრომლებს შორის. 
ასევე ხელი შეუწყოს ამ ჯგუფებს შორის ნდობისა და პატივისცემის 
გაძლიერებას. მეტიც, აღდგენითი პრინციპები და მიდგომები შეიძლე-
ბა პროაქტიულად გამოიყენებოდეს იმ ორგანიზაციებში, რომელთა 
მენეჯმენტშიც გადაწყვეტილებები ერთობლივად მიიღება. ამ მიზნით 
სასურველია ორგანიზაციებში ფორმალური უფლებამოსილებებით აღ-
ჭურვილი პირის გამოყოფა, რომელიც იზრუნებს კონკრეტული ორგა-
ნიზაციის მიერ აღდგენითი მართლმსაჯულების მექანიზმების გამოყე-
ნებაზე (წესი 63). ქვეყნებს შორის რეგიონული და საერთაშორისო თა-
ნამშრომლობა წახალისებულია  64-ე წესში, რომელშიც იგულისხმება 
– წარმატებული პრაქტიკის შესახებ ინფორმაციის გაზიარება და პო-
ლიტიკის, კვლევის, სწავლებისა და ინოვაციური მიდგომების ერთობ-
ლივი შემუშავება. 65-ე წესით რეკომენდებულია საზოგადოებაში აღ-
დგენითი მართლმსაჯულების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. ხოლო 
66-ე წესი ადგენს, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა წარმართონ და 
წაახალისონ აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროს კვლევა, ასევე 
დაფინანსებული თუ განხორციელებული პროგრამების შეფასება. წესი 
67 გულისხმობს პრაქტიკის მუდმივ განვითარებას და, საჭიროების შემ-
თხვევაში, აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპებისა და მათი გან-
ხორციელების გზების გადახედვას. 

4.2.  გაეროს ძირითადი პრინციპები სისხლის საქმეებში აღდგენითი 
მართლმსაჯულების გამოყენების შესახებ 

გაეროს ძირითადი პრინციპების პირველადი ვერსია 2000 წელს 
გაჩნდა, ხოლო შემდეგი – ECOSOC – საბოლოო რეზოლუციის სახით 
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2002 წელს. ზემოთ უკვე მოყვანილი იყო ტერმინთა განმარტებები ძი-
რითადი პრინციპების გათვალისწინებით (აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების პროგრამა – პროცესი – შედეგი).  ევროპის საბჭოს 1999 წლის 
რეკომენდაციასთან შედარებით, გაეროს ძირითად პრინციპებს უფრო 
ფართო მიმართება აქვს და სამიზნე ჯგუფად ისახავს მთელ საზოგა-
დოებას. ამიტომაც, ეს პრინციპები ეხება აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების ყველა ტიპის პროგრამას, რამდენადაც ისინი განვითარებულია 
მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში განსხვავებულ კულტურულ, სოცი-
ალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კონტექსტში. მიუხედავად ამისა, 
თვალსაჩინოა შინაარსობრივი მსგავსება ევროპის საბჭოს ორივე რე-
კომენდაციასთან. იგივე ძირითადი პრინციპი წარმოდგენილია  1999 
წლის რეკომენდაციის თითქმის იდენტური ფორმულირებით: თავი-
სუფალი და ნებაყოფლობითი სერვისი, რომელიც გამოიყენება სისხ-
ლის მართლმსაჯულების ნებისმიერ ეტაპზე, მიუკერძოებლობისა და 
კონფიდენციალურობის პრინციპები, უდანაშაულობის პრეზუმფცია, 
უსაფრთხოება და მხარეთა პროცესუალური გარანტიები, ეროვნული 
სტანდარტებისა და გზამკვლევების დადგენის საჭიროება ...

როგორც ევროპის საბჭოს 1999 წლის რეკომენდაცია არის გამყა-
რებული პრაქტიკასა და პოლიტიკაზე ორიენტირებული სახელმძღ-
ვანელოთი (Aertsen et al., 2004), ასევე გაეროს ძირითად პრინციპებ-
საც ეძღვნება სახელმძღვანელო რეზოლუციის აღსრულების შესა-
ხებ (პირველად გამოქვეყნებულია 2006 წელს, განახლებული ვერსია 
UNODC, 2020)

4.3. სუპრანაციონალური რეგულაციების როლი და მათი აღსრულება

ევროპის საბჭოს რეკომენდაციასა და გაეროს ძირითად პრინ-
ციპებში მოხსენიებული ზოგიერთი პროცედურული გარანტია ასე-
ვე გვხვდება ევროპის დაზარალებულთა დირექტივაში 2012/29/EU, 
რომელიც დაზარალებულის პოზიციასა და ინტერესებზეა მიმართული.  
ამავე დროს დირექტივა წარმოადგენს ევროკავშირის ყველა 
ხელშემკვრელი სახელმწიფოსათვის სავალდებულო კანონმდებლობას  
და არა მხოლოდ რბილ სამართალს. 

აღდგენითი მართლმსაჯულების გარანტიებით სარგებლობის 
უფლება განსაზღვრულია ევროკავშირის დირექტივის მე-12 მუხლით: 
„აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისების გამოყენება დასაშვებია 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი ემსახურება იმ დაზარალებულის ინ-
ტერესებს, რომლის უსაფრთხოების საკითხიც დგას და ეფუძნება მის 
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თავისუფალ და ინფორმირებულ თანხმობას, რომლის უკან წაღება 
შესაძლებელია ნებისმიერ დროს“. მეტიც, მუხლი 12 ყურადღებას ამახ-
ვილებს მონაწილეებისათვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებაზე, 
ვიდრე ისინი დასთანხმდებიან მედიაციას და კიდევ ერთხელ მიუთი-
თებს აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკის ნებაყოფლობით და 
კონფიდენციალურ ხასიათზე. 

მიუხედავად არამბოჭავი სამართლებრივი ხასიათისა, 1999 წლის 
რეკომენდაციაში დადასტურებულია მისი გავლენა მრავალ ევროპულ 
სახელმწიფოზე. ეროვნული კანონმდებლობები და პრაქტიკის სტან-
დარტები ჩამოყალიბდა ამ რეკომენდაციის საფუძველზე. თუმცა, რა 
გავლენა ექნება ამგვარ სუპრანაციონალურ დოკუმენტს წევრ სახელ-
მწიფოში, დამოკიდებულია ინდივიდებსა თუ ორგანიზაციებზე, რომ-
ლებიც მოტივირებულნი არიან ისარგებლონ დოკუმენტით და სურთ 
რეკომენდაციის მითითებების საფუძველზე გააღრმაონ თანამშრომ-
ლობა სახელმწიფოსთან. 

ევროპის საბჭოს 1999 წლის რეკომენდაცია და ახალი – 2018 
წლის – რეკომენდაციის მომზადება წახალისებული იყო ევროპის 
ეფექტიანობისა და მართლმსაჯულების საბჭოს (CEPEJ) მითითებების 
გამოცემით „სისხლის საქმეებში მედიაციის არსებული რეკომენდაციის 
უკეთ აღსასრულებლად“(2007). ევროპის საბჭოს ანგარიშში  (Lhuillier, 
2007) გამოვლინდა ეფექტური აღსრულების ზოგიერთი დამაბრკო-
ლებელი გარემოება: აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და მედიაციის 
შესახებ ცნობიერების შეზღუდულობა კონკრეტულ ქვეყანაში, მედი-
აციის პროგრამების ნაკლებობა, მედიაციისათვის საქმეების გადამი-
სამართების უფლებამოსილების შეზღუდვა, მაღალი ხარჯები და სპე-
ციალიზებული ტრენინგისა და მედიატორთა კვალიფიკაციის ნაკლე-
ბობა. ამიტომაც 2007 წლის მითითებები შეიცავს რიგ შეთავაზებებს, 
თუ როგორ შეიძლება მედიაციის პროგრამების ხელმისაწვდომობის, 
ასევე მათ შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის გაუმჯობესე-
ბა. (იხილეთ შემდგომში). 

4.4. ჯგუფური დისკუსია

შესაძლებელია მცირე ჯგუფების შეხვედრების ორგანიზება (საკ-
ლასო სესიის მიღმა), რომელზეც განიხილება ევროპის საბჭოს რეკო-
მენდაციის წესების გარკვეული ნაწილი საქართველოსთან მიმართე-
ბით. რომელ საკითხებში მიჰყვება რეკომენდაციას საქართველოში 
არსებული მედიაციის პრაქტიკა და რომელ საკითხებში – არა; რო-
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გორ შეიძლება ამის გამოსწორება. ჯგუფური რეკომენდაციები შეიძ-
ლება აისახოს ანგარიშის სახით. 

საშინაო დავალება: სავალდებულო კითხვა

• მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2018)8 წევრი 
სახელმწიფოების მიმართ სისხლის სამართალწარმოებაში აღ-
დგენითი მართლმსაჯულების შესახებ

• Commentary to Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee 
of Ministers to member States (https://www.coe.int/en/web/prison/
home/-/asset_publisher/ky2olXXXogcx/content/recommendation-
cm-rec-2018-8)

5. პრაქტიკაში დანერგვა

ამ ნაწილის მიზანი: წინა ნაწილების შინაარსის განვრცობა/დაკონკ-
რეტება, რათა გავაანალიზოთ აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგ-
რამების ეროვნულ დონეზე დანერგვისა და განხორციელების გამოწ-
ვევები. 

ამოცანები: 

• გაიგონ, თუ როგორ შეიძლება აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის განვითარება სხვადასხვა ორგანიზაციულ, ინსტიტუციურ 
და სამართლებრივ კონტექტში;

• გაანალიზონ აღდგენითი მართლმსაჯულების ინსტიტუციონა-
ლიზებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გამოწვევები 
და მიუსადაგონ ისინი საქართველოს კონტექსტს; 

• აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში პოლიტიკის გან-
საზღვრის მნიშვნელობა და ამის გაანალიზება საქართველო-
ში მიმდინარე პროცესებთან მიმართებით. 

აქტივობები: 

ლექცია, ჯგუფური დისკუსია, კითხვა.
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5.1. ინსტიტუციური კონტექსტი

აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამები შეიძლება მნიშვ-
ნელოვნად განსხვავდებოდეს, რამდენადაც ისინი შემოთავაზებული 
იყოს არაერთგვაროვანი ბუნების ინსტიტუციების მხრიდან. ამ მი-
მართულებით აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების ორგა-
ნიზაციული ჩარჩო სხვადასხვაგვარია ქვეყნების მიხედვით. პირველ 
რიგში, მნიშვნელოვანი განსხვავება ისაა, თუ რა ტიპის საქმეების გა-
დაცემა შეიძლება აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამებისათ-
ვის. ხშირად მედიაციის პროგრამები ორიენტირებულია ნაკლებად 
მძიმე დანაშაულებზე, მაგრამ უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა აფარ-
თოებს მედიაციის (და კონფერენციის) გამოყენების ფარგლებს; ავრ-
ცელებს მათ შედარებით მძიმე საქმეებზე ან არატრადიციული ტიპის 
დანაშაულებზე, როგორიც არის მაგალითად, გარემოსათვის ზიანის 
მიყენება. ამის ერთ-ერთი მიზეზი დაზარალებულთა საჭიროებებს 
უკავშირდება: მაგალითად, მძიმე ძალადობის საქმეებში ხშირად და-
ზარალებულებს აქვთ მნიშვნელოვანი კითხვები დამნაშავესთან და ამ 
შემთხვევაში აღდგენითი მართლმსაჯულების ფარგლებში წარმარ-
თულმა დიალოგმა შეიძლება არსებითი როლი ითამაშოს. მნიშვნე-
ლოვანია აღინიშნოს, რომ საერთაშორისო რეგულაციები, როგორიც 
არის ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია, არ გამორიცხავს პროგრამების 
ნებისმიერი ტიპის დანაშაულზე გავრცელებას. 

მეორე მახასიათებელი არის სისხლის სამართალწარმოების ეტა-
პი, როდესაც შესაძლებელია აღდგენითი მართლმსაჯულების შეთა-
ვაზება. არსებობს ფართო კონსენსუსი იმის თაობაზე, რომ მედიაცია 
და აღდგენითი მართლმსაჯულების სხვა პრაქტიკა ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს მართლმსაჯულების განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე. 
რაც ნიშნავს, რომ მედიაცია არ განიხილება როგორც განრიდების 
ზომა (დევნის თავიდან ასარიდებლად), არამედ ის მიმდინარეობს სის-
ხლის სამართლის პროცესის პარალელურად. ამიტომ გადამამისამარ-
თებელი ორგანოები, რომლებიც განსაზღვრავენ შესაბამის საქმეებს 
და მხარეებს სთავაზობენ მედიაციაში მონაწილეობას, ასევე მრავალ-
ფეროვანია. მედიაციაში მონაწილეობის შეთავაზების ინიციატივა 
შეიძლება მოდიოდეს პოლიციისაგან, პროკურორისაგან, მოსამართ-
ლისაგან, პრობაციის სამსახურისაგან, სასჯელაღსრულების სისტე-
მისაგან, დაზარალებულთა დახმარების სერვისებისაგან, სხვა სოცი-
ალური სამსახურისაგან ...
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აღდგენით მართლმსაჯულებას (ძირითადად დაზარალებუ-
ლი-დამზარალებლის მედიაციის სახით) უმეტეს ევროპულ სახელმ-
წიფოებში სამართლებრივი საფუძველი აქვს (Miers & Aertsen, 2012; 
Duenkel et al., 2015). ეროვნულ დონეზე მედიაცია ხშირად დარეგუ-
ლირებულია სპეციალური კანონმდებლობით: არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების აქტი, სისხლის სამართლის კოდექსი, საპროცესო 
კოდექსი ან დამოუკიდებელი მედიაციის აქტი (ხშირად იგი მოიცავს 
როგორც სისხლის სამართლის, ასევე სამოქალაქო სამართლის საქ-
მეებს). ნორმის სამართლებრივი ეფექტი შეიძლება განსხვავებული 
იყოს: ნებადამრთველი (კანონი პროკურორს ან სხვა უფლებამოსილ 
პირს ანიჭებს დისკრეციას, რომ გადასცეს ან არ გადასცეს საქმე მე-
დიაციისათვის), იძულებითი (კანონი ავალდებულებს პროკურორს 
მედიაციის შესაძლებლობის განხილვას), მავალდებულებელი (კანონი 
ავალდებულებს პროკურორს ეფექტურად მოახდინოს საქმის გადა-
ცემა). თუმცა დანარჩენი დეტალები აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პროგრამების პრაქტიკაში ფუნქციონირების შესახებ ხშირად გაწერი-
ლია კანონქვემდებარე აქტებში (მაგალითად დებულებებსა თუ მინის-
ტრთა ბრძანებებში). ამ ფორმალურ დოკუმენტებში სხვა აპექტებთან 
ერთად გაწერილია მედიატორთა მომზადებასთან თუ პროგრამების 
დაფინანსებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხი. საქართვე-
ლოში აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკის სამართლებრივი 
ჩარჩო მოგვიანებით განხილული იქნება მე-4 თავში. 

საბოლოოდ, აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამები შეიძ-
ლება განთავსდეს კონტინიუმზე მართლმსაჯულების სისტემასა და 
სამოქალაქო საზოგადოებასთან მათი მიმართების მიხედვით (იხი-
ლეთ ცხრილი 4). ზოგიერთ ქვეყანაში მედიაციის პროგრამები ხორ-
ციელდება პროკურატურის ან არასრულწლოვანთა სამსახურის მიერ. 
სხვა პროგრამებში წამყვანი პოზიცია უკავია პრობაცის სამსახურს, 
ხოლო ზოგიერთ სახელმწიფოში – დაზარალებულთა მხარდამჭერ 
ორგანიზაციებს, ადგილობრივ თვითმმართველობებს, არასამთავრო-
ბო ორგანიზაციებს. სისტემასთან დაკავშირებული ორგანიზაციები 
ხშირად იმართება ერთი უწყების მიერ. არასამთავრობო ორგანიზა-
ციები კი უმეტესწილად კონტროლდებიან პარტნიორი ორგანიზაცი-
ების, მათ შორის, სასამართლოს მიერ. ამ უკანასკნელ მოდელს აქვს 
მეტი შესაძლებლობა მოიცვას უფრო ფართო საზოგადოება, რათა 
მოქალაქეებმა უფრო მეტი პასუხისმგებლობა იგრძნონ დანაშაულთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე. ზოგიერთ ქვეყანაში აღდგენითი მართ-
ლმსაჯულების პროგრამებში  ასევე ჩართულნი არიან მოხალისეები,  



55

რათა მათ შეასრულონ მედიატორის ფუნქცია (კარგი მომზადებისა და 
ზედამხედველობის პირობებში.) აღდგენითი მართლმსაჯულების 

პროგრამებში მოხალისეების ჩართვა ემსახურება საზოგადოება-
ში პასუხისმგებლობის გრძნობის ამაღლებას, მედიაციისა და კომუ-
ნიკაციის უნარების გავრცელებას მის წევრებში, ასევე დამნაშავეთა 
სტერეოტიპული აღქმის შეცვლას. 

სისტემაზე 
დაფუძნებული

↔ საზოგადოებაზე 
დაფუძნებული

პროკურორი სასამართლოს 
სოციალური 
სამსახურები

პრობაციის 
სერვისები

ადგილობ- 
რივი მუნი-
ციპალი- 
ტეტები

არასამთავრობო 
ორგანიზაციები

(ბელგია – 
სისხლის 
სამართლის 
მედიაცია)

(გერმანია) (ავსტრია, 
ჩეხეთი)

(ნორვეგია, 
ფინეთი)

ბელგია
(აღდგენითი 
მედიაცია), 
საფრანგეთი, 
ჰოლანდია, 
გაერთიანებული 
სამეფო)

ერთი უწყება ↔ მრავალი 
უწყება

პროფესიო- 
ნალები

↔ მოხალისეები

ცხრილი 1.3: აღდგენით მართლმსაჯულების სერვისების პოზიციონირება

აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამის ინსტიტუციონალიზე-
ბის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს მიკერძოება, რომე-
ლიც შეიძლება გამოიწვიოს პროგრამის ერთი უწყების ინსტიტუციურ 
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კონტექსტში მოქცევამ. (Aertsen, Daems & Robert, 2006). თითოეულ ინ-
სტიტუციას აქვს თავისი რისკები და მოქმედების ლოგიკა, კულტურა 
და იდეოლოგია. ეს უკანასკნელი ყოველთვის თანხვედრაში არ მოდის 
აღდგენითი მართლმსაჯულების ღირებულებებსა და პრიორიტეტებ-
თან. მაგალითად, თუ აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამა არის 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სერვისი ან პრობაციის სერ-
ვისი, ამ შემთხვევაში ფოკუსში მოექცევა დამზარალებელი და არა 
დაზარალებული, რაც თავისთავად დაარღვევს საჭირო ბალანსს. თუ 
აღდგენითი მართლმსაჯულება შეერევა სხვა ტიპის აქტივობებს, რომ-
ლებიც ამ ინსტიტუციას უკავშირდება ან ჩვეულ არსებულ პრაქტიკას,  
ორგანიზაციული პრიორიტეტები ან საბიუჯეტო შეზღუდვები ასე-
ვე შეიძლება იქცეს დამაზიანებლად აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პროგრამებისათვის. ამიტომაც, როგორც უკვე ითქვა, საჭიროა მაღა-
ლი დონის ავტონომიურობა, რათა ჩამოყალიბდეს აღდგენითი მართლ-
მსაჯულების კარგი სერვისი. 

აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამაში პირველი გამოწვე-
ვაა დაზარალებულისადმი სუსტი ყურადღება. ეს გასაგებია, რადგა-
ნაც ზოგიერთ ქვეყანას დაზარალებულებთან მოპყრობის ტრადიცია 
და შესაბამისი ცოდნა არ გააჩნია. ამიტომაც განათლებისა და სწავლე-
ბის მნიშვნელოვან მიზანს უნდა წარმოადგენდეს სტუდენტებისათვის 
დაზარალებულების ფსიქოლოგიური, სოციალური და სამართლებ-
რივი საჭიროებების უკეთ გაცნობა. ასევე მსჯელობა იმაზე, თუ რა 
როლი შეიძლება შეასრულოს აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვი-
სებმა და მედიაციამ დაზარალებულების მიერ საკუთარ გამოცდილე-
ბასთან გამკლავებაში. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისის ან 
პროგრამის დანერგვისას საწყის კითხვას არ უნდა წარმოადგენდეს 
„რა მოვუხერხოთ დამნაშავეს“. ასევე მნიშვნელოვანია, თუ როგორ მო-
ვეპყრობით დაზარალებულს მისი მოლოდინისა თუ საჭიროების გათ-
ვალისწინებით (Aertsen, 2017; Biffi, 2016; Choi, Bazemore & Gilbert, 2012). 
ამ სახელმძღვანელოს მეორე თავი უფრო დეტალურად განიხილავს 
„დაზარალებულობის“ მნიშვნელობას და დაზარალებულთა საჭირო-
ებებს. 

იგივე გამოწვევა ჩნდება, როდესაც იწყება აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროგრამაში საზოგადოების ჩართვის მცდელობა. თეორი-
ულად, ჩვენ ყველა მივიჩნევთ საზოგადოებას აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროცესის მესამე მნიშვნელოვან მხარედ. ამ შემთხვევაში 
არ ვგულისხმობთ მხოლოდ დაზარალებულისა და დამზარალებლის 
უშუალო გარემოს (მათი ნათესავები ან მათზე მზრუნველი გარემო), 
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არამედ მოვიაზრებთ უფრო ფართო საზოგადოებას. როგორც მედი-
აციის, ისე კონფერენციის მოდელებს არ გააჩნიათ ამ პროცესში ფარ-
თო საზოგადოების ჩართვის ინსტრუმენტები და მეთოდები. ისევე, 
როგორც ეს ხდება მშვიდობის წრეებში, უნდა ჩამოყალიბდეს სისტემა, 
რომელიც უზრუნველყოფს გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და პრო-
ცედურების საფუძველზე აღდგენით პროცესში ადამიანთა ჩართვას 
(Fellegi & Szegő, 2013; Weitekamp, 2015). როგორ შეიძლება საზოგადო-
ების ინფორმირება აღდგენითი მართლმსაჯულების ღირებულებებსა 
და უნარებზე, დეტალურად იქნება განხილული სახელმძღვანელოს 
მე-6 თავში.

5.2. ეროვნული პოლიტიკის შემუშავება

აღდგენითი მართლმსაჯულების შემდგომი განვითარებისათვის 
აუცილებელი, თუმცა არასაკმარისი პირობაა აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროგრამებისათვის სამართლებრივი საფუძვლის შექმნა. 
სამართლებრივი ნორმები უნდა აღსრულდეს ეფექტურად, რამდენა-
დაც შეიძლება არსებობდეს უზარმაზარი განსხვავება ფურცლებზე 
ასახულ კანონებსა და რეალობაში მათ მოქმედებას შორის. არ უნდა 
დავივიწყოთ, რომ უმეტესი იურისდიქციებისათვის აღდგენითი მარ-
თლმსაჯულების პროგრამები არის  სამართლებრივ სისტემაში არსე-
ბული ‘Fremdkörper’, ამიტომაც გამოიწვევს ინსტიტუციების რეზისტენ-
ტულობას. მეტიც, აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესები უნდა 
წარიმართოს მოქნილად საქმის მახასიათებლებისა და საჭიროებების 
შესაბამისად, ამიტომაც მიზანშეწონილი არ არის კანონმდებლობაში 
მათი ხისტად გაწერა. 

ყოველივე ზემოთ ხსენებულის მიხედვით, გადამწყვეტი მნიშვნე-
ლობა ენიჭება აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში პოლიტიკის 
განსაზღვრას. ეს ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც კანონმდებლობა, 
ტრენინგი და რესურსები. ხშირად პროგრამების განხორციელებისას 
ერთგვარი სიცარიელე ჩნდება, რაც ნიშნავს იმას, სერვისები არ არის 
ხოლმე სათანადოდ გამოყენებული. მაგალითად, მედიაცია არ გამო-
იყენება რაოდენობრივად იმდენ საქმეში, რამდენზეც კანონი იძლევა 
ამის საშუალებას. 

სხვა გამოწვევად შეიძლება იქცეს გადამეტებული დამოკიდებუ-
ლება სისხლის მართლმსაჯულების წარმომადგენლებზე, რომლებიც 
ასრულებენ საქმეების გადაცემის მაკონტროლებელ როლს. შესაბამი-
სად, აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების ხელმისაწვდომო-
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ბის გაზრდა მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს თითოეულ ქვეყა-
ნაში, რათა მოქალაქეებისათვის ეს სერვისები თანაბრად ხელმისაწვ-
დომი იყოს (Biffi & Laxminarayan, 2014). 

შესაბამისად, აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში პოლი-
ტიკის განსასაზღვრად მრავალი ამოცანაა მნიშვნელოვანი. მხოლოდ 
საკანონმდებლო ბაზის შექმნა ან ახალი სერვისების დანერგვა საკმა-
რისი არ არის. აღდგენითი მართლმსაჯულება მოითხოვს დაუსრულე-
ბელ მუშაობას. მედიატორთა მოზიდვა და ტრენინგი პერმანენტულად 
უნდა მიმდინარეობდეს. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისები 
მხარდაჭერილი უნდა იყოს. პრაქტიკოსებმა თანადგომა უნდა იგრძ-
ნონ; მათ უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია საკანონმდებლო ცვლილებე-
ბის, სიახლეების, კვლევის შედეგების შესახებ; მათ ყოველ საქმეზე 
უნდა მიიღონ მხარდაჭერა; უნდა გაეწიოთ ზედამხედველობა; უნდა 
წახალისდნენ გუნდური მუშაობისათვის; მათ უნდა გაუზიარონ გა-
მოცდილება აღდგენითი მართლმსაჯულების სხვა სერვისებისა და 
პროგრამების თანამშრომლებს; უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა საკუ-
თარი პრაქტიკული გამოცდილების დოკუმენტურად ასახვისა და 
უნდა წახალისდნენ, რომ ზოგადად გახდნენ თვითგანვითარებადი 
პრაქტიკოსები.

ამ სფეროში პოლიტიკის განმსაზღვრელთათვის კიდევ ერთი 
მნიშვნელოვანი ამოცანა აღდგენითი მართლმსაჯულების ადგილობ-
რივ სერვისებს შორის კოორდინაციაა. ამან შეიძლება გააძლიეროს 
პრაქტიკოსთა შორის ურთიერთდახმარების ტრადიცია და მეტად თა-
ნაბარი გახადოს მედიაციის სერვისი რეგიონების მიხედვით. ეს უკა-
ნასკნელი გაამარტივებს მიმდინარე პრობლემების იდენტიფიცირება-
სა და მათ გადაჭრას. 

პოლიტიკის განმსაზღვრელები ასევე პასუხისმგებელნი არიან 
სასამართლოს წარმომადგენლებსა და სისხლის სამართლის მართლ-
მსაჯულების სუბიექტებთან ურთიერთობის კოორდინაციასა თუ თა-
ნამშრომლობაზე; მათ, მაგალითად, შეუძლიათ მნიშვნელოვანი როლი 
ითამაშონ აღდგენითი მართლმსაჯულებისათვის საქმის გადაცემის 
კრიტერიუმების შემუშავებაში. ეთიკისა თუ დეონტოლოგიური კო-
მისიის ფორმირება პოლიტიკის განმსაზღვრელთათვის კიდევ ერთი 
არჩევანია: ამ ორგანოში აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკო-
სებსა და მოქალაქეებს შეუძლიათ მედიაციასთან დაკავშირებული 
ეთიკური პრობლემების შესახებ კითხვების წარმოდგენა. მეტიც, პო-
ლიტიკის დამნერგავებს ხშირად შეიძლება ევალებოდეთ აღდგენითი 
მართლმსაჯულების შესახებ საზოგადოებაში ინფორმაციის გავრცე-
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ლება და მედიასთან თანამშრომლობის უზრუნველყოფა. ამის ნაწილს 
წარმოადგენს უნივერსიტეტებთან თუ სხვა კვლევით ან საგანმანათ-
ლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა. დაბოლოს, პოლიტი-
კის დამნერგავები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ევროპული და 
საერთაშორისო თანამშრომლობის მიმართულებით, რამდენადაც ეს  
აღდგენითი მართლმსაჯულების ერთ-ერთი ასპექტია. 

5.3. ჯგუფური დისკუსია 

შესაძლებელია ამ ნაწილის შინაარსთან დაკავშირებით და მის 
წინა ნაწილებთან ინტეგრირებით მცირე ჯგუფური დისკუსიის ორგა-
ნიზება. პირველი კრიტიკული განხილვა საქართველოში აღდგენითი 
მართლმსაჯულების არსებული სამართლებრივი ჩარჩოს შესახებ აქ 
უნდა შედგეს, მიუხედავად იმისა, რომ მეოთხე თავი მოიცავს სამართ-
ლებრივ ჩარჩოსთან დაკავშირებულ საკითხებს. ასევე შესაძლებელია 
საქართველოში მედიაციის სერვისების ინსტიტუციური და ორგანი-
ზაციული მოდელის განხილვა. ამასთან, მნიშვნელოვანია აღდგენითი 
მართლმსაჯულების ეფექტიანი პოლიტიკის განვითარებისათვის არ-
სებული მთავარი გამოწვევების იდენტიფიცირება. 

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხვავი
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istry of Justice of Georgia. Leuven: European Forum for Restorative 
Justice.
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თავი II

დაზარალებული, დამზარალებელი და მათი 
გარემო: ფსიქოლოგიური თავისებურებები 

ჯანა (დარეჯან) ჯავახიშვილი

ძირითდი მიზანია სტუდენტების და მონაწილეების მიერ ღრმა და 
სისტემური ცოდნის მიღების ხელშეწყობა დაზარალებულის, დამზა-
რალებლისა და მათი გარემოს ფსიქოლოგიური თავისებურებების 
თაობაზე.

მოცემული მასალის გავლის შემდგომ, სტუდენტებს და მონაწილეებს 
ეცოდინებათ:

•	 თუ	რა	სახის	ფსიქოსოციალური	პრობლემები	შეიძლება	განუ-
ვითარდეს	დაზარალებულს	დანაშაულის	 გავლენით	და,	რო-
გორ	ეხმარება	მას	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროცესში	
ჩართვა	ამ	პრობლემების	დაძლევაში;	

•	 დაზარალების	რისკისა	და	დამცავი	ფაქტორები;

•	 დანაშაულის	 ჩადენის	 რისკის	 ფაქტორები,	 დაკავშირებული	
ფსიქიკურ	ჯანმრთელობასა	და	მორალურ	განსჯასთან;

•	 თუ	რა	სახის	ფსიქოლოგიური	პრობლემები	შესაძლოა	ჰქონ-
დეს	დამზარალებელს	და	როგორ	ეხმარება	აღდგენითი	მართ-
ლმსაჯულება	ამ	პრობლემების	გადალახვაში.

სასწავლო აქტივობები და მეთოდოლოგია:

•	 ცოდნის	 კუმულირება	 ინფორმაციის	 გადაცემის,	 შესაბამისი	
რეფლექსიისა	და	ინტერაქტიული	სწავლების	გზით;

•	 ცოდნის	 მიღებისა	 და	 გაღრმავების	 უზრუნველყოფა	 საკით-
ხავი	 მასალის	 (შესაბამისი	ლიტერატურა,	დოკუმენტაცია	და	
ა.შ.)	ინდივიდუალურად	დამუშავების	გზით;

•	 კურსის	მსვლელობაში	ათვისებული	კრიტიკული	განწყობები-
სა	და	სოციალური	უნარების	გავარჯიშება	პირადი	რეფლექ-
სიისა	და	ჯგუფური	დისკუსიების	გზით.



61

დროის ჩარჩო:

4	საკონტაქტო	საათი	(2	ორსაათიანი	სესია)	+	8	საათი	ინდივიდუალუ-
რი	კითხვისა	და	მომზადებისა.

გეგმა:

1. სესია	 პირველი:	 დაზარალებულის	 ფსიქოლოგიური	 მახასი-
ათებლები	(2	საათი):

1.1. დანაშაულის	ტრიადა,	დაზარალების	რისკისა	და	დამცავი	
ფაქტორები	

1.2. დაზარალებულის	ფსიქოლოგიური	პრობლემები	და	საჭი-
როებები

2. სესია	 მეორე:	 დამზარალებლის	 ფსიქოლოგიური	 მახასიათებ-
ლები	(2	საათი):

2.1. დამზარალებლის	ფსიქოსოციალური	მოწყვლადობა

2.2. აღდგენითი	 მართლმსაჯულება,	 როგორც	 დაზარალებუ-
ლის	და	დამზარალებლის	დეჰუმანიზების	გადალახვის	შე-
საძლებლობა	

1. დაზარალებულის ფსიქოლოგიური მახასიათებლები

მოცემული ქვეთავის მიზანია დაზარალებულის ფსიქოლოგიური მახა-
სიათებლების გაცნობა.

შესაბამისი ამოცანებია:

•	 დანაშაულის	 დაინტერესებული	 სუბიექტების	 (ე.წ.	 დანაშა-
ულის	ტრიადის)	გაცნობიერება

•	 დაზარალების	 რისკისა	 და	 დამცავი	 ფაქტორების	 გაცნობი-
ერება

•	 დაზარალებულის	დანაშაულთან	დაკავშირებული	ფსიქოლო-
გიური	პრობლემების	გაცნობიერება

•	 დაზარალებულის	 დანაშაულთან	 დაკავშირებული	 საჭირო-
ებების	გაცნობიერება

•	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების,	 როგორც	 ამ	 საჭიროებების	
დაკმაყოფილების	შესაძლებლობის	გააზრება	
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1.1. დანაშაულის ტრიადა 

დანაშაული	 ინერაქტიული	 მოვლენაა,	 მისი	 ჩადენა	 შეუძლებე-
ლია	მხოლოდ	ერთი	დაინტერესებული	სუბიექტის	არსებობისას.	და-
ნაშაული	 რომ	 შედგეს,	 მინიმუმ	 ორი	 სუბიექტი	 უნდა	 არსებობდეს:	
ის,	 ვინც	 არღვევს	 კანონს	 (სამართალდამრღვევი/დამზარალებელი)	
და	ის,	 ვისაც	ის	 აზარალებს	–	ეს	შეიძლება	იყოს	ინდივიდი,	ოჯახი,	
ორგანიზაცია,	თემი,	საზოგადოება,	სახელმწიფო.	მაგრამ	არც	ეს	ორი	
სუბიექტია	 იზოლირებულად	 მოცემული	 სამყაროში:	 ჩვეულებრივ,	
ვიქტიმოლოგიასა	 და	 კრიმინოლოგიაში	 დანაშაულის	 სცენის	 მესამე	
სუბიექტსაც	 გამოყოფენ	 –	 ე.წ.	 გვერდიდან	 მაყურებელს (bystander) 
(Cohen, 1993; Lavy & Ben-David, 2008; Bewster & Tacker, 2016).	იგი	შესაძ-
ლოა	გახდეს	მოწმე	დანაშაულისა	და	რეაგირება	არ	მოახდინოს	მასზე.	
ამ	 შემთხვევაში	 მას	 „რეალურ	 გვერდიდან	 მაყურებელს“	 უწოდებენ;	
ან,	პირიქით,	ის	შეიძლება	არ	იყოს	დანაშაულის	ჩადენის	ადგილზე,	
მაგრამ	მედიიდან	ან	სხვა	წყაროდან	გაიგოს	დანაშაულის	თაობაზე.	ამ	
შემთხვევაში	მას	 „მეტაფორულ	გვერდიდან	მაყურებელს“	უწოდებენ	
(Cohen,	1993).	თუ	ჩაერია,	მაშინ	ის	გადის	„გვერდიდან	მაყურებლის“	
როლიდან	და	შესაძლოა	გახდეს	დანაშაულის	ერთ-ერთი	მხარე	 (და-
ზარალებული	 ან	 სამართალდამრღვევი),	 ან	 მხსნელი.	 რეალური	თუ	
მეტაფორული	 გვერდიდან	 მაყურებელი	 შესაძლოა	 ერთი	 ინდივიდი	
იყოს,	 შესაძლოა	 –	 ინდივიდთა	 ჯგუფი,	 საზოგადოების	 გარკვეული	
სეგმენტი	ან	მთელი	საზოგადოება	 (ასეა	კაცობრიობის	წინაშე	დიდი	
მასშტაბის	დანაშაულებების	შემთხვევაში).	გვერდიდან	მაყურებლები	
განსხვავდებიან,	აგრეთვე,	იმის	მიხედვით,	თუ	რამდენად	იცნობენ	 /	
არ	იცნობენ	ან	ახლოს	არიან	დაზარალებულთან,	რამდენად	მოვალენი	
არიან	(თავიანთი	სტატუსის	მიხედვით),	რომ	ჩაერიონ;	აგრეთვე	იმის	
მიხედვით,	თუ	რამდენად	ახდენენ	გავლენას	დანაშაულის	დინამიკა-
ზე.	 გარკვეული	 კვლევების	 თანახმად,	 გვერდიდან	 მაყურებლის	 ამა	
თუ	იმ	ქცევამ	შესაძლოა	სიტუაცია	მიიყვანოს	დანაშაულამდე	(Lickel 
et al, 2003).	ვიქტიმოლოგიაში	ერთ	დროს	პოპულარული	იყო	თეორი-
ები,	რომელთა	მიხედვითაც,	ასევე,	დაზარალებულს	მიუძღვის	წვლი-
ლი	 იმაში,	 რომ	 დამზარალებელმა	 მასზე	 დანაშაულებრივი	 ქმედება	
განახორციელა.	გარკვეული	 (განსაკუთრებით,	ძალადობრივი)	დანა-
შაულის	შემთხვევაში	გვერდიდან	მაყურებლისა	და	დაზარალებულის	
დადანაშაულება	 ისეთი	 გავრცელებული	 ფენომენია,	 რომ	 მის	 ახს-
ნას	არაერთი	სამეცნიერო	კვლევა	და	თეორია	მიეძღვნა	(Lavy & Ben 
David, 2008). თანამედროვე	 კრიმინოლოგიასა	 და	 ვიქტიმოლოგიაში	
არც	გვერდიდან	მაყურებელს,	არც	დაზარალებულს	უმიზეზოდ	აღარ	
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ადანაშაულებენ,	თუმცა,	 გარკვეული	 სახის	 (განსაკუთრებით,	 ძალა-
დობასთან	 დაკავშირებული)	 დანაშაულის	 შემთხვევაში	 აღიარებენ	
მათ,	 როგორც	 გავლენის	 ფაქტორებს	 (Sanchez,	 2019).	 მაგალითად,	
ცნობილია	 ისეთი	ფენომენები,	როგორიცაა	 ყურადღების	 ცდომილე-
ბა	და	აღქმის	ცდომილება,	რომელიც	ადამიანს	ხელს	უშლის,	ობიექ-
ტურად	შეაფასოს	ამა	თუ	იმ	სიტუაციაში	დაზარალების	რისკები	და,	
ამდენად,	ზრდის	მისი	დაზარალების	ალბათობას.	მაგრამ	ეს	არ	არის	
„მისი	ბრალი“.	

გამომდინარე	ზემოთქმულიდან,	დანაშაული	შესაძლოა	იქნას	გან-
ხილული,	როგორც	დანაშაულის	ტრიადის	შემადგენელი	სუბიექტების	
ურთიერთქმედების	ფუნქცია.	ეს	შესაძლოა	გამოისახოს	სამკუთხედის	
სახით	(იხ.	ქვევით):	

გვერდიდან		
მაყურებელი

დამზარა-	
ლებელი

დაზარა-	
ლებული

დიაგრამა	2.1:	დანაშაულის	ტრიადა

რიგი	ავტორებისა,	ზევით	აღწერილი	ტრიადის	სუბიექტებთან	ერ-
თად,	ყურადღებას	ამახვილებენ	დანაშაულის	ადგილზე	(ლოკაციაზე)	
და	 იქ	 მოქმედ	 სიტუაციურ	ფაქტორებზე,	 რომლებიც	 ასევე	 ახდენენ	
გავლენას	დანაშაულის	სცენაზე/ხდომილებაზე/დინამიკაზე	(Bewster & 
Tacker, 2016).

გვერდიდან	 მაყურებლის	 მსგავსად,	 არც	 დაზარალებულები	 და	
დამზარალებლები	 არიან	 ჰომოგენური	 ჯგუფები.	 ვიქტიმოლოგიაში	
დაზარალებულთა	ტიპოლოგიის	არაერთი	მცდელობა	განხორციელდა	
(Sanchez, 2019).	კლასიფიკაციის	პრინციპად	ზოგმა	ავტორმა,	მაგალი-
თად,	დანაშაულის	პროცესში	თანამონაწილეობა	აირჩია	(Mendelsohn, 
1976),	 ზოგმა	 –	 დანაშაულის	 თვალსაზრისით	 მოწყვლადობა	 (Von 
Hentig, 1948),	და	სხვა.	თუმცა,	რამდენადაც	არც	ერთი	ტიპოლოგია	არ	
არის	ამომწურავი,	და	თანაც,	უგულებელყოფს	ინდივიდუალურ	გან-
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სხვავებებს,	თანამედროვე	მიდგომა	ყურადღებას	 ამახვილებს	დაზა-
რალების	რისკისა	და	დამცავ	ფაქტორებზე.	 ეს	ფაქტორები	 ყოველი	
კონკრეტული	პიროვნების	შემთხვევაში	ბიოლოგიურ,	ფსიქოლოგიურ	
და	სოციალურ	დონეებზე	მოქმედებს.	

1.2. დაზარალების რისკისა და დამცავი ფაქტორები

ნებისმიერ	ადამიანის	შემთხვევაში	არსებობს	ბიოლოგიურ,	ფსი-
ქოლოგიურ	 და	 სოციალურ	 დონეზე	 მოქმედი	 რისკისა	 და	 დაცვითი	
ფაქტორები,	რომელთა	თანაფარდობაც	განსაზღვრავს	მის	მოწყვლა-
დობას	დაზარალების	მიმართ.	ბიოლოგიურ	დონეზე	ამგვარი	ფაქტო-
რებია,	მაგ.,	ფიზიკური	ძალა,	ჯანმრთელობის	მდგომარეობა	და	ა.შ.;	
ფსიქოლოგიურ	 დონეზე	 ამგვარი	 ფაქტორებია,	 მაგ.,	 ადეკვატური	
თვითშეფასება	და	 საკუთარი	 შესაძლებლობების	 მართებულად	 გან-
საზღვრა,	 კონკრეტულ	 სიტუაციაში	 არსებული	 რისკების	 ობიექტუ-
რად	 განსაზღვრისა	 და	 გათვალისწინების	 უნარი,	 ემოციური	 თვით-
რეგულაციის	უნარი	და	ა.შ.;	სოციალურ	დონეზე	ამგვარი	ფაქტორე-
ბია,	მაგ.,	ვითარება	სამეზობლოში/თემში,	ოჯახური	ატმოსფერო	და	
სხვ.	ეს	უკანასკნელი	განსაკუთრებით	მნიშვნელოვანია,	რამდენადაც,	
კვლევების	 თანახმად,	 დაზარალებულის	 როლში	 აღმოჩენის	 შანსი	
უფრო	 მაღალია	 იმ	 ადამიანებისათვის,	 ვინც	 ბავშვობაში	 ოჯახურ,	
ფიზიკურ	და/თუ	 სექსუალურ	ძალადობასა	და/თუ	უგულებელყოფას	
დაექვემდებარა.	ე.წ.	რევიქტიმიზაციის	(ანუ,	განმეორებადი	ვიქტიმი-
ზაციის)	სიხშირე	უფრო	მაღალია	იმ	ადამიანებს	შორის,	ვისაც	ბავშ-
ვობაში	ძალადობის	გამოცდილება	აქვთ (Spatz Widom et al, 2008). 

ამავე	 დროს,	 ვიქტიმიზაციამ	 და,	 განსაკუთრებით,	 ბავშვობის	
ასაკში	ძალადობის	გამოცდილებამ,	შესაძლოა	ადამიანი	თავად	მიიყ-
ვანოს	 ძალადობრივ	 ქცევამდე	 (ამ	 თემაზე	 უფრო	 დაწვრილებით	 –	
დამზარალებლის	 ფსიქოლოგიური	 მახასიათებლებისადმი	 მიძღვნილ	
თავში).	შეიძლება,	ტრავმირებული	ადამიანი	მოგვიანებით	ერთდრო-
ულად	მოძალადისა	და	მსხვერპლის	როლში	გამოდიოდეს	და	ერთგვა-
რი	გაორება	ჰქონდეს	ამ	თვალსაზრისით.	მაგრამ,	იმისთვის,	რომ	თა-
ვიდან	ავირიდოთ	სტიგმატიზება,	მნიშვნელოვანია	გვახსოვდეს,	რომ	
ბავშვობაში	გამოცდილი	თუ	შემდგომი	ძალადობა	არავითარ	შემთხ-
ვევაში	ერთმნიშვნელოვნად	არ	უბიძგებს	 ადამიანს	 იმისკენ,	რომ	ის	
გახდეს	ან	მსხვერპლი,	ან	მოძალადე	(Cohen, 2017).	ბიოლოგიურ,	ფსი-
ქოლოგიურ	და	სოციალურ	დონეზე	სხვა	მრავალი	დაცვითი	ფაქტორი	
მოქმედებს,	რომელიც	ადამიანს	აძლევს	შანსს,	გამოვიდეს	/	დატოვოს	
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ზევით	აღწერილი	სამკუთხედი,	მართოს	საკუთარი	ცხოვრება,	თვით-
რეალიზაციას	მიაღწიოს	და	ცხოვრების	კარგი	ხარისხი	ჰქონდეს.

1.3. დაზარალებულის ფსიქოლოგიური პრობლემები 

დანაშაულის	შემდგომ,	დაზარალებულის	მდგომარეობა	დამოკი-
დებულია,	ერთი	მხრივ,	იმაზე,	თუ	რა	სახის	დანაშაულს	დაექვემდე-
ბარა	იგი	(რაც	უფრო	მძიმეა	დანაშაული,	მით	უფრო	დიდია	ზარალის	
რისკი)	და,	 მეორე	მხრივ,	 იმაზე,	თუ	რამდენად	მოწყვლადია	ის	და-
ნაშაულის	მიმართ.	დანაშაულებრივი	ქმედება	დაზარალებულზე	მოქ-
მედებს	როგორც	სტრესორი.	თუ	მატრავმირებელი	სტრესორი	ადამი-
ანის	მიერ	აღიქმება,	როგორც	სასიკვდილო	მუქარის	შემცველი,	იგი	
მოიცავს	 პოსტტრავმული	 სტრესული	 აშლილობის	 (პტსა)	 განვითა-
რების	რისკს.	პტსა	არის	ფსიქიკური	აშლილობა,	რომელიც	შესულია	
ფსიქიკური	დაავადებების	საერთაშორისო	კლასიფიკაციებში.	პტსა-ს	
სინდრომი	შედგება	სიმპტომთა	ოთხი	კლასისგან:		

(1)	 ე.წ.	 შემოჭრითი	 სიმპტომები:	 ტრავმულ	 გამოცდილებასთან	
დაკავშირებული	შინაარსების	(ტრავმასთან	დაკავშირებული	მოგონე-
ბების,	სიზმრების	და	ა.შ.)	უკონტროლო,	შემოჭრითი	ხასიათის,	განმე-
ორებადი	განცდა;	

(2)	 ე.წ.	 თავის	 არიდების	 სიმპტომები:	 მატრავმირებელ	 ვითარე-
ბასთან	დაკავშირებული	სიტუაციების	და/ან	ადამიანების	თავის	არი-
დება,	შესაბამისად	–	სოციალური	გარემოდან	დისტანცირება,	გარშე-
მომყოფთაგან	 იზოლაცია;	 ასევე	 –	 ემოციური	 გაშეშება,	 ანუ	 ემოცი-
ების	განცდის	უუნარობა,	და	ა.შ.;

(3)	 აზრების,	 ემოციების,	 გრძნობების	 ნეგატიური	 ცვლილებები:	
მაგ.,	 ბრალეულობისა	თუ	 სირცხვილის	 უსაფუძვლო	 განცდა,	 თვით-
შეფასების	 დაქვეითება,	 უსუსურობის	 განცდა,	 სამყაროს	 როგორც	
მტრულის	აღქმა,	უარესის	მოლოდინი	და	ა.შ.;	

(4)	ე.წ.	ზესიფხიზლე:	მოუსვენრობა,	ადვილად	შეკრთომა,	შფოთ-
ვა,	 ძილის	დარღვევები,	 ბრაზი,	 რისხვის	 აფექტი,	 შესაძლო	 აგრესი-
ულობა	და	ა.შ.	

სამეცნიერო	 მტკიცებულების	 თანახმად,	 დაზარალებულთა	 შო-
რის	 პოსტტრავმული	 სტრესული	 აშლილობის	 გავრცელება	 მნიშვნე-
ლოვანწილად	აღემატება	ზოგად	მოსახლეობაში	ამ	დაავადების	გავრ-
ცელების	მაჩვენებლებს.	მაგალითად,	თუ	ზოგად	პოპულაციაში	ქალ-
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თა	შორის	ცხოვრების	განმავლობაში	პტსა-ს	გავრცელება	10-11%-ია,	
დაზარალებულ	ქალთა	შორის	ეს	მაჩვენებელი	26%-ია	(Norris & Slone, 
2007). დაზარალებულებში	პოსტტრავმული	აშლილობის	გავრცელება	
ვარირებს	დანაშაულის	 სპეციფიკის	 შესაბამისად	 –	 მაგალითად,	 გა-
უპატიურების	შემთხვევაში	ტრავმირების	მაჩვენებელი	კაცებს	შორის	
65%-ს,	ხოლო	ქალებს	შორის	–	46%-ს	უტოლდება,	რაც	ასევე	ბევრჯერ	
აღემატება	ზოგადი	მოსახლეობის	მონაცემებს	(კაცები	ზოგადი	პოპუ-
ლაციიდან	–	5%,	ქალები	–	10-11%).	მტკიცებულების	თანახმად,	პოსტ-
ტრავმული	სტრესული	აშლილობა	აწუხებს	არა	მარტო	დაზარალებუ-
ლებს,	არამედ	მათ	ოჯახის	წევრებსაც	–	ცხოვრების	მანძილზე	ამ	კონ-
დიციის	გავრცელება	აქაც	მნიშვნელოვანწილად	აღემატება	ზოგადი	
მოსახლეობის	მაჩვენებელს	(7-12%)	და	23.3%-ს	უტოლდება	(Kilpatrick 
& Acierno, 2003).	 ეს	 მკაფიოდ	 ავლენს,	რომ	დაზარალებულის	 პრობ-
ლემური	მდგომარეობა	მოქმედებს	მთელ	ოჯახურ	სისტემაზე,	და	თუ	
არ	იქნა	გაწეული	სათანადო	დახმარება,	აქვეითებს	კიდევ	რამდენიმე	
ადამიანის	ცხოვრების	ხარისხსა	და	კეთილდღოებას.

სტრესული	გამოცდილების	შედეგად	შესაძლოა,	ასევე,	განვითარ-
დეს	ე.წ.	ნასწავლი	უსუსურობა	(Seligman, 1975):	მდგომარეობა,	რომ-
ლის	დროსაც	 ადამიანს	 შეუძლია,	 იმ	 შემთხვევაში,	თუ	 იმოქმედებს,	
გაიუმჯობესოს	თავისი	 მდგომარეობა,	 მაგრამ	 სტრესული	გამოცდი-
ლების	ზეგავლენით	თავს	უსუსურად	გრძნობს	და	უმოქმედოა,	ფაქ-
ტობრივად	–	იმობილიზებულია.

დანაშაულის	 ფაქტი,	 განსაკუთრებით,	 თუ	 ის	 ძალადობრივია,	
ადამიანს	უნგრევს	მთელ	რიგ	ისეთ	ილუზიებს,	რასაც	ფსიქოლოგიაში	
„საბაზოს“	ვუწოდებთ:	ეს	ის	ილუზიებია,	რომლებიც	გვეხმარება	თავი	
მეტ-ნაკლებად	 უსაფრთხოდ	 ვიგრძნოთ	 და	 ნორმალურად	 ვიცხოვ-
როთ.	 ესენია:	 სამყაროს	 უსაფრთხოების,	 ცხოვრების	 სამართლიანო-
ბის,	 საკუთარი	 ცხოვრების	 კონტროლირებადობის,	 საკუთარი	 ხელ-
შეუხებლობისა	და	სხვა	ილუზიები	(Janoff-Bulman, 1992). დანაშაულის	
შედეგად,	 ეს	ილუზიები	ქრება,	 ადამიანი	თავს	უსუსურად	გრძნობს,	
სამყაროს	–	მტრულად.	ამ	დროს,	ხშირად,	საკომპენსაციოდ,	ჩნდება	
ბრალეულობის	 განცდა:	 „მე	 ვარ	დამნაშავე	 იმაში,	რაც	დამემართა!“.	
მიუხედვად	 იმისა,	 რომ	 ეს	 განცდა	 ადამიანს	 გარემოსა	და	 საკუთარ	
ცხოვრებაზე	 დაკარგული	 კონტროლის	 გრძნობის	 საკომპენსაციოდ	
უჩნდება	 („თუ	 მე	 ვარ	დამნაშავე	 იმაში,	რაც	დამემართა,	 ამის	 მერე	
სწორად	და	კარგად	მოვიქცევი	და	არაფერი	ამდაგვარი	აღარ	დამე-
მართება“	(ჯავახიშვილი,	2008),	ბრალეულობის	გრძნობა	დესტრუქცი-
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ულია	და	ცუდად	აისახება	როგორც	ადამიანის	ფსიქიკურ	ჯანმრთე-
ლობაზე,	ასევე	მისი	ცხოვრების	ხარისხზე.

1.4. „რა უნდა დაზარალებულს“: დაზარალებულის საჭიროებები

დანაშაულის	პროცესში/სიტუაციაში	ადამიანს	შესაძლოა	ჰქონდეს	
სამი	სახის	რეაქცია:	შებრძოლება,	გაქცევა,	გაშეშება.	ინგლისურ	ენა-
ზე	ამ	რექციებს	 „სამი F“-ს	რეაქციებს	უწოდებენ	 (Fight-Flight-Freeze). 
ეს	ინსტინქტური	რეაქციებია	და	რომელს	მიმართავს	ესა	თუ	ის	ადა-
მიანი	 ამა	თუ	 იმ	 მუქარის	 სიტუაციაში,	 ძნელად	პროგნოზირებადია.	
ამავე	დროს,	ხშირად	ადამიანს,	დანაშაულს	დაქვემდებარების	შემდ-
გომ,	აწუხებს	ხოლმე	შეკითხვა:	„რატომ	მოვიქეცი	ისე,	როგორც	მო-
ვიქეცი“	და	ჰგონია,	სხვანაირად	რომ	მოქცეულიყო,	საქმე	სხვანაირად	
(უკეთ)	წავიდოდა.	მაგალითად,	ახალგაზრდა	ქალს,	რომელიც	გაშე-
შების	გამო	ვერ	შეეწინააღმდეგა	დანით	შეიარაღებულ	მძარცველს,	
ჰგონია,	რომ	წინააღმდეგობა	რომ	გაეწია	და	შებრძოლებოდა,	მძარც-
ველი	მასზე	ვერ	იძალადებდა	 (რაც,	შესაძლოა,	სინამდვილეში	სრუ-
ლიად	პირიქით	ყოფილიყო	და	წინააღმდეგობის	გაწევით	მძარცველი	
უფრო	გახელებულიყო	და	უარესი	ზიანი	მიეყენებინა).	ამასთან	დაკავ-
შირებით,	ქალს	შესაძლოა	ბრალეულობის	განცდაც	ჰქონდეს.	

ბრალეულობის	განცდას	დაზარალებულს	შესაძლოა	უმყარებდნენ	
სხვა	ადამიანები	მისი	სოციალური	გარემოცვიდან	(ოჯახის	წევრებისა	
და	 სამართალდამცავების	 ჩათვლით),	 რომლებიც,	 დაზარალებულის	
დადანაშაულების	 ფენომენის	 გავლენით,	 მის	 დაზარალებაში	 მასვე	
ადანაშაულებენ.	ჯუდით	ჰერმანმა,	ქალებზე	ძალადობის	მკვლევარმა,	
სიღრმითი	 ინტერვიუირების	 მეთოდით	 შეისწავლა	 სექსუალური	 ძა-
ლადობის	მსხვერპლი	ქალების	ფსიქოლოგიური	პრობლემები	და	მათი	
ტრავმული	გამოცდილება.	ჰერმანის	მიერ	შეგროვებული	სამეცნიერო	
მტკიცებულებით,	 ამ	 ქალებისთვის	 ყველაზე	 მძიმე	 გამოცდილებები	
სწორედ	რომ	მათი	ოჯახებისა	და	სამართალდამცავი	სისტემის	წარ-
მომადგენელთა	მხრიდან	ამა	თუ	იმ	ფორმით	გამოხატული	განსჯითი	
დამოკიდებულება	და	გაკიცხვაა	(Herman, 1992; Herman, 2019).	

კვლევის	საფუძველზე	ჯუდით	ჰერმანი	გამოყოფს	დაზარალებუ-
ლის	შემდეგ	საჭიროებებს:	უსაფრთხოება,	ზარალის	აღიარება,	ღირ-
სების	 გაფრთხილება,	 ძალებისა	 და	 კონტროლის	 განცდის	 აღდგენა,	
საკუთარი	ტრავმული	გამოცდილების	პირადი	ნარატივის	ჩამოყალი-
ბება,	მატრავმირებელი	სიტუაციის	შემახსენებელ	სტიმულებთან	ნაკ-
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ლები	შეხება,	და	ამ	 ყველაფრის	საფუძველზე	–	შემდგომი	შესაძლო	
ზიანის	შემცირება.	

ამავე	კვლევის	საფუძველზე,	ჯუდით	ჰერმანი	პრიორიტეტულო-
ბის	თანმიმდევრობით	ალაგებს	კვლევაში	მონაწილე	დაზარალებული	
ქალების	მოლოდინებს/მოთხოვნილებებს	მართლმსაჯულების	სისტე-
მის	მიმართ (Herman, 2019):	

•	 ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები:	ფაქტების	(მომხდა-
რის)	აღიარება	(დაინტერესებული	სუბიექტების	მხრიდან	იმის	
აღიარება,	რაც	მოხდა,	ამას	ნამდვილად	ჰქონდა	ადგილი;	მი-
ყენებული	ზიანის	 აღიარება;	 გამართლება	თემის/საზოგადო-
ების	(ანუ,	გვერდიდან	მაყურებლის)	თვალში/მხრიდან.

•	 შემდგომი პრიორიტეტები:	 ბოდიშის	 მოხდა,	 სამართლიანი	
რესტიტუცია,	დამზარალებლის	შერცხვენა	და	მისგან	 	შემდ-
გომი	ზიანის	ალბათობის	შემცირება,	მისი	ქცევის	ცვლილება.

•	 ნაკლებად პრიორიტეტულია:	დამზარალებლის	დასჯა,	მასზე	
შურისძიება,	მისთვის	პატიება	და	მასთან	შერიგება.

დანაშაულს	დაქვემდებარება,	ასევე,	დაკავშირებულია	მრავლო-
ბით	დანაკლისთან	(ილუზიების,	უსაფრთხოების	განცდის,	ცხოვრების	
კონტროლირებადობის,	 და	 ა.შ.).	 ნებისმიერი	 დანაკლისის	 განცდა,	
რათა	დაიძლიოს,	საჭიროებს	გამოგლოვებას (Volkan, 2006).	გლოვა	არ	
გულისხმობს	მაინცადამაინც	ტირილსა	და	გოდებას.	იგი	გულისხმობს	
დანაკლისის	 აღიარებას,	დანაკლისთან	დაკავშირებული	 ემოციების-
გან	გათავისუფლებას,	დანაკლისთან	დაკავშირებული	ცვლილებების	
მიღებასა	და	დანაკლისში	საზრისის	ჩადებას	(Hopper, 2003).	საზრისის	
ჩადება	 კომპლექსური	 აქტია	 და	 გულისხმობს	 ადამიანის	 მიერ	 ორი	
საკვანძო	საფეხურის	გავლას:	ახსნას	იმისა,	თუ	რა	მოხდა	და	გაცნო-
ბიერებას	იმისა,	თუ	რა	შესძინა	მას	დანაკლისმა	პიროვნული	ზრდის	
თვალსაზრისით	 (Neimeyer, 2002). აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	
პროცესში	მონაწილეობა	ადამიანს	ამ	შინაგანი	ეგზისტენციური	მუშა-
ობის	 განხორციელებაში	 ეხმარება.	 განსაკუთრებით	 მნიშვნელოვანი	
როლის	შესრულება	შეუძლია	მას	საზრისის	ჩადების	პირველი	საფე-
ხურის	(ახსნის)	განხორციელებაში.	მაგალითად,	მედიაციის	პროცესი	
ეხმარება	ადამიანს,	გასცეს	პასუხი	იმ	შეკითხვებზე,	რაც	მას	გადატა-
ნილ	გამოცდილებასთან	დაკავშირებით	აქვს.	ჰოვარდ	ზეჰრის	მიხედ-
ვით,	შესაძლებელია	გამოვყოთ	ექვსი	ამგვარი	შეკითხვა	(Zehr, 2015):
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•	 რა	მოხდა?

•	 რატომ	დამემართა	მაინცადამაინც	მე?

•	 რატომ	მოვიქეცი	ისე,	როგორც	მოვიქეცი	მაშინ?

•	 რატომ	ვიქცევი	ისე,	როგორც	ვიქცევი	იმის	მერე?	

•	 რა	მოხდება,	ისევ	რომ	შემემთხვას	ანალოგიური?

•	 რას	ნიშნავს	ის,	რაც	მოხდა	–	ჩემთვის	და	ჩემი	ცხოვრებისთ-
ვის?

შესაძლოა	ყოველ	კონკრეტულ	ადამიანს	მეტი	ან	ნაკლები,	მსგავ-
სი	ან	კიდევ	დამატებით	სხვა	შეკითხვები	გაუჩნდეს	თავის	შემთხვე-
ვასთან	დაკავშირებით	–	 ამას	 არა	 აქვს	 გადამწყვეტი	 მნიშვნელობა.	
მთავარი	ისაა,	რომ	მედიაციის	პროცესი	აძლევს	საშუალებას	დაზარა-
ლებულს	გასწიოს	შინაგანი	მუშაობა,	რათა	ამ	შეკითხვებზე	პასუხები	
თავად	მონახოს.	ამ	შეკითხვებზე	სხვა	ვერ	გასცემს	პასუხს,	რამდენა-
დაც	ეს	ეგზისტენციური	შეკითხვებია.

1.5. დისკუსია მცირე ჯგუფებში, 15 წთ: 

[გთხოვთ,	 მოცემული	 მასალის	 საფუძველზე,	 იმსჯელოთ	 იმაზე,	
თუ	 როგორ	 შეიძლება	 დაეხმაროს	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	
პროცესი	დაზარალებულს	მის	ტრავმულ	გამოცდილებასთან	გამკლა-
ვებაში].

დისკუსიის	 დაჯამებისას	 შესაძლებელია	 საუბარი	 შემდეგზე:	 მე-
დიაციაში	ჩართვას	და	მედიაციის	პროცესში	მონაწილეობას	აქვს	პო-
ტენციალი,	დაეხმაროს	 ადამიანს	დანაშაულის	 (დაზარალებულობის)	
ტრავმასთან	გამკლავებაში.	აქ	ხდება	მისი	ზარალის	აღიარება	–	რაც	
ძალიან	 მნიშვნელოვანია,	 ხდება	 მოლაპარაკება	 ზარალის	 კომპენსა-
ციაზე,	 ხდება	 იმ	 ემოციების	 ვალიდიზაცია,	რომელსაც	 ადამიანი	 გა-
ნიცდის	და	შესაძლოა	ვერც	უმჟღავნებს	უახლოეს	სოციალურ	გარე-
მოცვას	(რამდენადაც	არა	აქვს	იმედი,	რომ	სწორად	გაუგებენ),	ხდება	
დაზარალებულის	მხრიდან	ბოდიშის	მოხდა	და	ა.შ.	

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი

•	 Bewster, M., Tacker, J. (2016). Understanding Bystander behavior: 
The Influence of and Interaction between Bystander Characteristics 
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and Situational Factors. In: Victims & Offenders. An International 
Journal of Evidence-based Research, Policy, and Practice. Volume 11, 
2016 – Issue 3. Pp: 455-481.

•	 Kilpatrick, Dean & Acierno, Ron (2003). Mental Health Needs of 
Crime Victims: Epidemiology and Outcomes. In: Journal of Traumatic 
Stress, Vol. 16, No. 2, April 2003, pp. 119-132.

•	 Spatz Widoma, Cathy, Czajaa, Sally and Duttonb Mary Ann (2008). 
Childhood victimization and lifetime re-victimization. In: Child 
Abuse Neglect. 2008 August, 32(8): 785-796.

•	 Zehr, Howard (2015). Changing Lenses – Restorative Justice for Our 
Times/Fifty-Fifth Anniversary Edition/Herald Press, harrisonburg, 
Virginia, Kitchener, Ontario.

2. დამზარალებლის ფსიქოლოგიური მახასიათებლები

მოცემული ქვეთავის მიზანია დამზარალებლის ფსიქოლოგიური მახა-
სიათებლების გაცნობა. 

ამოცანები:

•	 დამზარალებლის	ფსიქოლოგიური	მოწყვლადობისა	და	განსა-
კუთრებული	საჭიროებების	გაცნობიერება

•	 დანაშაულის	ფსიქიკურ	ჯანმრთელობასა	და	მორალურ	განს-
ჯასთან	დაკავშირებული	რისკფაქტორების	გაცნობიერება

•	 აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროცესში	ჩართვა,	როგორც	
დაცვითი	ფაქტორი	

1.3. „დაზარალებული მარსიდანაა და დამზარალებელი ვენერადან?“

მიუხედავად	იმისა,	რომ	მოცემულ	ქვეთავში	ზოგადად	„დამზარა-
ლებელზე“	ვმსჯელობთ,	თავიდანვე	უნდა	აღვნიშნოთ,	რომ	ეს	ტერ-
მინი	პირობითია	და	არაჰომოგენურ	ჯგუფს	გულისხმობს	–	ზუსტად	
ისევე,	როგორც	დაზარალებულისა	და	გვერდიდან	მაყურებლის	შემთ-
ხვევაში.		

მოცემული	 ქვეთავის	 დასაწყისშივე	 უნდა	 აღვნიშნოთ,	 რომ	 სა-
თაურში	დასმულ	შეკითხვაზე	პასუხი	უარყოფითია.	დაზარალებული-
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სა	და	დამზარალებლის	გამიჯვნა	ყოველი	კონკრეტული	დანაშაულის	
შემთხვევაშია	შესაძლებელი,	მაგრამ	ცხოვრების	ციკლის	პერსპექტი-
ვიდან	თუ	შევხედავთ	ამ	ორ	ჯგუფს,	ისინი	ერთმანეთთან	იკვეთება:	
არსებობენ	დაზარალებულები,	რომლებიც	სხვას	აზარალებენ;	არიან	
დამზარალებლები,	რომლებიც	თავად	იყვნენ	ან	არიან	დაზარალებუ-
ლი	 ცხოვრების	 ამა	 თუ	 იმ	 მონაკვეთში,	 შესაძლოა	 –	 დაზარალების	
მომენტშიც.	 ამის	 ერთ-ერთი	 მაგალითია	 ე.წ.	 მობულინგე	 ბულინგის	
მსხვერპლი,	 რომელიც,	 კვლევის	თანახმად,	 ბევრად	უფრო	 ხშირ	და	
ინტენსიურ	ბულინგს	ექვემდებარება,	ვიდრე	„არამობულინგე	ბულინ-
გის	მსხვერპლი“	(Dulmus, 2006).	შეგვიძლია	მოვიყვანოთ	კიდე	უფრო	
მძიმე	დამნაშავის	მაგალითიც	–	საბჭოთა	პერიოდის	1980-იანი	წლე-
ბის	მოქმედი	სერიული	მკვლელი,	პედოფილი,	კანიბალი	ანდრეი	ჩი-
კატილო,	რომელმაც	50-ზე	მეტი	ადამიანი	მოკლა.	მისი	ბიოგრაფიის	
კვლევამ	გამოავლინა,	რომ	ჩიკატილო	ბავშვობაში	თავად	იყო	ძალა-
დობის	მსხვერპლი	და,	სავარაუდოდ,	ტრავმირებული	(ჩვამანია,	2016).	
კერძოდ,	იგი	უკრაინაში	დაიბადა	და	მისმა	ოჯახმა	ე.წ.	გოლოდომორი	
(საბჭოთა	 ხელისუფლების	 მიერ	უკრაინელი	 ხალხის	დამორჩილების	
მიზნით	ხელოვნურად	ორგანიზებული	შიმშილობა)	გამოიარა,	რომლის	
დროსაც	მილიონობით	უკრაინელი	დაიღუპა.	ჩიკატილოს	უფროსი	ძმა	
უგზო-უკვლოდ	დაიკარგა	და	ჩიკატილო	ბავშვობაში	დედის	მხრიდან	
რეგულარულად	ისმენდა	მონათხრობს	იმის	თაობაზე,	რომ	მისი	უფ-
როსი	ძმა	შეჭამეს	გოლოდომორის	დროს.	ჩიკატილოს	დედა	ფიზიკუ-
რად	ძალადობდა	მასზე,	როდესაც	ის	ბავშვი	იყო.	მამამისი	ომში	იბრ-
ძოდა,	ტყვედ	ჩავარდა,	დაბრუნების	შემდგომ	ხალხის	მტრად	იქნა	გა-
მოცხადებული	და	გადაასახლეს.	არსებობს	ვერსია,	რომ	ბავშვობაში,	
მაშინ	როდესაც	 მისი	 სოფელი	 გერმანელებს	 ჰქონდათ	დაკავებული,	
იგი	 სხვა	 ბავშვებთან	 ერთად	 თანასოფლელების	 დახვრეტის	 სცენის	
მოწმეც	გახდა,	და	ა.შ.	რასაკვირველია,	ძალადობის	ეს	გამოცდილება,	
ცალკე	აღებული,	ვერ	ახსნის	მის	ჩამოყალიბებას	ბოროტმოქმედად,	
მაგრამ	ახდენს	იმის	დემონსტრირებას,	რომ	დამზარალებელისა	დადა-
ზარალებულის	როლები	არ	არის	ურთიერთგამომრიცხავი.

დაზარალებისა	და	ტრავმირების	გამოცდილება	არათუ	უცხო	არ	
არის	დამზარალებლის	როლში	მყოფთათვის,	არამედ	კანონთან	კონფ-
ლიქტში	შესვლის	რისკფაქტორია.	ამ	მხრივ	საინტერესოა	ამერიკაში	
ჩატარებული	კვლევების	მონაცემები,	რომელთა	თანახმად	ამერიკის	
მართლმსაჯულების	სისტემაში	მოხვედრილ	არასრულწლოვანთა	70%	
აკმაყოფილებდა	ფსიქიკური	ჯანმრთელობის	 ამა	თუ	 იმ	 დიაგნოზის	
კრიტერიუმებს,	ხოლო	30%	–	პოსტტრავმული	სტრესული	აშლილო-
ბის	 კრიტერიუმებს	 (Dierkhising et al, 2013).	 შესადარებლად:	 ზოგად	
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მოსახლეობაში,	მოზარდთა	შორის	პტსა-ს	მაჩვენებლები	ცხოვრების	
განმავლობაში	იყო	10%	გოგოებს	შორის	და	6%	ბიჭებს	შორის;	მრა-
ვალჯერადი	სექსუალური	ძალადობის	მსხვერპლ	გოგონებში	სიცოცხ-
ლის	 მანძილზე	პტსა-ს	 მაჩვენებელი	იყო	34%,	ბიჭების	შემთხვევაში	
–	41% (Friedman et al, 2007). 

მსგავსად	ამერიკის	მონაცემებისა,	საქართველოში	2010	წელს	ავჭა-
ლის	არასრულწლოვანთა	დაწესებულებაში	ჩატარებული	კვლევის	სა-
ფუძველზე	გამოვლინდა,	რომ	პტსა-ს	შესაბამისი	სიმპტომები	ჰქონდა	
გამოკვლეულ	არასრულწლოვანთა	70%-ს.	გარდა	ამისა,	პერსონოლო-
გიური	აშლილობის	სიმპტომები	აწუხებდა	61%-ს,	ქცევითი	აშლილო-
ბისა	–	ასევე,	61%-ს,	გუნება-განწყობილების	აშლილობისა	–	36%-ს	და	
შფოთვის	–	ასევე,	36%-ს.	კვლევამ	გამოავლინა,	რომ	სტრესის	მიმართ	
დაქვემდებარება,	რომელსაც	შეეძლო	გამოეწვია	ტრავმის	სიმპტომები,	
ხდებოდა	როგორც	მართლმსაჯულების	სისტემაში	მოხვედრამდე,	ასე-
ვე	იქ	მოხვედრის	შემდგომ	(მახაშვილი	და	ყვავილაშვილი,	2010).

გამომდინარე	 ზემოთქმულიდან,	 დამზარალებლის	 სოციალურ	
რეინტეგრაციაზე	ზრუნვისას		მნიშვნელოვანია	ვუპასუხოთ	მის	მთელ	
რიგ	ბიო-ფსიქო-სოციალურ	(განსაკუთრებულ)	საჭიროებებს,	მათ	შო-
რის	–	ფსიქიკური	ჯანმრთელობის	საჭიროებებს.	

1.3. დანაშაულის ჩადენის ზოგიერთი რისკის ფაქტორი

ასაკი, როგორც რისკის ფაქტორი. გაერთიანებული	ერების	ორგა-
ნიზაციის	ერთ-ერთი	აღიარებული	ანგარიში	უსვამს	ხაზს,	რომ	მიუხე-
დავად	იმისა,	რომ	ახალგაზრდები	გლობალურად	მოსახლეობის	კრი-
მინალურად	ყველაზე	აქტიურ	სეგმენტს	წარმოადგენენ,	მათი	უმრავ-
ლესობა,	საბოლოოდ,	თავს	ანებებს	სამართალდარღვევებს	და	ღირ-
სეულ	მოქალაქედ	ყალიბდება	(UN, 2005).	ამ	მხრივ,	განსაკუთრებული	
როლი	 ეკისრება	 გარემოს	 და	 მასში	 არსებულ	 დამცავ	 ფაქტორებს:	
იმას,	თუ	რამდენად	არის	იგი	ხელშემწყობი,	კეთილგანწყობილი,	სა-
მართლიანი,	ადამიანის	უფლებების	გამთვალისწინებელი,	ღირსების	
გაფრთხილებასა	და	ზრუნვაზე	ორიენტირებული.	თუ	გარემო	პირი-
ქით,	არაკეთილგანწყობილი	და	საუარესო	შემთხვევაში	–	ძალადობ-
რივია,	ეს	ადამიანს	მნიშვნელოვანი	რისკების	წინაშე	აყენებს	(ჯავა-
ხიშვილი	და	მახაშვილი,	2012).	

ბავშვობის მძიმე გამოცდილებები, როგორც რისკის ფაქტორი. 
ვინსენტ	 ფელიტიმ	 გასული	 საუკუნის	 90-იან	 წლებში,	 კოლეგებთან	
ერთად,	 ჩაატარა	 უაღრესად	 მნიშვნელოვანი	 კვლევა,	 რომლითაც	



73

დაამტკიცა,	 რომ	 ის	 ბავშვები,	 რომელთაც	 ბავშვობაში	 ისეთი	 მძიმე	
გამოცდილებები	 აქვთ	 გადატანილი,	 როგორიცაა	 სხვადასხვა	 სახის	
ძალადობა	და	უგულებელყოფა,	განიცდიან	პრობლემათა	მთელ	რიგს	
ბიოლოგიურ,	ფსიქოლოგიურ	და	სოციალურ	დონეზე.	ამ	პრობლემებს	
შორისაა:	სოციალური,	კოგნიტური	და	ემოციური	უნარების	დეფიცი-
ტი;	 ჯანმრთელობისთვის	 და	 სოციალურად	 სარისკო	 ქცევა;	 შესაბა-
მისად	–	მათში	უფრო	მაღალია	ჯანმრთელობასთან	დაკავშირებული	
და	სოციალური	პრობლემები	(დელინქვენტობისა	და	კანონთან	კონფ-
ლიქტის	ჩათვლით),	და	შედარებით	ნაკლებია	სიცოცხლის	ხანგრძლი-
ვობა (Felitti et al, 1998):

ადრეული		
სიკვდილი

ავადობა	და		
სოციალური	
პრობლემები

ჯანმრთელობისთვის	და		
სოციალურად	სარისკო	ქცევა

სოციალური,	ემოციური	და	კოგნიტური	
უნარების	დეფიციტი

ბავშვობის	მძიმე	
გამოცდილებები

დიაგრამა 2.2:	ვისნეტ	ფელიტის	ბავშვობის	მძიმე	გამოცდილებების	კვლევა

ბავშვობის	 მძიმე	 გამოცდილებების,	 როგორც	 დელინქვენტური	
ქცევის	რისკის	ფაქტორის	გააზრება	შესაძლებელია	ე.წ.	სოციალური	
კონტრაქტის	 ცნების	 შუქზე.	 სოციალური	 კონტრაქტის	 ცნება	 განმა-
ნათლებელთა	ეპოქაში	გაჩნდა	 (ჟან	ჟაკ	რუსოს,	ჯონ	ლოკის,	თომას	
ჰობსის	და	 სხვათა	 ნააზრევში),	 ინდივიდსა	და	 სახელმწიფოს	შორის	
ურთიერთობის	დასახასიათებლად.	ის	ასახავს,	თუ	რამდენად	ლეგი-
ტიმურად	და	ავტორიტეტულად	აღიქვამს	ინდივიდი	სახელმწიფოს	და	
რამდენად	მზად	არის	დათმოს	თავისი	უფლებების	ნაწილი	სახელმწი-
ფოს	მხრიდან	 სხვა	უფლებების	დაცვის	 სანაცვლოდ.	 ანალოგიურად,	
შესაძლებელია	 განვიხილოთ	 ოჯახის	 ვითარება:	 ბავშვსა	 და	 მასზე	
მზრუნველ(ებ)ს	შორის	ასევე	არსებობს	ერთგვარი	სოციალური	კონ-
ტრაქტი	–	მზრუნველს	აქვს	მთელი	რიგი	უფლებებისა	ბავშვზე,	რის	
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სანაცვლოდ	მან	მისი	დაცულობა,	უსაფრთხოება	და	განვითარებისთ-
ვის	ადეკვატური	პირობების	შექმნა	უნდა	უზრუნველყოს.	თუ	ბავშვი	
მზრუნველისგან	 უსაფრთხოების	 ნაცვლად	 ძალადობას	 და/ან	 იგნო-
რირებას	იღებს,	ეს	არღვევს	მათ	შორის	არსებულ	დაუწერელ	კონტ-
რაქტს	და	ბავშვს	შესაძლოა	გაუჩნდეს	სკეპტიკური	დამოკიდებულება	
სოციალური	ნორმებისა	და	ზრდასრულთა	სამყაროს	წესების	მიმართ.	
ეს	კი,	დელინქვენტობისა	და	კანონის	დარღვევის	რისკის	ფაქტორია	
(Cook et al, 2003; Buffington et al, 2010).

ბავშვობის	 მძიმე	 გამოცდილებები	 თამაშობს	 რისკის	 ფაქტორის	
როლს	როგორც	დელინქვენტური	თუ	კანონის	მიმართ	კონფლიქტუ-
რი	ქცევის	განხორციელების	თვალსაზრისით,	ასევე	დაზარალებულის	
როლში	აღმოჩენის	თვალსაზრისით.	

მნიშვნელოვანია	აღინიშნოს,	რომ	მიუხედავად	ზევით	აღწერილი	
რისკებისა,	ბავშვობის	მძიმე	გამოცდილებები	და/ან	ფსიქოლოგიური	
ტრავმა	არავითარ	შემთხვევაში	არ	ნიშნავს	ერთმნიშვნელოვნად	იმას,	
რომ	ადამიანი	ან	მოძალადე	გამოვა,	ან	დანაშაულს	ჩაიდენს,	ან	დანა-
შაულს	დაექვემდებარება.	რისკფაქტორების	პარალელურად,	მოქმე-
დებს	მთელი	რიგი	დამცავი	ფაქტორები,	რომელთაც	ქვევით	შევეხე-
ბით	და	რომელთაც	შესაძლოა	გაანეიტრალონ	ბავშვობის	ესა	თუ	ის	
მძიმე	გამოცდილება.

მორალური განსჯის დეფიციტი, როგორც რისკის ფაქტორი. ადა-
მიანის	მხრიდან	სხვა	ადამიანისა	თუ	ამა	თუ	იმ	სუბიექტის	დაზარა-
ლება,	დელინქვენტური	ქცევა,	კანონთან	კონფლიქტში	შესვლა,	შემ-
თხვევათა	 უმრავლესობაში,	 დაკავშირებულია	 მორალური	 განსჯის	
დეფიციტთან.	ეს,	შესაძლოა,	მორალური	განვითარების	შეფერხების	
ინდიკატორი	 იყოს.	 მორალური	 განსჯის	 განვითარებაზე	 მუშაობა	
დამზარალებელთა	რეაბილიტაციის	მნიშვნელოვანი	მიმართულებაა.

ამერიკელმა	მეცნიერმა,	ლოურენს	კოლბერგმა,	გამოყო	მორალუ-
რი	განსჯის	განვითარების	 სამი	 ძირითადი	დონე:	 პრეკონვენციური,	
კონვენციური	 და	 პოსტკონვენციური.	 თითოეული	 ეს	 დონე,	 თავის	
მხრივ,	 აერთიანებს	 ორ	 ქვედონეს	 ანუ,	 მორალური	 განვითარების	
კონკრეტულ	სტადიებს (Kohlberg, 1983):

პრეკონვენციური	დონე

სტადია	პირველი:	ადამიანი	იქცევა	ზნეობრივად,	ან	იცავს	მის	სო-
ციალურ	კონტექსტში	 არსებულ	ნორმებს,	 ან	 კანონმორჩილია,	რად-
გან	თვლის,	რომ	მხოლოდ	ასე	შეძლებს	დასჯის	თავიდან	აცილებას.	
ამგვარი	 ქცევა	 ადრეული	 ბავშვობის	 ასაკისთვისაა	 დამახასიათებე-
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ლი,	თუმცა	არც	თუ	ისე	იშვიათია	ზრდასრულებში	(მაგ.,	ის	მძღოლე-
ბი	ან	მგზავრები,	რომლებიც	უსაფრთხოების	ქამარს	ჯარიმის	შიშის	
მოტივით	იკეთებენ).

სტადია	მეორე:	ადამიანი	იქცევა	ზნეობრივად,	ან	იცავს	მის	სო-
ციალურ	კონტექსტში	არსებულ	ნორმებს,	ან	კანონმორჩილია,	რათა	
ჯილდო	(რეალური	თუ	სიმბოლური)	დაიმსახუროს.	აქ	წამყვანი	მოტი-
ვი	სარგებლის	მიღებაა.	მაგალითად:	ბავშვი	კვირის	მანძილზე	კარგად	
სწავლობს,	რათა	შაბათს	მშობელმა	კინოში	წაიყვანოს.	ამგვარი	ქცევა	
მოზარდობამდელი	 ასაკისთვისაა	დამახასიათებელი,	თუმცა	 ხშირად	
ვხედავთ	ზრდასრულებშიც.	

კონვენციური	დონე

სტადია	 მესამე:	 ადამიანი	 იზიარებს	 სრულად	 ქცევის	 იმ	 წესებს,	
რაც	მის	სოციალურ	წრეშია	მიღებული.	ამგვარი	ქცევა	მოზარდისთ-
ვის	 არის	 დამახასიათებელი:	 მაგალითად,	 მოზარდი	 შესაძლოა	 ეწე-
ოდეს	ან	რეკრეაციულ	ნარკოტიკებს	მოიხმარდეს,	რადგან	მის	წრეში	
ასეა	მიღებული.	ამგვარი	ქცევა	ზრდასრულ	ასაკშიც	ხშირია:	მაგ.,	ე.წ.	
კანონიერი	ქურდების	თემი.	ამ	სტადიაზე	მყოფი	ადამიანი	უკრიტიკოა	
იმ	წესებისა	და	ნორმების	მიმართ,	რაც	მის	წრეშია	გამეფებული	და	
საკუთარ	თავსაც	ამ	ნორმებიდან	გამომდინარე	აფასებს.

სტადია	მეოთხე:	ამ	სტადიაზე	ადამიანი	არის	კანონმორჩილი	მო-
ქალაქე.	ის	სრულად	ემორჩილება	კანონს,	გინდაც	ეს	კანონი	აბსურ-
დული	იყოს.	ამის	იუმორით	გაჯერებული	ილუსტრაციაა	ძველი	იტა-
ლიური	კინოკომედია	„კანონი	კანონია“.	ფილმის	გმირი,	დაბადებული	
საფრანგეთისა	 და	 იტალიის	 საზღვარზე,	 ზრდასრულობაში	 კარგავს	
იტალიის	 მოქალაქეობას,	რადგანაც	 ის	ტერიტორია,	 სადაც	 იგი	და-
იბადა,	უკვე	საფრანგეთის	კუთვნილებაშია.	ამავე	დროს,	ვერ	იღებს	
საფრანგეთის	მოქალაქეობას,	რადგანაც	იმ	დროს,	როდესაც	დაიბადა,	
მისი	დაბადების	ადგილი	არ	იყო	საფრანგეთის	ტერიტორია.	როგორც	
იტალიელი,	ასევე	ფრანგი	პოლიციელები	ბრმად	მისდევენ	საკანონმ-
დებლო	ნორმებს	და	ადამიანი	„ცასა	და	დედამიწას	შორის	გამოკიდე-
ბული“	რჩება.	მორალური	განვითარების	მოცემულ	სტადიაზე	ადამი-
ანები	მაშინაც	კი	იჩენენ	კანონმორჩილებას,	როდესაც	არსებული	კა-
ნონმდებლობა,	ზოგადსაკაცობრიო	ფასეულობებიდან	გამომდინარე,	
ეწინააღმდეგება	 ჰუმანისტურ,	თუ	სამოქალაქო,	თუ	დემოკრატიულ	
პრინციპებსა	და	ფასეულობებს.	
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პოსტკონვენციური	დონე

სტადია	 მეხუთე:	 ადამიანი	 აცნობიერებს	 კანონმდებლობასა	 და	
სხვადასხვა	ზნეობრივ	„ათვლის	სისტემას“	შორის	არსებულ	წინააღმ-
დეგობებს	და	იმუშავებს	საკუთარ	მრწამსს	იმის	თაობაზე,	თუ	რა	არის	
ზნეობრივი	და	რა	–	არა;		ეძებს	თანამოაზრეებს,	ვისთანაც	„ერთი	ათ-
ვლის	სისტემა“	ექნება.	ამგვარ	ქცევას	ხშირად	ვხვდებით	სოფლიდან	
ქალაქში	მიგრაციის	დროს.

სტადია	მეექვსე:	 პიროვნება	აყალიბებს	საკუთარ	ზნეობრივ	კო-
დექსს,	დაფუძნებულს	ზოგადსაკაცობრიო	ფასეულობებზე	და	მოქმე-
დებს	მის	ცხოვრებაში	გასატარებლად,	შესაბამისი	ცვლილებების	ინი-
ციაციისთვის.	ეს	სამოქალაქო	აზროვნებასა	და	გაბედულებას	მოით-
ხოვს	და	რიგ	შემთხვევებში	ადამიანს,	შესაძლოა,	სიცოცხლის	ფასად	
დაუჯდეს	–	მაგალითად,	ილია	ჭავჭავაძე.			

დამზარალებელი,	მაშინ	როდესაც	დანაშაულს	სჩადის,	შესაძლოა,	
საკუთარ	წრეში	გამეფებული	ასოციალური	ნორმების	თანახმად	მოქ-
მედებდეს;	ანუ,	მორალური	განვითარების	მესამე	სტადიაზე	იყოს.	თუ	
მას	კონვენციური	მართლმსაჯულების	(სისხლის	სამართლის)	ღონის-
ძიებებით	 ვუპასუხებთ,	 იგი,	 სავარაუდოდ,	 კოლბერგის	 კლასიფიკა-
ციით,	 პირველ	ან	 მეორე	 პრეკონვენციურ	სტადიაზე	 „ჩავა“	 (დასჯის	
შიშით,	ან	წახალისების	მოლოდინის	მოტივით	კანონმორჩილი	ქცევა).	
ამავე	დროს,	თუ	მას	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროცესში	ჩავრ-
თავთ,	მაშინ	გაჩნდება	შესაძლებლობა,	რომ	მორალური	განვითარე-
ბის	მესამე	სტადიიდან	მეოთხეში	გადავიყვანოთ	–	სადაც	იგი	გაიგებს	
თავისი	 საქციელით	 სხვისთვის	 მიყენებულ	 ზიანს,	 და	 შეეცდება	 მის	
გამოსწორებას.	აქედან	გამომდინარე,	ეს	ბევრად	უფრო	მდგრადი	შე-
დეგი	 იქნება	 მომავალში	 რეციდივიზმის	თავიდან	 ასაცილებლად	და	
საზოგადოებაში	ინტეგრაციისთვის.

2.3.   აღდგენითი მართლმსაჯულება, როგორც დაზარალებულის და 
დამზარალებლის დეჰუმანიზების გადალახვის შესაძლებლობა 

დანაშაულის	შემდგომ,	როგორც	დაზარალებულის,	ასევე	დამზა-
რალებლის	საზოგადოებაში	დაბრუნების	გასაღები	მათ	მიმართ	არსე-
ბული	დეჰუმანიზაციის	გადალახვაშია.	

დამზარალებლისთვის	 მისი	 მსხვერპლი	 დეჰუმანიზებულია,	 იგი	
მას	 ინდივიდად	 არ	 აღიქვამს	 და	 რიგ	 შეთხვევებში	 არც	 უნდა,	 რომ	
აღიქვას.	 არსებობს	 მაგალითები,	 რომელთა	 თანახმადაც,	 სახლებში	
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გასაქურდად	შესული	დამზარალებლები	იქ	არსებულ	ოჯახის	წევრ-
თა	ფოტოებს	 კედლისკენ	 ატრიალებენ,	 რათა	 „თვალი	 აარიდონ“,	 არ	
დაინახონ,	ადამიანებად	არ	აღიქვან	–	წინააღმდეგ	შემთხვევაში	მათ	
გაუჭირდებათ	მათთვის	ზარალის	მიყენება;	ისეთი	სასტიკი	დამნაშა-
ვეც	კი,	როგორიც	ჩიკატილო	იყო,	თავის	მსხვერპლს	თვალებს	უხვევ-
და	 (ჩვამანია,	 2016).	დამზარალებელი,	რათა	 გააცნობიეროს,	თუ	რა	
ზარალი	მიაყენა	დაზარალებულს	და,	შესაბამისად,	იგრძნოს	თავისი	
პასუხისმგებლობა,	 მნიშვნელოვანია	 პირისპირ	 შეხვდეს	 დაზარალე-
ბულს	–	რის	საშუალებასაც	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროცეს-
ში	მედიაცია	იძლევა.	

დაზარალებულისთვისაც	 შესაძლოა	 მნიშვნელოვანი	 იყოს	 დამ-
ზარალებელთან	შეხვედრა,	რათა	მისი	მისტიფიცირებული	აღქმა	და	
შიში	გადალახოს,	დაინახოს,	რომ	ის	ჩვეულებრივი	ადამიანია,	შესაძ-
ლოა	 თვითდაურწმუნებელი,	 არარეალიზებული,	 არასრულფასოვნე-
ბის	კომპლექსის	მქონე	და	სწორედ	ამიტომ	წამსვლელი	სხვებისთვის	
ზარალის	მიყენებაზე.	

არანაკლებ	მნიშვნელოვანია	დამზარალებლის	მიმართ	არსებული	
დეჰუმანიზაციის	 გადალახვა.	 როგორც	 კი	 შედის	 მართლმსაჯულე-
ბის	სისტემაში,	დამზარალებელი	დეჰუმანიზებულია:	 საზოგადოების	
თვალში	იგი	„დამნაშავეა“,	„კრიმინალი“	და,	ამდენად,	არის	სტიგმატი-
ზებული	და	დეჰუმანიზებული;	მართლმსაჯულების	სისტემის	თვალში	
კი	იგი	ჯერ	„ბრალდებულია“,	შემდგომ	–	დანაშაულის	დადასტურების	
შემთხვევაში	 –	 „მსჯავრდებული“,	 და	 თუ	 თავისუფლების	 აღკვეთა	
მიესაჯა	–	„პატიმარი“.	სამივე	ეს	იპოსტასი	გულისხმობს,	რომ	დამზა-
რალებელი	„განსუბიექტებულია“,	ანუ	ხდება	სისტემის	ზემოქმედების	
ობიექტი	და,	ამგვარად,	დეჰუმანიზებულია.	დამზარალებელი	ამ	დე-
ჰუმანიზების	მსხვერპლად	გრძნობს	თავს	და	დიდია	ალბათობა,	რომ	
იმის	მაგივრად,	კათარზისი	განიცადოს,	დანაშაულის	გამო	პასუხისმ-
გებლობა	გააცნობიეროს	და	მორალურ	განვითარებაში	წინ	წაიწიოს,	
პირიქით	–	თავდაცვით	პოზიციაში	ჩადგება.	ამის	საწინააღმდეგოდ,	
დამზარალებელში	განსაკუთრებული	საჭიროებების	მქონე	ადამიანის	
დანახვა	 საზოგადოებისა	 და	 მართლმსაჯულების	 სისტემის	 თვალში	
მის	ჰუმანიზაციას	ეხმარება,	რაც,	თავის	მხრივ,	ამ	საჭიროებების	დაკ-
მაყოფილებაზე	ზრუნვასა	და	მის	საზოგადოებაში	დაბრუნებას	შეუწ-
ყობს	ხელს.	
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2.4. ჯგუფური დისკუსია, 15 წუთი:

[მონაწილეებს	 ვთხოვთ	 იმსჯელონ	 იმაზე,	 თუ	 რა	 შესაძლებლო-
ბებს	აძლევს	აღდგენითი	მართლმსაჯულება	დამზარალებელს	საზო-
გადოებასთან	ინტეგრაციისთვის.]

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი

•	 Buffington, Kristine, Dierkhising, Carly, Marsh, Shawn. (2010). Ten 
Things Every Juvenile Court Judge Should Know About Trauma and 
Delinquency. The National Child Traumaytic Stress Network. 

•	 Dierkhising, Carly, Ko, Susan, Woods-Jaeger, Briana, Briggs, Ernestine, 
Lee, Robert and Pynoos Robert (2013). Trauma histories among 
justice-involved youth: finding from the National Child Traumatic 
Stress Network. In: European Journal of Psychotraumatology, 2013: 
4. 20274.

გამოყენებული ლიტერატურა:

მახაშვილი,	ნინო,	ყვავილაშვილი,	ნატო	(2010).	ფსიქიკური	ჯანმრთე-
ლობის	 პრობლემები	 ავჭალის	 სააღმზრდელო	 დაწესებულებაში	
მყოფ	არასრულწლოვანთა	შორის	საქართველოში.	კვლევის	ანგა-
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თავი III

მედიაცია აღდგენით მართლმსაჯულებაში 

ჯანა (დარეჯან) ჯავახიშვილი

ძირითადი მიზანია: მედიაციის თაობაზე სტუდენტების და მონაწილე-
ების მიერ ღრმა და სისტემური ცოდნის მიღების ხელშეწყობა. 

მასალის გავლის შემდგომ, სტუდენტებს და მონაწილეებს ეცოდინებათ

•	 მედიაციის	არსი	და	ფასეულობები

•	 დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	
(victim-offender mediation)	პრინციპები	და	სტანდარტები

•	 დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	პრაქტიკა,	
პროცესის	დინამიკა	და	ფაზები

•	 მედიატორის	პროფესიული	როლი	და	საკვანძო	უნარ-ჩვევები

სასწავლო აქტივობები და მეთოდოლოგია:

•	 ცოდნის	 კუმულირება	 ინფორმაციის	 გადაცემის,	 შესაბამისი	
რეფლექსიისა	და	ინტერაქტიული	სწავლების	გზით;

•	 ცოდნის	 მიღებისა	 და	 გაღრმავების	 უზრუნველყოფა	 საკით-
ხავი	 მასალის	 (შესაბამისი	ლიტერატურა,	დოკუმენტაცია	და	
ა.შ.)	ინდივიდუალურად	დამუშავების	გზით;

•	 კურსის	მსვლელობაში	ათვისებული	კრიტიკული	განწყობები-
სა	და	სოციალური	უნარების	გავარჯიშება	პირადი	რეფლექ-
სიისა	და	ჯგუფური	დისკუსიების	გზით.

დროის ჩარჩო:

4	საკონტაქტო	საათი	(2	ორსაათიანი	სესია)	+	8	საათი	ინდივიდუალუ-
რი	კითხვისა	და	მომზადებისა.
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გეგმა:

1. სესია	პირველი:	მედიაციის	არსი	და	დაზარალებულისა	და	დამ-
ზარალებლის	მედიაცია	(2	საათი):
1.1. მედიაციის	რაობა,	მიზანი	და	ფასეულობები	

1.2. დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	პრინ-
ციპები	და	სტანდარტები

2. სესია	 მეორე:	 დაზარალებულისა	 და	 დამზარალებლის	 მედი-
აციის	პრაქტიკა	და	მედიატორი	(2	საათი):
2.1. მედიაციის	პრაქტიკა

2.2. მედიატორის	როლი	და	უნარ-ჩვევები

2.3. შემთხვევის	განხილვა,	30	წუთი

1. მედიაციის არსი

მოცემული ქვეთავის მიზანია მედიაციის არსის წვდომა.

შესაბამისი ამოცანებია:

•	 მედიაციის	რაობის,	მიზნისა	და	ფასეულობების	გაცნობა

•	 დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	პრინციპე-
ბის	გაცნობა

1.1. მედიაციის რაობა, მიზანი და ფასეულობები

მედიაცია,	 სიტყვასიტყვით,	 შუამავლობას	 ნიშნავს.	 მედიატორი	
არის	 შუამავალი	 კონფლიქტის	 მდგომარეობაში	 მყოფ	 მხარეებს	 შო-
რის.	ცნება	კონფლიქტს	ამ	კონტექსტში	ვიყენებთ	ჯონ	პოლ	ლედერა-
ხის	მიერ	შემოთავაზებული	ყველაზე	ზოგადი	მნიშვნელობით	–	რო-
გორც	მხარეებს	შორის	უთანხმოებას	მატერიალური	და/ან	სიმბოლუ-
რი	რესურსის	განაწილების	თაობაზე	(Lederah & Moiese, 2009).	

მედიაციის	მიზანია	მხარეებს	შორის	შექმნილი	უთანხმოების	მოგ-
ვარება	 იმგვარად,	 რომ	 ყველა	 ჩართული	 მხარე	 (და,	 შესაბამისად,	
მათი	 ინტერესები	 და	 საჭიროებები)	 დაკმაყოფილებული	 იყოს.	 ამის	
მისაღწევად,	მედიაცია	ხელს	უწყობს	მხარეებს	შემდეგში:
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•	 მიაღწიონ ურთიერთგაგებას,	რაც	გულისხმობს	კომუნიკაციის	
პროცესის	გამართვას	(კომუნიკაციური	ხარვეზების	გამოსწო-
რებას,	ურთიერთმოსმენის	უზრუნველყოფას,	ურთიერთობის	
წესების	შეთანხმებასა	და	დაცვას)	და	დიალოგის	ხელშეწყო-
ბას.	

•	 თავად მოიძიონ არსებული პრობლემის მოგვარების გზები,	
რაც	გულისხმობს	ამ	პრობლემის	მოგვარებისთვის	მხარეების	
თანამშრომლობის	ხელშეწყობას,	მოგვარების	ალტერნატივე-
ბის	ერთობლივ	მოძიებასა	და	განხილვას.

•	 მიიღონ ინკლუზიური გადაწყვეტილებები,	ანუ	ისეთი	გადაწყ-
ვეტილებები,	რომელიც	ჩართული	მხარეების	ინტერესებსა	და	
საჭიროებებს	გაითვალისწინებს	და,	შესაბამისად,	იქნება	ყვე-
ლასთვის	მისაღები.	

მედიაციის	პროცესის	მთავარი	მოქმედი	გმირები	თავად	პროცეს-
ში	ჩართული	მხარეები	არიან,	მედიატორი	მხოლოდ	და	მხოლოდ	ხელს	
უწყობს	მათ	დიალოგსა	და	თანამშრომლობას	არსებული	პრობლემის	
მოსაგვარებლად.	

მედიაცია	ადამიანზე	ცენტრირებული	მიდგომაა:	ის	ზრუნავს	მას-
ში	ჩართული	ადამიანების/სუბიექტების	ღირსების	გაფრთხილებაზე,	
საბაზო	საჭიროებების	დაკმაყოფილებაზე,	ინეტერესების	გათვალის-
წინებაზე,	 პირადი	 პასუხისმგებლობის	 გაცნობიერებაზე,	 არჩევანის	
გაკეთების	ხელშეწყობაზე.	შესაბამისად,	იგი	ჰუმანისტურ-ეგზისტენ-
ციურ	ფილოსოფიას	ეფუძნება	და	შემდეგ	ფასეულობებს	იზიარებს:

•	 ადამიანის	ღირსება

•	 ადამიანის	უფლებები

•	 ადამიანის	უნიკალობა	და	რესურსულობა

•	 არჩევანი	და	პირადი	პასუხისმგებლობა

•	 სამართლიანობა

•	 შემოქმედებითობა

ამ	ფასეულობების	რეალიზაციისთვის,	მედიაცია	უზრუნველყოფს:

•	 კონფიდენციურ,	 სამართლიან,	 ნდობაზე	 დაფუძნებულ	 პრო-
ცესს,	 რომელიც	 მხარეებს	 არსებული	 პრობლემის	 საერთო	
პრობლემად	 აღქმასა	და	 მასზე	 ერთობლივ	 მუშაობაში	 ეხმა-
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რება,	დიალოგში	შესვლის,	გადაჭრის	გზების	ერთობლივი	ძი-
ების,	არჩევანის	გაკეთების	და	ამ	არჩევანის	განხორციელება-
ზე	პასუხისმგებლობის	აღების	გზით;

•	 მხარეებში	თვითეფექტურობის	რწმენას,	ანუ	რწმენას	იმისა,	
რომ	 კონსტრუქციული	 დიალოგი	 და	 ყველასთვის	 მისაღები	
(ინკლუზიური)	გადაწყვეტილების	პოვნა	შესაძლებელია;

•	 იმგვარ	 ატმოსფეროს,	 რომლის	 დროსაც	 ნეგატიური	 ემოცი-
ების	(ბრაზის,	უთანხმოების)	გამოხატვა	შესაძლებელია,	მაგ-
რამ,	 ამავე	დროს,	 მართვაც	 შესაძლებელია:	 მხარეების	 მიერ	
მინიჭებული	პასუხისმგებლობის	ფარგლებში,	შეთანხმებული	
წესების	დაცვით;	

•	 მხარეების	 მიერ	 ყურადღების	 გადატანას	 წარსულიდან	 (და	
წარსულის	გამო	აღძრული	ემოციებიდან)	აწმყოსა	და	იმ	შე-
საძლებლობებზე,	რაც	აწმყოშია.

მედიაცია	 არ	 წარმოადგენს	 კონფრონტაციულ	 მიდგომას,	 იგი	
ტრანსფორმაციულია.	 იგი	 არ	 „ეჯახება“	 პრობლემას,	 არამედ	 ცდი-
ლობს	 არსებულ	 პრობლემაში	 რესურსის	 დანახვას	 და	 მასზე	 დაყრ-
დნობით,	 სიტუაციის	 გაჯანსაღებაზე	 ზრუნვას,	 მონაწილე	 მხარეთა	
დიალოგის	 ხელშეწყობის	 გზით.	 მედიაციის	 ფილოსოფია	 ამ	 მხრივ	
აიკიდოს,	აღმოსავლური	ორთაბრძოლის	ხელოვნების,	ფილოსოფიას	
ჰგავს.	 აიკიდოში	 დახელოვნებული	 ადამიანი	 ბრძოლაში	 არასდროს	
უტევს	მოწინააღმდეგეს.	პირიქით,	ის	იყენებს	მოწინააღმდეგის	შეტე-
ვის	 ენერგიას	 მისსავე	 მოსაგერიებლად,	 აგრესიის	 გარეშე.	 ამდენად,	
მედიაცია	ტრანსფორმაციული	მიდგომაა:	კონფრონტაციისა	და	ბრძო-
ლის	 ნაცვლად,	 იგი	 ცდილობს	 სიტუაციაში	 არსებული	 ძალთა	თანა-
ფარდობის	დაბალანსებას,	და	პრობლემის	გადასაჭრელად	დიალოგი-
სა	და	თანამშრომლობის	ხელშეწყობას.

მედიაცია	 სხვადასხვა	 სახის	 უთანხმოების	 მოგვარების	 ინსტრუ-
მენტად	გამოიყენება	და,	 შესაბამისად,	 არსებობს	 მედიაციის	 მთელი	
რიგი	 განსხვავებული	 მოდელები.	 გამომდინარე	 სახელმძღანელოს	
თემატიკიდან,	ჩვენ	ყურადღებას	დავუთმობთ	დაზარალებულისა და 
დამზარალებლის მედიაციას,	რომელიც	უკვე	იყო	მოკლედ	აღწერილი	
პირველ	თავში,	როგორც	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	ერთ-ერთი	
მოდელი.	

მართლმსაჯულების	 სისტემის	 მიღმა,	 ჩვეულებრივი	 კონფლიქ-
ტის/დავის	გადაჭრაზე	მიმართული	მედიაციის	საბაზო	დაშვება	იმაში	
მდგომარეობს,	რომ	ყველა	მონაწილე	მხარეს		მეტ-ნაკლები	წვლილი	
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მიუძღვის	უთანხმოების	წარმოქმნაში.	ამის	ინდიკატორია	ისიც,	რომ	
პროცესის	მონაწილეებს	„მოდავეებად“	მოიხსენიებენ.	ამისგან	განსხ-
ვავებით,	დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციაში	როლე-
ბი	ერთმნიშვნელოვნად	გამიჯნულია	და	არსებობს	საბაზო	კონსენსუ-
სი	იმის	თაობაზე,	რომ	დამზარალებელი	არის	დამნაშავე	არსებული	
პრობლემის	 (და,	 შესაბამისად,	 უთანხმოების)	 გაჩენაში.	 აქედან	 გა-
მომდინარე,	 მან	 უნდა	 გაიაზროს	 თავისი	 დანაშაული,	 გაისიგრძეგა-
ნოს	ზარალი,	რომელიც	დაზარალებულს	მიაყენა	და,	შეძლებისდაგვა-
რად,	აიღოს	პასუხისმგებლობა	სიტუაციის	გამოსწორებაზე/ზარალის	
ანაზღაურებაზე.	 ამასთან	 დაკავშირებით,	 სამედიაციო	 შეხვედრებს	
აქ	ხშირად	არ	არქმევენ	მედიაციას	და	უწოდებენ	„დაზარალებულისა	
და	დამზარალებლის	კონფერენციას“,	„დაზარალებულისა	და	დამზარა-
ლებლის	შეხვედრას“	და	ა.შ.	(Umbreit & Greenwood, 2000; Umbreit, 2015).

აქვე	უნდა	აღინიშნოს,	რომ	მიუხედავად	ასეთი	მკაფიო	გამიჯვ-
ნისა,	მედიაციის	პრაქტიკაში	გვხვდება	შემთხვევები,	სადაც	როლები	
შებრუნებულია	და	ფაქტობრივი	დაზარალებული	სინამდვილეში	გარ-
კვეულწილად	დამზარალებელია.	არაერთია,	აგრეთვე,	ისეთი	შემთხ-
ვევაც,	სადაც	ორივე	მხარე	დამზარალებელია,	თუმცა	ამა	თუ	იმ	მი-
ზეზით	(მაგალითად,	მტკიცებულების	არქონის	გამო)	კანონის	წინაშე	
პასუხისმგებლობა	მხოლოდ	ერთს	აქვს	დაკისრებული.	ამგვარი	შემთ-
ხვევები	მედიატორს	დილემის	წინაშე	აყენებს	და	მან	უნდა	უპასუხოს	
გამოწვევას	–	როგორ	წაიყვანოს	მედიაციის	პროცესი	ისე,	რომ	დამ-
ზარალებლის	დაზარალებულობა	 (და/ან	დაზარალებულის	დამზარა-
ლებლობა)	გაითვალისწინოს.		

თუ	 ჩვეულებრივი	 დავის	 შემთხვევაში	 მთავარი	 აქცენტი	 მედი-
აციის	 შედეგზე,	 ანუ	 მიღწეულ	 შეთანხმებაზეა	 გადატანილი,	 დაზა-
რალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	შემთხვევაში	აქცენტი	
უფრო	მეტად	თავად	მედიაციის	პროცესზე	კეთდება.	ეს	პროცესი	და-
ზარალებულს	აძლევს	საშუალებას:	(1)	გააგებინოს/გამოუხატოს	დამ-
ზარალებელს,	თუ	რამდენად	ავნო	მისმა	ქმედებამ,	(2)	თავად	გაიგოს	
მეტი	დანაშაულის	შესახებ	დამზარალებლისთვის	შესაბამისი	კითხვე-
ბის	დასმის	გზით	(გავიხსენოთ	ჰოვარდ	ზეჰრის	ექვსი	შეკითხვა,	რომე-
ლიც	სახელმძღვანელოს	მეორე	თავშია	გადმოცემული),	(3)	უშუალოდ	
იყოს	 ჩართული	 სამართლიანობის	 აღდგენის	 პროცესში	 –	 იქნება	 ეს	
ზარალის	ანაზღაურების	განსაზღვრა	თუ	დამზარალებლის	შესასრუ-
ლებელი	 პირობების	 დათქმა.	 ამ	 ყველაფერს	 დაზარალებულისთვის	
თერაპიული	ეფექტი	მოაქვს,	რამდენადაც:
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•	 დამზარალებლის	მხრიდან	იმის	გაგება,	თუ	რა	ზიანი	მიაყენა	
დაზარალებულს,	ზიანის	 აღიარების	წინაპირობაა,	რაც,	რო-
გორც		სახელმძღვანელოს	მეორე	თავიდან	გვახსოვს,	ესოდენ	
მნიშვნელოვანია	დაზარალებულისთვის;

•	 დამზარალებლისთვის	 შეკითხვების	 დასმა	 და	 დანაშაულის	
შესახებ	მეტის	გაგება	დაზარალებულს,	ერთი	მხრივ,	ტრავმუ-
ლი	გამოცდილების	ახსნაში	და,	შესაბამისად,	მასში	საზრისის	
ჩადებაში	ეხმარება.	გარდა	ამისა,	იგი	მას	ეხმარება		ინფორ-
მაციის	 ნაკლებობის	 გამო	 განვითარებული	 ირაციონალური	
შიშის	გადალახვაში;

•	 რესტიტუციისა	 და	 დამზარალებლის	 მიერ	 შესასრულებელი	
პირობების	 განსაზღვრის	 პროცესში	 მონაწილეობა	და	 მასზე	
გავლენის	 მოხდენის	 შესაძლებლობა	 დაზარალებულს	 კონტ-
როლის	დაკარგული	განცდის	დაბრუნებაში	ეხმარება.

დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაცია	სასარგებლოა,	
ასევე,	დამზარალებლისთვის:	თუ	ის	ინანიებს	თავის	დანაშაულს,	მე-
დიაციის	ფორმატი	მას	დაზარალებულისთვის	ამ	სინანულის	გაზიარე-
ბის,	ბოდიშის	მოხდისა	და,	შესაბამისად,	მორალური	ტვირთის	შემსუ-
ბუქებისა	და	ზარალის	გამოსწორება/აღდგენაზე	მუშაობის	საშუალე-
ბას	აძლევს.	იმ	შემთხვევაში,	თუ	ის	არ	ინანიებს	დანაშაულს,	მედი-
აციის	პროცესში	ეძლევა	საშუალება	დაინახოს,	თუ	რა	მატერიალური,	
ემოციური,	მორალური	ზარალი	მიაყენა	დაზარალებულს	და	ამან	შე-
საძლოა	მასზე	კათარზისული	ეფექტი	იქონიოს,	ზარალის	აღდგენაზე	
პასუხისმგებლობის	აღების	მოტივაცია	გაუღვიძოს	და,	შესაბამისად,	
უფრო	მოწიფული	პოზიცია	დააკავებინოს.	მედიაციის	ფორმატი,	ასე-
ვე,	იძლევა	დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	თანამშრომლობის	
საშუალებას	ამ	ზარალის	გამოსასწორებლად.	

დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაცია	უფრო	ხშირად	
გულისხმობს	მათ	პირისპირ	შეხვედრას,	თუმცა,	გარკვეულ	შემთხვე-
ვებში,	სადაც	ეს	მიზანშეუწონელია	(მაგალითად,	შეიცავს	დაზარალე-
ბულის	 რეტრავმატიზაციის	 საფრთხეს),	 ის	 შესაძლებელია	 განხორ-
ციელდეს	 პირისპირ	 შეხვედრის	 გარეშე.	 აქ	 მედიატორი	 ცალ-ცალკე	
ხვდება	ორივე	მხარეს	და	უზრუნველყოფს	მათ	შორის	ინფორმაციის	
გაცვლასა	და,	შესაბამისად,	გაშუალებულ	კომუნიკაციას.
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1.2.  დაზარალებულისა და დამზარალებლის მედიაციის 
პრინციპები და სტანდარტები

დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	პროცესი	კომ-
პლექსურია	და	მისი	ეფექტიანობა	დამოკიდებულია	იმაზე,	თუ	რამ-
დენად	მიჰყვება	ის	პროფესიულ	სტანდარტებსა	და	სახელმძღვანელო	
პრინციპებს.	ეს	პრინციპები	შემდეგში	მდგომარეობს:	

•	 პროფესიონალიზმი:	მედიატორის	მიერ	პროფესიული	ეთიკის,	
სტანდარტებისა	 და	 სახელმძღვანელო	 პრინციპების	 ცოდნა,	
გათვალისწინება,	 ცხოვრებაში	 გატარება.	 ამისთვის	 მნიშვ-
ნელოვანია	მედიატორების	მომზადების	სათანადო	ინსტიტუ-
ტიციური	მექანიზმების	განვითარება	და	მუშაობის	ხარისხის	
უზრუნველყოფის	 ისეთი	 ინსტრუმენტების	 ამოქმედება,	 რო-
გორიცაა	 ინტერვიზია,	 სუპერვიზია	 და	 პროფესიული	 დახე-
ლოვნება;	

•	 კონფიდენციალობა:	 მედიატორის	 მიერ	 კონფიდენციალობის	
უზრუნველყოფა;	 ამავე	 დროს,	 მისი	 მხრიდან	 კონფიდენცი-
ალობის	ეთიკურად	და	კანონით	გამართლებული	დარღვევის	
წინაპირობებზე	მონაწილეთა	ინფორმირება;

•	 ნებაყოფლობითობა:	 მხარეების	 მიერ	 მედიაციის	 პროცესში	
ჩართვის	ნებაყოფლობითობა	და	პროცესიდან	ნებისმიერ	მო-
მენტში	გასვლის	უფლება,	რისი	უზრუნველყოფაც	უნდა	ხდე-
ბოდეს	ინფორმირებული	თანხმობის	პროცედურით1;

•	 შერჩევითობა:	 მედიაციის	 პროცესში	 მხარეთა	 ჩართვამდე	
მოსამზადებელ	 ფაზას	 უაღრესად	 დიდი	 მნიშვნელობა	 აქვს.	
აქ	ხდება	მხარეთა	გაცნობა,	მათი	მდგომარეობის	შესაწვლა,	
სკრინინგი	 და	 მონაწილეობითვის	 შერჩევა,	 მაგალითად,	 თუ	
დამზარალებელი	 არ	 აღიარებს	 საკუთარ	 დანაშაულს,	 მისი	
ჩართვა	 მედიაციის	 პროცესში	 არ	 არის	 მიზანშეწონილი	 და	
ვერ	მოხდება;	ან,	თუ	დაზარალებული	იმდენად	არის	ტრავმი-
რებული,	რომ	მედიაციის	პროცესში	მისი	ჩართვა	რეტრავმა-
ტიზაციის	რისკს	შეიცავს,	პირისპირ	მედიაციის	ფორმატი	არ	
არის	რეკომენდებული	და	ა.შ.;

1 ქვევით	 („მედიაციის	 პრაქტიკის“	 ქვეთავში)	 ვნახავთ,	რომ	 არსებობს	დაზარა-
ლებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	ისეთი	ფორმატიც,	სადაც	დამზარა-
ლებლის	მონაწილეობა	არ	არის	ნებაყოფლობითი.	რამდენადაც	ამ	შემთხვევაში	
მედიაციას	 მინიმალური	 აღდგენითი	 პოტენციალი	 აქვს,	 ნებაყოფლობითობას	
მივიჩნევთ	ერთერთ	საკვანძო	პრინციპად.
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•	 უსაფრთხოება:	მედიაციის	პროცესის	მსვლელობაში	 	შეძლე-
ბისდაგვარად	უსაფრთხო	 ატმოსფეროს	უზრუნველყოფა.	 ეს,	
უპირველეს	 ყოვლისა,	 მონაწილეებისთვის	 ქცევის	 წესების	
შეთავაზებით,	შეთანხმებითა	და	დაცვით	ხდება.	წესები	ისე-
თი	უნდა	იყოს,	რომ	პროცესის	 ყველა	მონაწილის	ღირსების	
გაფრთხილებასა	 და	 ადამიანის	 უფლებების	 დაცვას	 უზრუნ-
ველყოფდეს;

•	 ძალთა ბალანსი:	პროცესის	მონაწილეთა	ძალთა	თანაფარდო-
ბაზე	ყურადღების	გამახვილება	და	მის	დაბალანსებაზე	ზრუნ-
ვა.	 ძალთა	 უთანაბრობას	 განაპირობებს	 დაზარალებულისა	
თუ	 დამზარალებლის	 სტატუსი,	 ფინანსური	 მდგომარეობა,	
გენდერული	 კუთვნილება,	თანმხლებ	 პირთა	რაოდენობა	და	
სტატუსი,	და	ა.შ.	ეს	ყველაფერი	უნდა	გათვალისწინებულ	იქ-
ნას	მედიაციის	დაგეგმვისა	და	განხორციელების	დროს;	

•	 სივრცის შესაბამისობა და დისკურსების გათვალისწინება: სა-
მედიაციო	 შეხვედრების	 სივრცის	 შესაბამისობა	 მის	 პრინცი-
პებსა	და	ფასეულობებთან.	აქ	ყურადღება	უნდა	მიექცეს	შეხ-
ვედრის	ადგილს,	ოთახში	სკამებისა	და	მაგიდის	განლაგებას,	
მედიატორსა	და	მონაწილეებს	შორის	დისტანციას,	მედიატო-
რის	მიერ	თითოეული	მხარისადმი	სიტყვიერი	მიმართვისა	და	
თვალებით	კონტაქტის	სიხშირეს.	ეს	ყველაფერი	ძალთა	თანა-
ფარდობის	დაბალანსებაზე	უნდა	იყოს	მიმართული;	

•	 მიუკერძოებლობა:	ორივე	მხარის	ინტერესების	გათვალისწი-
ნება	და	ორივე	მხარის	განსაკუთრებული	საჭიროებების	დაკ-
მაყოფილებაზე	 ზრუნვა.	 ამავე	 დროს,	 მედიატორის	 მაღალი	
გათვიცნობიერებულობა	 საკუთარ	 წინასწარგანწყობებსა	 და	
წინარესჯაზე,	რათა	მედიაციის	პროცესზე	მათი	გავლენა	მი-
ნიმუმამდე	შეამციროს;

•	 მხარეების აქტიური მონაწილეობა:	 მხარეები	 წარმოადგენენ	
პროცესის	მთავარ	სუბიექტებს	(„პირველ	ვიოლინოებს“).	ამის-
თვის	 საჭიროა	 მათი	 აქტიურობის	 ხელშეწყობა,	 დიალოგის	
ფასილიტაცია	და	მათ	შორის	კომუნიკაციის	ხარვეზების	შემ-
თხვევაში,	მათ	გამოსწორებაზე	ზრუნვა	და	ურთიერთგაგების	
გაადვილება;

•	 მონაწილეთა თვითგამოხატვა:	ამისთვის	დროისა	და	სივრცის	
უზრუნველყოფა,	იმდენად	დაცული	ატმოსფეროს	შექმნა,	რომ	
შესაძლებელი	იყოს	როგორც	ემოციების	უსაფრთხო	გამოხატ-
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ვა,	ასევე	პაუზების	დაჭერა	(და	არა	მათ	„შევსებაზე“	შფოთვა);	
ჭარბი	ემოციების	შემთხვევაში	–	„ტაიმაუტის“	გამოყენება;

•	 შერიგებისა და მიტევების არდაძალება:	მედიაციის	ფოკუსის	
მიმართვა	დიალოგსა	და	შეთანხმებაზე	 (და	შეთანხმების	 მი-
საღწევად	 –	 თანამშრომლობაზე),	 ნაცვლად	 შერიგებისა	 და	
მიტევებისა,	რაც	ზოგიერთი	დანაშაულის	შემთხვევაში	შეუძ-
ლებელია,	ან	ბევრად	მეტ	დროს	(ე.წ.	შერიგების	ჰორიზონტს)	
მოითხოვს,	 ვიდრე	 დაზარალებიდან	 მედიაციის	 მომენტამდე	
არის	გასული;

•	 კულტურის პატივისცემა:	 კულტურული	 თავისებურებებისა	
და	 განსხვავებების	 პატივისცემა	 და	 გათვალისწინება	 მედი-
აციის	მომზადებისა	და	განხორციელების	პროცესში;

•	 მონაწილეობითი კულტურა:	 პროცესის	 მსვლელობაში	 ,	 შეძ-
ლებისდაგვარად	ყველა	საკითხზე,	გადაწყვეტილების	მიღება-
ში	მხარეების	მონაწილეობა,	თუმცა	–	მედიაციის	სახელმძღ-
ვანელო	პრინციპების	ფარგლებში/ლიმიტებში;

•	 	 შემოქმედებითობა და მოქნილობა:	 პრობლემის	 გადაჭრის	
გზების	მოძიებისას	სხვადასხვა	ალტერნატივის	გენერირებისა	
და	 განხილვის	 ხელშეწყობა.	 პროცესის	 დინამიკის	 მიხედვით	
მედიატორის	ქცევის	კურსის	მოქნილი	ცვლილება;

•	 ინკლუზიური გადაწყვეტილებები:	 ისეთი	 საბოლოო	 გადაწყ-
ვეტილებების	მიღების	ხელშეწყობა,	რომელიც	ორივე	მხარის	
საჭიროებებსა	და	ინტერესებს	გაითვალისწინებს;

•	 შედეგების შეფასება და მონიტორინგი:	მედიაციის	პროცესის	
მონიტორინგი	და	შეფასება,	გამოცდილებიდან	გაკვეთილების	
გამოსატანად,	პრაქტიკის	დასახვეწად	და	საუკეთესო	პრაქტი-
კების	ჩამოსაყალიბებლად.

დისკუსია მცირე ჯგუფებში, 15 წთ: 

[სტუდენტებს	ვთავაზობთ	იმსჯელონ	იმაზე,	თუ	რა	ინდიკატორე-
ბის	 მიხედვით	 არის	 შესაძლებელი	 ძალთა	თანაფარდობის	 შეფასება	
დაზარალებულსა	და	დამზარალებელს	შორის,	და	რა	ხერხებით	არის	
შესაძლებელი	მედიაციის	დროს	ძალთა	დაბალანსება].
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საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი

•	 Umbreit, Mark & Lewis, Ted (2015). Dialogue-driven Victim-Offender 
Mediation. Center of restorative Justice and Peacemaking, University 
of Minnesota. Pp: 7-91. http://www.antoniocasella.eu/restorative/
Umbreit_Lewis_2015.pdf

•	 Umbreit, Mark, Greenwood, Jean (2000). Guidelines for Victim 
Sensitive Victim-Offender Mediation: Restorative Justice Through 
Dialogue. Center for Restorative Justice and Peacemaking, Minesota, 
OVC. Pp: 1-25.

•	 Handbook on Restorative Justice Programs (2020). United Natioans 
Office on Drugs and Crime. (თავი	2.1.	დაზარალებულისა	და	დამ-
ზარალებლის	მედიაცია	და	თავი	3.	პრინციპები	და	ხარისხის	
გარანტები).

2. დაზარალებულისა და დამზარალებლის  
მედიაციის პრაქტიკა და მედიატორი

მოცემული ქვეთავის მიზანია დაზარალებულისა და დამზარალებლის 
მედიაციის პრაქტიკისა და მედიატორის როლის გაცნობა. 

შესაბამისი ამოცანებია:

•	 დაზარალებულისა	 და	 დამზარალებლის	 მედიაციის	 პრაქტი-
კის,	პროცესის,	ფაზების	გაცნობა

•	 მედიატორის	როლისა	და	ამ	როლის	განსახორციელებლად	სა-
ჭირო	უნარ-ჩვევების	გაცნობიერება

2.1. დაზარალებულისა და დამზარალებლის მედიაციის პრაქტიკა

მარკ	 უმბრეიტი	 დაზარალებულისა	 და	 დამზარალებლის	 მედი-
აციის	სხვადასხვა	პრაქტიკას	წარმოგვიდგენს,	როგორც	კონტინუუმს,	
რომელიც	 განფენილია	 სამედიაციო	 მიდგომის	 ორ	 განსხვავებულ	
პოლუსს	 შორის:	 ერთ	 პოლუსზეა	 ე.წ.	 შეთანხმებაზე	 (ანუ,	 შედეგზე)	
ორიენტირებული	მედიაცია.	 მეორე	პოლუსზეა	ე.წ.	დიალოგზე	 (ანუ,	
პროცესზე)	ორიენტირებული	მედიაცია.	 ამ	უკანასკნელს,	 ასევე,	და-
ზარალებულის	 მიმართ	 მგრძნობიარე (Victim-sensitive)	 მედიაციასაც	
უწოდებენ	(იხ.	ცხრილი	3.1).	აქვე	უნდა	აღინიშნოს,	რომ	დაზარალე-
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ბულისა	 და	 დამზარალებლის	 მედიაციის	 თანამედროვე	 პრაქტიკა	
ორიენტირებულია	როგორც	პროცესზე,	ასევე	შედეგზე.

მინიმალური აღდგენითი ეფექტი:
შეთანხმებაზე ორიენტირებული, ანუ 
დამზარალებელზე ცენტრირებული
მედიაცია

მაქსიმალური აღდგენითი 
ეფექტი: დიალოგზე 
ორიენტირებული,  ანუ
დაზარალებულის მიმართ 
მგრძნობიარე მედიაცია

•	ძირითადი	ფოკუსი	აქ	
რესტიტუციის	(თანხის)	ოდენობის	
განსაზღვრაზეა.	არ	იხილება	ის,	თუ	
რა	გავლენა	მოახდინა	დანაშაულმა	
დაზარალებულზე,	თემზე,	თავად	
დამზარალებელზე.

•	აქ	ძირითადი	ფოკუსი	იმაზეა,	
რომ	დაზარალებულსა	და	
დამზარალებელს	მიეცეთ	
ერთმანეთთან	პირისპირ	
საუბრის	საშუალება.

•	საერთო	შეხვედრამდე	არ	
იმართება	დაზარალებულთან	და	
დამზარალებელთან	წინასწარი	
მოსამზადებელი	შეხვედრები.

•	რესტიტუცია	მნიშვნელოვანია,	
მაგრამ	უფრო	პრიორიტეტულია	
დიალოგი	დანაშაულის	
გავლენაზე.

•	დაზარალებულს	არ	აძლევენ	
მედიაციის	ადგილისა	და	თანმხლები	
პირების	შერჩევის	შესაძლებლობას.	

•	იმართება	მოსამზადებელი	
შეხვედრები	ორივე	მხარესთან,	
სადაც	უსმენენ,	იგებენ,	თუ	რა	
გავლენა	მოახდინა	დანაშაულმა	
მათზე	და	ამზადებენ	სამედიაციო	
შეხვედრისთვის.

•	მხარეებს	უგზავნიან	მხოლოდ	და	
მხოლოდ	წერილობით	შეტყობინებას	
მედიაციის	ადგილისა	და	დროის	
შესახებ.	

•	დაზარალებულს	მედიაციის	
პროცესის	განმავლობაში	
აძლევენ	არჩევანის	გაკეთების	
საშუალებას	(სად	გაიმართოს	
შეხვედრა,	ვისთან	ერთად	
მოვიდეს,	და	ა.შ.)

•	შეხვედრის	დროს	საუბრობს	
მედიატორი,	შემდგომ	
დამზარალებელი,	დაზარალებულს	
ეძლევა	მხოლოდ	რამდენიმე	
შეკითხვის	დასმის	ან	მედიატორის	
შეკითხვებზე	პასუხის	გაცემის	
საშუალება.

•	დაზარალებულს	ეძლევა	
საშუალება	სრულად	გამოხატოს,	
თუ	რა	გავლენა	მოახდინა	
მასზე	დანაშაულმა	და	მიიღოს	
პასუხები	შეკითხვებზე,	
რომელიც	აინტერესებს.
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•	მედიატორის	მიერ	გაწეული	
ფასილიტაციის	სტილი	დირექტიულია,	
ის	ყველაზე	მეტს	საუბრობს,	უსვამს	
შეკითხვებს	დაზარალებულსა	
და	დამზარალებელს;	თვით	
დაზარალებულსა	და	დამზარალებელს	
შორის	დიალოგი	მწირია,	ან	საერთოდ	
არ	მიმდინარეობს.

•	დამზარალებელს	ეხმარებიან,	
გაიგოს,	თუ	რა	გავლენა	
მოახდინა	მისმა	ქცევამ	სხვა	
ადამიანებზე,	და	აიღოს	
პასუხისმგებლობა	ვითარების	
გამოსწორებაზე.

•	გრძნობათა	გამოხატვისა	და	
პაუზების	მიმართ	შეხვედრის	დროს	
დაბალი	ტოლერანტობაა.

•	ფასილიტაციის	სტილი	აქ	
არადირექტიულია,	პაუზები,	
სიჩუმე,	გრძნობების	გამოხატვა,	
ემპათია	–	პროცესის	
ნორმალური	ნაწილია.	

•	დაზარალებულისთვის	
სამედიაციო	სესიაში	მონაწილეობა	
ნებაყოფლობითია,	მაშინ	
როცა	დამზარალებლისთვის	
სავალდებულოა,	მიუხედავად	იმისა,	
იღებს	თუ	არა	ის	პასუხისმგებლობას.	

•	მედიაციის	გაწევა	ან	
მედიაციაში	თანაშემწეობის	
გაწევა	შეუძლიათ	მოხალისეებს	
თემიდან.	

•	მედიაცია	ორიენტირებულია	
შეთანხმების	ანუ	გადაწყვეტილების	
მიღებაზე	და	ძალიან	ხანმოკლეა	(10-15	
წუთი).

•	აქ	მონაწილეობა	ორივე	
მხარისთვის	ნებაყოფლობითია.

•	მედიაციის	სესია	
ორიენტირებულია	დიალოგზე	
და	გრძელდება	ერთ	საათს	
და	ზოგჯერ	მეტხანს,	
საჭიროებისამებრ.

ცხრილი	3.1:	დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	კონტინუუმი:		
მინიმალური	აღდგენითი	ეფექტიდან	მაქსიმალურისკენ	(Umbreit & Lewis, 2015)

დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	პრაქტიკა	გან-
სხვავდება	იმის	მიხედვით,	თუ	რომელ	ქვეყანაში	და	ვის	მიერ	ხორ-
ციელდება.	თითოეულ	ქვეყანას	თავისი	სპეციფიკური	საკანონმდებ-
ლო	ჩარჩო,	რეგულაციები	და	შესაბამისი	ინსტიტუციური	მექანიზმე-
ბი	აქვს,	რაც	განსაზღვრავს	მედიაციის	პრაქტიკას.	ასევე,	სხვადასხვა	
განმახორციელებელ	ორგანიზაციას	(იმის	მიხედვით,	სათემო	ორგანი-
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ზაციაა,	საჯარო	თუ	სხვა)	მედიაციის	თავისი	სტილი	და	პროცედურე-
ბი	აქვს.	მაგრამ,	არსებობს	მედიაციის	მახასიათებლების	მთელი	რიგი,	
რომელსაც	 მედიაციის	 საერთაშორისო	 სტანდარტები	 განსაზღვრავს	
და	ამდენად	–	უნივერსალურია.	ერთ-ერთი	ასეთია	–	მედიაციის	ფა-
ზები.	

დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	პროცესში	შე-
საძლოა	გამოიყოს	ოთხი	ძირითადი	ფაზა,	ესენია:	

ფაზა პირველი: შემთხვევის მიღება	 (გადმომისამართება).	ეს	შე-
საბამისი	უწყებების	თანამშრომლობის	საფუძველზე	ხდება.	ამ	ფაზაზე	
მედიატორი	ეცნობა	ხელმისაწვდომ	ინფორმაციას	შემთხვევის	თაობა-
ზე	და	ადგენს	მხარეებთან	შეხვედრის	გეგმას.

ფაზა მეორე: მოსამზადებელი.	 ამ	 ფაზაზე	 მედიატორი,	 შემთხ-
ვევის	 გარშემო	 შესწავლილი	 ინფორმაციის	 საფუძველზე,	 ამყარებს	
(უფრო	 ხშირად,	 სატელეფონო)	 კონტაქტს	 მხარეებთან	 და	 მართავს	
მოსამზადებელ	შეხვედრებს.	პირველი	შეხვედრა	ხდება	დამზარალე-
ბელთან.	 მედიატორი	 ისმენს	 მის	 ისტორიას,	 უხსნის	 მას	 მედიაციის	
არსს,	პროცედურას,	მოსალოდნელ	შედეგებს,	სასარგებლოობას	–	ახ-
დენს	მის	მოტივირებას	მონაწილეობაზე	და	დათანხმების	შემთხვევა-
ში	 –	 ინფორმირებული	თანხმობის	 მოპოვებას.	 ასევე,	 იგი	 აგროვებს	
ინფორმაციას	 –	 დამზარალებლის	 დამოკიდებულებაზე	 დანაშაულის	
მიმართ,	 განიცდის	თუ	 არა	 იგი	 სინანულს,	 აღიარებს	თუ	 არა	დანა-
შაულს	(რაც	მედიაციაში	ჩართვის	აუცილებელი	პირობაა).	თუ	დამზა-
რალებელი	მედიაციაზე	თანხმდება,	 ამის	მერე	მედიატორი	მართავს	
მოსამზადებელ	შეხვედრას	დაზარალებულთან,	უხსნის	მას	მედიაციის	
არსს,	 უსაფრთხო	 კომუნიკაციის	უზრუნველყოფის	 მექანიზმებს,	 მო-
სალოდნელ	შედეგებს,	მონაწილეობის	სასარგებლოობას.	ამ	ფაზაზე,	
ფაქტობრივად,	 ხდება	 მხარეების	 მოტივირება	 მონაწილეობაზე	 (ყო-
ველგვარი	 ზეწოლის	 გარეშე),	 მათი	 ინფორმირება	 მედიაციის	 არსსა	
და	 პროცედურაზე,	 და	 ინფორმირებული	თანხმობის	 მოპოვება.	 ამა-
ვე	ფაზაზე,	 პირისპირ	 კონტაქტის	 პროცესში,	 მხარეებთან	 მყარდება	
ნდობითი	ურთიერთობა.	აქ	მედიატორი	მიმართავს	ისეთ	მეთოდებს,	
როგორიცაა	აქტიური	ემპათიური	მოსმენა	და	მოტივაციური	საუბარი.	
როცა	ორივე	მხარე	დათანხმებულია,	მედიატორი	ამზადებს	სამედი-
აციო	შეხვედრას:	პროცესის	სცენარს	(და	არა	შინაარსს),	სივრცეს	და	
ა.შ.	 სამედიაციო	შეხვედრამდე	 (მესამე	ფაზამდე)	 მედიატორს	შესაძ-
ლოა	 მხარეებთან	 მეტი	 შეხვედრა	და/ან	 სატელეფონო	 კომუნიკაცია	
დასჭირდეს.
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ფაზა მესამე: სამედიაციო შეხვედრა. შეხვედრა	იმართება	სპეცი-
ალურად	 მომზადებულ	 სივრცეში.	 შესაძლებელია,	 მხარეებმა	 მხარ-
დამჭერები	 მოიყვანონ	 –	 ეს	 წინდაწინ	 უნდა	 იყოს	 შეთანხმებული,	
რამდენადაც	მედიატორმა	უნდა	დააბალანსოს	ძალთა	თანაფარდობა.	
შეხვედრის	პირველ	ეტაპზე	მედიატორი	აკეთებს	შესავალს	–	შეხვედ-
რის	მიზნებზე,	თუ	საჭიროა	(თუ	მონაწილეები	ერთმანეთს	არ	იცნო-
ბენ),	 ხდება	მონაწილეების	ურთიერთწარდგინება,	რის	მერეც	მედი-
ატორი	შეხვედრის	წევრებს	სთავაზობს	წესებს,	რომელიც	მათ	უნდა	
დაიცვან	 პროცესის	 ნაყოფიერად	 წარმართვისათვის.	 ამის	 შემდეგ,	
დამზარალებელსა	და	დაზარალებულს	ეძლევათ	საშუალება,	შეხვედ-
რის	 მონაწილეებს	 გაუზიარონ	თავიანთი	 ისტორიები	 დანაშაულთან	
დაკავშირებით	 –	 რა	 მოხდა,	 როგორ	 მოხდა,	 რა	 გავლენა	 მოახდინა	
დანაშაულმა	 მათსა	 და	 გარშემომყოფი	 ადამიანების	 ცხოვრებაზე.	
საუბრობენ	დაზარალებულის	დანაკლისზე	და	 ამ	დანაკლისის	 ანაზ-
ღაურების	შესაძლო	გზებზე/ალტერნატივებზე.	შესაძლოა,	სათანადო	
ალტერნატივები	 მედიატორს	 წინასწარ	 (უკვე	 მეორე	ფაზაზე)	 ჰქონ-
დეს	მოკვლეული	და	შეთანხმებული	მხარეებთან,	თუმცა	ასეთ	შემთ-
ხვევაშიც	შეხვედრის	დროს	შეიძლება	რაიმე	ახალმა	ალტერნატივამ	
იჩინოს	თავი.	ალტერნატივების	მოძიება	და	განხილვა	შესაძლოა	არა	
მოსამზადებელ	ეტაპზე,	არამედ	სწორედ	მედიაციის	პროცესშიც	მოხ-
დეს.	ყველა	შემთხვევაში,	დაზარალებული	და	დამზარალებელი	უნდა	
შეთანხმდნენ	რესტიტუციის	ფორმასა	და	მოცულობაზე.	ეს	შესაძლოა	
იყოს	ფინანსური	კომპენსაცია,	და/ან	დაზარალებულისთვის	პირადი	
მომსახურების	გაწევა,	და/ან	სათემო	მომსახურების	გაწევა	(საზოგა-
დოებისთვის	 სასარგებლო	 შრომა),	 და/ან	 დამზარალებლის	 ჩართვა	
გამაჯანსაღებელ/სარეაბილიტაციო	 პროგრამაში	 (მაგ.,	 ბრაზის	 მე-
ნეჯმენტის).	რესტიტუციის	ფორმა	და	მოცულობა	ორივე	მხარის	მიერ	
უნდა	განიხილებოდეს,	როგორც	სამართლიანი.	მესამე	ფაზის	წარმა-
ტების	ინდიკატორი	მხარეების	შეთანხმებამდე	მისვლა	და	შესაბამისი	
ხელშეკრულების	 ხელმოწერაა.	 აქვე	 თანხმდებიან	 ხელშეკრულების	
შესრულების	სამონიტორინგო	შემდგომ	შეხვედრაზე.	მოცემულ	ფაზა-
ზე	მედიატორის	ძალისხმევა	მიმართულია	დაზარალებულსა	და	დამ-
ზარალებელს	შორის	გამართული	უსაფრთხო	კომუნიკაციის	უზრუნ-
ველყოფაზე,	მათი	ურთიერთგაგების	გაადვილებაზე.	იგი	მიმართავს	
აქტიური	მოსმენის	ხერხებს	–	პერეფრაზირებას,	შეკითხვების	დასმას,	
პაუზებსა	და	 ა.შ.;	 ასევე,	 ე.წ.	რეფრეიმინგის	 (ჩარჩოს	ცვლილების	 –	
Reframing)	ტექნიკას.	რეფრეიმინგი	ტრანსფორმაციული	ტექნიკაა	და	
გულისხმობს	მოვლენისთვის	სხვა	რაკურსით	შეხედვას	(მაგ.,	თუ	და-
ზარალებული	თავს	მსხვერპლად	–	დანაშაულის	ობიექტად	განიცდის,	
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მისი	ხელშეწყობა	იმაში,	რომ	მან	თავი	გადარჩენილად,	აქტიურ	სუ-
ბიექტად	განიხილოს).	

ფაზა მეოთხე: შემდგომი კომუნიკაცია (Follow-up შეხვედრა).	 ეს	
შეხვედრები,	თუ	იქნა	ორგანიზებული,	არის	ხანმოკლე	–	დაახლოებით,	
ნახევარსაათიანი,	და	ეთმობა	იმის	განხილვას,	თუ	როგორ	სრულდება	
ხელშეკრულების	პირობები.	ეს,	ფაქტობრივად,	მედიაციის	შედეგების	
მონიტორინგს	უზრუნველყოფს.	

2.2. მედიატორის პროფესიული როლი და უნარ-ჩვევები

ზემოთ	აღწერილი	სამუშაოს	შესასრულებლად,	მედიატორი	შემ-
დეგ	პირობებს	უნდა	აკმაყოფილებდეს:

მედიატორს არ უნდა ჰქონდეს პირადი ინტერესი/ინტერესთა კონ-
ფლიქტი მოცემული შემთხვევის მიმართ	–	ანუ,	იყოს	მიუკერძოებელი,	
არ	ემხრობოდეს	კონფლიქტში	მყოფ	არც	ერთ	მხარეს	და	ცდილობდეს	
ორივეს	ინტერესებისა	და	საჭიროებების	დაცვა-გათვალისწინებას.	იმ	
შემთხვევაში,	თუ	მედიატორს	ინტერესთა	კონფლიქტი	აქვს,	მან	აცი-
ლება	უნდა	 მისცეს	 საკუთარ	თავს	და	 არ	 გასწიოს	 ამ	 კონკრეტული	
შემთხვევის	მედიაცია.

მედიატორი თავისუფალი უნდა იყოს შეფასებითი/განსჯითი და-
მოკიდებულებისაგან, წინარესჯისგან (prejudice) მხარეების მიმართ.	
ეს	 მოითხოვს,	რომ	 მედიატორს	თვითგაცნობიერების	 მაღალი	დონე	
ჰქონდეს	–	ჰქონდეს	საკუთარი	თავის	ღრმა	ცოდნა/გაცნობიერება,	სა-
მედიაციო	შემთხვევის	მიმართ	აღძრული	პირადი	ემოციებისა	და	აზ-
რების	გაცნობიერებისა	და	განზე	გაწევის	უნარი.	ამისათვის	ძალიან	
მნიშვნელოვანია,	რომ	იგი	ინფორმირებული	იყოს	ე.წ.	გადატანისა	და	
კონტრგადატანის	 ფენომენებზე	 (transference and contra-transference).	
გადატანის	 ფენომენი	 გულისხმობს,	 რომ	 მედიაციის	 პროცესის	 ამა	
თუ	იმ	მონაწილემ	შესაძლოა	მედიატორზე	მიმართოს,	„გადაიტანოს“	
ის	არარეალიზებული	ემოციები,	რომელთაც	იგი	თავის	ცხოვრებაში	
მნიშვნელოვანი	ადამიანების	მიმართ	განიცდიდა.	 ამის	გამო	პროცე-
სის	მონაწილე	შესაძლოა	არაპროპორციულად	დადებითად	ან	პირი-
ქით,	უარყოფითად	იყოს	განწყობილი	მედიატორის	მიმართ.	კონტრ-
გადატანა	გულისხმობს	იმავე	პროცესს	ახლა	უკვე	მედიატორის	მხრი-
დან	–	მედიატორის	მიერ	პროცესის	ამა	თუ	იმ	მონაწილეზე	იმ	არარე-
ალიზებული	ემოციების	გადატანას,	რასაც	იგი	საკუთარ	გარემოცვაში	
მნიშვნელოვანი	სხვა	ადამიანების	მიმართ	განიცდიდა.	გადატანა	და	
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კონტრგადატანა	 ნორმალური	 და	 ხშირი	 ფენომენებია,	 მათი	 გაჩენა	
ჩვეულებრივი	მოვლენაა,	გამკლავება	კი	–	აუცილებელი.	სხვაგვარად	
რთულია	პროფესიულ	საზღვრებში	დარჩენა,	პროფესიული	დისტან-
ციის	დაცვა	და	ეფექტიანი	მუშაობა.	კონტრგადატანის	გაცნობიერე-
ბა-გადალახვაში	მედიატორს	დიდ	დახმარებას	უწევს	სუპერვიზია.	

მედიატორს უნდა ჰქონდეს კონფლიქტის მოგვარებისა და მო-
ლაპარაკების წარმოების ცოდნა და შესაბამისი უნარ-ჩვევები.	მედი-
ატორს	უნდა	ესმოდეს	კონფლიქტის	ტრანსფორმაციის	მიდგომა,	შეეძ-
ლოს	კონფლიქტის	დადებითი	ასპექტების	გაცნობიერება,	პრობლემა-
ში	რესურსის	დანახვა,	 ჰქონდეს	პრობლემების	გადაჭრის	ალტერნა-
ტიული	 გზების	 მოძიებისა	 და	 ძიების	 ხელშეწყობის	 გამოცდილება,	
ესმოდეს	კონფლიქტის	ესკლაციისა	და	დეესკალაციის	მექანიზმები	და	
ფაქტორები,	შეეძლოს	კონფლიქტში	ჩართული	დაინტერესებული	სუ-
ბიექტების	ანალიზი,	ჰქონდეს	ამ	სუბიექტების	პოზიციების	მიღმა	ინ-
ტერესებისა	და	საჭიროებების	დანახვის	უნარი,	იცოდეს,	თუ	როგორ	
იმუშაოს	დაინტერესებული	სუბიექტების	შიშების	გათვალისწინებასა	
და	გადალახვაზე,	მოგება-მოგება	პრინციპზე	დაფუძნებული	გადაწყ-
ვეტილებების	მიღების	ხელშეწყობაზე.	

მედიატორი დახელოვნებული უნდა იყოს ფასილიტაციაში,	მგრძ-
ნობიარე	იყოს	პროცესის	მონაწილეთა	საჭიროებების	მიმართ,	გაწა-
ფული	იყოს	როგორც	ერთი	ერთზე	კომუნიკაციაში	რაპორტის	(ნდო-
ბაზე	დაფუძნებული	ეფექტიანი	კონტაქტი)	დამყარებაში,	ასევე	იცო-
დეს	ჯგუფის	დინამიკა	და	მისი	მართვა,	შეეძლოს	თავისი	მე-ს	(ეგოს)	
უკანა	პლანზე	გადაწევა	და	პროცესის	მონაწილეთათვის	ინიციატივის	
გადაცემა,	და	მათი	თვითგამოხატვისა	და	ინტერაქციისთვის	სივრცის	
შექმნა.	 მას	უნდა	 ჰქონდეს	 აქტიური	 მოსმენის,	 მოსმენილის	 გაგები-
სა	და,	საჭიროების	შემთხვევაში,	რეფრეიმინგის	(იხ.	ქვედა	აბზაცში	
უფრო	დაწვრილებით)	განვითარებული	უნარ-ჩვევები.	

მედიატორი უნდა დახელოვნებული იყოს ტრანსფორმაციულ აზ-
როვნებაში. მედიატორს	უნდა	შეეძლოს პრობლემაში	რესურსის	და-
ნახვა,	და	ამ	რესურსზე	დაყრდნობით,	პრობლემის	ტრანსფორმაციასა	
და	 გადაჭრაზე	 მუშაობა. ერთ-ერთი	 საკვანძო	ტექნიკა	 აქ	 არის	 ე.წ.	
„ჩარჩოს	 ცვლილება“	 ანუ,	 რეფრეიმინგი.	 ეს	 გულისხმობს	 მოვლენის	
ხედვის	კუთხის	ცვლილებას,	მის	სხვა	კუთხიდან	დანახვას.	არსებობს	
რეფრეიმინგის	სხვადასხვა	კლასიფიკაცია	და	სხვადასხვა	სახე	(Moore, 
2014). მაგალითისთვის	 –	 ე.წ.	 დეტოქსიკაციური	 რეფრეიმინგი,	 რო-
დესაც	მედიატორი	ერთი	მხარის	მიერ	არაკონსტრუქციულად	(შეფა-
სებითად,	შეტევით,	და	ა.შ.)	გამოთქმულ	აზრში	გამოარჩევს	კონსტ-
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რუქციულ	გზავნილს	და	მეორე	მხარისთვის	მისაღები	ენით	უკეთებს	
პერეფრაზს	ისე,	რომ	ეს	გზავნილი	არ	დაიკარგოს.	 მაგ.,	 მონაწილის	
ფრაზას	 „ბატონო	 იპოლიტე,	 თქვენ	 ბავშვივით	 იქცევით,	 როცა	 არ	
მიგდებთ	ყურს!“	 	მედიატორმა	შესაძლოა	უპასუხოს	ფრაზით	„თქვენ	
გაქვთ	რაღაცა	სათქმელი	ბატონი	იპოლიტესთვის“.	

მედიატორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსია სხვა 
ადამიანებში (პროცესის მონაწილეებში) რესურსების დანახვა, კეთილ-
განწყობილება, ამავე დროს, ასერტიულობა (საკუთარი ინტერესების 
დაკმაყოფილება სხვისი ინტერესების შელახვის გარეშე). თუ	 მედი-
ატორს	ეს	რესურსები	აქვს,	მას	არ	გაუჭირდება	რაპორტის	დამყარე-
ბა,	ნდობის	მოპოვება,	კომუნიკაციაში	უსაფრთხო	ატმოსფეროს	შექმნა	
და	პროცესის	არადირექტიულად,	ზეწოლის	გარეშე	წარმართვა.	მედი-
აციის	პროცესში,	განსაკუთრებით	მოსამზადებელ	ეტაპზე,	არანაკლებ	
მნიშვნელოვანი	რესურსია	მედიატორისთვის	–	მოთმინება.

დაბოლოს, მედიატორი უნდა აღიქმებოდეს მხარეების მიერ, რო-
გორც ლეგიტიმური, იშუამდგომლოს მათ შორის.	 ლეგიტიმურობის	
განცდის	მნიშვნელოვანი	წყაროა	მონაწილეთა	დარწმუნებულობა	მე-
დიატორის	პროფესიონალიზმსა	და	მიუკერძოებლობაში.	

ზევით	 აღწერილი	 უნარ-ჩვევების	 გამოყენებით,	 მედიატორის	
პროფესიული	 როლი	 დაზარალებულისა	 და	 დამზარალებლის	 მედი-
აციაში	გულისხმობს	მედიაციის	პროცესში	ხუთი	საკვანძო	პრობლე-
მის	ტრანსფორმაციის/რეფრეიმინგის	ხელშეწყობას.	ესენია:

•	 პრობლემა:	მხარეთა	ფიქსაცია	წარსულზე		–	დანაშაულზე,	და	
მასთან	დაკავშირებულ	ემოციებზე	

შესაბამისი ტრანსფორმაცია/რეფრეიმინგი:	მედიაციის	პროცესში	მედი-
ატორმა	ხელი	უნდა	შეუწყოს	დაზარალებულსა	და	დამზარალებელს,	
გაუზიარონ	ერთმანეთს	დანაშაულთან	დაკავშირებული	თავიანთი	ის-
ტორები	და	გამოხატონ	შესაბამისი	ემოციები.	ეს	მათ	შვებას	მოჰგვრის	
და	დაეხმარება	ყურადღების	გადმოტანაში	წარსულიდან	აწმყოზე,	„აქ	
და	ამაჟამად“.	აწმყოზე	ყურადღების	გადმოტანა	მათ	დაეხმარება,	ყუ-
რადღება	მიაქციონ	აწმყოში	არსებულ	შესაძლებლობებს.

•	 პრობლემა:	 მონაწილეთა	 ფიქსაცია	 ბრალეულობაზე	 („ჩემი	
ბრალია	რაც	მოხდა“,	„მისი	ბრალია	რაც	მოხდა“).	

შესაბამისი ტრანსფორმაცია/რეფრეიმინგი:	 მედიაციის	 პროცესში	
პრობლემის	გადაჭრაზე	მხარეთა	ორიენტაციის	ხელშეწყობით,	მედი-
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ატორი	 ეხმარება	როგორც	დაზარალებულს,	 ასევე	დამზარალებელს	
აქცენტი	 ბრალეულობიდან	 პასუხისმგებლობაზე	 გადაიტანონ	 (მაგ.,	
„ჩემი	პასუხისმგებლობაა	მიყენებული	ზარალის	ანაზღაურება“).	

•	 პრობლემა:	 მონაწილეთა	 ფიქსაცია	 პოზიციებზე	 („აქა	 ვდგა-
ვარ	და	სხვაგვარად	არ	ძალმიძს!“).	

შესაბამისი ტრანსფორმაცია/რეფრეიმინგი:	 მედიაციის	 პროცესში,	
ჯერ	კიდევ	მოსამზადებელ	ეტაპზე,	მედიატორმა	ხელი	უნდა	შეუწყოს	
მხარეებს	ე.წ.	„პოზიციური	აზროვნებიდან“	(„მე	მაგას	არ	დაველაპარა-
კები	და	მორჩა!“)	გადავიდნენ	იმის	გაცნობიერებაზე,	თუ	რა	ინტერე-
სი	შეიძლება	დაიკმაყოფილონ	მედიაციის	პროცესში	მონაწილეობით	
(„რა	მინდა“,	„რა	მჭირდება“,	„რა	მაინტერესებს“).	მაგ.,	დაზარალებულს	
შესაძლოა	 აინტერესებდეს	 გაიგოს,	 თუ	 რამდენად	 ინანიებს	 დამზა-
რალებელი	მიყენებულ	ზიანს;	დამზარალებელს	შესაძლოა	აინტერე-
სებდეს,	თუ	რამდენად	შეიძლება	მოელოდეს	დაზარალებულის	მხრი-
დან	მიტევებას,	და	სხვა.	პოზიციებიდან	ინტერესებზე	გადანაცვლება	
ხელს	უწყობს	დაზარალებულსა	და	დამზარალებელს	მათი	ურთიერ-
თობა	 ურთიერთდაპირისპირების	 ფორმატიდან	 პრობლემის	 გადაჭ-
რის	ფორმატში	გადავიდეს.		

•	 პრობლემა: მხარეების	კონფრონტაცია	–	„მე	შენ	წინააღმდეგ“  

შესაბამისი ტრანსფორმაცია/რეფრეიმინგი:	მედიაციის	პროცესში	მე-
დიატორმა	ხელი	უნდა	შეუწყოს	მხარეებს,	რომ	მათ	შორის	დაპირის-
პირება	 შეიცვალოს/ტრანსფორმირდეს	 დაპირისპირებაში	 მათსა	 და	
მოსაგვარებელ	პრობლემას	შორის:	„ჩვენ	–	პრობლემის	წინააღმდეგ“	
(როგორ	გამოვასწოროთ	რაც	მოხდა,	როგორ	ავანაზღაუროთ/აღვად-
გინოთ	ზარალი).	

•	 პრობლემა:	უსუსურობის	განცდა	და	ფიქსაცია	„მსხვერპლის“	
როლზე	(ვნებით	გვარზე,	„მე	ეს	გამიკეთეს“	მდგომარეობაზე).	
მსხვერპლის	როლზე	შესაძლოა	ფიქსირებული	იყოს	როგორც	
დაზარალებული,	 ასევე,	 რიგ	 შემთხვევებში	 დამზარალებე-
ლიც,	განსაკუთრებით,	თუ	სასჯელს	იხდის	(ან	მოიხადა).	

შესაბამისი ტრანსფორმაცია/რეფრეიმინგი:	 მედიაციის	 პროცესში	
მხარეთა	აქტიური	ჩართულობის	ხელშეწყობით,	მათი	აზრების	გათ-
ვალისწინებით,	 გადაწყვეტილებების	 მიღებაში	 წვლილის	 შეტანის	
შესაძლებლობის	 მიცემით,	 მედიატორი	 ეხმარება	 როგორც	 დაზარა-
ლებულს,	ასევე	დამზარალებელს	კონტროლის	განცდის	დაბრუნებასა	
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და	საკუთარი	თავის	არა	როგორც	ზემოქმედების	ობიექტის,	არამედ	
როგორც	აქტიური	სუბიექტის	აღქმაში.	

2.3. შემთხვევის განხილვა, 30 წუთი

მონაწილეებს	 ვაცნობთ	 ქვევით	 მოყვანილ	 შემთხვევას	 სამედი-
აციო	პრაქტიკიდან:	

შემთხვევის	ზოგადი	აღწერა:	15	წლის	მეგობრებმა	–	გიორგიმ	და	
გივიმ,	რომლებიც	 ერთ	 კლასში	 სწავლობენ	და	 ერთმანეთის	 მეზობ-
ლად	ცხოვრობენ,	ღამით	 გაქურდეს	 სამეზობლოში	 მოქმედი	 სასურ-
სათო	ჯიხური.	გამოძიება	დაიწყო	ჯგუფური	ქურდობის	ფაქტზე,	გა-
მოძიების	პროცესში	დადგინდა	ზარალის	ოდენობა	და	სასამართლომ	
მეგობრებს	არასაპატიმრო	სასჯელი	შეუფარდა.	სასურსათო	ჯიხურის	
მეპატრონე	48	წლის	ქალია	–	ეთერი.	იგი	არ	დაკმაყოფილდა	საქმის	
შედეგებით	 და	 ითხოვს	 დამატებით	 თანხას,	 რამდენადაც	 ჯიხური-
დან	წაღებული	ყველა	პროდუქტი	არ	დაუბრუნდა,	და	შესაბამისად,	
თვლის,	რომ	სრულფასოვანი	ანაზღაურება	ვერ	მიიღო.	შემთხვევა	მე-
დიაციის	წარმართვის	მიზნით	გადაეცა	მედიატორს.

მხარეები:

გიორგი:	გიორგის	ყავს	უმცროსი	და-ძმა,	ოჯახში	სულ	სამი	შვი-
ლია,	 მამამისი	 მუშაობს	 მშენებლობაზე,	დედა	–	 სკოლის	დამლაგებ-
ლად,	ოჯახი	უკიდურესად	გაჭირვებულია,	მათ	არა	აქვთ	შესაძლებ-
ლობა	რაიმე	დამატებით	აუნაზღაურონ	დაზარალებულს.	არც	რაიმე	
პერსპექტივა	 ჩანს,	 რომ	 მატერიალური	 მდგომარეობა	 გაუუმჯობეს-
დებათ.	ქურდობის	საღამოს	გიორგის	შეყვარებულის	დაბადების	დღე	
იყო,	 მას	 „არ	 უნდოდა	 ხელცარიელი	 მისვლა“	 და	 გივიკო	დაიყოლია	
ჯიხური	გაეტეხათ	და	დაბადების	დღეზე	ტკბილეულით	და	სხვა	სანო-
ვაგით	„ხელდამშვენებულები“	მისულიყვნენ.	

გივი:	გივი	და	დედამისი	მარტო	ცხოვრობენ,	მამა	უკვე	სამი	წე-
ლია	რაც	ციხეშია	–	მთვრალ	მდგომარეობაში	ჩხუბის	დროს	კაცი	დაჭ-
რა.	დედა	მუშაობს	ერთერთ	მსხილ	სუპერმარკეტში,	ორ	ცვლაში,	რომ	
ოჯახი	არჩინოს	და	ციხეში	მყოფ	მეუღლესაც	დაეხმაროს.	ბიჭი,	პრაქ-
ტიკულად,	მარტო	იზრდება.	არც	მათ	აქვთ	დამატებითი	თანხის	გა-
დახდის	საშუალება.	დედა	სასოწარკვეთილებაშია	–	მეუღლე	ციხეში	
ყავს	და	ახლა	უკვე	შვილმაც	ჩაიდინა	დანაშაული.	ეშინია,	გივი	კრი-
მინალურ	გზას	არ		დაადგეს.	არ	იცის	რა	იღონოს,	რომ	ამას	აარიდოს,	
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სასოწარკვეთილებაშია,	 თავს	 გამოუვალ	 მდგომარეობაში	 გრძნობს	
და	ღამ-ღამობით	ტირის.	გივი	თვითონაც	განიცდის,	დედაც	ეცოდება	
–	იცის,	რომ	ნერვიულობს.	ნანობს,	რომ	გიორგის	ჯიხურის	გატეხვა	
არ	გადააფიქრებინა.

ეთერი:	ეთერი	მარტოხელა	დედაა,	ქმარი	არასდროს	ყოლია,	ყავს	
12	წლის	ქალიშვილი.	ის	ინიციატივიანი	ქალია	და	მოახერხა	ჯიხურის	
დადგმა	და	ამუშავება,	თუმცა	ახლაც	ისტუმრებს	ჯიხურის	დადგმის	
ვალს.	იგი	პროდუქტს	რეგულარულად	ლილოს	ბაზრობაზე	ყიდულობს	
და	ბაზრობიდან,	ფაქტობრივად,	თვითონ	ეზიდება	მძიმე	ჩანთებს	ჯი-
ხურამდე,	დამხმარე	არავინ	ყავს.	ყველაფერი,	რასაც	აკეთებს,	მძიმე	
შრომის	ფასად	უჯდება,	მაგრამ	ის	აზრი,	რომ	გოგონას	ზრდის,	ამხ-
ნევებს	და	დაუღალავად	შრომობს.	ჯიხურის	გაქურდვამ	ის	აზარალა	
არა	მარტო	ფინანსურად.	მიღებულმა	თანხამ	მართლაც	ვერ	აუნაზღა-
ურა	ზარალი,	მითუმეტეს	რომ	ჯიხურს	კედელი	დაუზიანდა,	რითიც,	
ფიქრობს,	რომ	სხვა	სამართალდამრღვევები	ისარგებლებენ	და	უფრო	
ადვილად	გატეხავენ	ჯიხურს.	ჯიხურის	გაუქრდვის	შემდეგ	ეთერი	ძა-
ლიან	ნერვიული	გახდა,	დაუცველობის	განცდა	გაუჩნდა,	ღამე	ცუდად	
სძინავს,	იმიტომ	რომ	შფოთავს	იმაზე,	რომ	კვლავ	არ	გაქურდონ.	ძა-
ლიან	გაბრაზებულია	გიორგის	და	გივის	ოჯახებზე,	ზარალი	რომ	არ	
აუნაზღაურეს.	გარდა	ამისა,	გაგებული	აქვს,	რომ	გივის	მამა	სასჯე-
ლაღსრულების	დაწესებულებაშია	და	ეშინია,	რომ	ბიჭი	თუ	კრიმინა-
ლურ	გზას	დაადგა,	შეიძლება	კიდევ	არაერთხელ	აზარალოს.	

მონაწილეებს	ეძლევათ	დავალება	იმსჯელონ	და	პასუხი	მონახონ	
შემდეგ	შეკითხებზე:

•	 როგორ	შეიძლება	მედიატორმა	დააინტერესოს	დაზარალებუ-
ლი	ჩაერთოს	მედიაციის	პროცესში?	როგორია	დაზარალებუ-
ლის	პოზიცია?	რა	შეიძლება	იყოს	ჩართვის	ინტერესი?

•	 როგორ	 შეიძლება	 მედიატორმა	 დააინტერესოს	დამზარალე-
ბელი	მხარე	და	მათი	კანონიერი	წარმომადგენლები	ჩაერთონ	
მედიაციის	პროცესში?	როგორია	მათი	(გიორგი	და	მისი	ოჯა-
ხი,	გივი	და	მისი	ოჯახი)	პოზიცია?	რა	შეიძლება	იყოს	თითოე-
ულისთვის	ჩართვის	ინტერესი?

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი

•	 Moore, Christopher (2014). The Mediation Process. Practical 
strategies for Resolving Conflict. 4th Edition. John Wiley and Sons Inc. 
New York., Pp: 240-244.



102

•	 Umbreit, Mark, Lewis, Ted (2015). Dialogue-driven Victim-Offender 
Mediation. Center of restorative Justice and Peacemaking, University 
of Minnesota. Pp: 91-198. http://www.antoniocasella.eu/restorative/
Umbreit_Lewis_2015.pd 

გამოყენებული ლიტერატურა:

Handbook on Restorative Justice Programs (2020). United Natioans Office on 
Drugs and Crime. 

Lederach, John Paul & Moiese, Michelle (2009). Conflict Transformation: A 
Circular Journey With A Purpose. In: New Routes. A Journal for Peace 
Research and Action. 2009, 2(14). Pp: 7-11. https://peacemaker.un.org/
sites/peacemaker.un.org/files/ConfictTransformation_NewRoutes2009.
pdf

Moore, Christopher (2014). The Mediation Process. Practical strategies for Re-
solving Conflict. 4th Edition. John Wiley and Sons Inc. New York. 

Umbreit, Mark, Lewis, Ted (2015). Dialogue-driven Victim-Offender Media-
tion. Center of restorative Justice and Peacemaking, University of Minne-
sota. http://www.antoniocasella.eu/restorative/Umbreit_Lewis_2015.pdf

Umbreit, Mark, Greenwood, Jean (2000). Guidelines for Victim Sensitive Vic-
tim-Offender Mediation: Restorative Justice Through Dialogue. Center 
for Restorative Justice and Peacemaking, Minesota, OVC. 
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თავი IV

აღდგენითი მართლმსაჯულების სამართლებრივი 
რეგულირება საქართველოში1 

ლადო ჯავახიშვილი

ძირითადი მიზანი: სტუდენტებისთვის და მონაწილეებისთვის სამარ-
თლის ზოგადი ცნებების, ტერ მინების, პრინციპების და საქართველო-
ში აღდგენითი მართლმსაჯულების მარეგულირებელი საკითხების 
გაცნობა. 

სტუდენტს და მონაწილეს კურსის მოსმენის შემდეგ:

•	 ექნება	ინფორმაცია	სამართლის	ძირითადი	ცნებების,	ინსტი-
ტუტებისა	და	პრინციპების	თაობაზე;

•	 შეძლებს	ორიენტირებას	სამართლის	სისტემაში;

•	 ეცოდინება	 სისხლის	 სამართლის	 მართლმსაჯულების	 ძირი-
თადი	ტერმინები;

•	 ექნება	ზოგადი	ცოდნა	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროგ-
რამების		მარეგულირებელ	სამართლებრივ	აქტებთან	დაკავ-
შირებით.

სააწავლო აქტივობები და მეთოდოლოგია:

•	 ინტერაქციული	ლექცია;

•	 ჯგუფური	დისკუსია;

•	 გონებრივი	იერიში;

•	 დამოუკიდებელი	მუშაობა.	

1 ამ	თავით	გათვალისწინებულ	სალექციოს	კურსს,	თემის	სპეციფიკიდან	გამომ-
დინარე,	რეკომენდებულია	წარუძღვეს	იურიდიული	პროფესიის	წარმომადგე-
ნელი.
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დროის ჩარჩო:

6	საკონტაქტო	საათი	+	12	საათი	ინდივიდუალური	მუშაობისათვის.	

გეგმა:

1. სესია	1	(4	საათი):	
1.1. სამართლის	ზოგადი	პრინციპები	და	ძირითადი	ცნებები

2. სესია	2	(2	საათი)
2.1. აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სამართლებრივი	რეგუ-

ლირება	საქართველოში

1. სამართლის სისტემა და ზოგადი ცნებები 

მიზანი: სტუდენტებისთვის და მონაწილეებისთვის სამართლის სის-
ტემის, ცნებებისა და ზოგადი პრინციპების გაცნობა. 

კურსის მოსმენის შემდეგ, სტუდენტს/მონაწილეს:

•	 უნდა	 ჰქონდეს	 ინფორმაცია	 სამართლის	 ზოგადი	 ცნებების,	
სისტემის	და	პრინციპების	შესახებ;

•	 უნდა	შეეძლოს	მართლმსაჯულების	სისტემაში	ორიენტირება;

•	 უნდა	შეეძლოს	ძირითადი	ტერმინების	გაგება	და	პრაქტიკაში	
გამოყენება.	

აქტივობა: 

სესია,	დისკუსია,	ინდივიდუალური	მუშაობა.	

რატომ არის მნიშვნელოვანი აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პრაქტიკაში გამოყენების დროს სამართლის ძირითადი ცნებების, 
პრინციპებისა და ტერმინების ცოდნა?

აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სფეროში	მომუშავე	სპეციალის-
ტებისათვის	 ძალზე	 მნიშვნელოვანია	 სამართლის	 ზოგადი	 ჩარჩოს,	
პრინციპებისა	და	ზოგადი	ცნებების	ცოდნა.	მედიაცია	სისხლის	სამარ-
თალში,	საქართველოში	კონვენციური	სისხლის	სამართლის	განუყო-
ფელი	ნაწილია	და	როგორც	მედიატორს,	ასევე	ფასილიტატორს	მუდ-
მივად	აქვს	შეხება	მართლმსაჯულების	სფეროს	სპეციალისტებსა	და	
სამართლებრივ	საკითხებთან.	აქედან	გამომდინარე,	პედაგოგმა	უნდა	
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შეძლოს	და	იურიდიული	გამოცდილებისა	და	ცოდნის	არმქონე	მსმე-
ნელს	მიაწოდოს	ზოგადი	ინფორმაცია	სფეროს,	სამართლის	მნიშვნე-
ლობის,	 ზოგადი	 ცნებების,	 ტერმინებისა	 და	 პრინციპების	 თაობაზე.	
მნიშვნელოვანია,	რომ	სესიის	განმავლობაში	პედაგოგმა	მსმენელებ-
თან	განიხილოს	შემდეგი	თემები:

•	 სამართლის	და	სამართლიანობის	ცნებების	გამიჯვნა;

•	 სამართლის	ნორმა	და	ნიშნები;

•	 სამართლის	დარგები;

•	 დანაშაულის	ცნება	(ქმედება,	მართლწინააღმდეგობა,	ბრალი);

•	 დაუმთავრებელი	დანაშაული;

•	 ჯგუფური	დანაშაული;

•	 დანაშაულის	კატეგორიები;

•	 სასჯელები	სისხლის	სამართალში.

1.1. სამართალი და სამართლიანობა

სამართლის	 მეცნიერება	 შეისწავლის	 სახელმწიფოს	 მიერ	 დად-
გენილ	პოზიციურ	სამართალს.	მეცნიერთა	მოსაზრებით,	სამართალი	
საფუძველს	 იღებს	 სამართლიანობისაგან	 და	 ზოგადად	 მიჩნეულია,	
რომ	სამართლის	ნორმა	სამართლიანია,	მაგრამ	პრაქტიკაში	ეს	ყველა	
შემთხვევაში	აუცილებელი	არაა,	ასე	იყოს,	რადგანაც	შესაძლებელია,	
სამართლის	ნორმა	იყოს	უსამართლოც.	ამის	მიზეზი	კი	სამართლიანო-
ბის	განსხვავებული	აღქმაა.	

რას	ნიშნავს	სამართლიანობა?	სამართლიანობა	უმეტესად	ადამი-
ანის	შინაგანი	განცდაა,	ინდივიდუალური	აღქმა	მოვლენებისა	და	ქმე-
დებების	 მიმართ,	 რომელიც	თითოეულ	 ადამიანში	 განსხვავებულად	
ყალიბდება	 შინაგანი	 და	 გარემო	 ფაქტორების	 ურთიერთქმედებით.	
მეცნიერულ	 წრეებშიც	 დღემდე	 ვერ	 ჩამოყალიბდა	 სამართლიანო-
ბის	ზოგადი,	უნივერსალური	ცნება,	 გამომდინარე	 იქიდან,	რომ	 იგი	
მთლიანად	შეფასებით	კატეგორიას	წარმოადგენს.	სამართლიანობის	
აღქმა	ერთსა	და	იმავე	საზოგადოებაში,	მიკროსოციუმშიც	კი,	შესაძ-
ლებელია	განსხვავებული	იყოს.	

ამ	აქტივობის	დროს	პედაგოგმა,	დისკუსიის	გზით,	უნდა	მიიყვა-
ნოს	მსმენელები	იმ	დასკვნამდე,	რომ	ერთ	კონკრეტულ	დილემას	შე-
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საძლებელია	რამდენიმე	სამართლიანი	გადაწყვეტა	ჰქონდეს,	მაგრამ	
სამართლებრივად	ითვლება	მხოლოდ	ის,	რომელსაც	ადგენს	კონკრე-
ტული	ნორმა.	სამართლის	ნორმა,	მიუხედავად	იმისა,	რომ	შეიძლება	
კონკრეტული	ინდივიდისთვის	უსამართლო	იყოს,	მაინც	მოქმედია.	აქ-
ტივობის	დროს	შესაძლებელია	კაზუსის	გამოყენება	და	ჯგუფური	სა-
ვარჯიშოს	ორგანიზება,	ალტერნატივად	შესაძლებელია	კონკრეტულ	
კაზუსზე	დისკუსიის	ფორმატში	მუშაობა,	მონაწილეთა	მოსაზრებების	
შეკრება	და	 განხილვა.	 საერთო	ჯამში,	 პედაგოგმა	 უნდა	 აღნიშნოს,	
რომ	 მონაწილეთა	 ყველა	 მოსაზრება	 შესაძლებელია	 იყოს	 სამართ-
ლიანი,	მაგრამ	შეჯამებისას	მიუთითოს,	რომ,	თუ	სამართლებრივად	
მივუდგებით,	ამ	კაზუსს	მხოლოდ	ერთი	ახსნა	ექნება	–	ის,	რაც	მითი-
თებულია	სამოქალაქო	კოდექსში.

შეჯამებისას	 აუცილებლად	 ხაზი	 უნდა	 გაესვას,	 რომ	 ზოგადად	
სამართლის	ნორმას	აწესებს	სახელმწიფო	და	იგი	მოქმედებს	იმ	შემ-
თხვევაშიც,	როდესაც	სამართლიანი	არაა.	აქედან	გამომდინარე,	შე-
საძლებელია	 არსებობდეს	 კანონიერი	 უსამართლობაც,	 მიუხედავად	
ამისა,	 ჩვენ	 ყველანი	 მაინც	 ვალდებული	ვართ,	დავემორჩილოთ	მას	
მანამ,	სანამ	არ	გაუქმდება2.

1.2. სამართლის ნორმის ცნება და ნიშნები

სამართლის	ზუსტი	ცნება,	რომელსაც	ყველა	მეცნიერი	აღიარებ-
და,	ბევრი	მცდელობის	მიუხედავად,	დღემდე	არ	არის	ჩამოყალიბებუ-
ლი.	ამას	არაერთი	მიზეზი	აქვს.	თუმცა	უმთავრესი	ალბათ	ისაა,	რომ	
სამართალი	მუდმივ	ტრანსფორმაციას	განიცდის,	იგი	მუდამ	იცვლე-
ბა	დროსა	და	საზოგადოებასთან	ერთად.	თუ	ჩვენს	დროში	არსებულ	
რეალობას	 გავითვალისწინებთ,	 შეიძლება	 ითქვას,	 რომ	 სამართალი	
არის	სახელმწიფოს	მიერ	დადგენილი	შესასრულებლად	სავალდებუ-
ლო	ქცევის	წესების	ერთობლიობა	(პოზიტიური	სამართლის	ცნება).

მიჩნეულია,	 რომ	 სამართალს	 ახასიათებს	 შემდეგი	 ნიშნები:	 იგი	
ადგენს	ქცევის	წესს,	ეს	წესი	ზოგადსავალდებულოა,	აქვს	მოქმედების	
პრეტენზია	და	შესაძლებელია	მისი	იძულებით	შესრულების	უზრუნ-
ველყოფა	სახელმწიფოს	ჩარევით.	

აქტივობის	დროს	პედაგოგმა	უნდა	იზრუნოს	იმაზე,	რომ	მონაწი-
ლეებმა	გააცნობიერონ	სამართლისა	და	მისი	შემადგენელი	ნაწილე-
ბის	ნორმების	დანიშნულება.	მათ	უნდა	განემარტოთ,	რომ	სამართალი	

2 ხუბუა	გ.,	სამართლის	თეორია,	თბილისი,	2014,	66-69.
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შედგება	ნორმებისაგან;	ნორმა	კი,	თავის	მხრივ,	დღევანდელ	რეალო-
ბაში	მიიჩნევა,	რომ	არის	სათანადო	და	უფლებამოსილი	სახელმწიფო	
ორგანოს	მიერ,	სათანადო	წესით	მიღებული	ქცევის	წესი,	რომელიც	
მიმართულია	მომავლისაკენ	და	პირთა	წრეს	უდგენს	შეზღუდვას.	იგი	
სრულდება	ნებაყოფლობით	ან	სახელმწიფოს	აქვს	ბერკეტი,	რომ	იგი	
იძულებით	აღასრულოს.

1.3. სამართლის დარგები

პედაგოგმა	 მსმენელებს	 უნდა	 აუხსნას	 სამართლის	 დარგების	
მნიშვნელობა	და	 მათ	შორის	განსხვავება.	ზოგადად,	დარგობრივად	
გამოყოფენ	საჯარო	და	კერძო	სამართალს	და	მათი	განსხვავება	მარ-
ტივი	საქმე	არ	არის,	ამის	შესახებ	სამართლის	მეცნიერებაში	არაერთი	
თეორია	არსებობს,	თუმცა,	შეიძლება	ითქვას,	რომ	ვერც	ერთი	მათ-
განი	ზუსტ	გამიჯვნას	ამ	ორ	დარგს	შორის	ვერ	ახდენს.	საჯარო	და	
კერძო	 სამართლის	 გამიჯვნის	 მცდელობები	 უძველეს	დროშიც	 იყო,	
ჯერ	 კიდევ	რომის	 სამართალი	ცდილობდა	 ამას.	რომის	 სამართლის	
მიხედვით,	საჯარო	სამართალი	იყო	ის,	რაც	უკავშირდებოდა	რომის	
სახელმწიფოს,	ხოლო	კერძო	სამართალი	ის,	რაც	მიმართული	იყო	ინ-
დივიდების	ურთიერთობისკენ.	საჯარო	და	კერძო	სამართლის	ძირი-
თადი	განმასხვავებელი	ნიშანი,	შეიძლება	ითქვას,	რომ	სწორედ	ესაა.	
კერძო	სამართალისთვის	მნიშვნელოვანია	აღიაროს	პირადი	ავტონო-
მია.	ამის	მიხედვით,	ადამიანი	არის	ინდივიდი	და	იგი	მოქმედებს	საკუ-
თარი	ნება-სურვილითა	და	პასუხისმგებლობით.	საჯარო	სამართალში	
კი	პირიქითაა	–	უმნიშვნელოვანესია	კანონით	შებოჭვა,	საჯარო-სა-
მართლებრივ	 ურთიერთობებში	 უფლება-მოვალეობები	 განისაზღვ-
რება	არა	მხარეთა	ნებით,	არამედ	კანონით.

კერძო	 სამართალს	 მიეკუთვნება,	 მაგალითად,	 სამოქალაქო	 სა-
მართალი,	რომელიც	დაფუძნებულია	თანასწორი	 პირების	ურთიერ-
თობაზე,	 იგი	 არეგულირებს	 როგორც	 იურიდიულ,	 ასევე	 ფიზიკურ	
პირებს	შორის	ურთიერთობას.	საჯარო	სამართალს	მიეკუთვნება,	მა-
გალითად,	ადმინისტრაციული	სამართალი,	რომელიც	არეგულირებს	
სახელმწიფო	ორგანოების	ფუნქციონირების	წესებს.	მაგალითად,	სის-
ხლის	სამართალი	და	სხვა.	აქვე	უნდა	აღინიშნოს,	რომ	არსებობს	დარ-
გები,	რომელთა	სრული	გამიჯვნაც	ვერ	ხერხდება,	 ისინი	თანაბრად	
მიეკუთვნება	როგორც	კერძო,	ასევე	საჯარო	სამართალს3.

3 	ხუბუა	გ.,	სამართლის	თეორია,	თბილისი,	2014,	205-210.
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1.4. დანაშაული

დღეს	მოქმედი	ქართული	სისხლის	სამართალი	ეფუძნება	სამსა-
ფეხურიან	სისტემას,	რომლის	მიხედვითაც,	დანაშაულს	აქვს	სამი	ძი-
რითადი	ელემენტი:	ქმედება,	მართლწინააღმდეგობა,	ბრალი.

1. ქმედება	–	ეს	არის	პირის	მიერ	სს	კოდექსის	კერძო	ნაწილით	
გათვალისწინებულ	ნორმასთან	პირის	 მიერ	ჩადენილი	ქმედე-
ბის	შესაბამისობის	დადგენა.

2. მართლწინააღმდეგობა	–	პირის	მიერ	ჩადენილი	ქმედების	წი-
ნაღმდეგობრიობა	 კულტურულ,	 მორალურ	 ნორმებთან.	 ამ	
ეტაპზე	უნდა	დადგინდეს	ქმედების	გასაკიცხაობა.

3. ბრალი	–	ქმედების	გასაკიცხაობის	დადგენის	შემდეგ,	მოსამარ-
თლის,	როგორც	სახელმწიფოს	წარმომადგენლის	მიერ	მართლ-
საწინააღმდეგო	ქმედების	ჩამდენი	პირის	გაკიცხვა	ამ	ქმედების	
ჩადენის	გამო.

პედაგოგმა	ყოველივე	ზემოაღნიშნული	უნდა	განიხილოს	სქემის	
მიხედვით,	 დანაშაულის	 შემადგენლობის	 ვიზუალიზაცია	 მონაწი-
ლეებს	ძალიან	ეხმარება	აღქმაში.	სასურველია	სქემის	ეტაპობრივად	
ჩამოწერა	და	ისრებისა	და	სხვადასხვა	ფერის	მარკერების	გამოყენე-
ბა.	სქემა	უნდა	დაიხაზოს	პრაქტიკული	მაგალითის	გამოყენებით.	პე-
დაგოგმა	უნდა	აირჩიოს	განზრახ	დამთავრებული	დანაშაულის	მარ-
ტივი	მაგალითი	და	იმის	მიხედვით	დახაზოს	სქემა.

1. ქმედება

1.1. ქმედების	ობიექტური	შემადგენლობა	

•	 სუბიექტი

•	 მოქმედება

•	 ობიექტი

•	 შედეგი

•	 მიზეზობრივი	კავშირი

1.2. ქმედების	სუბიექტური	შემადგენლობა4

4 განზრახვისა	და	გაუფრთხილებლობის	საკითხი,	არაიურისტისათვის	მარტივად	
აღქმადია	ქმედების	სუბიექტური	შემადგენლობის	ეტაპზე.	შესაბამისად,	მიზან-
შეწონილად	მივიჩნევთ	მოცემული	თემების	აქ	განხილვას,	რაც	შესაძლებელია	
ეწინააღმდეგებოდეს	მეცნიერების	გარკვეული	ნაწილის	აზრს.
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•	 	 მოტივი,	ემოცია,	მიზანი

•	 	 განზრახვა,	გაუფრთხილებლობა

2. მართლწინააღმდეგობა

3. ბრალი

1.5. დაუმთავრებელი დანაშაული

პედაგოგმა	 აქტივობის	ფარგლებში	 მონაწილეებს	 უნდა	 აუხსნას	
დანაშაულის	 ჩადენის	 ეტაპები.	 ამისათვის	 უნდა	 გამოიყენოს	 ვიზუ-
ალური	 სქემა,	რაც	უფრო	აადვილებს	 აღქმადობას.	 პირველ	ეტაპზე	
საუბარი	უნდა	წარიმართოს	განზრახვის	გამომჟღავნებაზე.

განზრახვის	გამომჟღავნება	–	ეს	არის	ის	ეტაპი,	როდესაც	იწყება	
დანაშაულის	ჩადენა.	ეს	არის	მხოლოდ	და	მხოლოდ	აზროვნების	ეტა-
პი,	 სადაც	 პირი	 ამჟღავნებს	 განზრახვას.	 კანონმდებელი	 კი	 გარკვე-
ული	ქმედებისთვის	ან	საფრთხის	შექმნისთვის	აწესებს	დასჯადობას,	
სურვილისთვის	 დასჯადობა	 გამორიცხულია	 დღევანდელი	 კანონმ-
დებლობით.	შემდეგი	ეტაპი	არის	უკვე	დანაშაულის	მომზადება,	მას	
კი	მოსდევს	დასრულებული	დანაშაული	ან	მცდელობა.

დაუმთავრებელი	დანაშაულის	ერთ-ერთი	სახეა	მომზადება.	მომ-
ზადებად	 ითვლება	 დანაშაულის	 ჩადენისათვის	 პირობების	 განზრახ	
შექმნა.	მომზადება	დასჯადია	მხოლოდ	გარკვეული	კატეგორიის	და-
ნაშაულებისათვის.	მოსამზადებელი	საქმიანობა	შეიძლება	სხვადასხვა	
ქმედებით	გამოვლინდეს,	რაც	დამოკიდებულია	მრავალ	ფაქტორზე.	

მომზადებასთან	 შედარებით	 უფრო	 საშიშია	 დანაშაულის	 მცდე-
ლობა,	როდესაც	პირი	მომზადების	ეტაპიდან	უკვე	ქმედების	განხორ-
ციელებაზე	 გადადის.	 დანაშაულის	 მცდელობად	 ითვლება	 განზრახი	
ქმედება,	 რომელიც	 უშუალოდ	 მიმართული	 იყო	 დანაშაულის	 ჩასა-
დენად,	მაგრამ	დანაშაული	ბოლომდე	არ	იქნა	მიყვანილი.	მცდელობა	
დანაშაულის	 მომზადებისა	და	დამთავრებული	დანაშაულის	შუალე-
დური	რგოლია,	მაგრამ	არაა	აუცილებელი,	რომ	ყველა	დანაშაულმა	
მომზადების	ეტაპი	გაიაროს.	დანაშაულის	მცდელობისას	სამართლით	
დაცულ	სიკეთეს	 ექმნება	რეალური	 საფრთხე,	რადგანაც	 პირი	უკვე	
ახორციელებს	დანაშაულის	 ჩადენისათვის	 საჭირო	 ქმედებას.	 მცდე-
ლობა	შეიძლება	იყოს	ორი	სახისა	–	დაუმთავრებელი	და	დამთავრე-
ბული.	 დაუმთავრებელი	 მცდელობისას	 ჯერ	 კიდევ	 არ	 არის	 ყველა	
მოქმედება	შესრულებული,	რამაც	დანაშაულებრივი	შედეგი	უნდა	გა-
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მოიწვიოს,	დამთავრებულისას	კი	მოქმედება	შესრულებულია,	მაგრამ	
შედეგი	არ	მოჰყვა	რაიმე	მიზეზის	გამო.

აქტივობის	 განხორციელებისას	 აუცილებელია,	 პედაგოგმა	 თი-
თოეულ	საკითხზე	მონაწილეების	აქტიური	ჩართულობით	განიხილოს	
პრაქტიკული	მაგალითები.

1.6. ჯგუფური დანაშაული

როდესაც	ორი	ან	მეტი	პირი	სჩადის	დანაშაულს,	ისინი	შეიძლე-
ბა	იყვნენ	ამსრულებლები	ან	თანამონაწილეები.	ამსრულებელია	ის,	
ვინც	უშუალოდ	ჩაიდინა	დანაშაული	ან	სხვასთან	ერთად	უშუალოდ	
მონაწილეობდა	მის	ჩადენაში.	აგრეთვე	ის,	ვინც	დანაშაული	ჩაიდინა	
სხვა	ისეთი	პირის	მეშვეობით,	რომელსაც	ამ	კოდექსის	მიხედვით	ასა-
კის,	შეურაცხადობის	ან	სხვა	გარემოების	გამო	არ	დაეკისრება	სის-
ხლისსამართლებრივი	 პასუხისმგებლობა.	 რაც	 შეეხება	 დანაშაულში	
თანამონაწილეობას,	 აქ	შეიძლება	არსებობდეს	რამდენიმე	სახე.	და-
ნაშაულში	თანამონაწილეებად	ითვლებიან	ორგანიზატორი,	წამქეზე-
ბელი	და	დამხმარე.	დანაშაულის	უშუალო	 ამსრულებელია	 ის,	 ვინც	
დანაშაულის	შემადგენლობას	უშუალოდ	საკუთარი	გონებით	და	ხე-
ლით	ახორციელებს.	ორგანიზატორია	ის,	ვინც	მოაწყო	დანაშაულის	
ჩადენა,	ხელმძღვანელობდა	მის	განხორციელებას;	აგრეთვე	ის,	ვინც	
შექმნა	ორგანიზაციული	ჯგუფი	 ან	 ხელმძღვანელობდა	 მას.	დანაშა-
ულის	 ორგანიზატორი	 თანამონაწილეთა	 და	 თანაამსრულებელთა	
შორის	უმთავრესი	ფიგურაა.	წამქეზებელია	ის,	ვინც	სხვა	დაიყოლია		
დანაშაულის	ჩასადენად.	დანაშაულის	ჩადენაზე	დაყოლიება	ნიშნავს	
ამსრულებელში	დანაშაულის	ჩადენის	გადაწყვეტილების	წაქეზებას.	
დამხმარეა	ის,	 ვინც	ხელი	შეუწყო	დანაშაულის	ჩადენას.	დახმარება	
შეიძლება	გამოიხატოს	ძალიან	ბევრი	სახით,	მთავარია,	რაიმე	სახის	
დახმარება	გაეწიოს.

კოდექსის	მიხედვით,	არსებობს	ჯგუფური	დანაშაულის	სამი	სახე:	
წინასწარ	შეთანხმების	გარეშე,	წინასწარ	შეთანხმებით	და	ორგანიზე-
ბული.	დანაშაული	ჯგუფის	მიერაა	ჩადენილი,	თუ	მის	განხორციელე-
ბაში	წინასწარ	შეუთანხმებლად	მონაწილეობდა	ორი	ან	მეტი	ამსრუ-
ლებელი.	ჯგუფური	დანაშაულის	მეორე	სახეა	ორი	ან	მეტი	პირის	წი-
ნასწარი	შეთანხმებით	შეკავშირება	დანაშაულის	ჩასადენად.	დანაშა-
ული	ორგანიზებული	ჯგუფის	მიერაა	ჩადენილი,	თუ	იგი	განახორცი-
ელა	დროის	განსაზღვრულ	პერიოდში	არსებულმა,	შეთანხმებულად	
მოქმედმა,	სტრუქტურული	ფორმის	მქონე	ჯგუფმა,	რომლის	წევრები	
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წინასწარ	შეკავშირდნენ	ერთი	ან	რამდენიმე	დანაშაულის	ჩასადენად	
ან	რომელთა	მიზანია	პირდაპირ	ან	არაპირდაპირ	ფინანსური	ან	მა-
ტერიალური	სარგებლობის	უკანონოდ	მიღება.	სტრუქტურული	ფორ-
მის	მქონე	ჯგუფად	მიიჩნევა	ჯგუფი,	რომელიც	არ	არის	შემთხვევით	
შექმნილი	დანაშაულის	დაუყოვნებლივ	ჩასადენად	და	რომელშიც	არ	
არის	აუცილებელი,	ფორმალურად	იყოს	განაწილებული	როლები	მის	
წევრთა	შორის.

1.7. სასჯელები სისხლის სამართალში

სასჯელი,	 შეიძლება	 ითქვას,	 რომ	 არის	 სახელმწიფოს	 რეაქცია	
ჩადენილ	დანაშაულზე.	იგი	სახელმწიფო	იძულების	ღონისძიებაა	და	
მხოლოდ	სასამართლოს	განაჩენის	საფუძველზე	ინიშნება	სახელმწი-
ფოს	 სახელით.	 სასჯელი	 წარმოადგენს	 დანაშაულის	 ანუ	 მართლსა-
წინააღმდეგო	და	ბრალეული	ქმედების	ჩამდენი	პირის	სახელმწიფოს	
მიერ	გაკიცხვას	და	იგი	გარკვეული	პერიოდით	იწვევს	ისეთ	შედეგს,	
როგორიცაა	ნასამართლობა.

სასჯელს	აქვს	მკაცრად	პერსონალური	ხასიათი.	ეს	ნიშნავს,	რომ	
სასჯელი	შეეფარდება	დამნაშავეს	მხოლოდ	მის	მიერ	ჩადენილი	ქმე-
დების	ფარგლებში	და,	შესაბამისად,	ყოველი	სასჯელი	მეტ-ნაკლებად	
ტანჯვასთან,	 შეზღუდვასთან,	 პასუხისგებასთანაა	 დაკავშირებული.	
ღონისძიება,	რომელიც	ამ	 მომენტს	 არ	შეიცავს,	 არაა	 სასჯელი.	 კო-
დექსის	თანახმად,	სასჯელის	მიზანია	სამართლიანობის	აღდგენა,	ახა-
ლი	დანაშაულის	თავიდან	აცილება	და	დამნაშავის	რესოციალიზაცია.

სისხლის	 სამართლის	 კოდექსით	 გათვალისწინებულია	 შემდეგი	
სასჯელები:

1.	 ჯარიმა;
2.	 თანამდებობის	დაკავების	ან	საქმიანობის	უფლების	ჩამორთ-

მევა;
3.	 საზოგადოებისთვის	სასარგებლო	შრომა;
4.	 გამასწორებელი	სამუშაო;
5.	 სამხედრო	პირის	სამსახურებრივი	შეზღუდვა;	
6.	 თავისუფლების	შეზღუდვა;
7.	 ვადიანი	თავისუფლების	აღკვეთა;	
8.	 უვადო	თავისუფლების	აღკვეთა;
9.	 ქონების	ჩამორთმევა.
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სს	 კოდექსის	 მიხედვით,	 სასჯელები	 იყოფა	 ძირითად	 და	 დამა-
ტებით	 სასჯელებად.	 ძირითადია:	 საზოგადოებისთვის	 სასარგებლო	
შრომა,	 გამასწორებელი	 სამუშაო,	 სამხედრო	 პირის	 სამსახურებრი-
ვი	შეზღუდვა,	ვადიანი	და	უვადო	თავისუფლების	აღკვეთა.	ჯარიმა	
და	თანამდებობის	დაკავების	ან	საქმიანობის	უფლების	ჩამორთმევა	
შეიძლება	დაინიშნოს	როგორც	ძირითად,	ისე	დამატებით	სასჯელად,	
ამიტომ	შეიძლება	მათ	შერეული	ტიპის	სასჯელები	ვუწოდოთ.

განვიხილოთ	თითოეული	მათგანი	ცალ-ცალკე.

•	 ჯარიმა	–	ეს	არის	ფულადი	გადასახდელი,	რომელიც	ინიშნება	
კანონით	გათვალისწინებულ	შემთხვევაში.	ჯარიმა	შეიძლება	
დაენიშნოს	 როგორც	 ძირითადი,	 ისე	 დამატებითი	 სასჯელის	
ფორმით.	 სასამართლომ	 ჯარიმა	 უნდა	 დანიშნოს	 ჩადენილი	
დანაშაულის	 სიმძიმისა	 და	 მსჯავრდებულის	 მატერიალური	
მდგომარეობის	გათვალისწინებით.

•	 თანამდებობის	დაკავების	ან	საქმიანობის	უფლების	ჩამორთ-
მევა	 ნიშნავს	 იმას,	 რომ	 მსჯავრდებულს	 ეკრძალება	 ეკავოს	
დანიშვნითი	 თანამდებობა	 სახელმწიფო	 სამსახურში	 ან	 ად-
გილობრივ	 თვითმმართველობისა	 და	 მმართველობის	 ორგა-
ნოებში.

•	 საქმიანობის	უფლების	ჩამორთმევა	ნიშნავს,	რომ	სასამართ-
ლო	განაჩენში	მითითებული	ვადის	განმავლობაში	პირს	ეკრ-
ძალება	გარკვეული	პროფესიული	ან	სხვაგვარი	საქმიანობა.	
ეს	 სასჯელი	 შეიძლება	 გამოყენებულ	 იქნას	 როგორც	 ძირი-
თად,	ისე	დამატებით	სასჯელად.

•	 საზოგადოებისთვის	 სასარგებლო	შრომა	 ნიშნავს	 მსჯავრდე-
ბულისათვის	 თავისუფალ	 დროს	 უსასყიდლო	 შრომას,	 რომ-
ლის	სახეს	განსაზღვრავს	ადგილობრივი	თვითმმართველობის	
ორგანო.	ეს	შეიძლება	იყოს	მოხუცის	ან	ინვალიდის	მოვლა	და	
ზოგიერთი	სხვა	სამუშაო,	რომელიც	არ	მოითხოვს	სპეციალურ	
ცოდნას.	 თუმცა,	 ზოგჯერ	 მსჯავრდებულის	 სპეციალური	
ცოდნის	 უსასყიდლო	 გამოყენებაც	 შეიძლება	 საზოგადოების	
სასარგებლოდ.	ძირითადი	სასჯელის	სახით	იმ	 	შემთხვევაში	
ინიშნება,	თუ	ამ	სასჯელის	შესახებ	პირდაპირაა	მითითებული	
შესაბამისი	მუხლის	სანქციაში.

•	 გამასწორებელი	სამუშაო	სასჯელის	ძირითადი	სახეა	და	გუ-
ლისხმობს	 მსჯავრდებულის	 იძულებით	 ჩაბმას	 შრომაში	 მის	
ძირითად	 სამუშაო	 ადგილზე.	 გამასწორებელი	 სამუშაოს	და-
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ნიშვნისას	მას	ხელფასიდან	სახელმწიფოს	შემოსავალში	განა-
ჩენით	დადგენილი	ოდენობის	თანხა	ექვითება.	

•	 სამხედრო	პირის	სამსახურებრივი	შეზღუდვა	სპეციალურ	სას-
ჯელებს	მიეკუთვნება.	იგი	ინიშნება	მხოლოდ	ძირითადი	სას-
ჯელის	სახით.	

•	 თავისუფლების	 შეზღუდვა	 ნიშნავს	 მსჯავრდებულის	 საზო-
გადოებისგან	 იზოლაციის	 გარეშე	 მოთავსებას	 სპეციალურ	
დაწესებულებაში	 მასზე	 ზედამხედველობით.	 აქ	 მსჯავრდე-
ბულები	არ	განიცდიან	საზოგადოებისგან	მკაცრ	იზოლაციას,	
უფლება	აქვთ	შეხვდნენ	ახლობლებს,	დადონ	გარიგებები,	მი-
იღონ	საშუალო	და	უმაღლესი	განათლება.		

•	 ვადიანი	 თავისუფლების	 აღკვეთა	 ნიშნავს	 მსჯავრდებულის	
საზოგადოებისგან	 იზოლაციას	 და	 კანონით	 განსაზღვრულ	
სასჯელაღსრულების	დაწესებულებაში	მოთავსებას.	ეს	ძირი-
თადი	სასჯელია	და	მისი	გამოყენება	დაიშვება	მხოლოდ	კანო-
ნით	პირდაპირ	განსაზღვრულ	შემთხვევებში.	

•	 უვადო	 თავისუფლების	 აღკვეთა	 არის	 ძირითადი	 სასჯელი,	
რომელიც	მხოლოდ	განსაკუთრებით	მძიმე	დანაშაულის	შემთ-
ხვევაში	შეიძლება	დაინიშნოს.	

პედაგოგმა	მონაწილეებს	უნდა	მიაწოდოს	აგრეთვე	ინფორმაცია	
დანაშაულთა	 ერთობლიობის,	 რეციდივის	 და	 სასჯელთა	 ერთობლი-
ობის	შესახებ;	რა	წესები	მოქმედებს	არსებული	კანონმდებლობის	მი-
ხედვით	და	როგორ	ინიშნება	სასამართლოს	მიერ	სასჯელები	მოცე-
მულ	შემთხვევებში.

საშინაო დავალება:

•	 კაზუსების	ამოხსნა

•	 სავალდებულო	ლიტერატურის	მომზადება	შემდგომი	სესიის-
თვის

სავალდებულო საკითხავი

•	 ხუბუა	გ.,	სამართლის	თეორია

•	 სისხლის	სამართლის	კოდექსის	შესაბამისი	თავები
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1.8.  აღდგენითი მართლმსაჯულების სამართლებრივი რეგულირება 
საქართველოში

დღეისათვის	 არასრულწლოვანთა	 განრიდებისა	 და	 მედიაციის	
პროგრამა	რეგულირდება	შემდეგი	აქტებით:	საქართველოს	კანონი	
„არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულების	კოდექსი“;	საქართველოს	
იუსტიციის	 მინისტრის	 2016	 წლის	 1	 თებერვლის	 ბრძანება	 „არას-
რულწლოვნის	 მიმართ	 განრიდების/განრიდებისა	 და	 მედიაციის	
პროგრამის	გამოყენების	წესისა	და	მხარეებს	შორის	გასაფორმებე-
ლი	ხელშეკრულების	ძირითადი	პირობების	დამტკიცების	შესახებ“;	
საქართველოს	 იუსტიციის,	 საქართველოს	 შინაგან	 საქმეთა	 და	 სა-
ქართველოს	 სასჯელაღსრულებისა	 და	 პრობაციის	 მინისტრების,	
2016	წლის	15	მარტის	ერთობლივი №132/№95/№23	ბრძანება	და	სსიპ	
„დანაშაულის	 პრევენციის,	 არასაპატიმრო	 სასჯელთა	 აღსრულები-
სა	 და	 პრობაციის	 ეროვნული	 სააგენტოს“	 დირექტორის	 ბრძანება	
„არასრულწლოვანთა	განრიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამაში	ჩარ-
თული	მედიატორების	საქმიანობის	წესისა	და	სამუშაო	დოკუმენტა-
ციის	დამტკიცების	შესახებ“.

რაც	 შეეხება	 ახალ,	 სისხლის	 სამართლის	 მედიაციის	 პროგრამას	
მსჯავრდებული	პირებისათვის,	მას	არეგულირებს	სსიპ	„დანაშაულის	
პრევენციის,	არასაპატიმრო	სასჯელთა	აღსრულებისა	და	პრობაციის	
ეროვნული	სააგენტოს“	დირექტორის	ბრძანება	„აღდგენითი	მართლმ-
საჯულების	პროგრამის	–	სისხლის	სამართლის	მედიაციის	საპილოტე	
რეჟიმში	დამტკიცების	შესახებ“.	ეს	პროგრამა	2018	წელს	ამოქმედდა	
და	მისი	ამოქმედებით	სისხლის	სამართლის	მედიაცია	საქართველოში	
უკვე	 წარმოდგენილია	როგორც	დამოუკიდებელი	 მექანიზმი	და	 იგი	
გამოიყენება	განრიდების	პროგრამისაგან	დამოუკიდებლად,	როგორც	
დაზარალებულის	 სერვისი	 ან/და	 მსჯავრდებულის	რესოციალიზაცი-
ისა	და	რეაბილიტაციის	პროგრამა.

2016	წლის	პირველ	იანვარს	ამოქმედებული	არასრულწლოვანთა	
მართლმსაჯულების	 კოდექსი	 ეყრდნობა	 აღდგენითი	 მართლმსაჯუ-
ლების	პრინციპებს,	მისი	მთავარი,	ამოსავალი	პრინციპია	არასრულ-
წლოვნის	 საუკეთესო	 ინტერესი	 და	 კოდექსის	 შესაბამისი	 მუხლები	
პირდაპირ	მიუთითებენ	აღდგენითი	მართლმსაჯულებისა	და	ალტერ-
ნატიული	ღონისძიებების	უპირატესობას.	არასრულწლოვანთა	მართ-
ლმსაჯულების	 კოდექსის	 ამოქმედებით	 კიდევ	 უფრო	 გაუმჯობესდა	
განრიდების/განრიდებისა	 და	 მედიაციის	 პროგრამის	 რეგულირების	
საკითხები.	განრიდების	შესაძლებლობა	გავრცელდა	18-დან	21	წლამ-
დე	პირებზე,	განრიდების	უფლებამოსილება	მინიჭება	სასამართლოს,	
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გაუმჯობესდა	განრიდების	ღონისძიებების	შესახებ	დათქმები,	გაჩნდა	
განრიდების	ახალი	ღონისძიებები	და	სხვა.

მოქმედი	 რეგულაციების	 მიხედვით,	 21	 წელს	 მიუღწეველი	 პი-
რის	განრიდების	უფლებამოსილებას	პროკურორს	წინასასამართლო	
სხდომამდე	 საქართველოს	 არასრულწლოვანთა	 მართლმსაჯულების	
კოდექსის	39-ე	 მუხლის	1-ლი	 ნაწილი	 ანიჭებს,	 ხოლო	ამავე	 მუხლის	
მე-2	 ნაწილის	 თანახმად,	 განრიდების	 უფლებამოსილება	 ასევე	 აქვს	
მოსამართლესაც,	რომელსაც	სწორედ	არასრულწლოვანთა	კოდექსმა	
მიანიჭა	უფლება	–	საქმე	დაუბრუნოს	პროკურორს	პირის	განრიდე-
ბის	 მიზნით.	 ხოლო	 პროკურორი	უკვე	 ვალდებულია,	 განარიდოს	 21	
წელს	მიუღწეველი	პირი.	მოსამართლეს,	არასრულწლოვანთა	მართ-
ლმსაჯულების	 კოდექსის	 მიხედვით,	 განრიდების	 გადაწყვეტილების	
მიღების	უფლება	აქვს	როგორც	საკუთარი	ინიციატივით,	ასევე	მხა-
რის	დასაბუთებული	 შუამდგომლობის	 საფუძველზეც.	 ძალზე	 მნიშვ-
ნელოვანია,	 რომ	 პრაქტიკაში	 მოსამართლეები	 გადაწყვეტილებას	
არა	 მხოლოდ	 მხარის	 შუამდგომლობის	 საფუძველზე	 იღებენ,	 ასევე	
დანაშაულის	 პრევენციის,	 არასაპატიმრო	 სასჯელთა	 აღსრულებისა	
და	პრობაციის	ეროვნული	სააგენტოსაგან	ითხოვენ	განსარიდებელი	
პირის	ინდივიდუალური	შეფასების	ანგარიშს,	რაც	ძალზე	მნიშვნელო-
ვან	როლს	თამაშობს	განრიდების	გადაწყვეტილების	მიღებისას.	

ასევე	ძალზე	მნიშვნელოვან	ფაქტორად	უნდა	ჩაითვალოს	არას-
რულწლოვანთა	მართლმსაჯულების	კოდექსის	მე-8	მუხლის	მე-2	ნაწი-
ლის	ჩანაწერი,	რომლის	მიხედვითაც	არასრულწლოვანთა	საქმეებზე	
პირველ	რიგში	უნდა	 მოხდეს	 განრიდების	 შესაძლებლობის	 განხილ-
ვა	და	უნდა	შეფასდეს,	სისხლისსამართლებრივი	პასუხისმგებლობის	
დაკისრებასა	და	სასჯელის	გამოყენებაზე	უკეთ	უზრუნველყოფს	თუ	
არა	 განრიდება	 არასრულწლოვნის	 რესოციალიზაცია-რეაბილიტა-
ციას	და	დანაშაულის	თავიდან	აცილებას.	ყოველივე	ზემოაღნიშნული	
ქმნის	მაღალ	სტანდარტს,	როგორც	პროკურორისათვის,	ასევე	მოსა-
მართლისათვის	–	შესაბამისი	წინაპირობების	არსებობის	შემთხვევა-
ში	დაასაბუთოს,	რატომ	არ	იყენებს	განრიდებას	და	რატომ	მიიჩნევს	
სისხლისსამართლებრივ	 პასუხისმგებლობას	 უფრო	 მნიშვნელოვნად	
ყოველ	კონკრეტულ	საქმეში.

განვიხილოთ	განრიდების	პროცედურები	ზემოაღნიშნული	დოკუ-
მენტებისა	და	პრაქტიკის	საფუძველზე.	პირველ	ეტაპზე,	მას	შემდეგ,	
რაც	პროკურორი	მიიღებს	განრიდების	წინასწარ	გადაწყვეტილებას,	
იგი	 ხვდება	 არასრულწლოვანს	 და	 მის	 კანონიერ	 წარმომადგენელს	
(ადვოკატის	 ყოლის	 შემთხვევაში,	 მასაც);	 უხსნის	 მათ	 განრიდების	
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პროგრამის	არსს,	სამაგალითო	პირობებს	და	აწვდის	ყველა	საჭირო	
ინფორმაციას.	თანხმობის	მიღების	შემთხვევაში	იგი	ხვდება	დაზარა-
ლებულსაც,	 მასაც	 აწვდის	 განრიდების	 გადაწყვეტილების	 მიღების	
შესახებ	ინფორმაციას	და	აფორმებს	დაზარალებულთან	კონსულტა-
ციის	ოქმს;	 ამის	 შემდეგ	 კი	უხსნის,	 რომ	 მას	დაუკავშირდება	 მედი-
ატორი	 და	 აწვდის	 მოკლე	 ინფორმაციას	 მისი	 საქმიანობის	 შესახებ.	
მომდევნო	ეტაპზე	პროკურორს	გამოაქვს	დადგენილება	განრიდების	
პროცესის	დაწყების	შესახებ,	რის	შემდეგაც	მიმართვას	აგზავნის	3	სა-
მუშაო	დღის	განმავლობაში	დანაშაულის	პრევენციის,	არასაპატიმრო	
სასჯელთა	აღსრულებისა	და	პრობაციის	ეროვნული	სააგენტოს	სო-
ციალური	მუშაკისა	და	მედიატორის	გამოყოფის	მოთხოვნით.	შესაბა-
მისი	სპეციალისტები	ვალდებული	არიან,	2	სამუშაო	დღის	განმავლო-
ბაში	საქმე	დააწერონ	სოციალურ	მუშაკს	და	მედიატორს.	თითოეული	
მათგანი	მხოლოდ	ამის	შემდეგ	იწყებს	მუშაობას.

სოციალურ	მუშაკს	აქვს	10	სამუშაო	დღის	ვადა	იმისათვის,	რომ	
შეაფასოს	არასრულწლოვანი	და	მისი	სოციალური	გარემო;	შეაფასოს	
განსარიდებლის	ბიოლოგიური,	ფსიქოლოგიური	და	სოციალური	ფაქ-
ტორები	და	მოამზადოს	ინდივიდუალური	შეფასების	ანგარიში,	რო-
მელშიც	 დაფიქსირებული	 იქნება	 ყველა	 ზემოაღნიშნული	 ფაქტორი	
და	ასევე	შესთავაზოს	პროკურორს	და,	მედიაციის	შემთხვევაში,	მე-
დიატორსაც	სარეკომენდაციო	პირობები	განრიდებისათვის,	ამასთან	
ერთად,	უნდა	შეფასდეს	განმეორებითი	დანაშაულის	რისკიც.	 სოცი-
ალური	მუშაკის	პარალელურად,	10	სამუშაო	დღის	განმავლობაში	და-
ზარალებულთან	მუშაობს	მედიატორიც,	ამ	ვადაში	იგი	ვალდებულია,	
შეხვდეს	 დაზარალებულს,	 გააცნოს	 მას	 განრიდების	 პროგრამა,	 მი-
აწოდოს	ინფორმაცია	მედიაციის	შესახებ	და	მიიღოს	მისგან	მედიაცი-
აში	ჩართვაზე	გაცნობიერებული	თანხმობა	ან	უარი.	აქვე	უნდა	დავ-
ძინოთ,	რომ	მედიატორს	აქვს	უფლებამოსილება,	თავად	განაცხადოს	
უარი	დაზარალებულის	 მედიაციის	 პროცესში	 ჩართვაზე.	 მოცემული	
გარემოება	შესაძლებელია	სხვადასხვა	მიზეზით	იყოს	განპირობებუ-
ლი,	 მაგალითად,	 დაზარალებულის	 აგრესიულობით,	 მისი	 ცხოვრე-
ბისეული	დამოკიდებულებით	 ან	 სხვა	 ფაქტორებით.	 ზემოხსენებულ	
10	დღის	ვადაში	მედიატორი	ვალდებულია,	დაზარალებულის	უარის	
ან	 მის	 (მედიატორის)	 მიერ	 დაზარალებულის	 პროცესში	 ჩართვაზე	
უარის	 შემთხვევაში,	 შესაბამისი	 ოქმი	 გადაუგზავნოს	 პროკურორს,	
განრიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამის	მენეჯერს	და	აგრეთვე	შეატ-
ყობინოს	სოციალურ	მუშაკს.	სწორედ	ამ	ეტაპზე	წყდება,	განრიდება	
გაგრძელდება	მედიაციით	თუ	მედიაციის	გარეშე.
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პრაქტიკაზე	 დაყრდნობით	 და	 პრაქტიკოსი	 მედიატორების	 ინ-
ფორმაციით,	მათ	ყველაზე	დიდი	შრომა	დაზარალებულის	მედიაციაში	
მონაწილეობაზე	დასათანხმებლად	უწევთ.	ამ	დროს	ისინი	დაზარალე-
ბულთან	მუშაობენ	მოტივაციის	ამაღლების	მიზნით,	რადგან	დაზარა-
ლებულების	მოტივაცია	უმეტეს	შემთხვევაში	ძალიან	დაბალია.	უმე-
ტესობა	მათგანი	ვერ	აცნობიერებს	მედიაციის	დადებით	როლს	რო-
გორც	მისთვის,	ასევე	არასრულწლოვნისათვის.	ხშირად	მოქალაქეებს	
არც	 სმენიათ	 მედიაციის	 შესახებ	 და,	 ბუნებრივია,	 არც	 პროგრამას	
იცნობენ.	 მედიატორებს	დიდი	ძალისხმევის	გაღება	უწევთ	პროგრა-
მის	არსის,	მიზნების,	პრინციპების	ახსნისა	და	დაზარალებულების	მო-
ტივაციის	 ამაღლებისათვის.	თუმცა,	 სსიპ	 „დანაშაულის	პრევენციის,	
არასაპატიმრო	სასჯელთა	 აღსრულებისა	და	 პრობაციის	 ეროვნული	
სააგენტოს“	 გამოქვეყნებული	 სტატისტიკის	 თანახმად,	 დაზარალე-
ბულების	დიდი	ნაწილი	თანხმება	მედიაციას5.	უმეტეს	შემთხვევებში	
მათი	უარი	მოუცლელობითა	და	ზიანის	სიმცირითაა	განპირობებული.	
პრაქტიკაში	არის	შემთხვევები,	როდესაც	თავად	მედიატორი	აფორ-
მებს	უარის	ოქმს,	 ამის	მიზეზი	შეიძლება	სხვადასხვა	იყოს,	მაგალი-
თად,	 დანაშაულის	 შემდეგ	 გასული	 დიდი	 დრო,	 არასრულწლოვნის	
ფსიქოლოგიური	მდგომარეობა	ან,	თუნდაც,	დაზარალებულის	უარი	
მედიატორთან	პირველ	შეხვედრაზეც	კი.	

იმ	 შეთხვევაში,	 თუ	 განრიდება	 გრძელდება	 მედიაციის	 გარეშე,	
სოციალური	 მუშაკის	 მიერ	 მომზადებული	 ინდივიდუალური	 შეფა-
სების	ანგარიშის	მიღებიდან	10	სამუშაო	დღის	ვადა	ეძლევა	პროკუ-
რორს,	იმისათვის,	რომ	უზრუნველყოს	განრიდების	ხელშეკრულების	
გაფორმება.	მოცემულ	ვადაში	შედის	ასევე	ხუთი	სამუშაო	დღე,	რომ-
ლის	განმავლობაშიც	სოციალური	მუშაკი	და	პროკურორი	ვალდებუ-
ლი	არიან,	შეთანხმდნენ	ხელშეკრულების	პირობებზე.	მედიაციის	გა-
რეშე	განრიდების	წარმართვის	შემთხვევაში	პრაქტიკაში	ხელშეკრუ-
ლება	ფორმდება	პროკურატურის	შენობაში,	სადაც	მას	ხელს	აწერენ:	
არასრულწლოვანი,	მისი	კანონიერი	წარმომადგენელი,	პროკურორი	
და	სოციალური	მუშაკი.	იმ	შემთხვევაში,	თუ	არასრულწლოვანს	ჰყავს	
ადვოკატი,	ხელშეკრულებას	ხელს	აწერს	ისიც;	ასევე	შესაძლებელია	
საჭირო	იყოს	თარჯიმნის	ან	სხვა	პირის	დასწრება,	რომლებიც	ხელმო-
წერით	ადასტურებენ	ხელშეკრულებას.

5 სსიპ	 „დანაშაულის	 პრევენციის,	 არასაპატიმრო	 სასჯელთა	 აღსრულებისა	
და	 პრობაციის	 ეროვნული	 სააგენტოს“	 ანგარიში	 განრიდების/განრიდებისა	
და	 მედიაციის	 პროგრამის	 შესახებ,	 2015,	 5.	 იხ.	 <http://ganrideba.ge/res/files/52/
Diversion%20Report_2015.pdf>	[30.06.2016]
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იმ	 შემთხვევაში,	 თუ	 განრიდება	 წარიმართება	 მედიაციით,	 სო-
ციალური	მუშაკის	მიერ	მომზადებული	ინდივიდუალური	შეფასების	
ანგარიშის	მიღებიდან	10	სამუშაო	დღის	ვადა	აქვს	მედიატორს	იმი-
სათვის,	რომ	უზრუნველყოს	მხარეებთან	მედიაციის	მოსამზადებელი	
შეხვედრებისა	და	მედიაციის	კონფერენციის	წარმართვა.	მოცემული	
10	სამუშაო	დღის	განმავლობაში	მედიატორი	ვალდებულია,	ხელშეკ-
რულების	პირობები	შეათანხმოს	პროკურორსა	და	სოციალურ	მუშაკ-
თან,	 შემდეგ	 კი,	 სულ	 მცირე,	 ერთხელ,	 შეხვდეს	 არასრულწლოვანს	
და	დაზარალებულს,	მოამზადოს	ისინი	მედიაციის	კონფერენციისათ-
ვის	და	შემდეგ	ჩაატაროს	მედიაციის	კონფერენცია.	ზემოაღნიშნული	
შეხვედრა	 იმართება	 აუცილებლად	 ნეიტრალურ	ტერიტორიაზე.	და-
ნაშაულის	პრევენციის,	 არასაპატიმრო	სასჯელთა	აღსრულებისა	და	
დანაშაულის	 პრევენციის,	 არასაპატიმრო	 სასჯელთა	 აღსრულებისა	
და	პრობაციის	ეროვნული	სააგენტოს	დირექტორის	ბრძანების	თანახ-
მად,	თბილისში	მედიაციის	მოსამზადებელი	და	საერთო	შეხვედრები	
იმართება	„მედიაციის	სახლში“,	რომელიც	2014	წელს	გაიხსნა	და	არის	
სპეციალურად	 მოწყობილი	 სივრცე	 მედიაციისათვის;	 უზრუნველყო-
ფილია	 კომფორტული	 ოთახები	 მოსამზადებელი	 შეხვედრებისა	 და	
მედიაციის	 კონფერენციისთვის.	 რაც	 შეეხება	 კონფერენციის	 მიმდი-
ნარეობას,	მას	წარმართავს	მედიატორი.	შეხვედრას	ესწრებიან	არას-
რულწლოვანი,	მისი	კანონიერი	წარმომადგენელი,	ადვოკატი	(ასეთის	
არსებობის	შემთხვევაში)	და	დაზარალებული.	მედიაციის	კონფერენ-
ციას,	სურვილის	შემთხვევაში,	შესაძლოა,	დაესწროს	პროკურორი	და	
სოციალური	მუშაკიც,	რაც	ასევე	მნიშვნელოვან	ცვლილებად	შეიძლე-
ბა	 ჩაითვალოს	 არასრულწლოვანთა	 მართლმსაჯულების	 კოდექსის	
ამოქმედების	შემდეგ.	

მედიაციის	კონფერენციის	დროს	ყველა	დამსწრე	პირს	რიგრიგო-
ბით	ეძლევა	სიტყვის	წარმოთქმის	საშუალება.	რიგითობას	წინასწარ	
განსაზღვრავს	მედიატორი.	პრაქტიკოსი	მედიატორების	თქმით,	ძალ-
ზე	 მნიშვნელოვანია	 აგრეთვე	 მონაწილეების	 განლაგება	 კონფერენ-
ციის	 მსვლელობისას.	 არასრულწლოვანი	 და	 დაზარალებული	 უნდა	
ისხდნენ	პირისპირ	მედიატორის	მარჯვნივ	და	მარცხნივ.	არასრულწ-
ლოვნის	გვერდით	უნდა	იჯდეს	მისი	კანონიერი	წარმომადგენელი	და	
სოციალური	 მუშაკი,	დაზარალებულის	 გვერდით	 კი	 –	 პროკურორი.	
კონფერენციის	დროს	მონაწილეები	გულწრფელად	საუბრობენ	მომხ-
დარი	ფაქტის	შესახებ,	გამოხატავენ	ემოციებს	და	მოსაზრებებს.	მედი-
აციის	საერთო	შეხვედრაზე	დაუშვებელია	არასრულწლოვნის	პიროვ-
ნების	გაკიცხვა.	ამ	დროს	საუბარი	ეხება	მხოლოდ	ქმედებას	და	არა	
თავად	არასრულწლოვნის	პიროვნებას.	ასევე	დაუშვებელია	აგრესი-
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ული	და	დირექტიული	ტონით	საუბარი.	სიტუაციის	დაძაბვის	შემთ-
ხვევაში	 მედიატორი	 უფლებამოსილია,	 გამოაცხადოს	 შესვენება	 და	
მხარეები	გაიყვანოს	ცალ-ცალკე	ოთახებში,	შემდეგ	ისევ	დააბრუნოს	
და	გააგრძელოს	მედიაციის	კონფერენცია.	საერთო	შეხვედრის	დასას-
რულია	ხელშეკრულების	ხელმოწერა	ყველა	დამსწრე	პირის	მიერ.	

რაც	 შეეხება	 განრიდებისა	 და	 მედიაციის	 ხელშეკრულებას,	 ეს	
არის	 სამოქალაქო	ტიპის	 ხელშეკრულება,	 რომლის	 ხანგრძლივობის	
ვადა	 შეიძლება	 იყოს	 1-დან	 12	 თვემდე.	 მასში	 ასახულია	 მხარეების	
ვალდებულებები.	 განრიდების/განრიდებისა	 და	 მედიაციის	 ხელშეკ-
რულების	გაფორმების	შემდეგ	ხელშეკრულებით	განსაზღვრული	პი-
რობების	არასრულწლოვნის	მიერ	შესრულების	მონიტორინგს	ახორ-
ციელებს	 სოციალური	 მუშაკი,	 რომელიც	 	 ხვდება	 მას	 გარკვეული	
პერიოდულობით,	ესაუბრება	მომხდარი	ფაქტის	შესახებ	და	მუშაობს	
მასთან	დანაშაულის	 გაცნობიერებაზე.	 იგი	 ასევე	 ამოწმებს	 ხელშეკ-
რულების	პირობების	შესრულების	მიმდინარეობას.	ზემოაღწერილის	
თაობაზე	 წერს	 ყოველთვიურ	 ანგარიშს,	 რომელიც	 ეგზავნება	 პრო-
კურორს.	თავად	 პროკურორი	 კი	 ვალდებულია,	 სულ	 მცირე,	 3	თვე-
ში	ერთხელ	შეხვდეს	 არასრულწლოვანს.	 არსებობს	 ალბათობა,	რომ	
არასრულწლოვანმა	არ	გამოიყენოს	მიცემული	შანსი	და	დაარღვიოს	
ხელშეკრულების	პირობა.	 ასეთ	შემთხვევაში,	თუ	პირობა	უხეშადაა	
დარღვეული,	 პროკურორი	 არასრულწლოვანთან	 და	 მის	 კანონიერ	
წარმომადგენელთან	 გასაუბრების	 შემდეგ,	 ყველა	 გარემოების	 გათ-
ვალისწინებით,	უფლებამოსილია,	 შეწყვიტოს	განრიდების/განრიდე-
ბისა	და	მედიაციის	ხელშეკრულება	და	საქმე	წარმართოს	სასამართ-
ლოში	ტრადიციული	მართლმსაჯულების	გზით.

სისხლის	სამართლის	მედიაციის	პროგრამას	მსჯავრდებული	პი-
რებისათვის	 არეგულირებს	 სსიპ	 „დანაშაულის	 პრევენციის,	 არასა-
პატიმრო	 სასჯელთა	 აღსრულებისა	 და	 პრობაციის	 ეროვნული	 სა-
აგენტოს“	 დირექტორის	 ბრძანება	 „აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	
პროგრამის	 –	 სისხლის	 სამართლის	 მედიაციის	 საპილოტე	 რეჟიმში	
დამტკიცების	 შესახებ“,	 მოცემული	 ბრძანების	 თანახმად,	 სააგენტო	
უფლებამოსილია	 წარმართოს	 სისხლის	 სამართლის	 მედიაცია,	 რო-
გორც	დაზარალებულის,	 ასევე	 მსჯავრდებულის	 მოთხოვნის	 შემთხ-
ვევაში.	აღსანიშნავია	ისიც,	რომ	სააგენტოს	უფლებამოსილება	აქვს,	
საქმე	 მიიღოს	 ასევე	 სახელმწიფო	უწყებისა	და	 სასამართლოსგანაც.	
სისხლის	სამართლის	მედიაციის	პროგრამის	სამუშაო	დოკუმენტაცია	
და	 პროცედურები	 საპილოტო	 პერიოდში	რეგულირდება	 არასრულ-
წლოვანთა	მედიაციის	ანალოგიურად.
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საშინაო დავალება:

•	 სავალდებულო	საკითხავი	მასალის	მომზადება

სავალდებულო საკითხავი

•	 არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულების	კოდექსის	შესაბამი-
სი	თავები

•	 საქართველოს	 იუსტიციის	 მინისტრის	 ბრძანება	 არასრულ-
წლოვნის	 მიმართ	 განრიდების/განრიდებისა	 და	 მედიაციის	
პროგრამის	 გამოყენების	 წესისა	 და	 მხარეებს	 შორის	 გასა-
ფორმებელი	ხელშეკრულების	ძირითადი	პირობების	დამტკი-
ცების	შესახებ

•	 ბრძანება	 ინდივიდუალური	 შეფასების	 ანგარიშის	 მომზადე-
ბის	 მეთოდოლოგიის,	 წესისა	 და	 სტანდარტის	 განსაზღვრის	
შესახებ

•	 ბრძანება	 მედიაციის	 წესებისა	 და	 სამუშაო	 დოკუმენტაციის	
დამტკიცების	შესახებ
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თავი V

 აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოცდილება 
საქართველოში 

ლადო ჯავახიშვილი

ძირითადი მიზანი: სტუდენტებისთვის და მონაწილეებისთვის საქარ-
თველოში აღდგენითი მართლმსაჯულების განვითარების ისტორიის 
გაცნობა და დღეს არსებული მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის მი-
წოდება.

კურსის მოსმენის შემდეგ, სტუდენტს/მონაწილეს ექნება ინფორმაცია:

•	 საქართველოში	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამე-
ბის	ისტორიის	შესახებ;

•	 არსებული	განრიდების	პროგრამების	პრინციპების	შესახებ;

•	 არსებული	პროგრამებისა	და	მექანიზმების	შესახებ.

სასწავლო აქტივობები და მეთოდოლოგია:

•	 ინტერაქციული	ლექცია;

•	 ჯგუფური	დისკუსია;

•	 გონებრივი	იერიში;

•	 დამოუკიდებელი	მუშაობა.	

დროის ჩარჩო: 

6	საკონტაქტო	საათი	+	12	საათი	ინდივიდუალური	მუშაობისათვის.

გეგმა:

1. სესია	1	(2	საათი):	
•	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამების	 განვითა-

რების	ისტორია

•	 განრიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამის	პრინციპები



122

2. სესია	2	(2	საათი)
•	 სისხლის	სამართლის	მედიაციის	პრაქტიკული	საქმეები	–	

წარმატებული	მედიაციის	შემთხვევის	აღწერა

3. სესია	3	(2	საათი)

•	 სისხლის	 სამართლის	 მედიაციის	 პრაქტიკული	 საქმეები	
(როლური	თამაში)

1. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების 
განვითარების ისტორია

ლექციის/სესიის	 მიმდინარეობისას,	 პედაგოგმა	 მსმენელებს	 დე-
ტალურად	უნდა	გააცნოს	საქართველოში	სისხლის	სამართლის	მედი-
აციის	განვითარების	ისტორია,	მიაწოდოს	ინფორმაცია	პროგრამების	
არსებულ	შედეგებზე	და	გააცნოს	სალექციო	კურსის	მიმდინარეობი-
სას	არსებული	ანგარიშები	და	სტატისტიკური	ინფორმაცია,	რომელიც	
პროაქტიულად	 ქვეყნდება	 განრიდების	 პროგრამების	 ვებგვერდზე,	
ასევე	დანაშაულის	პრევენციის,	არასაპატიმრო	სასჯელთა	აღსრულე-
ბისა	და	პრობაციის	ეროვნული	სააგენტოს	ვებგვერდზე.

საქართველოში	 თანამედროვე	 სისხლის	 სამართლის	 მედიაციის	
ისტორია	2010	წლიდან,	არასრულწლოვანთა	განრიდებისა	და	მედი-
აციის	პროგრამის	ამოქმედებიდან,	იწყება.	არასრულწლოვანთა	გან-
რიდებისა	 და	 მედიაციის	 პროგრამა	 დღეისათვის	 	 საერთაშორისო	
გამოცდილებასა	და	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	ძირითად	პრინ-
ციპებს	ეფუძნება.	ამის	შემდეგ	უკვე,	2018-2019	წლებში	დაიწყო	აღ-
დგენითი	 მართლმსაჯულების	განვითარების	 ახალი	ეტაპი,	 კერძოდ,	
ამოქმედდა	სისხლის	სამართლის	მედიაციის	პროგრამა	მსჯავრდებუ-
ლი	პირებისათვის,	მართალია,	საპილოტო	რეჟიმში,	მაგრამ	ამ	რეგუ-
ლაციების	ამოქმედებიდან,	სისხლის	სამართლის	მედიაცია	საქართვე-
ლოში	უკვე	წარმოდგენილია	როგორც	დამოუკიდებელი	მექანიზმი	და	
გამოიყენება	განრიდების	პროგრამისგან	დამოუკიდებლად,	როგორც	
დაზარალებულის	 სერვისი	 ან/და	 მსჯავრდებულის	რესოციალიზაცი-
ისა	და	რეაბილიტაციის	პროგრამა.

არასრულწლოვანთა	 განრიდებისა	 და	 მედიაციის	 პროგრამა	 სა-
ქართველოში	2010	წელს,	სისხლის	სამართლის	საპროცესო	კოდექსში	
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შესული	ცვლილებების	საფუძველზე	ამოქმედდა1.	 სწორედ	აღნიშნუ-
ლი	ცვლილებების	 საფუძველზე,	2010	 წლის	19	 ნოემბერს	პირველად	
მოეწერა	ხელი	განრიდებისა	და	მედიაციის	ხელშეკრულებას.	ამ	დროს	
პროგრამა	მხოლოდ	საქართველოს	4	ქალაქში	მოქმედებდა2.	 „განრი-
დებისა	 და	 მედიაციის	 პროგრამის	 მიზანია,	 ის	 არასრულწლოვანი,	
რომელმაც	 პირველად	 ჩაიდინა	 ნაკლებად	 მძიმე	 დანაშაული,	 ბოდი-
ში	მოუხადა	დაზარალებულს,	მზად	არის	აანაზღაუროს	მიყენებული	
ზარალი,	 გათავისუფლდეს	 სისხლისსამართლებრივი	 პასუხისმგებ-
ლობისაგან.	 ახალი	 პროგრამა,	 ერთი	 მხრივ,	 განარიდებს	 არასრულ-
წლოვანს	 სისხლის	 სამართლის	 სისტემისა	 და	 ნასამართლობისაგან,	
მეორე	 მხრივ,	 ხელს	 უწყობს	 სამართლიანობის	 აღდგენას,	 რეციდი-
ვის	 თავიდან	 აცილებას	 და	 მოზარდის	 კანონმორჩილ	 პიროვნებად	
ჩამოყალიბებას“3.	 2010	 წლის	 შემდეგ	 პროგრამა	 გაფართოვდა,	 2013	
წლის	 აგვისტოს	 თვეში	 დასრულდა	 საპილოტო	 რეჟიმი,	 ხოლო	 2014	
წლის	ნოემბერში,	მისი	ამოქმედებიდან	4	წლის	შემდეგ,	დაიწყო	გან-
რიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამის	რეფორმა.	გაანალიზდა	საპილო-
ტო	პერიოდში	არსებული	მდგომარეობა,	მოხდა	შეცდომებისა	და	ხარ-
ვეზების	 იდენტიფიცირება,	 შესწორდა	 ბევრი	რამ	და,	 რაც	 ყველაზე	
მთავარია,	პროგრამა	ახალ	ეტაპზე	გადავიდა4.	

2014	წელს	გატარებული	რეფორმის	ფარგლებში	არაერთი	მნიშ-
ვნელოვანი	ცვლილება	 განხორციელდა.	უპირველეს	 ყოვლისა,	უნდა	
აღინიშნოს,	 რომ	 2010	 წლის	№216	 ბრძანების	 	თანახმად,	 პროგრამა	
ვრცელდებოდა	 მხოლოდ	 ნაკლებად	 მძიმე	 დანაშაულებზე	 და	 ისეთ	
დანაშაულზე,	 რომელიც	 „ჯგუფურობის“	 (როგორც	 დამამძიმებელი	
გარემოების)	გამო	ხვდებოდა	მძიმე	დანაშაულთა	კატეგორიაში.	2014	
წელს	 ბრძანებაში	 შესული	 ცვლილებების	 თანახმად	 კი,	 პროგრამა	
გავრცელდა	 უკვე	 მძიმე	 დანაშაულებზეც.	 მედიაციის	 მიმართულე-

1 საქართველოს	კანონი	საქართველოს	სისხლის	სამართლის	საპროცესო	კოდექ-
სში	 დამატებებისა	 და	 ცვლილებების	 შეტანის	 შესახებ,	№3616,	 საქართველოს	
საკანონმდებლო	მაცნე,	24.09.2010.

2 სსიპ	 „დანაშაულის	 პრევენციის	ცენტრის“	 ანგარიში	 განრიდების/განრიდებისა	
და	 მედიაციის	 პროგრამის	 შესახებ,	 2015,	 1.	 იხ.	 <http://ganrideba.ge/res/files/52/
Diversion%20Report_2015.pdf> [30.06.2016]

3 შალიკაშვილი	მ,	არასრულწლოვანთა	განრიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამის	
სისხლისსამართლებრივი,	 კრიმინოლოგიური	 და	 ფსიქოლოგიური	 ასპექტები,	
თბილისი,	2013,	4.

4 სსიპ	 „დანაშაულის	 პრევენციის	ცენტრის“	 ანგარიში	 განრიდების/განრიდებისა	
და	 მედიაციის	 პროგრამის	 შესახებ,	 2015,	 1.	 იხ.	 <http://ganrideba.ge/res/files/52/
Diversion%20Report_2015.pdf>	[30.06.2016]
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ბით	 მნიშვნელოვან	 ცვლილებად	 შეიძლება	 ჩაითვალოს	 განრიდების	
გადაწყვეტილების	 მიღების	 სავალდებულო	 წინაპირობის	 გაუქმე-
ბა	 არასრულწლოვნის	 მზადყოფნის	 შესახებ,	 დაზარალებულისათ-
ვის	 ბოდიშის	 მოხდისა	და	 ზიანის	 ანაზღაურებისათვის	 მზადყოფნის	
თაობაზე.	 აგრეთვე,	 ამავე	 პერიოდში	 დაიხვეწა	 პროცედურები	 და	
პროფესიონალთათვის	 სამოქმედო	 ვადები	 დაწესდა.	 2014	 წელიდან	
აგრეთვე	გაიზარდა	მედიატორის	როლი.	იუსტიციის	მინისტრის	2010	
წლის	№216	ბრძანების	ცვლილების	მიხედვით,	მედიატორი	2014	წლის	
ნოემბრიდან	უკვე	ადრეულ	ეტაპზევე	ერთვება	განრიდებისა	და	მე-
დიაციის	პროცესში.	მანამდე	არსებული	რედაქციით,	მედიაციის	პრო-
ცესში	დაზარალებულის	მონაწილეობის	თაობაზე	თანხმობას	ან	უარს	
იღებდა	პროკურორი,	ცვლილებების	შემდეგ	კი,	ყველა	საქმეში,	სადაც	
დაზარალებული	არსებობს,	ერთვება	მედიატორი.	იგი	თავად	უხსნის	
პროგრამის	 არსს,	 მიზნებს	და	 ამის	 შემდეგ	 იღებს	დაზარალებულის	
ინფორმირებულ	თანხმობას	 ან	 უარს	 მედიაციის	 პროცესში	 მონაწი-
ლეობასთან	დაკავშირებით.	 „პრაქტიკამ	აჩვენა,	რომ	პროკურორები	
ხშირად	ვერ	ახერხებენ	საჭირო	დონეზე	დაზარალებულთან	კომუნი-
კაციას,	დროის	უქონლობის	და	სხვა	მიზეზების	გამო	უჭირთ	დაზარა-
ლებულისათვის	პროგრამის	მიზნებისა	და	არსის	ახსნა	და	მათი	და-
თანხმება	 მედიაციის	 პროცესში	 ჩართვაზე“5.	 აღნიშნული	 ცვლილება	
უდავოდ	დადებით	მოვლენად	უნდა	ჩაითვალოს.	 ამას	 სსიპ	 „დანაშა-
ულის	 პრევენციის	 ცენტრის“	 მიერ	 გამოქვეყნებული	 მაჩვენებლებიც	
ადასტურებს.	2015	წლის	მონაცემებით,	პროგრამაში	გაზრდილია	მე-
დიაციის	კომპონენტის	გამოყენება,	2015	 წელს	წარმატებით	დასრუ-
ლებული	მედიაციის6	მაჩვენებელმა	შეადგინა	51%,	რაც	წინა	წლების	
მაჩვენებლებთან	 შედარებით	 თითქმის	 გასამმაგებულია,	 2014	 წლის	
ამავე	 პერიოდში	 წარმატებული	 მედიაციის	 მაჩვენებელი	 იყო	 18%,	
2013	წელს	–	25%.	წარმატებას	ცხადყოფს	მედიაციის	კონფერენციების	
რაოდენობაც:	2015	წელს	ჩატარდა	114	მედიაციის	კონფერენცია,	მა-
შინ	როდესაც	წინა	წლის	ანალოგიურ	პერიოდში	ჩატარებული	იყო	28,	
ხოლო	2013	წლის	ანალოგიურ	პერიოდში	–	347.

5	 სსიპ	 „დანაშაულის	 პრევენციის	 ცენტრის“	 ანგარიში	 არასრულწლოვანთა	
განრიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამის	შესახებ,	2014,	2-3.	იხ.	<http://diversion.
ge/res/files/52/Diversion%20Report%202014.pdf> [30.06.2016]

6 მედიაციის	პროცესი,	რომელზეც	გაიმართა	მედიაციის	კონფერენცია	და	რომე-
ლიც	 დასრულდა	 განრიდებისა	 და	 მედიაციის	 ხელშეკრულების	 გაფორმებით.	
(ავტორის	განმარტება	–	ლ.ჯ.)

7 	სსიპ	„დანაშაულის	პრევენციის	ცენტრის“	ანგარიში	განრიდების/განრიდებისა	
და	 მედიაციის	 პროგრამის	 შესახებ,	 2015,	 5.	 იხ. <http://ganrideba.ge/res/files/52/
Diversion%20Report_2015.pdf> [30.06.2016]
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2016	 წელს	 არასრულწლოვანთა	 მართლმსაჯულების	 კოდექსის	
ამოქმედების	 შედეგად	 ცვლილებები	 შეეხო	 განრიდების	 პროგრა-
მებსაც.	პირველ	რიგში	უნდა	აღინიშნოს	განრიდების	პრიორიტეტუ-
ლობის	საკითხი.	არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულების	კოდექსის	
თანახმად,	 უპირატესობა	 ენიჭება	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	
ღონისძიებებს,	რაც	ნიშნავს,	რომ	პროკურორი,	პირველ	რიგში,	ვალ-
დებულია,	 განიხილოს	 განრიდების	 შესაძლებლობა	 და	 მხოლოდ	 იმ	
შემთხვევაში	აქვს	უფლება,	დაიწყოს	სისხლისსამართლებრივი	დევნა,	
თუ	განრიდება	შესაბამისი	შედეგის	მომტანი	ვერ	იქნება.	აქვე	გაჩნ-
და	განრიდებაზე	უარის	დასაბუთებისა	და	გასაჩივრების	მექანიზმე-
ბი,	რაც	კოდექსის	ამოქმედებამდე	არ	არსებობდა.	თუ	2016	წლამდე,	
პროკურორი	განრიდების	გადაწყვეტილებას	ასაბუთებდა,	2016	წლის	
შემდეგ	 განრიდების	 გადაწყვეტილებას	 დასაბუთება	 აღარ	 სჭირდე-
ბა	 და	 პროკურორი	 უკვე	 ვალდებულია,	 დაასაბუთოს	 განრიდებაზე	
უარი.	ხოლო	არასრულწლოვანს,	მის	კანონიერ	წარმომადგენელს	და	
ადვოკატს	 უფლება	 აქვთ,	 პროკურორის	 ეს	 გადაწყვეტილება	 ზემდ-
გომ	პროკურორთან	გაასაჩივრონ.	

2016	 წელს	 არასრულწლოვანთა	 მართლმსაჯულების	 კოდექსის	
ამოქმედების	 შემდეგ	 განრიდების	 უფლებამოსილება	 მიენიჭა	 მოსა-
მართლესაც.	წინასასამართლო	ეტაპის	შემდეგ	ნებისმიერ	დროს,	უკვე	
მოსამართლე	უფლებამოსილია,	მხარის	შუამდგომლობით	ან	საკუთა-
რი	ინიციატივით	საქმე	დაუბრუნოს	პროკურორს	განრიდების	მიზნით	
და	იგი	ვალდებულია	აღასრულოს	ეს	გადაწყვეტილება.	ამ	ცვლილე-
ბების	ერთიანობით	კი	მნიშვნელოვნად	გაიზარდა	განრიდების	მაჩვე-
ნებელი	და	შემცირდა	სისხლისსამართლებრივი	დევნის	მაჩვენებელი.

ერთ-ერთი	უმნიშვნელოვანესი	სიახლე,	რაც	არასრულწლოვანთა	
მართლმსაჯულების	კოდექსმა	შემოიტანა,	იყოს	ისიც,	რომ	განრიდე-
ბის	პროგრამების	მოქმედება	გავრცელდა	არა	მხოლოდ	არასრულწ-
ლოვნებზე,	არამედ	18-დან	21-წლამდე	პირებზე.	ამას	საფუძვლად	და-
ედო	ის,	რომ	თანამედროვე	მიდგომების	მიხედვით,	ეს	ასაკი	მიიჩნევა	
გარდამავალ	პერიოდად	და	კანონმდებელმა	ჩათვალა,	რომ	განრიდე-
ბის	შესაძლებლობა	ამ	ასაკის	ახალგაზრდებსაც	უნდა	ჰქონოდათ.	

საერთო	ჯამში,	თამამად	შეიძლება	ითქვას,	უკვე	კონკრეტულ	რიც-
ხვებსა	და	შედეგებზე	დაყრდნობით,	რომ	არასრულწლოვანთა	განრი-
დების	მექანიზმი	საქართველოში	წარმატებით	მუშაობას.	ამას	ადასტუ-
რებს	საერთაშორისო	ექსპერტების	შეფასებები	და	ის	ინტერესი,	რო-
მელიც	 როგორც	 პოსტსაბჭოთა,	 ასევე	 ევროპის	 ქვეყნებში	 არსებობს	
საქართველოს	 მოდელის	 მიმართ.	 საერთო	ჯამში,	 ამ	 ყველაფრის	უმ-
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თავრეს	წინაპირობად	შეიძლება	ჩაითვალოს	უწყებათა	კოორდინირე-
ბული	და	ერთობლივი	მუშაობა	თითოეულ	საქმეზე,	ადგილობრივ	თუ	
ცენტრალურ	დონეზე.	გარდა	პრაქტიკაში	მულტიგუნდური	მუშაობისა,	
აღსანიშნავია,	რომ	კოდექსის	ამოქმედების	შემდეგ	შეიქმნა	და	დღითი	
დღე	ძლიერდება	ადგილობრივი	საკოორდინაციო	მექანიზმი,	რომელიც	
გულისხმობს	 ადგილობრივ	დონეზე,	 სპეციალისტთა	 პერიოდულ	 შეხ-
ვედრებს,	რეგიონის	მასშტაბით	არსებული	გამოწვევებისა	და	სირთუ-
ლეების	იდენტიფიცირებას.	ამ	საკითხებიდან	ნაწილზე	გადაწყვეტილე-
ბას	თავად	ადგილობრივი	საბჭო	იღებს,	 ხოლო	ის	საკითხები,	რაზეც	
შეთანხმება	ვერ	ხერხდება,	საკანონმდებლო	ცვლილებებს	საჭიროებს	
ან	მათი	მნიშვნელობიდან	გამომდინარე	არსებობს	საჭიროება,	ეგზავ-
ნება	ცენტრალურ	მულტიდისციპლინურ	გუნდს,	რომელიც	საქართვე-
ლოს	 იუსტიციის	 სამინისტროს	ფარგლებში	 სისხლის	 სამართლის	რე-
ფორმის	საბჭოს	დაქვემდებარებაში	არსებობს.

სისხლის	 სამართლის	 მედიაციის	 განვითარების	 მნიშვნელოვან	
ეტაპად	 უნდა	 ჩაითვალოს	 2018	 წლის	 ბოლოს	 საპილოტო	 რეჟიმში	
სისხლის	 სამართლის	 მედიაციის	 პროგრამების	 ამოქმედება,	 რაც	 ამ	
მიმართულებით	 ძალიან	 მნიშვნელოვანი	 ნაბიჯია.	 ამ	 მექანიზმის	 მი-
ხედვით,	სსიპ	„დანაშაულის	პრევენციის	ცენტრში“	ამოქმედდა	მსჯავ-
რდებულთა	 და	 ყოფილ	 მსჯავრდებულთათვის	 სისხლის	 სამართლის	
მედიაციის	 პროგრამა,	როგორც	 ნებაყოფლობითი	 სერვისი.	 მას	 შემ-
დეგ	აქტიურად	დაიწყო	მუშაობა	ამ	მიმართულებით	და	სახელმწიფო	
უწყებებთან,	 კერძოდ,	 პრობაციის	 ეროვნულ	 სააგენტოსთან,	 სპეცი-
ალურ	პენიტენციურ	სამსახურსა	და	საქართველოს	გენერალურ	პრო-
კურატურასთან	ერთად	შეიქმნა	მექანიზმი.	2019	წელს	უკვე	ცენტრ-
მა	20-მდე	საქმე	მიიღო	წარმოებაში	და	2019	წლის	ზაფხულში	შედგა	
პირველი	წარმატებული	მედიაცია	პირობით	მსჯავრდებულ	პირსა	და	
დაზარალებულის	უფლებამონაცვლეს	შორის.	

2020	 წლის	 იანვრიდან	 სსიპ	 „დანაშაულის	 პრევენციის	ცენტრის“	
და	 სსიპ	 „არასაპატიმრო	 სასჯელთა	 აღსრულებისა	 და	 პრობაციის	
ეროვნული	 სააგენტოს“	 გაერთიანებამ	 და	 ახალი,	 ერთიანი	 სტრუქ-
ტურის	–	 სსიპ	 „დანაშაულის	პრევენციის,	 არასაპატიმრო	სასჯელთა	
აღსრულებისა	და	პრობაციის	ეროვნული	სააგენტოს“	ჩამოყალიბებამ	
კიდევ	უფრო	 	უნდა	შეუწყოს	ხელი	სისხლის	სამართლის	მედიაციის	
პროგრამების	განვითარებას	და	მეტად	აქტიური	ნაბიჯები	გადაიდგას	
საპილოტო	რეჟიმიდან	სრულყოფილ	პროგრამად	ჩამოყალიბებისათ-
ვის.	

ზემოაღნიშნული	პროგრამების	წარმატებასა	და	ახალი	პროგრა-
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მების	განვითარების	პროცესზე	საუბრისას,	აუცილებლად	უნდა	აღი-
ნიშნოს	საერთაშორისო	ორგანიზაციების	მხარდაჭერა	და	მათი	როლი	
როგორც	აღდგენითი,	ასევე	არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულების	
განვითარების	 პროცესში.	დღიდან	 პროგრამის	 ამოქმედებისა,	 საერ-
თაშორისო	 და	 ადგილობრივი	 ორგანიზაციები	 მუდმივად	 ჩართული	
იყვნენ	 პროცესებში	 და	 მხარს	 უჭერდნენ	 სახელმწიფო	 უწყებებს	 ამ	
მიმართულებით.	სწორედ	საერთაშორისო	და	ადგილობრივი	ექსპერ-
ტების,	მულტიდისციპლინური	მიდგომების	დამკვიდრების,	მრავალი	
ტრენინგის,	სპეციალისტთა	კვალიფიკაციის	ამაღლებაზე	მიმართული	
განგრძობადი	პროგრამების,	სასწავლო	სახელმძღვანელოების,	ტრე-
ნინგ-მოდულების,	სტანდარტების	ჩარჩოდოკუმენტების	შემუშავების,	
ადგილობრივ	დონეზე	შეხვედრებისა	და	სხვა	აქტივობების	შედეგად	
გახდა	შესაძლებელი	საკანონმდებლო	ცვლილებების	პრაქტიკაში	და-
ნერგვა	და	ახალი	პროგრამების	შემუშავება.

2. განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის პრინციპები

საქართველოს	 იუსტიციის	 მინისტრის	 2016	 წლის	 1	 თებერვლის	
№120	ბრძანება	„არასრულწლოვნის	მიმართ	განრიდების/განრიდები-
სა	და	მედიაციის	პროგრამის	გამოყენების	წესისა	და	მხარეებს	შორის	
გასაფორმებელი	 ხელშეკრულების	 ძირითადი	 პირობების	დამტკიცე-
ბის	შესახებ“	აწესებს	არასრულწლოვანთა	განრიდების/განრიდებისა	
და	 მედიაციის	 პროგრამის	 შემდეგ	 პრინციპებს:	 ალტერნატიული	 მე-
ქანიზმების	 გამოყენების	 მაქსიმალური	 ხელშეწყობა;	 ნებაყოფლობი-
თობა;	 პროპორციულობა;	 კონფიდენციალურობა;	 სტიგმატიზაციის	
დაუშვებლობა;	 არასრულწლოვნის	 საუკეთესო	 ინტერესების	 გათვა-
ლისწინება.	განვიხილოთ	თითოეული	მათგანი	ცალ-ცალკე.

ალტერნატიული მექანიზმების გამოყენების მაქსიმალური ხელ-
შეწყობის	 პრინციპის	 ქართულ	 რეალობაში	 შემოტანა	 და	 დამკვიდ-
რება	 ძალზედ	 მნიშვნელოვანი	და	 სასარგებლოა	 საქმისათვის.	 მ.	 შა-
ლიკაშვილი	თავის	ნაშრომში	აღნიშნავს,	რომ	ეს	პრინციპი	საქართვე-
ლოს	რეალობაში	ახალია	და	ასეთ	რამეს	აქამდე	არ	იცნობდა	მის	მიერ	
დამუშავებული	 ლიტერატურა8.	 უნდა	 აღინიშნოს,	 რომ	 ქართული	
რეალობისაგან	 განსხვავებით,	 ზემოაღნიშნულ	პრინციპს	 იცნობს	და	
აწესებს	 ისეთი	 მნიშვნელოვანი	 საერთაშორისო	 აქტები,	როგორები-

8 შალიკაშვილი	მ,	არასრულწლოვანთა	განრიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამის	
სისხლისსამართლებრივი,	 კრიმინოლოგიური	 და	 ფსიქოლოგიური	 ასპექტები,	
თბილისი,	2013,	32-33.
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ცაა:	ბავშვთა	უფლებათა	კონვენცია9	და	გაერთიანებული	ერების	ორ-
განიზაციის	სტანდარტული	მინიმალური	წესები	არასრულწლოვანთა	
სისხლის	სამართლის	ადმინისტრაციის	შესახებ	(შემდგომში	„პეკინის	
წესები“)10.	გაეროს	ბავშვთა	უფლებათა	კონვენციის	მე-40	მუხლის	მე-3	
პუნქტის	 „ბ“	 ქვეპუნქტი	 სახელმწიფოებს	 ავალდებულებს,	 კანონთან	
კონფლიქტში	 მყოფი	 ბავშვებისათვის	 მიიღოს	 ზომები	 სასამართლო	
განხილვის	გარეშე,	ადამიანის	უფლებათა	და	სამართლებრივი	გარან-
ტიების	სრული	დაცვით.	გარდა	ამისა,	„პეკინის	წესების“	მე-6	და	მე-11	
წესები	ცალსახად	 აწესებს	 ალტერნატიული	ღონისძიებების	გამოყე-
ნების	უპირატესობას	სისხლის	სამართლის	პროცესის	დროს.	სწორედ	
ამ	 საერთაშორისო	 ნორმების	 შესატყვისი	 ნორმები	 აისახა	 ქართულ	
სისხლის	სამართალში,	რაც,	ცალსახად	შეიძლება	ითქვას,	რომ	მეტად	
მნიშვნელოვანი	მოვლენაა.	ეს	პრინციპი	კიდევ	უფრო	გამყარებულია	
არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულების	კოდექსის	მიერ11,	რაც	საგრ-
ძნობლად	წინ	გადადგმული	ნაბიჯია	ქართული	სისხლის	სამართლისა	
და	არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულებისათვის.

იუსტიციის	 მინისტრის	№120	 ბრძანების	თანახმად,	 განრიდების/
განრიდებისა	და	მედიაციის	პროცესში	მონაწილეობა	არის	ნებაყოფ-
ლობითი გადაწყვეტილება,	 როდესაც	 არასრულწლოვანი	 აღიარებს	
დანაშაულს.	 მათი	 პროცესში	 მონაწილეობის	 უზრუნველყოფის	 მიზ-
ნით	მხარეებზე	ზეგავლენა	დაუშვებელია.	მხარეები	უფლებამოსილი	
არიან,	 ნებისმიერ	 ეტაპზე	თქვან	უარი	განრიდების/მედიაციის	 პრო-
ცესში	მონაწილეობაზე.	ზემოხსენებული	პრინციპი	წარმოადგენს	გან-
რიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამის	ერთ-ერთ	ფუძემდებლურ	პრინ-
ციპს.	ნებაყოფლობითობის	გარეშე	შეუძლებელი	იქნება	იმ	მიზნების	
მიღწევა,	რომლებსაც	პროგრამა	გულისხმობს.	განსაკუთრებით	მნიშ-
ვნელოვანია,	 რომ	 პროცესის	 ყველა	 მონაწილეს,	 ნებისმიერ	 დროს,	
შეუძლია	უარი	განაცხადოს	პროგრამაში	მონაწილეობაზე,	იქნება	ეს	
მოსამზადებელი,	 პრეკონფერენციისა	 თუ	 მედიაციის	 კონფერენციის	
ეტაპი.	მოცემული	პრინციპი	კიდევ	უფრო	ამყარებს	პროგრამით	გათ-
ვალისწინებულ	 გარანტიებს.	 სხვაგვარად,	 პროცესში	 მისი	 ნებაყოფ-
ლობითი	მონაწილეობის	გარეშე	შეუძლებელი	იქნებოდა	არასრულწ-
ლოვნის	მიერ	დანაშაულის	გაცნობიერება.	

9 Convention on the Rights of the Child (მიღებული	1989	წლის	20	ნოემბერს,	ძალაში	
შევიდა	1990	წლის	2	სექტემბერს).

10 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice („The 
Beijing Rules“), (მიღებული	1985	წლის	29	ნოემბერს).

11 არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულების	კოდექსის	მე-8	მუხლი, №3708-IIს,	სა-
ქართველოს	საკანონმდებლო	მაცნე,	24.06.2015.	
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მეტად	მნიშვნელოვანია	დაზარალებულის	გაცნობიერებული	თან-
ხმობა	 მედიაციის	 პროცესში	 მონაწილეობაზე,	 სწორედ	 ამ	 მიზეზით	
გახდა	საჭირო	მედიატორის	როლისა	და	ჩართულობის	გაზრდა	გან-
რიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამაში.	დღეისათვის,	პრაქტიკაზე	დაყ-
რდნობით,	შეიძლება	ითქვას,	რომ	მედიატორები	მუშაობის	პროცესში	
დიდ	დროსა	და	 ძალისხმევას	 უთმობენ	დაზარალებულის	 მიერ	 მისი	
როლისა	და	ფუნქციის	გაცნობიერებას.	დაზარალებულის	ჩართულო-
ბა,	გარდა	იმისა,	რომ	იგი	იღებს	როგორც	მატერიალური,	ისე	მორა-
ლური	 ზიანის	 ანაზღაურებას,	 ძალზე	 მნიშვნელოვანია	 არასრულწ-
ლოვნის	მიერ	ჩადენილი	დანაშაულის	გაცნობიერებისთვისაც.

პროპორციულობის პრინციპის	თანახმად,	არასრულწლოვნისათ-
ვის	დაკისრებული	ვალდებულებები	ჩადენილი	ქმედების	პროპორცი-
ული	უნდა	იყოს.	 იუსტიციის	მინისტრის	№120	 ბრძანების	მიხედვით,	
ღონისძიებების	 განსაზღვრისას	 აუცილებელია	 გათვალისწინებულ	
იქნას	არასრულწლოვნის	ასაკი,	მისი	პირადი	მახასიათებლები,	დანა-
შაულის	ბუნება,	სიმძიმე,	მიყენებული	ზიანი	და	დანაშაულის	გავლენა	
საზოგადოებაზე.	ზემოთქმული	პრინციპი	უზრუნველყოფს	იმას,	რომ	
არასრულწლოვანს	არ	დაეკისროს	სასჯელზე	უფრო	მკაცრი	ღონისძი-
ება	და	მისთვის	შერჩეული	პირობები	არ	იყოს	იმაზე	მკაცრი,	ვიდრე	
ის	ჩადენილი	ქმედებით	იმსახურებს.	პრაქტიკოსი	პროფესიონალების	
მიერ	მოწოდებული	ინფორმაციით,	განრიდების	ხელშეკრულების	პი-
რობები	 ყველა	 შემთხვევაში	 ინდივიდუალურად	 ირჩევა	 პრობაციის	
ეროვნული	სააგენტოს	სოციალური	მუშაკის	მიერ	შედგენილი	ინდი-
ვიდუალური	 შეფასების	 ანგარიშის	 საფუძველზე.	 ასეთ	 პირობებზე	
პირველ	ეტაპზე	აუცილებლად	უნდა	შეთანხმდნენ	პროკურორი,	სო-
ციალური	მუშაკი	და	მედიატორი,	შემდეგ	კი	–	მხარეები.	

კონფიდენციალურობა	 არასრულწლოვანთა	განრიდებისა	და	მე-
დიაციის	პროგრამის	ერთ-ერთი	უმნიშვნელოვანესი	პრინციპია,	კონ-
ფიდენციალურობის	დაცვის	გარეშე	შეუძლებელი	იქნებოდა	პროგრა-
მის	მიზნების	მიღწევა	და	პროფესიონალების	მიერ	გაწეული	შრომაც	
წყალში	ჩაყრილი	აღმოჩნდებოდა.	აღნიშნული	კი	ერთ-ერთი	საფუძვე-
ლია	იმისა,	რომ	არ	მოხდეს	არასრულწლოვნის	სტიგმატიზაცია.	სწო-
რედ	 კონფიდენციალურობის	 დაცვის	 და	 სტიგმატიზაციის დაუშვებ-
ლობის პრინციპებია	ის	უმთავრესი	და	ფუძემდებლური	პრინციპები,	
რომლებიც	იცავენ	არასრულწლოვანს	და	ასეთ	დიდი	მნიშვნელობას	
სძენენ	არასრულწლოვანთა	განრიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამას.	
„განრიდების	და/ან	მედიაციის	პროცესში	მონაწილე	სახელმწიფო	და	
საზოგადოებრივ	ინსტიტუტებზეა	დამოკიდებული	ის,	რომ	არ	მოხდეს	
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მოზარდის	დამნაშავედ	 სტიგმატიზაცია	 (ეტიკეტირება)	და	 შემდგომ	
მის	მიერ	საკუთარ	პიროვნებაში	დამნაშავის	ძებნა.	განრიდების	და/
ან	მედიაციის	პროცესში	მონაწილე	პირების	სათუთი	და	ინდივიდუ-
ალური	დამოკიდებულება	დამნაშავე	მოზარდისადმი	უნდა	ეყრდნო-
ბოდეს	 მოქალაქეთა	 პირადი	 ინფორმაციის	 კონფიდენციალობას	 და	
ხელს	 უნდა	 უშლიდეს	 მოზარდის	 კრიმინალად	 სტიგმატიზაციას	 და	
მისი	კრიმინალური	„კარიერის“	ჩამოყალიბებას“12.

საერთაშორისო	 დოკუმენტებზე	 დაყრდნობით	 არასრულწლოვ-
ნის საუკეთესო ინტერესი	 ყველა	კონკრეტულ	შემთხვევაში	ინდივი-
დუალურად	 უნდა	 დადგინდეს.	 ბავშვის	 საუკეთესო	 ინტერესი	 სისხ-
ლის	 სამართლის	 მართლმსაჯულების	 სფეროში	 უნდა	 განვმარტოთ,	
როგორც	მისი	უფლება:	იყოს	დაცული,	ჰქონდეს	უსაფრთხოებისა	და	
კეთილდღეობის	 განცდა;	 ასევე	 უნდა	 იყოს	დაცული	 მისი	ჯანმრთე-
ლობის,	განათლებისა		და	განვითარების	უფლებები;	უმთავრესი	ამო-
სავალი	წერტილი	კი	უნდა	იყოს	ბავშვის	რესოციალიზაცია-რეაბილი-
ტაცია	და	საზოგადოებაში	მისი	სრულფასოვან	წევრად	დაბრუნება13.	
ყველა	ზემოაღნიშნულის	დაცვა	კი	უნდა	მოხდეს	თავად	ბავშვის	მოს-
მენით.	ამ	უფლების	დეფინიციას	ცალკე	გვაძლევს	ბავშვის	უფლებათა	
კონვენციის	მე-12	მუხლი14.	ბავშვის	საუკეთესო	ინტერესის	დეფინიცია	
აღწერილია	ისეთ	საერთაშორისო	დოკუმენტში,	როგორიცაა	„პეკინის	
წესები“	და	 გაეროს	 ბავშვის	უფლებათა	 კომიტეტის	 ზოგადი	 კომენ-
ტარი №10.	ამ	უკანასკნელში	ნათქვამია:	„არასრულწლოვანთა	მართ-
ლმსაჯულების	აღსრულების	პროცესში	ნებისმიერი	გადაწყვეტილება	
უნდა	ითვალისწინებდეს	ბავშვის	ჭეშმარიტ	ინტერესს.	ბავშვებს	უფ-
როსებისგან	 ფიზიკური	 და	 ფსიქოლოგიური	 განვითარება,	 აგრეთვე	
ემოციური	 და	 საგანმანათლებლო	 საჭიროებები	 განასხვავებს.	 სწო-
რედ	ეს	განსხვავებებია	კანონთან	კონფლიქტში	მყოფი	ბავშვებისათ-
ვის	შედარებით	მსუბუქი	პასუხისმგებლობის	დაკისრების	საფუძველი.	
ეს	განსხვავებები	წარმოშობს	არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულე-
ბის	სისტემის	განცალკევებისა	და	ბავშვების	მიმართ	განსხვავებული	
მოპყრობის	საჭიროებას.	ბავშვის	ჭეშმარიტი	ინტერესების	დაცვა	კა-
ნონდამრღვევი	ბავშვების	მიმართ	გულისხმობს	სისხლის	სამართლის	

12 შალიკაშვილი	მ,	არასრულწლოვანთა	განრიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამის	
სისხლისსამართლებრივი,	 კრიმინოლოგიური	 და	 ფსიქოლოგიური	 ასპექტები,	
თბილისი,	2013,	41.

13 არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულების	კოდექსის	განმარტებითი	ბარათი,	59-
60.	იხ.	<http://www.parliament.ge/ge/law/8688/18832> [30.06.2016]

14 Convention on the Rights of the Child	(მიღებული	1989	წლის	20	ნოემბერს,	ძალაში	
შევიდა	1990	წლის	2	სექტემბერს).
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ისეთი	ტრადიციული	ამოცანების	 ჩანაცვლებას,	როგორიცაა	რეპრე-
სია/დასჯა	 	 რეაბილიტაციითა	 და	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულებით.	
ყოველივე	 აუცილებელია	 განხორციელდეს	 საზოგადოების	უსაფრთ-
ხოების	საკითხის	გათვალისწინებით“15.

მედიატორების მიღების წესები / მომზადება

მედიაციის	პროგრამების	წარმატებისა	და	განვითარების	მნიშვნე-
ლოვანი	წინაპირობა	იყო	ამ	მიმართულების	დანაშაულის	პრევენციის	
ცენტრში	თავმოყრა	და	შემდეგ	მაღალი	პროფესიული	სტანდარტების	
დამკვიდრება.	როგორც	აღინიშნა,	2013	წლის	აგვისტომდე	განრიდე-
ბისა	და	მედიაციის	პროგრამა	საპილოტო	რეჟიმში	მოქმედებდა,	პირ-
ველ	ეტაპზე	მხოლოდ	4	ქალაქში,	ხოლო	შემდეგ	პერიოდულად	იზრ-
დებოდა	ჩართული	ქალაქების	რაოდენობა.	2013	წლიდან	განრიდება	
და,	 შესაბამისად,	 მედიაციის	 კომპონენტიც	 მთელი	 საქართველოს	
მასშტაბით	 გავრცელდა.	 2013	 წლიდანვე	 მედიატორები	 დასაქმდნენ	
დანაშაულის	 პრევენციის	 ცენტრში,	 მოგვიანებით	 შემუშავდა	 მონი-
ტორინგის	 მექანიზმები,	 დაინერგა	 სუპერვიზიისა	 და	 ინტერვიზიის	
მეთოდები.

2016	წლიდან	დანაშაულის	პრევენციის	ცენტრი	მედიატორებს	არ-
ჩევდა	მათი	კვალიფიკაციის	და	პიროვნული	უნარ-ჩვევების	გათვალის-
წინებით.	შერჩევის	ეტაპის	შემდეგ	ძალზე	დიდი	ყურადღება	ეთმობა	
თანამშრომელთა	გადამზადებას	და	მათი	პრაქტიკული	უნარებით	აღ-
ჭურვას.	საქმიანობის	დაწყებამდე,	ყველა	მედიატორი	ვალდებულია,	
გაიაროს	 სპეციალური	 3-საფეხურიანი	 მომზადების	 კურსი	 საქართ-
ველოს	იუსტიციის	სასწავლო	ცენტრში.	სასწავლო	კურსის	პირველი	
საფეხურია	„შესავალი	მედიაციაში“,	რომელიც	მოიცავს	ზოგადად	მე-
დიაციის,	მოლაპარაკების,	კონფლიქტის	მართვისა	და	კომუნიკაციის	
საკითხებს,	 საფეხურის	 დასრულების	 შემდეგ	 ტარდება	 ტესტირება.	
ტესტირების	ეტაპის	წარმატებით	გავლის	შემდეგ	მსმენელი	გადადის	
სწავლების	მეორე	საფეხურზე,	სადაც	იღებს	სპეციალურ	ცოდნასა	და	
უნარებს	უშუალოდ	სისხლის	სამართლის	მედიაციის	შესახებ.	სასწავ-
ლო	კურსის	 სახელმძღვანელო	მომზადდა	 ქართველი	და	 საერთაშო-
რისო	ექსპერტების	ერთობლივი	მუშაობის	შედეგად,	ევროკავშირის	
პროექტის	დახმარებით	და	 იგი	 მოიცავს	 ისეთ	 საკითხებს,	როგორი-
ცაა:	აღდგენითი	მართლმსაჯულება,	სისხლის	სამართლის	მედიაცია,	
დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	ფსიქოლოგიური	ასპექტები,	
მათი	ინტერაქცია,	სამართლის	შესავალი,	სისხლის	სამართლის	ზოგა-

15 GENERAL COMMENT No. 10, Children’s rights in juvenile justice, UN [2007].
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დი	და	კერძო	ნაწილები,	სისხლის	სამართლის	პროცესი,	ზიანის	ანაზ-
ღაურების	 საკითხები	 კერძო	 სამართალში,	 როლური	 თამაშები	 და	
სხვა.	 სწავლების	 მესამე	 საფეხურია	 სპეციალიზაცია	 არასრულწლო-
ვანთა	მართლმსაჯულებაში,	რომელიც	წარიმართება	საქართველოს	
მთავრობის	 დადგენილების	 შესაბამისად	 და	 სავალდებულო	 წესით	
მოიცავს	 არასრულწლოვანთა	 მართლმსაჯულების	 საერთაშორისო	
სტანდარტებს,	 საქართველოს	 კანონმდებლობას,	 ფსიქოლოგიურ	 ას-
პექტებს	და	სხვა.		

სასწავლო	 კურსის	 გავლისა	 და	 ტესტირებების	 წარმატებით	 ჩა-
ბარების	შემდეგ	იწყება	მომდევნო	ეტაპი,	რომელიც	უზრუნველყოფს	
მედიატორთა	პრაქტიკული	უნარ-ჩვევებით	აღჭურვას	და	დამოუკი-
დებელი	მუშაობისათვის	მომზადებას.	ამ	პროცესში	არჩევენ	მენტორ	
მედიატორს	შერჩევა	და	ახალ	კადრთან	ერთად	იგი	აწარმოებს	მედი-
აციის	საქმეებს,	რა	დროსაც	მენტორი	მუდმივად	აწვდის	უკუკავშირს	
და	ასწავლის	საქმის	წარმოების	სპეციფიკას.	მედიატორს	პრაქტიკაში	
დამოუკიდებლად	მუშაობის	უფლება	მხოლოდ	მენტორი	მედიატორის	
შეფასების	საფუძველზე	ეძლევა.	

საშინაო დავალება:

•	 ინტერნეტრესურსებისა	და	ლიტერატურის	გამოყენებით	მსმე-
ნელებმა	ჯგუფურად	უნდა	მოამზადონ	პრეზენტაცია	პროგრა-
მის	განვითარების	ისტორიისა	და	პრინციპების	შესახებ.

სავალდებულო საკითხავი

•	 Diversion.ge – მოცემულ	ვებ	გვერდზე	განთავსებული	ინფორ-
მაცია
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3. წარმატებული მედიაციის შემთხვევის აღწერა

ჯანა (დარეჯან) ჯავახიშვილი

მოკლედ ინფორმაცია შემთხვევაზე

2016 წლის 5 მარტს, შებინდებისას, თბილისის გარეუბანში, ტაქ-
სის მძღოლს (შემდგომში როსტომი), რომელსაც მგზავრი ვაშლიჯვარ-
ში მიჰყავდა, მანქანა სველ ასფალტზე მოუსრიალდა, საჭე ვეღარ და-
იმორჩილა და დაეჯახა ფეხით მოსიარულე 39 წლის ქალს, რომელიც 
გადასვლისთვის შეუფერებელ ადგილზე კვეთდა ქუჩას. ქალი ადგილ-
ზე გარდაიცვალა. მას თავისი ოჯახი არ ჰყავდა, დარჩა მარტოხელა 
მოხუცი დედა (შემდგომში ქალბატონი მარინე), პენსიონერი. როსტო-
მი ამჟამად 37 წლისაა, ჰყავს ორი შვილი – ქალ-ვაჟი, 15 და 13 წლის. 
მას შეეფარდა პირობითი მსჯავრი 4 წლის ვადით, განაჩენით ჯარიმა 
არ დაენიშნა. პრობაციის ოფიცერმა მედიაციის პროცესში ჩართვა 
შესთავაზა, რაზეც მან თანხმობა განაცხადა. პრობაციის ოფიცერმა 
აუხსნა, რომ მასთან იმუშავებს მედიატორი, და როსტომი დათანხმდა 
მედიატორისთვის პრობაციის ოფიცრის მიერ თავისი პირადი ინფორ-
მაციის გაზიარებას.

მედიატორის მიერ გაწეული სამუშაოს აღწერა

მედიატორმა გამართა პირველი შეხვედრა როსტომთან, აუხსნა 
აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და სისხლის სამართლის მედიაციის 
არსი, მიზნები, პროგრამაში ჩართვაზე თანხმობის ან უარის მოსა-
ლოდნელი შედეგები. ამის საფუძველზე, როსტომმა მედიატორს მის-
ცა პროგრამაში ჩართვაზე ინფორმირებული თანხმობა. ამის შემდეგ 
მედიატორმა მას სთხოვა, მოეთხრო შემთხვევის დეტალები, თავისი 
დამოკიდებულება და განცდები შემთხვევისა და დაზარალებულის 
მიმართ. როსტომის განმარტებით, მომხდარმა ავტოსაგზაო შემთხვე-
ვამ მისი ცხოვრება რადიკალურად გააუარესა. იმ დღის შემდეგ მას 
აღარ შეუძლია ოჯახის რჩენა, რადგან ჩამორთმეული აქვს მართ-
ვის უფლება, ხოლო მძღოლობის გარდა სხვა პროფესიას არ ფლობს. 
მუშად მუშაობს და თუ გაუმართლა და ვინმემ აიყვანა, კონკრეტულ 
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დღეს აქვს მცირედი შემოსავალი. ოჯახი რომ გამოკვებონ, ცოლმა, 
რომელიც დიასახლისი იყო, მაღაზიაში დამლაგებლად მუშაობა დაიწ-
ყო. დროის დიდი ნაწილი შვილები მშობლების ყურადღების გარეშე 
არიან, არადა, რთული ასაკი აქვთ და ყურადღება ახლა სჭირდებათ. 
როსტომმა გაიხსენა, რომ მისი მთავარი ფიქრი შეჯახების შემდეგ იყო 
ის, რომ დაშავებული ქალი გადარჩენილიყო. გარდაცვლილის ოჯახის 
წევრებთან მას პირადად არ ჰქონია კომუნიკაცია, რადგან მძიმე ემო-
ციურ მდგომარეობაში იყო, თუმცა იცის, რომ გარდაცვლილის დედას 
შეხვდნენ მისი ნათესავები.

მას მერე, რაც როსტომმა მედიაციაში მონაწილეობაზე ინფორმი-
რებული თანხმობა განაცხადა,  პროკურატურის მოწმისა და დაზარა-
ლებულის კოორდინატორი დაუკავშირდა დაზარალებულის უფლება-
მონაცვლეს – დედამისს, ქალბატონ მარინეს, რათა ეთხოვა თანხმობა 
მედიატორისთვის მისი პირადი ინფორმაციის გადაცემის თაობაზე. 
ამის შემდეგ, გაიმართა მედიატორის მოსამზადებელი შეხვედრა ქალ-
ბატონ მარინესთან. მედიატორმა მას დეტალურად განუმარტა აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულებისა და სისხლის სამართლის მედიაციის არსი, 
მიზნები და პროგრამაში ჩართვის მოსალოდნელი შედეგები. ქალბა-
ტონ მარინეს გაუჩნდა მედიაციაში ჩართვის მოტივაცია, რადგანაც 
ჰქონდა შეკითხვები, რომელზე პასუხის გაცემაც მხოლოდ დამზარა-
ლებელს შეეძლო. მაგრამ, მას პირისპირ შეხვედრა არ სურდა. ამიტომ, 
მედიატორმა შესთავაზა არაპირდაპირი მედიაცია, რაზეც ქალბატო-
ნი მარინე დათანხმდა. მედიატორმა სთხოვა, მოეთხრო თავის განც-
დებსა და დამოკიდებულებაზე მომხდარის მიმართ. მარინემ მიუგო, 
რომ გარდა იმისა, რომ საყვარელი ერთადერთი ქალიშვილი დაკარგა, 
არაერთი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა: იგი 75 წლისაა, პენსიონერია, 
მუშაობა აღარ შეუძლია, და ქალიშვილის გარდაცვალებასთან ერთად, 
ფაქტობრივად, დაკარგა მარჩენალი. როდესაც ეს უბედურება მოხდა, 
მასთან მოვიდნენ დამზარალებლის ოჯახის წარმომადგენლები და 
დაჰპირდნენ, რომ თუ დააფიქსირებდა, რომ დამზარალებელთან პრე-
ტენზია არა აქვს,  გარკვეულ ფინანსურ კომპენსაციას გადასცემდნენ. 
მაგრამ აღარ გამოჩენილან და არაფრით დახმარებიან. ქალბატონი 
მარინე ძალიან გაბრაზებული იყო დამზარალებელზე, მიაჩნდა, რომ 
მან მოატყუა. 

ამის მერე, მედიატორი შეხვდა როსტომს და აუხსნა საქმის ვითა-
რება, ჰკითხა, იყო თუ არა  თანახმა მედიაციის არაპირდაპირ ფორ-
მატზე, და როდესაც თანხმობა მიიღო, გადასცა ქალბატონი მარინეს 
მიერ დასმული შეკითხვა ფინანსურ კომპენსაციაზე. რაც შეეხება  
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წარსულში მოლაპარაკებებს ზიანის ოდენობასა და ანაზღაურებას-
თან დაკავშირებით, როსტომმა უპასუხა, რომ სრულ ინფორმაციას არ 
ფლობდა, რადგან ამ პროცესში მისი ოჯახის წევრი იყო ჩართული, 
მაგრამ ახლა მას აქვს ზიანის ანაზღაურების სურვილი და სთხოვა 
მედიატორს, გაერკვია, თუ რა თანხა იყო ქალბატონი მარინესთვის 
მისაღები.

ქალბატონ მარინესთან შემდგომ შეხვედრაზე გამოირკვა, რომ 
მას დამატებით აწუხებდა კითხვა, თუ ვინ არის ის ადამიანი, ვინც 
შვილი წაართვა. მას არასდროს შეხვედრია და არც სურვილი ჰქო-
ნია, მაგრამ მედიატორთან საუბრის შემდეგ დაინტერესდა, ინანიებდა 
თუ არა დამზარალებელი მომხდარს და რადგანაც ამის დანახვა, მისი 
აზრით, მხოლოდ თვალებში ჩახედვით იყო შესაძლებელი, პირისპირ 
შეხვედრაზე დათანხმებას არ გამორიცხავდა. მისი ინფორმაციით, ზი-
ანი, თავდაპირველი შეთანხმებით, შეადგენდა 3000 ლარს და სურდა, 
იგივე თანხა დარჩენილიყო. 

როსტომთან შემდგომ შეხვედრაზე გაირკვა, რომ ქალბატონი მა-
რინეს მიერ მოთხოვნილი თანხა მისთვის მისაღები იყო, და იგი თა-
ნახმა იყო მის გადახდაზე მას მერე, რაც პირობითი მსჯავრი მოეხს-
ნებოდა და მუშაობის დაწყებას შეძლებდა. 

ამის საპასუხოდ, ქალბატონმა მარინემ როსტომთან პირისპირ 
შეხვედრა გადაწყვიტა. მედიატორმა ორივე მხარესთან შეათანხმა 
ხელშეკრულების პირობები, მედიაციის კონფერენციის თარიღი და 
დრო. ასევე, თითოეულ მხარესთან ცალ-ცალკე დეტალურად გაიარა 
მედიაციის კონფერენციის სცენარი და ესაუბრა მედიაციის პროცესში 
განცდების გაზიარების შესაძლებლობაზე. 

მედიაციის კონფერენცია მოეწყო. როსტომმა შემთხვევის დეტა-
ლები გაიხსენა: საღამოს საათებში ვაშლიჯვრის მიმართულებით მოძ-
რაობდა, მანქანა სველ ასფალტზე მოსრიალდა, საჭე ვერ დაიმორჩილა 
და უნებლიეთ დაეჯახა მანქანის სავალ ნაწილზე მოსიარულე ქალს, 
რომელიც ქუჩას კვეთდა. როსტომმა აღნიშნა, რომ ფხიზელი იყო და 
არც სიჩქარე გადაუჭარბებია, და რომ, შესაბამისად, მომხდარს ვერ 
უძებნის ახსნას. მან ქალბატონ მარინეს შემდეგი სიტყვებით მიმართა: 
„თქვენ რომც მაპატიოთ, მე ვერ შევძლებ საკუთარი თავის პატიებას, 
სხვა ადამიანი რომ დავღუპე!“.  გარდა ამისა, აღნიშნა, რომ როგორც 
კი მუშაობის განახლების საშუალება მიეცემა, ქალბატონ მარინეს შე-
პირებულ (შეთანხმებულ) მატერიალურ დახმარებას გაუწევს.

ქალბატონი მარინესთვის ძალიან ემოციური აღმოჩნდა დამზა-
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რალებლის გულწრფელი სინანულის მოსმენა, ცრემლების გარეშე 
ვერ შეძლო საკუთარ განცდებზე საუბარი, მისთვის ქალიშვილი იყო 
სიყვარულიც, მეგობარიცა და ერთადერთი მარჩენალიც. მარტოდ 
დარჩენილს, უამრავ პრობლემასთან უწევს გამკლავება, ახლაც გა-
მათბობელი გაუფუჭდა და, ფაქტობრივად, იყინება ამ ზამთარში და 
ელოდება, ეგება მისი ქალიშვილის რომელიმე მეგობარმა სამადლოდ 
გაუკეთოს, მაგრამ მაგათაც უჭირთ. ამიტომ დათანხმდა ზიანის ანაზ-
ღაურებას. მან მიმართა როსტომს: „პირველ რიგში, შენს შვილებსა და 
ცოლს მიხედე და თუ დაგრჩება საშუალება, რომ მე დაეხმარო, ჩამი-
რიცხე ბარათზე შეთანხმებული თანხა. მე ამდენი წლის განმავლობაში 
მთავაზობდნენ, მეჩივლა და ახლაც ვიცი, რომ მაქვს უფლება კანონის 
ძალით მოგთხოვო, მაგრამ არ მინდა – ვხედავ, რომ განიცდი და ჩემთ-
ვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია“.

მედიაციის შედეგები და შემდგომი ინფორმაცია

მედიაცია წარმატებით დასრულდა, ხელშეკრულებას ხელი მო-
ეწერა. მედიაციის წარმატებით დასრულებისა და სხვა გარემოებების 
გათვალისწინებით, როსტომს პირობითი მსჯავრი მოუხსნეს, მან მუ-
შაობა დაიწყო, ყოველთვიურად ურიცხავდა ქალბატონ მარინეს შეპი-
რებული თანხის ნაწილებს და ვალი ორ წელიწადში დაფარა.
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4. მედიაციის როლური თამაში

ჯანა (დარეჯან) ჯავახიშვილი

გასათამაშებელი შემთხვევის მოკლე აღწერა:

პავლე 43 წლისაა, პროფესიით ტაქსის მძღოლია. ახლახან გამო-
ვიდა საპატიმროდან, 3 წელი უნდა იყოს პრობაციაზე. 2 წლის წინ მან 
ჩაიდინა სისხლის სამართლის დანაშაული. კერძოდ, ზაფხულის ერთ 
საღამოს, როდესაც ქალაქში ტაქსით მიძრაობდა, აღმაშენებლის გამ-
ზირზე მას ხელი აუწია, დიღომში წასვლის ფასზე შეუთანხმდა და 
მანქანაში ჩაუჯდა ახალგაზრდა ქალი (ელენე). ქალს ძვირფასი ყელ-
საბამი ეკეთა. პავლემ, დიღმისკენ როცა აიღეს გეზი, მანქანა ერთ-
ერთ უკაცრიელ ადგილზე გააჩერა, დანა ამოიღო და ელენეს ძვირ-
ფასეულობის, მობილური ტელეფონის და ფულის მიცემა მოსთხოვა. 
ელენემ წინააღმდეგობა გაუწია, ჩანთა შემოარტყა და მანქანის კა-
რის გაღებას შეეცადა. ამას პავლე არ ელოდა და თავადაც ფიზიკური 
ძალა იხმარა – ყელსაბამი ჩამოგლიჯა, ჩანთაც წაართვა. ამ მომენტში 
ელენეს დაუზიანდა ტანისამოსი და დანით, შემთხვევით, ხელი გაეჭ-
რა, თუმცა მანქანიდან გადახტომა მოახერხა. პავლე მოგვიანებით 
პოლიციამ დააკავა. საერთო ჯამში, ყელსაბამის ფასი 1000 ლარამდე 
იყო, ხოლო ჩანთაში თანხა – დაახლოებით 1000 ლარამდე. სათვალთ-
ვალო კამერების ჩანაწერების საფუძველზე, მისი საქმის სასამართ-
ლო განხილვა დასრულდა და სასჯელად განესაზღვრა 5 წლით თავი-
სუფლების აღკვეთა. აქედან 2 წელი პავლემ საპატიმროში მოიხადა, 
ხოლო სამი წელი – პირობით მსჯავრზეა. იგი აღიარებს თავის დანა-
შაულს და მონდომებულია, მონაწილეობა  მიიღოს დაზარალებულისა 
და დამზარალებლის მედიაციაში.

თამაშის მსვლელობა:

ნაბიჯი პირველი: 

წამყვანი სთხოვს მონაწილეებს, რომ როლურ თამაშში მონაწილე-
ობის მსურველებმა დაინაწილონ როლები: პავლე, პავლეს მხარდამ-
ჭერი პირი (მისი მეუღლე), ელენე,  ელენეს მხარდამჭერი პირი (მისი 
მეგობარი) და მედიატორი.
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ნაბიჯი მეორე: 

წამყვანი ყველა მონაწილეს სათითაოდ აწვდის შესაბამის ინფორ-
მაციას (რაც ობიექტურად, ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით შეიძლე-
ბა იცოდეს თითოეულმა მათგანმა): 

ინფორმაცია, რომელსაც ვაწვდით პავლეს და მისი მხარდამჭერის 
(მეუღლის) როლების შემსრულებლებს:

პავლე

დანაშაულის ჩადენამდე რამდენიმე დღით ადრე პავლეს 14 წლის 
ვაჟიშვილი თამაშისას ხიდან ჩამოვარდა და ხერხემალი დაუზიანდა, 
ესაჭიროებოდა სასწრაფო ქირურგიული ოპერაცია, რომელიც დაახ-
ლოებით 6000 ლარი ღირდა. თანხის ნაწილი საყოველთაო დაზღვე-
ვით დაფინანსდა, მაგრამ ოჯახს დამატებით 2000 ლარი სჭირდებოდა, 
წინასწარი გამოკვლევების საფასურის ჩათვლით. პავლეს ცუდი საკ-
რედიტო ისტორია ჰქონდა და არცერთმა ბანკმა ეს თანხა არ მისცა, 
ვერც ნათესავებში მოახერხა მისი შეგროვება. დანაშაულის შედეგად 
მიღებული თანხით კი მოახერხა შვილისათვის ოპერაციის გაკეთება. 
მიუხედავად იმისა, რომ იმ მომენტში ძარცვით მოპოვებულმა თანხამ 
გადაარჩინა, ოჯახს საშინლად გაუჭირდა ცხოვრება, სანამ პავლე ცი-
ხეში იყო. პავლეს მეუღლე სკოლაში მუშაობს და ძალიან დაბალი ანაზ-
ღაურება აქვს, ისინი ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობენ და შვილის აღზ-
რდისთვის და მინიმალური მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად 
თანხა ძლივს ჰყოფნიდათ და ჰყოფნით. პავლე ხვდება, რომ შვილის 
მდგომარეობით სასოწარკვეთილმა, მაშინ დიდი შეცდომა დაუშვა 
და მისმა ორწლიანმა ციხეში ყოფნამ ოჯახი კიდევ უფრო დააძაბუნა. 
ახლა ძალიან რცხვენია თავისი საქციელის და მედიატორსაც სწორედ 
მან მიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ 2 წელზე მეტი ხანი გავიდა დანა-
შაულის შემთხვევიდან, კვლავ ძალიან წუხს იმ ქალის ბედზე, მანამდე 
სხვა დანაშაული არასოდეს ჩაუდენია და ამ შემთხვევაზე ფიქრი არ 
ასვენებს. თანაც, მანქანის მართვის გარდა სხვა საქმე არ იცის, არადა, 
პირობითი მსჯავრის გამო თავის პროფესიას ვერ დაუბრუნდა, რამაც 
ოჯახი უკიდურეს გაჭირვებამდე მიიყვანა. ამიტომ აქვს იმედი, რომ 
მედიაციის შემდეგ სასჯელი შეუმსუბუქდება.

ინფორმაცია, რომელსაც ვაწვდით ელენეს და მისი მხარდამჭერის 
(მეგობრის) როლების შემსრულებლებს:
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ელენე

ელენე გამყიდველია და აღმაშენებლის გამზირზე ერთ-ერთ კერ-
ძო ტანსაცმლის მაღაზიაში მუშაობს, იმ დღეს სამსახურიდან ღამის 10 
საათზე გამოვიდა და სახლში ეჩქარებოდა ბავშვთან, რომელსაც ძიძა 
ზრდის. ელენე მარტოხელა დედაა და ძლიან ბევრს შრომობს იმისთ-
ვის, რომ შვილს არაფერი მოაკლდეს. ამ შემთხვევამ მასზე ძალიან 
იმოქმედა, იმ დღის შემდეგ დასჩემდა შიში და ტაქსიში ვეღარ ჯდება. 
არადა, სამსახურიდან შორს ცხოვრობს და ტრანსპორტი მის სახლს 
ახლოს არ უდგება. ასევე, ღამით ქუჩაში სიარულისაც ძალიან ეშინია. 
შემთხვევიდან 2 წელზე მეტი გავიდა და ეს შიშები ჯერ კიდევ ვერ 
დაძლია. აღსანიშნავია, რომ თანხა, რომელიც ელენეს ჩანთაში ედო, 
იმ დღეს მაღაზიაში გაყიდვების შედეგად იყო გამომუშავებული, რო-
მელიც მას ჩვეულებისამებრ თან მიჰქონდა ხოლმე და დილით ბანკში, 
მაღაზიის საბანკო ანგარიშზე შეჰქონდა. ამაზე იყო შეთანხმებული მა-
ღაზიის მფლობელთან, რომელსაც ერჩივნა, თანხა ღამით მაღაზიაში 
არ დარჩენილიყო. ამ თანხის დაკარგვამ მას სამსახურში სერიოზული 
პრობლემები შეუქმნა. მფლობელი მის ანაზღაურებას სთხოვდა, ელე-
ნეს კი ეს არ შეეძლო და კინაღამ სამსახური დაკარგა. იმ პირობით 
დარჩა, რომ ამ თანხას მთელი წლის განმავლობაში, თანდათან გა-
დაიხდიდა. თანხის გარდა, დაკარგა დოკუმენტებიც, რომელთა აღდ-
გენაში ბევრი დრო გაუცდა. ელენე პოლიციამაც ძალიან გააწვალა გა-
მოძიების დროს დაკითხვებზე, სასამართლოში რამდენჯერმე მოუწია 
მისვლა. ამ ყველაფრის გამო იგი ძალიან გაბრაზებული იყო და არის 
პავლეზე. ვერ ხვდება, რატომ მოიქცა ასე. ასევე, აწუხებს კითხვა, თუ 
რატომ აღმოჩნდა მსხვერპლი მაინცდამაინც თვითონ.

მედიატორს ვაწვდით ინფორმაციას როგორც პავლეს, ასევე ელე-
ნეს შესახებ.

როლური თამაში ორი ნაწილისგან შედგება: თამაშის პირველი 
ნაწილში მედიატორი ატარებს მოსამზადებელ სამუშაოს: ხვდება დამ-
ზარალებელსა და დაზარალებულს, არკვევს მედიაციაში მათი ჩარ-
თვის სურვილს, მოტივაციას, ხელშეკრულების შესაძლო პირობებს. 
როლური თამაშის მეორე ნაწილში მედიატორი მართავს კონფერენ-
ციას. აუცილებელი არ არის, რომ ორივე ნაწილში ერთი და იგივე მო-
ნაწილე იყოს მედიატორის როლში: თამაშის მსვლელობისას შესაძლე-
ბელია მედიატორის როლში სხვადასხვა მონაწილე ვათამაშოთ.



140

ნაბიჯი მესამე: 

მონაწილეები გაითამაშებენ სხვადასხვა სცენას, თითოეული 
სცენის შემდეგ კი დამკვირვებლების როლში მყოფ მონაწილეებთან 
ერთად ტარდება უკუკავშირის რაუნდი. უკუკავშირის დროს მნიშვ-
ნელოვანია, რომ საკუთარი აზრის დაფიქსირების შესაძლებლობა თა-
მაშის მონაწილეებს შემდეგი თანმიმდევრობით მიეცეთ:

1. სცენაში მოთამაშე დაზარალებული

2. სცენაში მოთამაშე დამზარალებელი

3. სცენაში მოთამაშე მხარდამჭერი პირები

4. სცენაში მოთამაშე მედიატორი

5. მონაწილეები, ვინც არ ასრულებს რაიმე როლს და აკვირდება 
თამაშს

6. პედაგოგი/ტრენერი

უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ უკუკავშირის რაუნდის დაწყე-
ბამდე ტრენერებმა შეახსენონ ჯგუფს არაგანსჯითი, არაშეფასებითი 
უკუკავშირის მიცემის წესი: ერთმანეთს არ ვაკრიტიკებთ, არ ვაფა-
სებთ, სცენაში მონაწილე კოლეგების მადლიერი ვართ იმის გამო, რომ 
გვაძლევენ უნიკალურ შანსს, საკუთარი მაგალითის (და შესაძლო 
შეცდომების) საფუძველზე დავხვეწოთ პროფესიული უნარ-ჩვევები.

უკუკავშირის დროს, ტრენერები ყურადღებას ამახვილებენ იმა-
ზე, თუ რა იყო ამა თუ იმ კონკრეტული სცენის ამოცანა.

სცენები უნდა გათამაშდეს შემდეგი თანმიმდევრობით და თითო-
ეულისთვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ამოცანები:

1. მედიატორი ხვდება დამზარალებელს და მის მხარდამჭერს 

2. იგი უნდა დარწმუნდეს, რომ სამართალდამრღვევი თავს მიიჩ-
ნევს დამნაშავედ და მზად არის, რაიმე ფორმით აანაზღაუროს 
ზიანი დაზარალებულისთვის. მედიატორის ამოცანაა, დამზა-
რალებელს სრულფასოვანი ინფორმაცია მიაწოდოს მედიაციის 
პროცესზე და ინფორმირებული თანხმობა მოიპოვოს მის ჩატა-
რებაზე.

3. მედიატორი ხვდება დაზარალებულს (შესაძლოა, მის მხარ-
დამ ჭერსაც) – აქ ამოცანაა დაზარალებულის სრულყოფილი 
ინფორმირება და მოტივირება მედიაციის პროცესში მონაწი-
ლეობაზე, ასევე მისი საჭიროებების გამოკვლევა და მისი მო-
საზრებების მოსმენა იმის თაობაზე, თუ რა სახით შეიძლება  
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დამზარალებელმა მას აუნაზღაუროს ზიანი.

4. მედიაციის კონფერენცია – ამ ეტაპის ამოცანაა მხარეების 
მხრიდან ერთმანეთისთვის თავიანთი მოსაზრებების, ემოცი-
ებისა და დამოკიდებულებების გაზიარება, დამზარალებლის 
მხრიდან თავისი ქმედების სრულყოფილად გააზრება, დაზარა-
ლებულის მხრიდან დანაშაულში გარკვევა, მხარეების მიერ სი-
ტუაციიდან საერთო გამოსავალზე შეთანხმება, დამზარალებ-
ლის მიერ პრობლემის მოგვარებაზე პასუხისმგებლობის აღება, 
დაბოლოს – შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმება.

ნაბიჯი მეოთხე: 

თამაშის დასრულების შემდეგ მიმდინარეობს მისი ერთიანი გან-
ხილვა პლენარულ სხდომაზე. მაგრამ, სანამ განხილვაზე გადავიდო-
დეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როლების შემსრულებელი მო-
ნაწილეები გამოვიდნენ იმ როლებიდან, რომლებსაც ასრულებდნენ. 
ამისთვის შესაძლებელია ან რაიმე ფიზიკური ენერგაიზერის გაკეთე-
ბა, ან წრეში დაბრუნებული როლების შემსრულებლებისთვის შემდე-
გი სავარჯიშოს შეთავაზება: წრეში თავისი სახელის ისტორიას გა-
ზიარება – ვის პატივსაცემად დაარქვეს. თუ ჯგუფი მოინდომებს და 
დროც საკმარისია – ამის გაკეთება ყველა მონაწილეს შეუძლია. 

ნაბიჯი მეხუთე: 

პლენარულ სხდომაზე მიდის მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ მუ-
შაობდა მედიატორი (ანუ, მედიატორის როლის შემსრულებლები) 
მხარეებს შორის ინფორმაციის გაცვლაზე კონფერენციამდელ ეტაპ-
ზე, თუ როგორ აბალანსებდა მხარეების მონაწილეობასა და ძალთა 
თანაფარდობას კონფერენციის ეტაპზე, როგორ ახერხებდა „ჩარჩოს 
ცვლილების“ ტექნოლოგიის გამოყენებას „მე-შენ“ დაპირისპირები-
დან „ჩვენ“ ერთობაზე გადასვლის თვალსაზრისით, როგორ ახერხებ-
და მხარეების (და, საერთოდ, დაინტერესებული სუბიექტების) საბა-
ზო მოთხოვნილებების, შიშების, ინტერესების გათვალისწინებას. ამ 
ეტაპზე, განხილვის საგანია „როგორ“ და არა „რატომ“ მედიატორის 
მუშაობისა. განხილვა უნდა მიმდინარეობდეს არაგანსჯით მოდუსში 
ისევე, როგორც თავად მედიაციის პროცესი. 
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თავი VI

აღდგენითი მართლმსაჯულება,  
საზოგადოება და მედია

ივო ერცენი
ჯანა (დარეჯან) ჯავახიშვილი

ძირითადი მიზანია სტუდენტებისთვის და მონაწილეებისთვის ღრმა 
და სისტემური ცოდნის მიღების ხელშეწყობა აღდგენით მართლმ-
საჯულებასა და მედიაციის თაობაზე საზოგადოების სათანადოდ ინ-
ფორმირებულობისა და ჩართულობის მნიშვნელობაზე, მედიის როლ-
სა და საკვანძო სტრატეგიებზე.

მოცემული მასალის გავლის შემდგომ, სტუდენტებს/მონაწილეებს

•	 ეცოდინებათ	საქართველოში	ხალხური	(ადათური,	ჩვეულები-
თი)	სამართლის	ტრადიციული	ფორმები	და	თავისებურებები

•	 გაცნობიერებული	 ექნებათ	 აღდგენით	 მართლმსაჯულებასა	
და	 მედიაციაზე	 საზოგადოების	 სათანადოდ	 ინფორმირებისა	
და	ჩართულობის	მნიშვნელობა	

•	 გაცნობიერებული	ექნებათ	მედიის	როლი	აღდგენით	მართლ-
მსაჯულებაზე	საზოგადოების	ინფორმირებისა	და	მონაწილე-
ობის	უზრუნველყოფის	საქმეში

•	 ეცოდინებათ	აღდგენითი	მართლმსაჯულებისა	და	მედიაციის	
ცხოვრებაში	გატარების	ხელშეწყობისთვის	მედიასთან	თანამ-
შრომლობის	საკვანძო	სტრატეგიები	

სასწავლო აქტივობები და მეთოდოლოგია:

•	 ცოდნის	 კუმულირება	 ინფორმაციის	 გადაცემის,	 შესაბამისი	
რეფლექსიისა	და	ინტერაქტიული	სწავლების	გზით;

•	 ცოდნის	 მიღებისა	 და	 გაღრმავების	 უზრუნველყოფა	 საკით-
ხავი	 მასალის	 (შესაბამისი	ლიტერატურა,	 დოკუმენტაცია	და	
ა.შ.)	ინდივიდუალურად	დამუშავების	გზით;
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•	 კურსის	მსვლელობაში	ათვისებული	კრიტიკული	განწყობები-
სა	და	სოციალური	უნარების	გავარჯიშება	პირადი	რეფლექსი-
ისა	და	ჯგუფური	დისკუსიების	გზით.

დროის ჩარჩო:

4	საკონტაქტო	საათი	(2	ორსაათიანი	სესია)	+	8	საათი	ინდივიდუალუ-
რი	კითხვისა	და	მომზადებისა.

გეგმა:

1. სესია	პირველი:	საზოგადოების	ინფორმირება	და	მონაწილე-
ობა	აღდგენით	მართლმსაჯულებაში	(2	საათი):

1.1. ხალხური	(ტრადიციული)	სამართალი	საქართველოში

1.2. აღდგენითი	მართლმსაჯულება	და	საზოგადოება

2. სესია	მეორე:	მუშაობა	მედიასთან	(2	საათი):

2.1. მედიის	როლი	აღდგენით	მართლმსაჯულებაზე	საზო	გა	დო-
ების	ინფორმირებაში	

2.2. მედიასთან	მუშაობის	საკვანძო	სტრატეგიები

2.3. პრაქტიკული	რეკომენდაციები

1. საზოგადოების ინფორმირებულობა და მონაწილეობა  
აღდგენით მართლმსაჯულებაში

მოცემული ქვეთავის მიზანია საზოგადოების ინფორმირებულობისა 
და მონაწილეობის მნიშვნელობის გაცნობიერება აღდგენითი მართლ-
მსაჯულების ცხოვრებაში გატარების საქმეში. 

შესაბამისი ამოცანებია:

•	 საქართველოში	 სამართლის	ტრადიციულ	 (ხალხურ,	 ჩვეულე-
ბით,	ადათურ)	ფორმებში	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	წა-
ნამძღვრების	გაცნობიერება	

•	 აღდგენით	 მართლმსაჯულებაზე	 საზოგადოების	 სათანადოდ	
ინფორმირებისა	 და	 მონაწილეობის	 მნიშვნელობის	 გაცნობი-
ერება	
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1.1.  საზოგადოება და ტრადიციული (ხალხური) სამართალი 
საქართველოში

საქართველოში	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულებისა	და	 მედიაციის	
გარკვეული	 წანამძღვრები	 ხალხურ,	 ანუ	 ე.წ.	 ჩვეულებით,	 იგივე	 –	
ადათით	განსაზღვრულ	(ადათობრივ)	სამართალში	უნდა	ვეძიოთ.	ეთ-
ნოლოგ	ნათია	ჯალაბაძეს	სპეციალურად	აქვს	ნაკვლევი	ეს	საკითხი	
და	 მოცემულ	თავში	 გადმოცემული	 ინფორმაცია	 მისი	 ნაშრომის	 სა-
ფუძველზეა	შედგენილი	(ჯალაბაძე,	2016, გვ. 431-438).	

ხალხური	 (იგივე	 ჩვეულებითი	 ან	 ადათობრივი)	 სამართალი	 სა-
ქართველოში	 წარმომადგენლობითი	 იყო,	 საზოგადოების	 მონაწი-
ლე	ობით	 ხორციელდებოდა.	 სამართლის	 მთავარ	 ინსტრუმენტებს	 აქ	
წარმოადგენდა,	ერთი	მხრივ,	სხვადასხვა	მასშტაბის	(სოფელი,	თემი,	
ხევი)	სახალხო	კრება	და,	მეორე	მხრივ	–	შუამავლები	(ანუ,	თანამედ-
როვე	ენით	–	მედიატორები).	თუმცა,	შუამავლები	აქ	ერთგვარი	მსა-
ჯულების	როლსაც	ასრულებდნენ,	რის	გამოც	სამართლის	ფორმატი	
თანამედროვე	არბიტრაჟთან	უფრო	ახლოა,	ვიდრე	მედიაციასთან.	

ხალხური	 სამართლის	 პროცესი	 და	 სტრუქტურა	 მეტ-ნაკლებად	
განსხვავდებოდა	 საქართველოს	 სხვადასხვა	 კუთხის	 მიხედვით,	 მაგ-
რამ	ყველასთვის	საერთო	იყო	ის,	რომ	სამართალი	იყო	დაფუძნებული	
მონაწილეობასა	და	თვითმმართველობაზე.	იგი	მიზნად	ისახავდა	თემ-
სა	თუ	 სოფელში	 წესრიგის	 აღდგენას	და	 გულისხმობდა	 სამ	 კომპო-
ნენტს:	დამნაშავის	დასჯას,	დაზარალებულის	მორალურ	და	მატერი-
ალურ	კომპენსაციას,	დაბოლოს	–	იმ	შემთხვევაში,	თუ	დანაშაული	არ	
იყო	იმ	 კატეგორიისა,	რომელიც	ისჯებოდა	 სიკვდილით	ან	თემიდან	
განკვეთით,	ხალხური	სამართალი	მიმართული	იყო	მხარეების	შერი-
გებაზე.

სოფლის	 მასშტაბის	 სახალხო	 კრებისთვის	 (იგივე	 საბჭოსთვის,	
ყრილობისთვის)	 წარმომადგენლებს	 ირჩევდნენ	თითოეული	 კომლი-
დან.	 ეს	 წარმომადგენლობითი	 ორგანო	 ირჩევდა	 სოფლის	 თავკაცს.	
უფრო	 მსხვილი	 (სათემო	თუ	 ხევის	 მასშტაბის)	 კრებისთვის	 წარმო-
მადგენლებს	 ირჩევდნენ	უკვე	 სხვადასხვა	 სოფლიდან.	 სოფლის	 კრე-
ბა	არჩევდა	როგორც	სოფლის	თვითმმართველობის	საკითხებს,	ასე-
ვე	სოფლის,	ხევისა	თუ	სათემო	წესების	დარღვევების	შემთხვევებს.	
უფრო	მსხვილი	მასშტაბის	 კრებები	 არჩევდნენ	 სხვადასხვა	 სოფლის	
წარმომადგენელთა	დავებს	და	ა.შ.	 საერთო	კრების	პარალელურად,	
დავებს	 არჩევდნენ	 შუამავალთა	 მომრიგებელი	 სასამართლოები.	 ამ	
შემთხვევაში,	შუამავლები	მსაჯულების	როლშიც	გამოდიოდნენ	(ე.წ.	
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შუამავალ-მსაჯულები).	 სწორედ	 ამიტომ,	 პროცესი	 უფრო	 ახლოიყო	
თანამედროვე	 არბიტრაჟთან,	 ვიდრე	 მედიაციასთან.	 შუამავალ-მსა-
ჯულები	 სწავლობდნენ	 შემთხვევას,	 ცალ-ცალკე	 მოისმენდნენ	 მომ-
ჩივნისა	და	მოპასუხის	ჩვენებებს	და	ამის	საფუძველზე	გამოჰქონდათ	
განაჩენი,	რომელიც	გულისხმობდა	დასჯას,	მატერიალურ	კომპენსა-
ციას	და,	შეძლებისდაგვარად	–	მხარეების	შერიგებას.

შუამავლობა	 არ	 იყო	 მუდმივი	 როლი/ფუნქცია,	 უფრო	 ხშირად,	
შუამავალ-მსაჯულებს	თავად	დავაში	მონაწილე	მხარეები	ირჩევდნენ,	
ერთმანეთთან	 შეთანხმების	 საფუძველზე.	 თუ	 შუამავალ-მსაჯულთა	
ვინაობაზე	მხარეები	ვერ	თანხმდებოდნენ,	მაშინ	საქმეში	ორივე	მხა-
რისთვის	 ნეიტრალური	 შუამავლები	 შემოდიოდნენ	და	 ისინი	 ირჩევ-
დნენ	 ამ	 კონკრეტული	 საქმის	 შუამავალ-მსაჯულებს.	 შუამავალ-მსა-
ჯულების	რაოდენობა	იწყებოდა	სამი	ადამიანიდან,	დანაშაულის	სიმ-
ძიმის	მიხედვით	იზრდებოდა	და	შესაძლებელი	იყო	ასულიყო	24	 კა-
ცამდეც	კი	(მაგ.,	მკვლელობის	დანაშაულის	განხილვის	შემთხვევაში).	
შუამავალ-მსაჯულები	თავიანთი	 სამსახურის	 საფასურად	 იღებდნენ	
გარკვეულ	 გასამრჯელოს.	 სამართლის	 ქმნის	 პროცესის	 ჩატარების	
ადგილი	განსხვავდებოდა	საქართველოს	კუთხეების	მიხედვით:	ზოგან	
ტარდებოდა	ორივე	 მხარისგან	თანაბრად	დაშორებულ	ნეიტრალურ	
ადგილზე,	ან	დანაშაულის	ჩადენის	ადგილზე,	ზოგან	–	ამ	საქმისთვის	
სპეციალურად	ორგანიზებულ	სივრცეში.

შუამავალ-მსაჯულად	 ირჩევდნენ	 გონიერებითა	 და	 წესიერებით	
ცნობილ	ადამიანს.	შუამავალ-მსაჯულის	როლი	საპატიო	იყო,	ამას	მი-
ანიშნებს	ის	სახელწოდებებიც,	რაც	საქართველოს	სხვადასხვა	კუთ-
ხეში	გამოიყენებოდა	ამ	როლის	ადამიანის	აღსანიშნად:	მცოდნე	კაცი,	
ბჭე,	დარბაზული	კაცი	და	ა.შ.	მესტიის	მუზეუმში	დღესაც	არის	შემო-
ნახული	შუამავლის	ძალიან	შთამბეჭდავი	სავარძელი,	რომლის	პომ-
პეზურობაც	მოწმობს	ამ	როლის	დაფასებას	საზოგადოების	მხრიდან.

მკვლელობის	 შემთხვევაში,	 საქართველოს	 გარკვეულ	 კუთხეებ-
ში,	 განსაკუთრებით	 კი	 –	 მთაში,	 ე.წ.	 სისხლის	 აღების	 წესი	 მოქმე-
დებდა.	 ეს	 გულისხმობდა	 შურისძიებას,	 ანუ	 საპასუხო	 მკვლელობას	
(ე.წ.	სისხლ-მესისხლეობა).	ეს	შესაძლოა	განხორციელებულიყო	ფაქ-
ტობრივად,	 ან	 სიმბოლურად	 (მაგ.,	 რამდენიმე	 წლის	 განმავლობაში	
მკვლელის	 საბძელში	 გამოკეტვით).	 სისხლის	 აღების	 ვალდებულება	
გადადიოდა	თაობიდან	თაობაში.	თუმცა,	ასევე,	ხდებოდა	შერიგებაც,	
რაც	 მატერიალური	და	 მორალური	ზარალის	 კომპენსაციაზე	 მიმარ-
თული	გარკვეული	რიტუალების	თანხლებით	ხორციელდებოდა.	
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სხვადასხვა	დანაშაული,	ხალხური	სამართლის	თანახმად,	გულის-
ხმობდა	მატერიალური	ზარალის	კომპენსაციის	სხვადასხვა	ფორმასა	
და	მასშტაბს.	თემის/საზოგადოების	ღალატი,	როგორც	წესი,	ისჯებო-
და	 სიკვდილით	 (ყველაზე	 ხშირად,	 ჩაქოლვით).	 ქალის	 დაფეხმძიმე-
ბისთვის	(იმ	შემთხვევაში,	თუ	ამას	ქორწინება	არ	მოჰყვებოდა)	კომ-
პენსაცია	 გულისხმობდა	 მკვლელობის	 შემთხვევაში	 არსებული	 კომ-
პენსაციის	 ნახევარს.	 ქურდობის	შემთხვევაში	 ხდებოდა,	 სულ	ცოტა,	
ორმაგი	კომპენსაცია	გაქურდული	ოჯახისთვის;	აქ	ზარალის	კომპენ-
საცია	–	 ანუ,	გარკვეული	საფასურის	გადახდა	ხდებოდა	საზოგადო-
ებისთვისაც.	 მატერიალური	 კომპენსაციის	 ფორმას	 განსაზღვრავდა	
საქართველოს	ამა	თუ	იმ	კუთხეში	გავრცელებული	მეურნეობის	სახე	
(მესაქონლეობა,	 მიწათმოქმედება	 და	 ა.შ.).	 ყველაზე	 მაღალი	 მატე-
რიალური	 კომპენსაცია	 ხდებოდა	 მკვლელობის	 შემთხვევაში.	 მატე-
რიალური	 ზარალის	 ანაზღაურების	 მხრივ	 არსებობდა	 გენდერული	
განსხვავებები:	მაგალითად,	აღმოსავლეთ	საქართველოში	მოკლული	
კაცის	საფასური	60	ძროხა	იყო,	მაშინ	როცა	ქალისა	–	30.	

შერიგების	 პროცესის	 ყველაზე	 გავრცელებული	 ინსტიტუციური	
მექანიზმი	 იყო	 ე.წ.	 მოფიცრობის	 ინსტიტუტი	 –	 ფიცის	 დადება.	 მო-
ფიცრების	როლში	გამოდიოდნენ,	ერთი	მხრივ,	ე.წ.	დაუსახელებელი	
მოფიცრები	 (დანაშაულის	 ჩამდენისა	 და	 დაზარალებულის	 გვარის	
წევრები/ნათესავები/სახლიკაცები)	და	 „დასახელებული	მოფიცრები“	
–	ნეიტრალური	მოწვეული	პირები,	განთქმული	თავიანთი	წესიერე-
ბით.	 ფიცის	 დადება	 იყო	 გამოტანილი	 განჩინების	 შესრულების	 გა-
რანტი.	 ფიცის	დადების	რიტუალები	 განსხვავდებოდა,	 ერთი	 მხრივ,	
საქართველოს	 სხვადასხვა	 კუთხის	 ადათ-წესების	 მიხედვით	და,	 მე-
ორე	 მხრივ,	დანაშაულის	 მიხედვით.	 მაგალითად,	 მკვლელობის	 შემ-
თხვევაში	ფიცის	რიტუალი	ყველაზე	ხშირად,	მოკლულის	საფლავზე	
ხორციელდებოდა.	სხვა	დანაშაულის	შემთხვევაში	–	ეკლესიაში,	სამს-
ხვერპლოსთან,	ხატთან,	ჯვარზე	და	ა.შ.

[დისკუსია	მცირე	ჯგუფებში,	15	წთ:	გთხოვთ,	მოცემული	მასალის	
საფუძველზე,	იმსჯელოთ	იმაზე,	თუ	რა	არის	საერთო	და	რა	არის	გან-
სხვავებული	საქართველოს	ტრადიციული	(ხალხური,	ადათური,	ჩვე-
ულებითი)	სამართლის	ზევით	აღწერილ	პრინციპებსა	და	აღდგენითი	
მართლმსაჯულების	თანამედროვე	მიდგომებს	შორის].

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი

•	 ჯალაბაძე,	ნათია	(2016).	ხალხური	(ჩვეულებითი)	სამართალი.	
წიგნში:	მელიქიშვილი,	ლ.	და	ბერიაშვილი,	ლ.	(რედაქტორები)	
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(2016).	ქართველები.	ყველაფერი	ქართველთა	კულტურისა	და	
ეთნოსის	შესახებ.	გამომცემლობა	პალიტრა	L.,	თბილისი.	გვ.	
431	–	438.

1.2. აღდგენითი მართლმსაჯულება და საზოგადოება

[ამ თემის განხილვას ვიწყებთ ხანმოკლე (15 წთ) ჯგუფური დის-
კუსიით ფილმზე „ორნი ქალაქში“, რომლის ნახვაც სტუდენტებს საში-
ნაო დავალებად აქვთ მიცემული. დისკუსიის ძირითადი ჩარჩო შემ-
დეგია: ფრანგულ ფილმში „ორნი ქალაქში“ კარგად ჩანს, თუ როგორი 
უსამართლობის განცდა შეიძლება გააღვიძოს კონვენციურმა მართ-
ლმსაჯულებამ, თვით მართლმსაჯულების მსახურშიც კი. ეს ფილმი 
რეჟისორმა ჟოზე ჯოვანიმ 1973 წელს გადაიღო. მასში აღწერილია 
ახალგაზრდა მამაკაცის – ჯინო სტრაბლიჯის ისტორია, რომელმაც სი-
ცოცხლე გილიოტინაზე დაამთავრა პოლიციელის მკვლელობის გამო. 
პატიმართა აღმზრდელი („მენტორი“) ჟერმენ კაზანუვე, რომელსაც 
ფილმში ჟან გაბენი ასახიერებს, ცდილობს მის დახსნას – სასამართ-
ლოზე ცდილობს, პროკურორს, მოსამართლეს, ნაფიც მსაჯულებსა და 
იქ შეკრებილ საზოგადოებას აუხსნას, რომ სტრაბლიჯი არ არის საზო-
გადოებისთვის საშიში ბოროტმოქმედი, რომ მან დანაშაული აფექტის 
მდგომარეობაში ჩაიდინა, რომ მას განსაკუთრებული საჭიროებები 
აქვს, რომ მას არ მისცეს ციხიდან გასვლის შემდეგ საზოგადოებაში 
ინტეგრირების საშუალება, რომ დანაშაული, რაც მან ჩაიდინა, არ 
არის მხოლოდ მისი მიზეზით, რომ ამაში თავისი წილი პასუხისმგებ-
ლობა საზოგადოებასაც და მართლმსაჯულების არსებულ სისტემასაც 
ეკისრება, და რომ ეს საკმარისი არგუმენტია მისი სასჯელის შესამ-
სუბუქებლად. მაგრამ სისტემა და, სისტემის სახით, საზოგადოება, აღ-
მზრდელს ყურს არ უგდებს და სტრაბლიჯის გილიოტინაზე უშვებს. 
და აქ ისმის უნიკალური მონოლოგი – აღმზრდელის ხმამაღლა გახმო-
ვანებული ფიქრები, რაც, ფაქტობრივად, ფილმის კულმინაციაა (თუმ-
ცა ამას ალენ დელონის ხიბლით მონუსხული მაყურებელი შესაძლოა 
ვერც მიხვდეს): ჟან გაბენის გმირი უჩივის მართლმსაჯულების სის-
ტემის უსამართლობას... ფილმმა წვლილი შეიტანა საფრანგეთის რეს-
პუბლიკაში გილიოტინის, როგორც სასჯელის უმაღლესი ზომის, გაუქ-
მებაში (უკანასკნელი სიკვდილით დასჯა საფრანგეთში მოხდა 1977 
წელს, კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებები შევიდა 1981-ში). 
მაგრამ გაბენის მონოლოგი კიდევ უფრო ღრმა შინაარსსაც მოიცავდა, 
გარდა სიკვდილით დასჯის გაუქმებისა. თითქოს რა უნდა ყოფილიყო 
ამაზე მეტი, მაგრამ მაინც – მან კონვენციური მართლმსაჯულების სა-
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მართლიანობა და, შესაბამისად, საზოგადოების კეთილდღეობის საქ-
მეში მისი ეფექტიანობა დააყენა კითხვის ქვეშ.]

განვლილი	მასალიდან	უკვე	ვიცით,	რომ	თუ	კონვენციური	მართ-
ლმსაჯულებისთვის	მთავარი	ფასეულობა	კანონია,	ანუ	–	კანონი	თა-
ვისთავადი	ფასეულობაა,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 საკვანძო	
ფასეულობებია	სამართლიანობა,	სიმართლე,	ადამიანის	ღირსება	და	
სოლიდარობა	 (Chapman & Törzs, 2018).	 რიგ	 შემთხვევებში,	 კანონი,	
სოციალური	თუ	ეკონომიკური	მოწყობა	არ	არის	შესაბამისობაში	ამ	
ფასეულობებთან.	სწორედ	ამიტომ,	იმ	ქვეყნებში,	სადაც	აღდგენითი	
მართლმსაჯულება	საზოგადოებაში	ე.წ.	სტრუქტურული	ძალადობის	
(Galtung, 1969)	აღმოსაფხვრელად	და	სამართლიანობის	აღდგენის	ინ-
სტრუმენტად	იქნა	გამოყენებული,	 ამას	შესაბამისი	საკანონმდებლო	
და	სხვა	სისტემური	ცვლილებებიც	მოჰყვა.	მაგალითად,	სამხრეთ	აფ-
რიკაში,	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	მიდგომის	წყალობით,	სხვა	
აღდგენით	 ღონისძიებებთან	 ერთად,	 სახელმწიფო	 დონეზე	 ისეთი	
ცვლილებები	განხორციელდა,	რამაც	შემდგომში	რასობრივი	ნიშნით	
ადამიანის	 დისკრიმინაციის	 ალბათობა	 შეამცირა	 და	 ხელი	 შეუწყო	
მონაწილეობითი	დემოკრატიის	განვითარებას (Batley, 2005).	

ამგვარი	 სისტემური	ცვლილებების	 განხორციელება	 აღდგენითი	
მართლმსაჯულების	პროცესში	შესაძლებელია	იმიტომ,	რომ	ეს	მიდ-
გომა	დანაშაულს	უყურებს	არა	როგორც	ცალკეული	ადამიანებისა	თუ	
ადამიანთა	ჯგუფ(ებ)ის	პრობლემას,	არამედ	საზოგადოების,	როგორც	
სისტემის	დისფუნქციას.	

ქვემოთ	მოყვანილი	სქემა	ეკუთვნის	ინგლისელ	მეცნიერს,	ანთრო-
პოლოგს,	სოციოლოგს,	ლინგვისტს,	კიბერნეტიკოსს,	გრეგორი	ბეიტ-
სონს,	 სისტემების	თეორიის	 ავტორს	და,	 მის	 მიმდევარს	 –	 რობერტ	
დილტსს.	 სქემა	 გვაჩვენებს	 ადამიანს,	 როგორც	 სისტემას,	 რომელიც	
მოიცავს	ლოგიკურ	დონეებს	(მე/იდენტობა,	ფასეულობები,	რწმენები,	
უნარ-ჩვევები,	ქცევა)	და	რომელიც	ჩართულია	უფრო	მსხვილ	სისტე-
მებში	(ფიზიკური	გარემო,	ოჯახი,	სკოლა,	საზოგადოება,	სახელმწი-
ფო).	 სქემა	 მოქნილია	და	 იგი	 შეგვიძლია	 შევავსოთ	 სხვა	 მცირე	თუ	
ფართო	 მასშტაბის	 დონეებით	 (მაგ.,	 მართლმსაჯულების	 სისტემა,	
მსოფლიო,	სამყარო	და	ა.შ.).
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დიაგრამა	6.1.	სისტემა	ადამიანი-გარემოს	ლოგიკური	დონეები	(Dilts,	1999).

ბეიტსონ-დილტსის	 სქემისა	 და,	 შესაბამისად,	 სისტემების	 თე-
ორიის	 თანახმად,	 ყველა	 დონე	 ურთიერთდაკავშირებულია.	 საქმის	
ესა	თუ	ის	ვითარება	ამ	თუ	იმ	დონეზე,	სისტემის,	როგორც	მთლიანის	
ფუნქციაა	და	მის	სპეციფიკას	ასახავს.	შესაბამისად,	ცვლილება	სისტე-
მის	ერთ	გარკვეულ	წერტილში	იწვევს	ცვლილებათა	ჯაჭვურ	(და	არა	
წრფივ)	რეაქციას,	ვრცელდება	და,	შესაბამისად,	ცვლის	მთელ	სისტე-
მას.	ერთ	რომელიმე	პრობლემურ	წერტილში	ცვლილების	მისაღწევად	
სისტემა	უნდა	განვიხილოთ,	როგორც	მთლიანი	და	მის	ტრანსფორმა-
ციაზე	ვიმუშაოთ.

აღდგენითი	მართლმსაჯულება	სწორედ	რომ	ტრანსფორმაციული	
მიდგომაა:	იგი	გულისხმობს	საზოგადოების	ამა	თუ	იმ	დისფუნქციის	
მოგვარებაზე	 მუშაობას.	 იგი	 სამართალდამრღვევს	 (შემდგომში	 –	
დამზარალებელს)	და	დაზარალებულს	 განიხილავს,	 როგორც	 ერთი-
ანი	 სისტემის	 სუბიექტებს.	 მაგრამ	 ამ	 სისტემის	 არანაკლებ	 მნიშვნე-
ლოვანი	კიდევ	ერთი	სუბიექტი	თვით	საზოგადოებაა,	როგორც	უფრო	
ვრცელი	 (ფართო	 მასშტაბის)	 სისტემა.	 იგი	 მოიცავს	როგორც	დაზა-
რალებულს,	ასევე	დამზარალებელს,	და	ასევე,	სხვა	ადამიანებსა	და	
მათ	ერთობას.	ამიტომ,	სამართალდარღვევის	საპასუხოდ,	აღდგენით	
მართლმსაჯულებას	სამი	ძირითადი	ფოკუსი	აქვს:	

1)	 დაზარალებული.	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	 ცდილობს	
გაარკვიოს,	 თუ	 ვინ	 არის	 დაზარალებული	 და	 რა	 ესაჭიროება	 მას,	
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რათა	 რეაბილიტირებულ	 იქნას,	 ანუ	 –	 აღდგეს	 (მისი	 ღირსება,	 ფი-
ზიკური	 თუ	 მატერიალური	 კეთილდღეობა	 და	 ა.შ.);	 ქონებრივ	 და-
ნაკლისზე	 საპასუხოდ	 მნიშვნელოვანია	 რესტიტუციური	 მიდგომა,	
ფსიქოლოგიურ/მორალურ	ზიანზე	საპასუხოდ	–	ფსიქოლოგიური/მო-
რალური	 კომპენსაცია.	 და	 ყოველივე	 ეს	 უნდა	 მოხდეს	 გამართული,	
სამართლიანი,	 ინკლუზიური,	 ღირსების	 გაფრთხილებაზე,	 ნდობასა	
და	ზრუნვაზე	დაფუძნებული	 პროცესის	ფარგლებში.	 ამიტომ,	დაზა-
რალებულის	რეაბილიტაციის	შემთხვევაში	საუბარია	სამი	სახის	დაკ-
მაყოფილებაზე	–	 ე.წ.	დაკმაყოფილების	 სამკუთხედზე	 (Moore, 2014):	
მატერიალურზე,	 ფსიქოლოგიურ/მორალურსა	 და	 პროცედურულზე.	
(იხ.	დიაგრამა	№ 6.2).

ფსიქოლოგიური/მორალური
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დიაგრამა	6.2:	„დაკმაყოფილების	სამკუთხედი“	(Moore, 2014,	გვ.	128)

2)	 დამზარალებელი.	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	 ცდილობს	
გაარკვიოს,	 თუ	 ვინ	 არის	 დამზარალებელი	 და	 ხელი	 შეუწყოს	 მას,	
აიღოს	თავის	თავზე	პასუხისმგებლობა	საკუთარი	საქციელის	გამო.	აქ	
დგება	საკითხი	იმის	თაობაზე,	თუ	როგორ	უნდა	დაისაჯოს	იგი	(პრო-
პორციულად	თავისი	დანაშაულისა),	რა	ვალდებულება	უნდა	აიღოს	
იმისთვის,	რომ	დაზარალებულს	აღდგენაში	(რეაბილიტაციაში)	დაეხ-
მაროს.	 ასევე,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	 ცდილობს	დაეხმაროს	
დამზარალებელს,	 გაისიგრძეგანოს	 თავისი	 საქციელის	 ზიანის	 მომ-
ტანი	 შედეგები:	 გააგებინოს	და	 აგრძნობინოს	 მას	დაზარალებულის	
გულისტკივილი,	დაეხმაროს	მისი	მდგომარეობის/წუხილის	გაზიარე-
ბაში.	გარდა	ამისა,	აღდგენითი	მართლმსაჯულება	ცდილობს	გაარკ-
ვიოს,	თუ	რა	 საჭიროებები	 აქვს	დამზარალებელს	და	როგორ	უნდა	
დაკმაყოფილდეს	ეს	საჭიროებები,	რათა	იგი,	სასჯელის	მოხდის	შემ-
დგომ	თუ	დაზარალებულის	მიმართ	ვალდებულების	მოხდის	პარალე-
ლურად,	არ	გაირიყოს	საზოგადოებიდან,	იცხოვროს	სრულფასოვანი	
საზოგადოებრივი	 ცხოვრებით.	 ამიტომ,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯუ-
ლების	 მიდგომის	 თანახმად,	 დანაშაულის	 ჩამდენი	 პირი	 უნდა	 იყოს	
უზრუნველყოფილი	 ფსიქოსოციალური	 დახმარებით,	 რომელიც	 მას	
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თავისი	 სამართლებრივი,	 სოციალური,	 ფსიქოლოგიური	 პრობლემე-
ბის	მოგვარებაში	შეუწყობს	ხელს	–	არა	აქვს	მნიშვნელობა,	იქნება	ის	
პრობაციონერის,	 განრიდებულისა	თუ	პატიმრის	 სტატუსში.	თუ	იგი	
სასჯელაღსრულების	 დაწესებულებაში	 მოხვდა,	 უკვე	 პატიმრობის	
პერიოდშივე	უნდა	იყოს	უზრუნველყოფილი	ფსიქოსოციალური	დახ-
მარებით	–	იმის	მიხედვით,	თუ	რა	ესაჭიროება	მას	–	ფიზიკური	თუ	
ფსიქიკური	ჯანმრთელობის	პრობლემების	მართვა,	განათლება,	ფსი-
ქოსოციალური	 რეაბილიტაცია	 და	 ა.შ.	 ეს	 პატიმრობაში	 მყოფ	 პირს	
მოამზადებს	სასჯელის	მოხდის	შემდგომ	საზოგადოებაში	დაბრუნება-
ინტეგრაციისთვის,	რაც	რეციდივიზმის	პრევენციას	შეუწყობს	ხელს.

3)	 საზოგადოება.	 დაზარალებულისა	 და	 დამზარალებლის	 საჭი-
როებების	 დაკმაყოფილებაზე	 მუშაობითა	 და	 მათი	 აღდგენა-რეაბი-
ლიტაციით	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	მიდგომა	რეციდივიზმის	
პრევენციას	 ახდენს,	რაც	 საზოგადოებას	უფრო	უსაფრთხოს	და	და-
ცულს	 ხდის,	 ზრდის	 საზოგადოებრივი	 კეთილდღეობის	დონეს.	 გარ-
და	 ამისა,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	ცდილობს	 გაარკვიოს,	თუ	
როგორ	მოხდა	დანაშაული,	აქვს	თუ	არა	მას	რაიმე	ინსტიტუციური	
მიზეზი	 (მაგ.,	 სტრუქტურული	 ძალადობა),	 და	 თუ	 აქვს	 –	 იმუშაოს	
ცვლილებაზე.	

უაღრესად	 მნიშვნელოვანია	 აღდგენით	 მართლმსაჯულებასა	და	
მის	ფორმატებზე	საზოგადოების	სათანადო	ინფორმირება	და	საზოგა-
დოებრივი	მონაწილეობის	ხელშეწყობა.	ეს	დაზარალებულისა	და	დამ-
ზარალებლის	ინფორმირებულობასა	და	აღდგენითი	მართლმსაჯულე-
ბის	პროცესში	სრულფასოვან	ჩართვას	უზრუნველყოფს.	გარდა	ამისა,	
მტკიცებულების	თანახმად,	საზოგადოების	თანდასწრებით	დამზარა-
ლებელს	ეზრდება	ჩადენილი	ქმედების	გამო	პასუხისმგებლობის	აღე-
ბის	მოტივაცია;	მაღლდება	საზოგადოების	ცნობიერება		დანაშაულსა	
და	სამართლის	პროცესზე,	რაც	საზოგადოებას	უფრო	მგრძნობიარეს	
ხდის	დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	საჭიროებების	მიმართ;	
თავის	მხრივ,	ეს	ქმნის	უკეთეს	გარემოს	დაზარალებულის	მხარდაჭე-
რისა	და	დამზარალებლის	რეინტეგრაციისთვის	(Zehr, 2015).	

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი 

•	 Zehr, Howard (2015). Changing Lenses – Restorative Justice for Our 
Times/Fifty-Fifth Anniversary Edition/Herald Press, harrisonburg, 
Virginia, Kitchener, Ontario.
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•	 Batley, Mike (2005). Restorative justice in the South African context. In 
Traggy Maepa, ed., Beyond Retribution: Prospects for Restorative 
Justice in South Africa. Monograph no. 111, February. Pretoria, South 
Africa: Institute for Security Studies, with the Restorative Justice 
Centre. Pp. 21-32. 

•	 https://oldsite.issafrica.org/uploads/111CHAP2.PDF

•	 ფილმის	„ორნი	ქალაქში“	ნახვა

2. მედიის როლი აღდგენით მართლმსაჯულებაზე 
საზოგადოების ინფორმირებაში

მოცემული ქვეთავის მიზანია აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და მე-
დიის თანამშრომლობის მნიშვნელობის, ფორმატების, მოდელებისა და 
სტრატეგიების გაცნობა. 

შესაბამისი ამოცანებია:

•	 მედიის	როლის	გაცნობიერება	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულე-
ბის	მიდგომის	ცხოვრებაში	გატარების	საქმეში

•	 აღდგენითი	მართლმსაჯულების	ორგანიზაციებისა	და	მედიის	
თანამშრომლობის	საკვანძო	სტრატეგიების	გაცნობა

•	 საქართველოში,	აღდგენით	მართლმსაჯულებაზე	საზოგადო-
ების	 ცნობიერების	 ამაღლების	 მიზნით,	 მედიასთან	 თანამ-
შრომლობის	პრაქტიკული	რეკომენდაციების	მოწოდება

2.1. მედია და აღდგენითი მართლმსაჯულება

როგორც	სოციალური,	ისე	კლასიკური	მედია	გვთავაზობს	მნიშ-
ვნელოვან	ინსტრუმენტებსა	და		სტრატეგიებს	აღდგენითი	მართლმ-
საჯულების	მიმართ	საზოგადოებრივი	მხარდაჭერის	მოსაპოვებლად	
და	განსამტკიცებლად.	მედიის	როლი	უნდა	გავიგოთ,	როგორც	სო-
ციალური	რეალობისა	და	საზოგადოების	მიმდინარე	განვითარების	
თანაავტორი.	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	 იწყება	 პირადი	 გა-
მოცდილებით	 და	 დანაშაულის	 გააზრებით	 ადამიანების	 „ცოცხალი	
სამყაროს”	კონტექსტში,	რაც	მაქსიმალურად	უწყობს	ხელს	საზოგა-
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დოებაში	არსებული	პრობლემების	გადაწყვეტის	შესაძლებლობების	
გაზრდას.		ამიტომაც,	აღდგენითი	მართლმსაჯულება	უნდა	დავინა-
ხოთ	არა	მხოლოდ	როგორც	სისხლის	სამართლის	განუყოფელი	ნა-
წილი,	არამედ	როგორც	საზოგადოებრივ	კეთილდღეობაზე	ზრუნვის	
ერთერთი	მნიშვნელოვანი	გზა.	სწორედ	ამიტომ,	მას	უნდა	ჰქონდეს	
მყარი	საფუძველი	და	მხარდაჭერა	საზოგადოების	მხრიდან.	საზოგა-
დოებრივ	მხარდაჭერას	შეიძლება	ჰქონდეს	„პასიური”	ხასიათი,	რო-
დესაც	ადამიანებმა	იციან	და	მიესალმებიან	მედიაციის	და	ზოგადად	
აღდგენითი	მართლმსაჯულების	იდეას.	თუ	საზოგადოება	საკმარი-
სად	 ინფორმირებულია	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 შესახებ,	
მართლმსაჯულების	სისტემის	ყველა	მოთამაშე	–	სამართალდამცავი	
სუბიექტები,	დაზარალებულები,	დამზარალებლები	უფრო	მოტივი-
რებულნი	 იქნებიან	 მონაწილეობა	 მიიღონ	 ამ	 მიდგომის	 განხორცი-
ელებაში.	 საზოგადოებრივი	 მხარდაჭერა	 მიიღებს	 „აქტიურ”	 სახეს	
მაშინ,	როდესაც	ადამიანები	თავად	მიიღებენ	მონაწილეობას	აღდ-
გენით	მართლმსაჯულებაში.	

აღდგენითი	მართლმსაჯულების	განხორციელებაში	სამოქალაქო	
საზოგადოების	როლი	მნიშვნელოვანია.	„სამოქალაქო	საზოგადოება”	
შეგვიძლია	განვსაზღვროთ,	როგორც	„ნებაყოფლობით	და	კოლექტი-
ურად	მოქმედი	საზოგადოება,	რომელიც	საერთო	ინტერესების,	მიზ-
ნებისა	და	ღირებულებების	 ირგვლივ	 არის	 გაერთიანებული.”	 სოცი-
ალური	 კაპიტალის	 ცნება	 კი	 ასახავს	 	 საზოგადოებაში	 რესურსების	
მობილიზების	 პოტენციალს.	 სამოქალაქო	 საზოგადოება	 ასევე	 ზოგ-
ჯერ	განმარტებულია,	როგორც	„მესამე	სექტორი”	ან	„შუამავალი	ინს-
ტიტუტები”,	რომლებიც	განსხვავდება	სახელმწიფო	(სამთავრობო)		და	
საბაზრო	(ბიზნეს)	ორგანიზაციებისაგან.	სამოქალაქო	საზოგადოების	
პროცესში	ჩართვის	მნიშვნელოვან	სტრატეგიას	წარმოადგენს	სამო-
ქალაქო	ორგანიზაციებთან	კოორდინაციის	განვითარება.	ეს	ორგანი-
ზაციები	შეიძლება	იყოს	არასამთავრობო	ორგანიზაციები,	სასწავლო	
ინსტიტუტები,	კულტურული	ორგანიზაციები,	რელიგიური	ჯგუფები,	
რეგისტრირებული	 საქველმოქმედო	 ორგანიზაციები,	 სამოქალაქო	
ადვოკატირების	ორგანიზაციები,	გარემოს	დამცველი	ჯგუფები,	ქალ-
თა	ორგანიზაციები,	თვითდახმარების	ჯგუფები	და	ა.შ.	რომ	დავაჯა-
მოთ,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულებისადმი	 საზოგადოებრივი	 მხარ-
დაჭერის	 გაძლიერება	 შესაძლებელია	 სამოქალაქო	 საზოგადოების	
ორგანიზაციებთან	 თანამშრომლობითა	 და	 მოქალაქეთა	 პირდაპირი	
ჩართულობით,	და	 აქ	განსაკუთრებით	მნიშვნელოვანია	 მედიის	რო-
ლის	გათვალისწინება.
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სახელმძღვანელოს	ამ	და	მომდევნო	ნაწილში	ყურადღებას	გავა-
მახვილებთ	მედიის	როლზე:	როგორ	უნდა	ვითანაშრომლოთ	მედიას-
თან	აღდგენით	მართლმსაჯულებაზე	საზოგადოების	ინფორმირების,	
განათლების	და	მეტი	ჩართულობის	უზრუნველსაყოფად?	სანამ	პრაქ-
ტიკული	ინსტრუმენტებისა	და	სტრატეგიების	აღწერაზე	გადავიდო-
დეთ,	 ვცადოთ	იმის	 გაგება,	თუ	როგორ	ფუნქციონირებს	 მედია	ზო-
გადად,	და	როგორ	როლს	თამაშობს	ის	სოციალური	რეალობის	კონს-
ტრუირებაში.	ხშირად	აღინიშნება,	რომ	დღესდღეობით	მედია	ქმნის	
დანაშაულისა	 და	 საზოგადოებაში	 მისი	 ევოლუციის	 შერჩევით	 და	
მიკერძოებულ	სურათს,	რაც	აძლიერებს	სტიგმატიზაციასა	და	პოლა-
რიზაციას.	თუ	გვსურს	საზოგადოების	ინფორმირება,	რათა	აღდგენი-
თი	მართლმსაჯულება	უფრო	მისაღები	და		გავრცელებული	გახდეს,	
უნდა	გვქონდეს	ნათელი	ხედვა,	თუ	რისი	მიღწევა	შეიძლება	მედიის	
საშუალებით	და	როგორ	უნდა	 გავაკეთოთ	 ეს.	Pali და	Pelikan (2010: 
6)	გამოარჩევენ	საზოგადოებრივ	განწყობებში	არსებულ	პრობლემებს	
სხვადასხვა	დონეზე:	„პირველი	–	კოგნიტურ	დონეზე	(ინფორმირებუ-
ლობის	დონე	და	ხარისხი),	მეორე	–	ემოციურ	დონეზე	(როდესაც	საქ-
მე	 გვაქვს	 შიშთან,	 იმედგაცრუებასთან,	 გაურკვევევლობის	 მდგომა-
რეობასთან).”	ისინი	ამატებენ	მესამე	–	პოლიტიკურ	დონეს,	რომელიც	
ეხება	„დამოკიდებულებების	გამძაფრებას	პოლიტიკური	დისკურსისა	
და	პოლიტიკის	საშუალებით	და	გავრცელებული	შიშების	გაღვივებას	
მედიას	მიერ.”

როგორ	უნდა	ვიმოქმედოთ,	რომ	საზოგადოება	ჯეროვნად	იყოს	
ინფორმირებული	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 თაობაზე?	 კვლე-
ვების	თანახმად,	საზოგადოება	არასაკმარისად	არის	ინფორმირებუ-
ლი	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	თაობაზე	და	ეს	ერთ-ერთი	ყვე-
ლაზე	დიდი	დაბრკოლებაა	 ამ	 მიდგომის	დანერგვის	 გზაზე (Lhuillier, 
2007). აღდგენითი	მართლმსაჯულების	ევროპული	ფორუმის	წარმო-
მადგენლები,	 პუბლიკაციაში	 „მედიის	 სამუშაო	 იარაღების	 ნაკრები	
აღდგენითი	მართლმსაჯულებისთვის“,	საქმის	ამგვარი	ვითარების	ორ	
ძირითად	მიზეზს	ასახელებენ	(Pali, 2009).	ერთი	გულისხმობს	აღდგენი-
თი	მართლმსაჯულების	ორგანიზაციების	მხრიდან	ერთგვარ	უნდობ-
ლობას	მედიის	მიმართ	–	დაშვებას,	რომ	მედია	არასწორად	გააშუქებს	
დანაშაულს,	 არასწორად	წარმოაჩენს	დაზარალებულს,	დამზარალე-
ბელს,	სამართალის	იდეასა	და	პრაქტიკას.	მეორე	მიზეზი,	ავტორთა	
აზრით,	არის	ის,	რომ	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	ორგანიზაცი-
ები	არ	ესაუბრებიან	მედიას	ისეთ	ენაზე,	რაც	ამ	საკითხების	მიმართ	
მის	ინტერესს	გააღვივებდა.	ამ	ბარიერების	გადალახვის	გზად	ავტო-
რებს	მედიასთან	მჭიდრო	თანამშრომლობა,	თანამშრომლობის	სხვა-
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დასხვა	ფორმატის	ამოქმედება	და	შესაბამისი	ეთიკური	პრინციპების	
შემუშავება	 და	 ცხოვრებაში	 გატარება	 მიაჩნიათ.	 	 ამისთვის,	 ისინი	
კონკრეტული	რეკომენდაციების	ნაკრებსაც	გვთავაზობენ.	

ისეთ	 ქვეყნებში,	 სადაც	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	 ამჟამად	
იკიდებს	 ფეხს	 –	 მათ	 შორის,	 საქართველოში,	 საზოგადოება	 არათუ	
არასაკმარისად,	საერთოდ	არ	არის		მის	თაობაზე	ინფორმირებული.	
ამიტომ,	მედიასთან	თანამშრომლობას	აქ	განსაკუთრებული	მნიშვნე-
ლობა	ენიჭება.

[ჯგუფური	დისკუსია,	15	წუთს	+	15	წუთი:	

•	 რა	ბარიერებია	საქართველოში	აღდგენითი	მართლმსაჯულე-
ბის	ადეკვატური	გაშუქების	თვალსაზრისით	(15	წუთი);	

•	 როგორ	 გადავლახოთ	 ეს	 ბარიერები,	 როგორ	 ვითანამშრომ-
ლოთ	მედიასთან	აღდგენით	მართლმსაჯულებაზე	საზოგადო-
ების	ცნობიერების	ასამაღლებლად	(შემდგომი	15	წუთი)].

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი

•	 Pali, B. (2009). Media Toolkit for Restorative Justice. Leuven: European 
Forum for Restorative Justice.

2.1. მედიასთან თანამშრომლობის საკვანძო სტრატეგიები

მედიასთან	 მუშაობის	 პრაქტიკული	 სტრატეგიები	 შეიძლება	
დაეფუძნოს	 თეორიულ	 ცოდნას	 მედიის	 ფუნქციონირების	 შესახებ	
დანაშაულის,	 მართლმსაჯულებისა	 და	 ალტერნატიული	 მიდგომე-
ბის	 გაშუქებისას.	 პალი	 და	 პელიკანი	 (Pali & Pelikan, 2010: 80-101)	
აყალიბებენ	 ორ	თეორიულ	 ჩარჩოს:	 „კრიმინოლოგიის	 ახალი	 ამბე-
ბის“,	 როგორც	 დისკურსის	 ცვლილების	 ხელშემწყობი	 და	 „გართო-
ბა-განათლების	 სტრატეგია“,	 როგორც	 სოციალური	 ცვლილების	
ხელშემწყობი.	 პირველი	 –	 კრიმინოლოგიის	 ახალი	 ამბები	 –	 ეხება,	
ძირითადად,	 კოგნიტურ	 და	 პოლიტიკურ	 დონეებს	 და	 აანალიზებს	
კრიმინოლოგიის	 სფეროში	 მომუშავე	 პროფესიონალების	 როლს	
ახალი	ამბების	თუ	ვითარების	ინტერპრეტაციაში.	აქ	მედიის	საშუ-
ალებით	დანაშაულსა	და	სასჯელთან	დაკავშირებული	გზავნილები,	
მიდგომები	დეკონსტრუირდება	და	ახალი	ყალიბდება.	შესაბამისად,	
შესაძლებელია	 დომინანტური	 დისკურსების	 (სამაგიეროს	 მიზღვის	
დისკურსი)	ჩანაცვლება	ალტერნატიული,	მაგალითად,	მშვიდობისა	
და	მიტევების	დისკურსით.	მეორე	თეორიული	პერსპექტივა	–	გარ-
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თობა-განათლების	 სტრატეგია	 მოიცავს,	 ძირითადად,	 კოგნიტურ	
და	 ემოციურ	დონეს.	 იგი	 გულისხმობს	 საგანმანათლებლო	მასალის	
გასართობი	გზავნილებით	გადმოცემას	(მაგალითად,	სატელევიზიო	
სერიალი),	 რათა	 საკითხის	 მიმართ	 ჩამოყალიბდეს	 კეთილგანწყო-
ბა,	 შეიცვალოს	დამოკიდებულება	და	 ქცევა.	 სტრატეგია	 ეფუძნება	
რწმენას,	 რომ	 ამ	 გზავნილით	 გამოწვეულმა	 ემოციურმა	 ცვლილე-
ბებმა	 შეიძლება	 მიგვიყვანოს	დამოკიდებულების	 შეცვლამდე,	 გან-
საკუთრებით,	თუ	 ადამიანებს	 არ	 აქვთ	 მოტივაცია	 იფიქრონ	 კონკ-
რეტულ	გზავნილზე	 (Idem: 111). ეს	არის	მიდგომის	–	 „კომუნიკაცია	
საზოგადოებრივი	ცვლილებისათვის“	–	 ნაწილი.	 კონკრეტულ	ფორ-
მატში	გზავნილის	გაჟღერებას	შეიძლება	სხვადასხვა	სახე,	 ინფორ-
მაციული	ღირებულება	და	ეფექტიანობა	ჰქონდეს.	ის,	თუ	რამდენად	
ღიად	იქნება	სათქმელი	გამოთქმული,	შეიძლება	განსხვავდებოდეს	
იმის	 მიხედვით,	თუ	რამდენად	 აღიქვამენ	 ადამიანები	 კონკრეტულ	
პროგრამას,	როგორც	საგანმანათლებლო	თუ	საინფორმაციო	საშუ-
ალებას.	საინფორმაციო	ღირებულება	დამოკიდებულია	კონკრეტულ	
ფორმატში	გადმოცემული	ინფორმაციის	მოცულობაზე.	ეფექტიანო-
ბა	განისაზღვრება	 იმით,	თუ	რამდენად	მიიღწევა	 მედიაფორმატის	
ამოცანები	სამიზნე	აუდიტორიის	ცოდნის	გაზრდის	თუ	დამოკიდებუ-
ლების	შეცვლის	მიმართულებით.	კვლევა	უჩვენებს,	რომ	რაც	უფრო	
ღიად	 არის	 გზავნილი	 გადმოცემული,	 მით	 უფრო	 ნაკლებეფექტი-
ანია.	 ადამიანები	გაზეთის	 კითხვისას	 ან	ტელევიზორის	 ყურებისას	
გასართობი	 კომპონენტისაგან	 არ	 მიჯნავენ	 საგანმანათლებლო	თუ	
ინფორმაციულ	 კომპონენტს:	 ინფორმაცია	 და	 გართობა	 უფრო	 გა-
დაჯაჭვულია,	 ვიდრე	 ეს	 აქამდე	 იყო	 მიჩნეული.	 ამიტომაც,	 ზემოხ-
სენებული	მიდგომა	ეფუძნება	დაშვებას,	რომ	ინდივიდმა	შეიძლება	
ეფექტიანად	ისწავლოს	სხვათა	ქცევის	დაკვირვებით	და	ამ	ქცევის	
იმიტირებით,	როგორც	რეალურ	ცხოვრებაში,	ასევე	ტელევიზიის	სა-
შუალებით.

აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სერვისები	ხშირად	იყენებს	მკა-
ფიო	და	 ინფორმაციულ	ფორმატებს	 საკუთარი	 სამიზნე	 აუდიტორი-
ისათვის.	 ზემოთ	 მოყვანილი	 თეორიული	 თეზისების	 საფუძველზე,	
მათ	უნდა	ასევე	(თითქმის,	უპირატესად)	გამოიყენონ	კომუნიკაციის	
ალტერნატიული	 მიდგომები.	 ამიტომაც,	 უნდა	 განავითარონ	 მედიის	
წარმომადგენლებთან	 თანამშრომლობის	 ახალი	 ფორმატები	 და	 შე-
იმუშაონ	კომუნიკაციის	ახალი	სტრატეგიები.	ძლიერი	პერსონალური	
და	ემოციური	დატვირთულობის	გამო,	„აღდგენით	მართლმსაჯულე-
ბას	აქვს	დიდი	კომუნიკაციური	პოტენციალი,	თუმცა	ჯერ	არ	აქვს	კო-
მუნიკაციის	ძალა“	(Pali & Pelikan, 2010: 101).
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ზემოხსენებული	მსჯელობა	ნათელს	ხდის,	თუ	რატომ	უნდა	მივიჩ-
ნიოთ	 მედია	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 მეგობრად	 (Pali,	 2009:	
16).	მედია	მართლაც	ძალიან	სასარგებლო	შეიძლება	გამოიყენებოდეს	
აღდგენითი	მართლმსაჯულების	მხარდასაჭერად.	გარდა	ამისა,	მისი	
საშუალებით	 შეგვიძლია	 ინფორმაციის	 მიტანა	 პოლიტიკოსებამდე.	
რამდენადაც	 მედიას	 ძალიან	 აინტერესებს	 დანაშაულით,	 აღდგენი-
თი	 მართლმსაჯულების	 პრაქტიკოსებმა	 უნდა	 იფიქრონ	 იმაზე,	 თუ	
როგორ	დაუკმაყოფილონ	ეს	ინტერესი	ისე,	რომ	საქმეს	წაადგეს.	ეს	
შესაძლებელია	 იყოს	 ადამიანური	 ისტორიების	 გაზიარება,	 და	 ადა-
მიანების	 ამგვარად	 ინფორმირება,	რათა	 ისინი	უფრო	 მგრძნობიარე	
გახდნენ	ამ	ალტერნატიული	მიდგომის	მიმართ.	„მედიაინსტრუმენტე-
ბი	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	ორგანიზაციებისთვის“	წარმოად-
გენს	ევროპული	ქვეყნების	საუკეთესო	პრაქტიკის	საფუძველზე	ჩამო-
ყალიბებულ	ათ	ინსტრუმენტს.	მოკლედ	წარმოგიდგენთ	ათივეს	(მეტი	
ინფორმაცია	შეგიძლიათ	იხილოთ	მედიაინსტრუმენტების	სახელმძღ-
ვანელოში).

1) სტრატეგიული	კომუნიკაციის	დაგეგმვა

ორგანიზაციისათვის	ბევრ	აქტივობას	აქვს	კომუნიკაციური	საზ-
რისი,	ამიტომაც	კომუნიკაციის	გეგმის	შემუშავება	გულისხმობს	ფარ-
თო,	 ინტეგრირებულ	 მიდგომას,	 რომელიც	 რამდენიმე	 ნაბიჯისაგან	
შედგება.	 პირველი	 ნაბიჯია	 კომუნიკაციის	 ინფრასტრუქტურის	 გან-
საზღვრა:	რა	დრო	გვჭირდება,	რა	ფინანსური	და	ადამიანური	რესურ-
სებია	 საჭირო	 ეფექტიანი	 კომუნიკაციისათვის;	 რა	 არის	 ორგანიზა-
ციის	ძლიერი	მხარე	და	გრაფიკული	დიზაინის	პოტენციალი;	როგორ	
დავაკომპლექტოთ	 კომუნიკაციის	 გუნდი	 (კოორდინატორი,	 სპიკერი	
და	მწერალი)?	მეორე	ნაბიჯია	კომუნიკაციის	გეგმის	ამოცანების	გან-
საზღვრა:	რა	მიღწევებსა	და	შედეგებს	ველით?	მესამე	ნაბიჯია	აუდი-
ტორიის	განსაზღვრა:	ზოგადად,	საზოგადოება	ან/და	რომელიმე	კონკ-
რეტული	(პროფესიული)	ჯგუფი?	მეოთხე	ნაბიჯი	შედგება	საკითხის	
ჩამოყალიბებისაგან:	 როგორ	 უნდა	 ჩამოყალიბდეს	 საკითხი,	 რათა	
შესაბამისობაში	იყოს	სამიზნე	ჯგუფის	ღირებულებებსა	და	საჭირო-
ებებთან?	მეხუთე	ნაბიჯი	ემსახურება	გზავნილების	ჩამოყალიბებას,	
და	ბოლო	ნაბიჯია	კომუნიკაციის	არხების	შერჩევა	(არხები	მოიცავს:	
ადამიანებს,	ტელევიზიებს,	რადიოს,	გაზეთებს,	ვებგვერდებს,	ელექტ-
რონულ	ფოსტას,	ბიბლიოთეკებს,	კულტურულ	და	რეკრეაციულ	ცენ-
ტრებს,	სუპერმარკეტებს	და	ა.შ.).
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2) მედიის	გაგება

მედია	 არ	 არის	 ერთგვაროვანი,	 იგი	 სხვადასხვა	 სახეობასა	 და	
ფორმატს	მოიცავს:	არსებობს	ბეჭდური	(გაზეთები,	სპეციალიზებული	
გამოცემები),	 ელექტრონული	და	 ახალი	 სოციალური	 მედია,	და	 ა.შ.	
ამიტომ,	 მნიშვნელოვანია	 იმის	 გაგება,	თუ	როგორ	ფუნქციონირებს	
მედია.	კლასიკურ	მედიას	აქვს	თავისი	შეზღუდვები.	ის	ხშირად,	მაგ-
რამ	არა	ყოველთვის	ფუნქციონირებს	ყოველდღიურად	განსაზღვრულ	
ვადებში.	მნიშვნელოვანია	იმის	გათვალისწინება,	თუ	რა	არის	ჟურნა-
ლისტებისათვის	 მნიშვნელოვანი	და	 საინტერესო.	 ისინი,	 მეტწილად,	
კონფლიქტის	 შემცველი	 ისტორიებით	 ინტერესდებიან	 და	 ცნობილი	
ადამიანებით.	ზოგადად,	ცნობილი	ადამიანები	მნიშვნელოვან	გავლე-
ნას	 ახდენენ	საზოგადოებაზე.	 ისტორია	უნდა	შეიცავდეს	უნიკალურ	
ან	უჩვეულო	ელემენტებს	და	უნდა	იყოს	ზუსტი	და	სანდო.

3) მედიაურთიერთობების	ჩამოყალიბება

მედიაკონტაქტები	და	პირადი	ურთიერთობები	ძალიან	მნიშვნე-
ლოვანია.	ეს	შეიძლება	დაეფუძნოს	ადგილობრივი	თემის	წყაროების	
გამოყენებას,	 ჟურნალისტთა	 პროფესიული	 ორგანიზაციების	 აღმო-
ჩენას,	 მედიისადმი	 ინტერესის	 გამოხატვას	 (პოტენციურად	 დაინტე-
რესებული	ჟურნალისტების	გამოსავლენად),	აღდგენითი	მართლმსა-
ჯულების	სერვისებში	ჩართულ	ჟურნალისტებთან	თანამშრომლობას,	
ჟურნალისტებთან	 არაფორმალური	 შეხვედრების	ორგანიზებას,	 აღ-
დგენითი	მართლმსაჯულების	შესახებ	ინფორმაციის	მიწოდებისთვის	
ზარების	განხორციელებას	და	ზოგად	ხელმისაწვდომობას	ჟურნალის-
ტებისთვის.	 პრესის	 ელექტრონული	 ფოსტის	 მისამართების	 სიების	
მუდმივი	განახლება	ასევე	მნიშვნელოვანია,	რამდენადაც	ჟურნალის-
ტები	ხშირად	იცვლიან	სამუშაო	ადგილს.	

4) ეთიკის	გზამკვლევი	მითითებების	ჩამოყალიბება

მედიის	 მიზნები	 და	 მოქმედების	 არსი	 ხშირად	 ეწინააღმდეგება	
მონაცემთა	 დაცულობას	 და	 ადამიანთა	 პირადი	 ცხოვრების	 დაცვის	
ინტერესებს.	 სასურველია	იმ	დაზარალებულთა	და	დამზარალებელ-
თა	მონაცემთა	ბაზის	წარმოება,	რომლებიც	მზად	არიან	ესაუბრონ	მე-
დიას.	დაზარალებულები	და	დამზარალებლები	ინფორმირებული	და	
მომზადებული	უნდა	იყვნენ	მედიასთან	კომუნიკაციისათვის	და	უნდა	
მიეცეთ	 შესაძლებლობა,	 რომ	 გადაამოწმონ	 საბოლოო	 პროდუქტი.	
სრული	ინფორმირებული	თანხმობის	მნიშვნელობას	ასევე	უნდა	მიექ-
ცეს	ყურადღება	დაზარალებულთა	და	დამზარალებელთა	მოწყვლად	
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ჯგუფებთან	თანამშრომლობისას.	მედიის	ინსტრუმენტების	სახელმძ-
ღვანელო	ნაბიჯ-ნაბიჯ	წარმოადგენს	მაგალითს,	თუ	როგორ	შეიძლე-
ბა	ორგანიზაციამ	ითანამშრომლოს	მედიასთან.

5) პრესრელიზი	და	მედიაღონისძიებები	

პრესრელიზი	უნდა	ეფექტურად	ავრცელებდეს	იმ	გზავნილისა	და	
ინფორმაციას,	რომლის	გავრცელებას	ისახავს	ის	მიზნად.	კარგი	პრეს-
რელიზი	 ეფუძნება	 ფაქტებს,	 სტატისტიკას	 და	 ციტირებებს,	 ამბის	
ობიექტურად	 გადმოსაცემად.	 პრესრელიზის	ფორმა	 შეიძლება	 განს-
ხვავდებოდეს,	თუმცა	არსებობს	გარკვეული	ელემენტები,	რომელიც	
ყველასთვის	 საერთოა.	 პრესრელიზის	 სათაური	 უნდა	 იყოს	 მოკლე,	
ყურადღების	მიმპყრობი	და	ინფორმაციული.	აღდგენითი	მართლმსა-
ჯულების	საჯარო	ღონისძიებებს,	რომლებიც	უნდა	გაშუქდეს	მედიის	
მიერ,	შეგვიძლია	ვუწოდოთ	მედიაღონისძიებები.	უნდა	გავითვალის-
წინოთ,	თუ	რამ	შეიძლება	გაზარდოს	ამგვარი	ღონისძიებით	მედიის	
დაინტერესება.	ეს	შესაძლოა	იყოს,	მაგალითად,	ე.წ.	 „მაგნიტი-პირე-
ბის“	 ჩართულობა	 („ცნობადი	 სახეები“	 რომლებიც	 იზიდავენ	 მედიის	
ყურადღებას).	 პრესკონფერენციები	 უნდა	 მოეწყოს	 მხოლოდ	 კომპ-
ლექსური	გზავნილების	გასავრცელებლად,	რაც	მოითხოვს	დიალოგს	
და	სხვა	საშუალებებით	საკმარისი	კომუნიკაცია	შეუძლებელია.	

6) ინტერვიუების	მიცემა

ინტერვიუს	მიცემისას	მნიშვნელოვანი	პირობაა,	რომ	რესპონდენ-
ტი	ინარჩუნებდეს	სიტუაციაზე	კონტროლს	და	კარგად	იყოს	მომზადე-
ბული.	მას	უნდა	ჰქონდეს	ინფორმაცია	ინტერვიუს	მიზანზე,	სამიზნე	
აუდიტორიაზე	და	ინტერვიუსა	თუ	გადაცემის	ფორმატზე.	ინტერვიუ	
უნდა	შემოიფარგლოს	რამდენიმე	საკითხით	და	მნიშვნელოვანია	ასა-
ხოს	ის	მოსაზრება,	რომლის	გადმოცემაც	რესპონდენტს	სურს.	ყოვე-
ლი	მედიუმი	უნდა	აკმაყოფილებდეს	შესაბამის	მოთხოვნებს,	იქნება	
ეს	სატელეფონო,	რადიო	–	თუ	სატელევიზიო	ინტერვიუ.	მეტი	დეტა-
ლებისთვის	იხილეთ	მედიაინსტრუმენტების	გზამკვლევი.

7) საჯარო	მედიაკამპანიები

მედიაკამპანიისას,	ორგანიზაციამ	უნდა	განსაზღვრის,	რა	საკით-
ხებზე	 იქნება	 ფოკუსირებული.	 კამპანიის	 ყურადღებით	 დაგეგმვა	
უმნიშვნელოვანესია.	 პირველ	რიგში,	 უნდა	 განისაზღვროს	 მიზნები,	
რომელსაც	კამპანია	ემსახურება.	მიზნები	შეიძლება	იყოს	მრავალფე-
როვანი:	 საზოგადოების	 განათლება,	 ცნობიერების	 ამაღლება,	 აღდ-
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გენითი	მართლმსაჯულების	პოლიტიკურ	დღის	წესრიგში	მოხვედრის	
ადვოკატირება	 ან	 პოლიტიკური	 ქმედების	 კამპანია.	 გარდა	 ამისა,	
უნდა	 განისაზღვროს	 კამპანიის	 ფორმატი	 –	 რეგიონული	 გაზეთები,	
რადიო,	ტელევიზია,	ბილბორდები	თუ	მათი	კომბინაცია.	აუდიტორია	
უნდა	განისაზღვროს	იმის	მიხედვით,	თუ	რა	გზავნილის	გავრცელებას	
ისახავს	კამპანია	მიზნად.	კამპანიამ	ასევე	შეიძლება	აიყვანოს	ექსპერ-
ტი	(აკადემიური	ან	პოლიტიკური	ფიგურა),	ცნობილი	ადამიანი	(მუსი-
კოსი,	 მწერალი,	 მსახიობი)	 ან	რიგითი	 მოქალაქე	 (დაზარალებული),	
რათა	მან	კამპანიის	სპიკერის	როლი	შეასრულოს.	

8) ახალი	მედიის	გამოყენება

ახალი	 ტექნოლოგიების	 განვითარება,	 როგორიცაა	 ინტერნეტი,	
ფილმების	მომზადება	და	სხვა,	იძლევა	ახალ	შესაძლებლობებს	მედი-
ააქტივიზმისთვის.	სოციალური	ქსელები,	როგორიც	არის	ფეისბუკი,	
ტვიტერი	და	LinkedIn-ი,	გვთავაზობს	ახალი	ტიპის	საზოგადოებრივი	
ჯგუფების	შექმნის	შესაძლებლობას,	რათა	ორგანიზაციებმა	შეძლონ	
ამ	წრეებში	ინფორმაციის	გავრცელება,	საკუთარი	საქმიანობის	გაც-
ნობა	და	ახალი	წევრების	მოზიდვა.	შესაძლებელია	ვიდეორგოლების	
ატვირთვა	YouTube, VIMEO და	სხვა	არხების	საშუალებით,	რომლებიც	
მიეძღვნება	კონკრეტულ	ამბებსა	თუ	კომპლექსური	საკითხების	ახს-
ნას.	 ბლოგები	 წარმოადგენს	 კომუნიკაციის	დამატებით	 საშუალებას	
და	 მოსაზრებებისა	 და	 გამოცდილებების	 გაცვლის	 შესაძლებლობას	
იძლევა.	ვებგვერდებისა	და	მობილური	აპლიკაციების	საშუალებით,	
ასევე	 ინსტაგრამით	 –	 შესაძლებელია	 ფოტომასალის	 გავრცელება.	
კიდევ	ერთი	ინსტრუმენტია	–	ონლაინ	ვიდეოთამაშები,	მათი	გამოყე-
ნება	ასევე	შესაძლებელია	სოციალური	ან	საგანმანათლებლო	დანიშ-
ნულებით	(მაგალითად, www.gamesforchange.org).

9) კომუნიკაცია	სოციალური	ცვლილებისათვის

როგორც	ზემოთ	ავხსენით,	კომუნიკაცია	სოციალური	ცვლილების-
თვის	შეიძლება	განვმარტოთ,	როგორც	კომუნიკაციის	სხვადასხვა	მე-
დიუმის	საშუალებით	კონკრეტული	გზავნილების	გავრცელება	სამიზნე	
აუდიტორიის	ქცევის,	ცოდნისა	თუ	დამოკიდებულების	შესაცვლელად.	
ამგვარია	 ზევით	 აღწერილი	 გართობა-განათლების	 მიდგომა,	 როდე-
საც,	მაგალითად,	რადიო	–	თუ	სატელევიზიო	სერიალებში	ჩაქსოვილია	
კონკრეტული	 სოციალური	 გზავნილები.	 კიდევ	 ერთი	 ინსტრუმენტია	
–	ვიდეოწერილები:	ისინი	იძლევა	კომუნიკაციის	საშუალებას	ისეთ	პი-
რობებში,	სადაც	ეს	სხვაგვარად	შეუძლებელი	იქნებოდა,	მაგალითად,	
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ომის	შემდგომ	გარემოში.	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	ორგანიზა-
ციებს	შეუძლიათ	თეატრის	გამოყენება,	სადაც	დაზარალებულები,	დამ-
ზარალებლები	და	დაზარალებული	საზოგადოების	წარმომადგენლები	
მიიღებენ	 მონაწილეობას,	 როგორც	 მსახიობები	 და	 ხელს	 შეუწყობენ	
საზოგადოების	ინფორმირებას	ამ	საკითხებზე.	ხელოვნების	სხვადასხ-
ვა	 ფორმა	 შეიძლება	 გამოვიყენოთ	 საზოგადოების	 მგრძნობელობის	
ასამაღლებლად,	როდესაც	ეს	შეუძლებელია	წერილობითი	თუ	ზეპირი	
გზავნილების	 მეშვეობით.	 ერთ-ერთ	 ამგვარ	 მაგალითს	 წარმოადგენს	
კედელზე	ხატვის	პროექტები,	რომლებიც	ასახავს	საერთო	წუხილს	და	
კეთდება	ადგილობრივ	თემთან	შეთანხმებით.

10) დიზაინის	შესაძლებლობების	გამოყენება

დაბოლოს,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 ორგანიზაციას	 აქვს	
შესაძლებლობა,	 რომ	 შეიმუშაოს	 და	 გამოიყენოს	 საკუთარი	 მედია.	
ერთ-ერთი	ინსტრუმენტია	 პოსტერების	დამზადება;	 კარგი	დიზაინი-
სა	და	ვიზუალური	მასალის	გამოყენების	შემთხვევაში,	მათ	შეიძლე-
ბა	 გადმოსცენ	 მკაფიო	 ინფორმაცია	 და	 მძლავრი	 გზავნილი.	 ბევრი	
(ეროვნული)	ორგანიზაცია	გამოსცემს	საკუთარ	ბროშურას,	რომელ-
თა	 დამზადება	 შესაძლებელია	 სტანდარტული	 პროგრამების	 საშუ-
ალებით.	 ვებგვერდების	 დამზადებაც	 ხშირად	 შიდა	 რესურსებითაა	
შესაძლებელი.			

საშინაო დავალება: პრაქტიკული სავარჯიშო

თითოეულმა	სტუდენტმა	უნდა	შეასრულოს	შემდეგი	დავალება:

•	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 ორგანიზაციისათვის	 სტრა-
ტეგიული	კომუნიკაციის	გეგმის	შემუშავება,	სურვილის	შემ-
თხვევაში	ამ	ორგანიზაციის	წარმომადგენელთან	თანამშრომ-
ლობით.	

•	 ინტერვიუ	 ჟურნალისტთან	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	
ადგილობრივი	სერვისისათვის	მედიასთან	მუშაობის	შესახებ	
რეკომენდაციების	შემუშავების	მიზნით.

•	 აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროგრამის	პოსტერის	შექმ-
ნა.
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2.3. პრაქტიკული რეკომენდაციები

ყოველივე	 ზემოაღწერილის	 საფუძველზე,	 მოცემულ	 ქვეთავში	
გთავაზობთ	 რეკომენდაციებს,	 მიმართულს	 აღდგენითი	 მართლმსა-
ჯულების	თაობაზე	ქართული	საზოგადოების	ცნობიერების	ამაღლე-
ბაზე,	და	ამ	საქმეში	მედიასთან	თანამშრომლობაზე:	

სტრატეგიული	 საკომუნიკაციო	 გეგმის	 შემუშავების	 მონაწილე-
ობითი	პროცესის	უზრუნველყოფ	

სტრატეგიული	საკომუნიკაციო	გეგმის	შემუშავების	პირველი	ნა-
ბიჯი,	სასურველია,	იყოს	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	საკომუნი-
კაციო	სტრატეგიული	გეგმის	თაობაზე	დაინტერესებულ	სუბიექტთა	
(stakeholders)	ვორქშოფის	ან	საერთაშორისო	კონფერენციის	მოწვევა.	
შესაძლებელია,	დაინტერესებულ	სუბიექტთა	ვორქშოფი	საერთაშო-
რისო	კონფერენციის	ნაწილი	იყოს.	საერთაშორისო	კონფერენციაზე	
მნიშვნელოვანია	მოვიწვიოთ	სხვადასხვა	ქვეყნის	წარმომადგენლები,	
რომლებიც	 საზოგადოების	 ინფორმირების	 და	 მედიასთან	 მუშაობის	
საუკეთესო	 პრაქტიკებსა	და	 ამ	თვალსაზრისით	 არსებულ	გამოწვე-
ვებთან	 გამკლავების	 გამოცდილებას	 გაგვიზიარებენ.	 დაინტერესე-
ბული	 სუბიექტების	 ვორქშოფზე	 მნიშვნელოვანია	 განხილული	 იყოს	
სტრატეგიული	გეგმის	შემუშავების	თითოეული	ნაბიჯი,	კერძოდ:	

1)	 წარმომადგენლობითი/მონაწილეობითი	 საკომუნიკაციო	 გუნ-
დის	შემადგენლობაზე	მსჯელობა	და	იმ	რესურსებზე,	რაც	ამ	გუნდის	
წევრებს	თავიანთი	ორგანიზაციებიდან	შეუძლიათ	ჩადონ	ეფექტიანი	
მრავალმხრივი	საკომუნიკაციო	სტრატეგიის	დაგეგმვისა	და	განხორ-
ციელების	საქმეში;	

2)	 დაინტერესებულმა	 სუბიექტებმა	 ერთობლივად	 უნდა	 იმსჯე-
ლონ	და	მიაღწიონ	კონსენსუსს	საკომუნიკაციო	სტრატეგიის	მიზნებსა	
და	 მოსალოდნელ	შედეგებზე.	 სასურველია	დაისახოს	როგორც	 მოკ-
ლევადიანი,	ასევე	გრძელვადიანი	მიზნები,	ამოცანები	და	მოსალოდ-
ნელი	შედეგები.	ეს	ყველაფერი	უნდა	იყოს	მიმართული	ცნობიერების	
ამაღლებაზე	 ისეთ	 საკითხებზე,	 როგორიცაა	 დანაშაულის	 მიზეზები	
და	გავლენა	ინდივიდის,	ოჯახისა	და	საზოგადოების	დონეზე;	დანაშა-
ულის	გარშემო	არსებული	მასტიგმატიზებელი	მითები	და	მათი	გადა-
ლახვის	გზები;	აღდგენითი	მართლმსაჯულება,	როგორც	დანაშაულის	
დამაზიანებელი	გავლენის	შემცირებაზე	და	დანაშაულის	პრევენციაზე	
ორიენტირებული	 მიდგომა.	 მოსალოდნელი	 შედეგები	 სასურველია	
მიმართული	იყოს	საზოგადოების	ყველა	ფენის	გათვიცნობიერებაზე	
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ამ	კუთხით	და	საზოგადოებაში	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	ფა-
სეულობებისა	და,	ამდენად,	აღდგენითი	კულტურის	გავრცელებაზე;

3)	 მნიშვნელოვანია,	 რომ	 დაინტერესებული	 სუბიექტების	 ვორ-
ქშოფზე	 მოხდეს	 მსჯელობა	 იმაზე,	თუ	ვინ	უნდა	 იყვნენ	 ის	 კონკრე-
ტული	სამიზნე	ჯგუფები,	რომლებზეც	იქნება	 მიმართული	კამპანია.	
რასაკვირველია,	 კამპანიის	 გრძელვადიანი	 მიზანი	 უნივერსალური	
მოცვა	და	საზოგადოების	ყველა	ფენის	ინფორმირებაა,	მაგრამ	სტრა-
ტეგიაში	 უნდა	 იყოს	 გათვალისწინებული	 ე.წ.	 გავლენის	 ჯგუფები,	
რომელთა	ინფორმირება	სასურველია	სტრატეგიის	განხორციელების	
საწყის	 ეტაპზე	 (მაგ.,	 ჟურნალისტები,	 იურისტები,	 განმანათლებლე-
ბი	და	 ა.შ.).	 გავლენის	ჯგუფების	 ინფორმირებულობა	 მდგრად	ფუნ-
დამენტს	ჩაუყრის	სწორი	გზავნილების	გავრცელებას	და	სტრატეგიის	
შემდგომი	ეტაპების	განხორციელებას;

4)	 მნიშვნელოვანია,	დაინტერესებულმა	სუბიექტებმა	იმსჯელონ	
იმაზე,	 თუ	 ქართული	 საზოგადოების	 რა	 ფასეულობები	 უნდა	 იყოს	
გათვალისწინებული	 კომუნიკაციის	 პროცესში,	 რომ	 საზოგადოების	
ან	ამა	თუ	იმ	ჯგუფის	მხრიდან	აღდგენით	მართლმსაჯულებაზე	კომუ-
ნიკაციამ	არ	გამოიწვიოს	წინააღმდეგობა,	უნდობლობა,	სკეპტიკური	
დამოკიდებულება;

5)	 მნიშვნელოვანია,	 ზედა	 პუნქტში	 აღნიშნული	 მსჯელობის	 სა-
ფუძველზე,	 დაინტერესებულმა	 სუბიექტებმა	 გამოკვეთონ	 პრიორი-
ტეტული	გზავნილები	როგორც	მოკლევადიანი,	ასევე	გრძელვადიანი	
საინფორმაციო	მუშაობისთვის;

6)	 მნიშვნელოვანია,	დაინტერესებულმა	სუბიექტებმა	იმსჯელონ	
კომუნიკაციის	არხებსა	და	ფორმატებზე.		გამომდინარე	საკომუნიკა-
ციო	სტრატეგიის	მიზნიდან	–	იყოს	მაქსიმალურად	მრავლისმომცვე-
ლი,	სასურველია	ორიენტაციის	აღება	არხებისა	და	ფორმატების	დი-
ვერსიფიცირებაზე.	ამავე	დროს,	რამდენადაც	რესურსები	შეზღუდუ-
ლია,	აუცილებელია	არხებისა	და	ფორმატების	რელევანტურობისა	და	
პრიორიტეტულობის	განსაზღვრა.	მაგალითად,	თუ	ფორმატად	მედია	
კამპანიას	ვირჩევთ,	მისი	სამიზნე	ახალგაზრდობაა	და	კვლევებით	კი	
ცნობილია,	 რომ	 ახალგაზრდობა	 ნაკლებად	 უყურებს	 ტელევიზორს	
და	მეტ	დროს	ატარებს	სოციალურ	მედიაში	–	მაშინ	სოციალური	მე-
დია	უნდა	ავირჩიოთ,	როგორც	კომუნიკაციის	წამყვანი	არხი.	ან,	თუ	
კვლევა	ავლენს,	რომ	ესა	თუ	ის	ქართული	ტელესერიალი,	რომელიც	
სოციალური	 ხასიათისაა	 და	 სოციალური	 კლიმატის	 გაჯანსაღება-
ში	წვლილი	შეაქვს,	 პოპულარულია	მოსახლეობაში,	 შესაძლებელია,	
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მის	 ავტორებს	 შევუთანხმდეთ,	 რომ	 სცენარში	 ჩააქსოვონ	 აღდგენი-
თი	მართლმსაჯულების	 საუკეთესო	პრაქტიკის	 ერთ-ერთი	შემთხვე-
ვა	(შეცვლილი	სახით,	რათა	ცნობადი	არ	იყოს).	ამგვარი	სტრატეგია	
სასურველი	მიმართულებით	სოციალური	ცვლილების	(ცოდნის,	გან-
წყობების,	ქცევის	ცვლილების)	ძლიერი	ინსტრუმენტია.

საერთაშორისო	კონფერენციისა	და	დაინტერესებულ	სუბიექტთა	
ვორქშოფის	ჩატარების	შემდეგ,	უნდა	შედგეს	შედარებით	მცირე	მუშა	
ჯგუფი	(3-6	ადამიანი),	სადაც,	მაგალითად,	შევლენ:	მედიაექსპერტი,	
საზოგადოებრივი	ურთიერთობების	ექსპერტი,	სტრატეგიული	კვლე-
ვებისა	და	სტრატეგიის	შემუშავების	გამოცდილების	მქონე	ექსპერტი,	
აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 ექსპერტი,	 მედიაციის	 შედეგიანი/
წარმატებული	პროცესის	მოსარგებლე,	საზოგადოების	წარმომადგე-
ნელი	და	ერთობლივად,	უკვე	წერილობითი	სახით,	ჩამოაყალიბონ	სა-
კომუნიკაციო	სტრატეგია.	

სტრატეგიის	 შემუშავების	 ეტაპზე	 განსაკუთრებით	 მნიშვნელო-
ვანია	 არსებული	 რელევანტური	 კვლევების	 (მოსახლეობის	 განწყო-
ბებისა	და	ფასეულობების,	 მედიის	 მოხმარების	და	 ა.შ.)	დეტალური	
გაცნობა	და	გათვალისწინება.	ამ	ეტაპზე,	ასევე,	კრიტიკულად	მნიშვ-
ნელოვანია	სტრატეგიის	განხორციელების	მონიტორინგისა	და	შეფა-
სების	მექანიზმის	განსაზღვრა,	წარმატების	ძალიან	მკაფიო,	გაზომვა-
დი	ინდიკატორებით.

მედიასთან გრძელვადიან თანამშრომლობაზე ორიენტაცია 

მედიასთან	 გრძელვადიანი	 თანამშრომლობის	 აშენებისათვის,	
საწყის	 ბიძგად	 შესაძლებელია	 გამოდგეს	 ზევით	 აღწერილი	 კონფე-
რენცია	 (და	 მასში	 ინტეგრირებული	დაინტერესებული	 სუბიექტების	
ვორქშოფი).	არანაკლებ	შედეგიანი	იქნება	ბიძგისმიმცემი	ვორქშოფის	
ჩატარება	 ცალკე	 მედიაპროფესიონალებისთვის,	 სხვადასხვა	 –	 ბეჭ-
დური,	ელექტრონული,	სოციალური	(მაგ.,	ბლოგერები)	მედიის	წარ-
მომადგენლებისთვის.	ამ	ვორქშოფზე	უნდა	მოხდეს,	ერთი	მხრივ,	აღ-
დგენითი	მართლმსაჯულების	მიდგომის	გაცნობა,	და,	მეორე	მხრივ,	
იმის	გარკვევა,	თუ	რა	კუთხით	შესაძლოა	იყოს	საინტერესო	ამა	თუ	
იმ	მედიისთვის	აღდგენითი	მართლმსაჯულება.	ამგვარი	ვორქშოფის	
შემდგომ,	ასევე,	შეიძლება	გამოცხადდეს	კონკურსი	აღდგენითი	მარ-
თლმსაჯულების	საუკეთესო	(საინტერესო,	დაბალანსებულ,	ფაქტებზე	
დაფუძნებულ,	ეთიკურ)	გაშუქებაზე.	ყველა	ეს	სტანდარტი	უნდა	იყოს	
განხილული	ვორქშოფის	დროს.	აღდგენითი	მართლმსაჯულებისა	და	
მედიაციის	სპეციალისტები	მზად	უნდა	იყვნენ	ჟურნალისტებთან	თა-
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ნამშრომლობისთვის	თემის	გაშუქების	 საქმეში.	 მათ	უნდა	დაუთმონ	
დრო	ინტერვიუებს,	მიიღონ	მონაწილეობა	ტელე	–	და	რადიოგადაცე-
მებში,	პოდკასტებში	და	ა.შ.	

მნიშვნელოვანია,	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სპეციალისტე-
ბი	და	მედიის	წარმომადგენლები	შეთანხმდნენ	სხვადასხვა	ფორმატში	
თანამშრომლობის	 წესებზე:	 მაგალითად,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯუ-
ლების	 სისტემაში	 სიახლეების	 დანერგვის	 შემთხვევაში	 –	 ღონისძი-
ებებზე	მედიას	მოწვევასა	და	კვალიფიციური	პრესრელიზით	ჟურნა-
ლისტების	უზრუნველყოფაზე;	ინტერვიუების	აღებისას	–	ჟურნალის-
ტის	მხრიდან	ინტერვიუს	მიზანსა	და	აუდიტორიაზე	ინფორმირებაზე,	
რესპონდენტის	 (აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სპეციალისტის)	
მზადყოფნასა	და	მომზადებულობაზე	და	ა.შ.	ხშირად,	მედიას	აინტე-
რესებს	იმ	ადამიანების	ისტორიები,	ვინც	თავად	არის	ამა	თუ	იმ	პროგ-
რამის	 მოსარგებლე.	 ამგვარ	 რესპონდენტებთან	 მუშაობის	 ეთიკური	
პრინციპები	დეტალურად	უნდა	იქნეს	გავლილი	და	შეთანხმებული.

კრიტიკულად	 მნიშვნელოვანია,	 ვორქშოფზე	 გაჟღერდეს	 და	
განხილულ	 იქნას	 ის	 რისკები,	 რაც	 შესაძლოა	 მოჰყვეს	 აღდგენითი	
მართლმსაჯულების	 საკითხების	 არასწორ	 გაშუქებას	 (მაგალითად,	
კონფიდენციალობის	დარღვევას,	მასტიგმატიზებელ	გაშუქებას,	რეს-
პონდენტის	არაინფორმირებულობას	გაშუქების	შედეგებზე	და	ა.შ.).	
აქ	 აუცილებელია,	 დრო	 დაეთმოს	 ეთიკურ	 საკითხებზე	 მსჯელობას.	
ჟურნალისტებმა	და	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სპეციალისტებ-
მა	ერთად	უნდა	იფიქრონ	ამგვარი	რისკებისგან	დაზღვევის	გზებზე.	
საჭიროა,	 ჟურნალისტთა	 პროფესიული	 ეთიკის	 პრინციპებისა	 და	
სტანდარტების	პარალელურად,	მოხდეს	შეთანხმება	აღდგენითი	მარ-
თლმსაჯულების	 საკითხების	 გაშუქების	 სპეციფიკაზე	და	 იმაზე,	თუ	
როგორ	არ	დაირღვეს	უპირველესი	ეთიკური	პრინციპი	–	„არ	ავნო“.

ზემოთ	გადმოცემული	რეკომენდაციების	შესრულებაში	ბარიერი	
შესაძლოა	 აღმოჩნდეს	 ის	 ნეგატიური	 სტერეოტიპები	 და,	 შესაბამი-
სად	 –	 უნდობლობა,	 რაც	 საქართველოში	 	 მედიის	 წარმომადგენლე-
ბის	 მიმართ	 არსებობს.	 ჩვენ	 არ	 ვართ	 ერთადერთი	 ქვეყანა,	 სადაც	
ამგვარმა	სტერეოტიპებმა	მოიკიდა	ფეხი	და	მნიშვნელოვანწილად	შე-
უშალა	ხელი	საზოგადოების	ადეკვატურ	ინფორმირებას.	აღდგენითი	
მართლმსაჯულების	 ევროპული	ფორუმის	 ერთ-ერთ	 პუბლიკაციაში,	
რომელიც	მედიასთან	წარმატებული	მუშაობის	გამოცდილებას	ეძღვ-
ნება,	ავტორებს	მოჰყავთ	შემთხვევა,	სადაც	წლების	წინ	ნორვეგიელ-
მა	ჟურნალისტმა	გრუ	იორგენსენმა,	წარმატებული	ჟურნალისტური	
კარიერის	გარკვეულ	ეტაპზე,	აღდგენით	მართლმსაჯულებაში	გადა-
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ინაცვლა	და	არანაკლებ	წარმატებული	მედიატორი	გახდა.	ქალბატო-
ნი	იორგენსენის	მედიაციაში	გადანაცვლებამ	გარღვევა	მოახდინა	აღ-
დგენითი	მართლმსაჯულების	თაობაზე	ნორვეგიული	საზოგადოების	
ინფორმირებაში,	რასაც	ავტორები	იმით	ხსნიან,	რომ	„იგი	მედიას	გა-
ნიხილავდა,	 როგორც	 მეგობრებს	და	 არა	 –	როგორც	 მტრებს“	 (Pali,	
2009:	16).	მედიასთან	ურთიერთობის	გასაღებიც	სწორედ	შემდეგშია:	
თანამშრომლობა	თავდაცვითი	აგრესიისა	თუ	იზოლაციის	ნაცვლად.	

საშინაო დავალება: პრაქტიკული სავარჯიშო

სტუდენტებმა	და	მონაწილეებმა	ეს	სავარჯიშო	ჯგუფურად	უნდა	
შეასრულონ	(4-5	სტუდენტი	ჯგუფში):

•	 სტუდენტების	და	მონაწილეების	თითოეულმა	ჯგუფმა	უნდა	
გააანალიზოს	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 დაინტერესე-
ბული	სუბიექტები,	ანუ	შეადგინონ	ცხრილი,	რომლის	

1. მარცხენა	სვეტში	შეიტანენ	დაინტერესებული	სუბიექტების	ჩა-
მონათვალს,	

2. შემდეგ	სვეტში,	თითოეული	სუბიექტის	გასწვრივ	–	მათ	ინტე-
რესებს	 (აღდგენით	 მართლმსაჯულებაზე	 საზოგადოების	 ინ-
ფორმირების	თვალსაზრისით),	

3. ბოლო	სვეტში	–	თითოეული	სუბიექტის	მიერ	აღქმულ	საფრთ-
ხეებს	 (ასევე,	 აღდგენით	 მართლმსაჯულებაზე	 საზოგადოების	
ინფორმირების	თვალსაზრისით).

გამოყენებული ლიტერატურა:
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ში:	მელიქიშვილი,	ლ.	და	ბერიაშვილი,	ლ.	(რედაქტორები)	(2016).	
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168

თავი VII

 მონიტორინგი, შეფასება და კვლევა 

ივო ერცენი

ძირითდი მიზანი: აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების მო-
ნიტორინგის, შეფასებისა და კვლევის როლისა და შინაარსის გაგება.

ამ ნაწილის დასრულების შემდეგ მონაწილეები:

•	 შეძლებენ	კარგად	გაიგონ,	როგორ	უნდა	დაეფუძნოს	მონიტო-
რინგი,	შეფასება	და	კვლევა	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	
დადგენილ	სტანდარტებს;

•	 შეძლებენ	კარგად	გაიგონ	მონიტორინგის	როლი	და	ყოველდ-
ღიური	სამუშაოს	სხვადასხვა	წესით	შეფასების	დანიშნულება;

•	 შეძლებენ	 კარგად	 გაიაზრონ	 სიღრმისეული	 კვლევის	 როლი	
და	მისი	მიმართება	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პრაქტი-
კის	განვითარებასთან;

•	 გაეცნობიან	კვლევის	სხვადასხვა	მოდელსა	და	მეთოდს,	რომ-
ლებიც	შესატყვისია	აღდგენითი	მართლმსაჯულებისათვის;

•	 მიიღებენ	 საბაზისო	ცოდნას	 აღდგენით	 მართლმსაჯულებას-
თან	დაკავშირებული	კვლევის	ძირითადი	მიგნებების	შესახებ;

•	 შეძლებენ	კრიტიკულად	გააანალიზონ	საქართველოს	კონტექ-
სტში	ემპირიული	კვლევების	საჭიროება.

სასწავლო აქტივობები და მეთოდოლოგია:

•	 ცოდნის	 მიღება	 ინფორმაციის	 გადაცემის,	 რეფლექსირებისა	
და	ინტერაქციის	მეშვეობით;

•	 მიღებული	ცოდნის	გაღრმავება	ლიტერატურისა/დოკუმენტე-
ბის	 ინდივიდუალურად	 კითხვისა	 და	 მომზადების	 საშუალე-
ბით;
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•	 ინდივიდუალური	ანალიზისა	და	დისკუსიების	შედეგად	კრი-
ტიკული	მიდგომებისა	და	სოციალური	უნარების	გამომუშავე-
ბა.	

დროის ჩარჩო: 

4	საკონტაქტო	საათი	საკლასო	ფორმატში	+	8	საათი	ინდივიდუალური	
კითხვისა	და	მომზადებისათვის.

გეგმა:

1.	 სესია	1	(2	საათი):	

1.1.	 	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პრაქტიკის	სტანდარ	ტები

1.2.	 მონიტორინგი	და	მიმდინარე	შეფასება

2.	 სესია	2	(2	საათი)
2.1.	 კვლევა	და	განვითარება

1. აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკის სტანდარტები

ამ ნაწილის მიზანი: აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამებისა 
და პრაქტიკის შინაარსისა თუ როლის გაგება იმისათვის, რომ დად-
გინდეს მონიტორინგისა და შეფასების მიზანი.

ამოცანები:

•	 აღდგენით	მართლმსაჯულებაში	სტანდარტების	განსაკუთრე-
ბული	მნიშვნელობის	გააზრება;	

•	 სტანდარტების	 არსის	 გაგება	 როგორც	 აღდგენითი	 მართლ-
მსაჯულების	 მოდელის/პროგრამის	დონეზე,	 ისე	 ყოველდღი-
ური	პრაქტიკისათვის;

•	 სტანდარტების	 ეთიკურ	 ჩარჩოზე	 დაფუძნების	 მიზეზისა	 და	
მნიშვნელობის	გაგება;

•	 საქართველოში	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულებისათვის	 სტან-
დარტების	მისადაგების	უნარის	გამომუშავება.

აქტივობები: 

სესია,	ჯგუფური	განხილვა,	კითხვა.
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1.1.  აღდგენითი მართლმსაჯულების სტანდარტები:  
რატომ და როგორ?

წინა	 სესიიდან	 გამომდინარე,	 უკვე	 გვაქვს	 წარმოდგენა,	 თუ	რა	
პირობებსა	და	მოთხოვნებს	უნდა	აკმაყოფილებდეს	აღდგენითი	მარ-
თლმსაჯულების	პროგრამების	დანერგვა	და	განვითარება.	ის,	თუ	რა	
განიხილება		„საუკეთესო	პრაქტიკად“	დაზარალებული-დამზარალებ-
ლის	მედიაციის	ჩატარებისას	ან	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სხვა	
პროგრამების	ორგანიზებისას,	სისხლის	სამართლის	მართლმსაჯულე-
ბის	 განხორციელების	 პარალელურად,	 შესაძლებელია	 ნაწილობრივ	
მაინც	ამოვიკითხოთ	შესაბამისი	სახელმძღვანელო	დოკუმენტებიდან,	
როგორიცაა:	ევროპის	საბჭოს	რეკომენდაცია CM/Rec(2018)8 სისხლის	
სამართალში	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	შესახებ	და	გაეროს	ძი-
რითადი	 პრინციპები	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 შესახებ	 (იხი-
ლეთ	თავი	1).	 ეს	სახელმძღვანელო	პრინციპები	დეტალურადაა	ახს-
ნილი	ზემოთ	ხსენებულ	წიგნებში	 (Aertsen et al., 2004; UNODC, 2020). 
ასევე	 უნდა	 აღინიშნოს	 რამდენიმე	 პრაქტიკული	 სახელმძღვანელო,	
რომლებიც	შედგენილია	გამოცდილი	პრაქტიკოსი	ტრენერების	მიერ,	
მაგალითად,	 „Umbreit and Peterson Armour (2011)“.	 ზოგადი	 სახელმძ-
ღვანელოების	გარდა,	არსებობს	პრაქტიკული	სახელმძღვანელოები,	
რომლებიც	კონკრეტულ	საკითხებს	ეხება	აღდგენითი	მართლმსაჯუ-
ლების	გამოყენების	მიმართულებით.	ზოგიერთი	ამგვარი	პრაქტიკუ-
ლი	 სახელმძღვანელო	 მოიპოვება	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	
ევროპული	ფორუმის	ფარგლებში		და	წარმოდგენილია	ამ	კურსის	სა-
კითხავ	მასალაში	(იხილეთ	თავი).1		

ეს	ინსტრუმენტები	გადამზადებასთან	ერთად	ხელს	უწყობს	ეფექ-
ტური	პრაქტიკის	დანერგვას,	თუმცა	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	
პროგრამის	 შემუშავებისა	 და	 განხორციელებისას	 დამატებითი	 ყუ-
რადღება	უნდა	დაეთმოს	ზოგად	 კრიტერიუმებსა	და	 სტანდარტებს.	
მისი	 ინოვაციური	 ბუნების	 სირთულიდან	 გამომდინარე,	 სამართ-
ლებრივი	 გარემო	და	 საზოგადოებრივ	 განწყობა,	 რომელიც	 ხშირად	
მიმართულია	 სამაგიეროს	 მიზღვასა	 და	 იზოლაციაზე,	 აღდგენითი	
მართლმსაჯულების	 პროგრამის	დანერგვა	 საკმაოდ	რთული	 ამოცა-
ნაა.	როგორც	წინა	სესიებზე	აღინიშნა,	არსებობს	რისკი	–	აღდგენითი	
მართლმსაჯულების	პროგრამებს	შთანთქავს	არსებული	ინსტიტუტე-
ბი	იმგვარად,	რომ	პროგრამის	სამუშაო	პრინციპები	დაექვემდებარე-
ბა	 ამ	 ინსტიტუტების	დომინანტ	 ამოცანებს,	 მიზნებსა	და	 პროცედუ-

1 ყველა	პრაქტიკული	სახელმძღვანელო	ხელმისაწვდომია	აღდგენითი	მართლმ-
საჯულების	ევროპული	ფორუმის	ვებგვერდზე:	www.euforumrj.org.	
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რებს.	რომ	არსებულმა	ინსტიტუტებმა	იმგვარად	შთანთქას	აღდგენი-
თი	მართლმსაჯულების	პროგრამები,	რომ	მათი	სამუშაო	პრინციპები	
დაექვემდებაროს	ამ	ინსტიტუტთა	ამოცანებს,	მიზნებსა	და	პროცედუ-
რებს.	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პრინციპების	სიცხადის	შენარ-
ჩუნებისა	და	დაცვის	მიზნით,	ასევე	პროგრამის	ავტონომიურობის	შე-
სანარჩუნებლად,	საჭიროა	გარკვეული	კრიტერიუმების	არსებობა.	ეს	
კრიტერიუმები	დაგვეხმარება	იმის	შეფასებაში,	თუ	რამდენად	სწორი	
მიმართულებით	ვითარდება	პროგრამა.	

ამ	კუთხით,	Zehr (2002: 55)	აყალიბებს	6	საკვანძო	კითხვას,	რომ-
ლებიც	 გვეხმარება	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 მოდელის	 რო-
გორც	ეფექტურობის,	ისე	მასშტაბის	ანალიზში:

1.	 მიემართება	თუ	არა	მოდელი	ზიანს,	საჭიროებებსა	და	გამომ-
წვევ	მიზეზებს?

2.	 არის	თუ	არა	იგი	სათანადოდ	მიმართული	დაზარალებულზე?

3.	 უწყობს	თუ	არა	იგი	ხელს,	რომ	დამზარალებელმა	პასუხისმ-
გებლობა	აიღოს?	

4.	 ჩართულია	თუ	არა	ყველა	დაინტერესებული	მხარე?

5.	 იძლევა	თუ	არა	დიალოგისა	და	ერთობლივი	გადაწყვეტილე-
ბების	მიღების	შესაძლებლობას?

6.	 ითვალისწინებს	თუ	 არა	 მოდელი	 ყველა	 მხარის	 პატივისცე-
მას?

ამ	კითხვებში	მნიშვნელოვანი	მინიშნებებია	 მზარდი	პროგრამის	
მდგომარეობის	შესაფასებლად.	მათი	გამოყენება	შესაძლებელია	მე-
ნეჯერებისა	 და	 ინსტიტუციების	 წარმომადგენლების	 მიერ	 თვითშე-
ფასებისათვის,	რასაც	შემდგომში	შეიძლება	დაეფუძნოს	პროგრამის	
განვითარების	მიმართულება.	ამასთან	ერთად,	აუცილებელია	გვქონ-
დეს	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამის	 შეფასების	 მკაფიო	
სტანდარტები.	 „სტანდარტები“	 შეიძლება	 განვიხილოთ	 როგორც	
მოთხოვნები,	 რომლებსაც	 უნდა	 აკმაყოფილებდეს	 კარგი	 პრაქტი-
კა	და	რომელიც	 მიემართება	 ყველას,	 ვინც	 პროფესიულად	 ან	 ნება-
ყოფლობით	ჩართულია	პრაქტიკის	აღსრულებაში.	უმეტეს	ქვეყნებში	
აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სფეროში	 სტანდარტები	 პრაქტიკის	
საფუძველზე,	სამუშაო	პროცესში	წამოჭრილი	საკითხებისა	საერთო	
განხილვისა	და	გადაწყვეტიების	მიღების	შედეგად	მკვიდრდება.	ამას	
ემატება	ეროვნულ	ან	საერთაშორისო	კანონმდებლობაში	არსებული	
სტანდარტები,	 მათ	 შორის	 –	 ადამიანის	 უფლებათა	 სტანდარტები.	
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შედეგად,	კონკრეტულ	ქვეყანაში	ყალიბდება	სტანდარტების	ერთობ-
ლიობა,	რომლებსაც	შემდეგ	იყენებენ	პროფესიული	ორგანიზაციები	
თუ	სახელმწიფო	უწყებები.	ზოგადი	სტანდარტების	არსებობა	და	სა-
ყოველთაო	 გაზიარება	 ასევე	 იძლევა	 საშუალებას,	 რეგულარულად	
შეფასდეს	პრაქტიკა.	

აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სტანდარტების	განსაზღვრისას,	
რასაკვირველია,	 ვხელმძღვანელობთ	 ინდივიდუალურ	 თუ	 საზოგა-
დოებრივ	დონეზე	დამკვიდრებული	ღირებულებებითა	და	ნორმებით.	
ამიტომაც	მნიშვნელოვანია	ამ	ღირებულებებისა	და	ნორმების	გათვა-
ლისწინება	და	მათი		გარკვევით	გამოხატვა.	ეს	ხელს	შეუწყობს	მედი-
აციის	პრაქტიკის	მეტ	გამჭვირვალობას	ჩართული	პირებისა	და	ინსტი-
ტუციური	პარტნიორებისათვის.	სტანდარტების	შემუშავებისას	შეიძ-
ლება	გამოვიყენოთ	უფრო	ზემდგომი,	ზოგადი	სტანდარტი/პრინციპი	
ეთიკის	სფეროდან	ან	სოციალური	თუ	სამართლებრივი	თეორიიდან.	
Braithwaite-ის	(2002)	მიხედვით,	ამგვარი	ფუნდამენტური	სტანდარტე-
ბი	შეიძლება	ვიპოვოთ	დომინაციის	აკრძალვის	პრინციპში:	რამდენა-
დაც	ყოველთვის	არსებობს	უფრო	ძლიერი	ძალა,	აღდგენითი	მართლ-
მსაჯულების	 პროცესი	 „უნდა	 მიისწრაფვოდეს	დომინაციის	თავიდან	
ასარიდებლად“	 იქნება	 ეს	 ადამიანის,	 გარემოსა	 თუ	 ინსტიტუციის	
მხრიდან.	დომინაციის	აკრძალვა	უზრუნველყოფს	პროცესში	ჩართუ-
ლი	პირების	ფუნდამენტური	უფლებების	დაცვას.	პრინციპი	ასევე	ეხე-
ბა	მედიაციის	შეთავაზებას:	დომინაციის	აკრძალვა	გულისხმობს,	რომ	
თუ	პირს	სურს	საკუთარი	მოსაზრებების	გამოთქმა	მედიაციის	ან	კონ-
სულტაციის	პროცესში,	მას	უნდა	მიეცეს	ამის	შესაძლებლობა.	მეტიც,	
მედიატორმა	 უნდა	 გამოასწოროს	 ძალთა	 დაუბალანსებლობა	 დაზა-
რალებულსა	და	დამზარალებელს	 შორის,	 ამასთან,	 პროცესზე	უნდა	
ვრცელდებოდეს	 შესაბამისი	 პროცედურული	 გარანტიები,	 როდესაც	
მედიაცია	 მიმდინარეობს	 შესაბამისი	 სისხლის	 სამართლის	 მართლმ-
საჯულების	პირობებში.	მისი	თეორიული	პერსპექტივიდან	გამომდი-
ნარე,	 (მართლმსაჯულების	 „რესპუბლიკური“	კონცეფცია)	Braithwaite	
(2002)	გამოყოფს	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სხვადასხვა	ტიპსა	
და	დონეს:	

•	 შემზღუდავი	სტანდარტები,	რომლებიც	ადგენენ	კონკრეტულ	
უფლებებსა	 და	 საზღვრებს,	 რომლებიც	 ყოველთვის	 უნდა	
იყოს	 გათვალისწინებული:	 დისკრიმინაციის	 აკრძალვა,	 გაძ-
ლიერება,	სანქციების	ზედა	სამართლებრივი	ზღვრის	მიღება,	
გულისხმიერი	 მოსმენა,	 ყველა	 მხარის	 თანასწორი	 ღირებუ-
ლება,	ანგარიშვალდებულება	და	აპელაციის	შესაძლებლობა,	
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ადამიანის	 ძირითადი	 უფლებების	 პატივისცემა.	 ეს	 გულისხ-
მობს,	 მაგალითად,	 მედიაციაში	 მხარეების	 წახალისებას	 იმ	
მიზნით,	რომ	მოჰყვნენ	„საკუთარ	ამბავს	თავისებურად,	რათა	
გამოხატონ,	თუ	რა	უსამართლობის	შეგრძნების	გამოსწორება	
სურთ	მათ“	(Braithwaite, 2002: 569). 

•	 მაქსიმალიზაციის	 სტანდარტები,	 	 რომლებიც	 აუცილებლად	
უნდა	იყოს	წახალისებული	და	ასახავდეს	მისწრაფებებს:	ადა-
მიანის	ღირსების	აღდგენა,	ქონებრივი	დანაკარგის	აღდგენა,	
უსაფრთხოების/ზიანის/ჯანმრთელობის	 აღდგენა,	 დაზიანე-
ბული	 ადამიანური	 ურთიერთობების	 აღდგენა,	 თემის	 აღდ-
გენა,	გარემოს	აღდგენა,	ემოციური	აღდგენა,	თავისუფლების	
აღდგენა,	მზრუნველობისა	და	თანაგრძნობის	აღდგენა,	მშვი-
დობის	 აღდგენა,	 მოქალაქეობრივი	 ვალდებულების	 განცდის	
აღდგენა,	 ადამიანთა	 შესაძლებლობების	 გასაძლიერებლად	
სოციალური	 მხარდაჭერის	 გაწევა	 და	 მომავალში	 უსამართ-
ლობის	თავიდან	არიდება.	

•	 საგანგებო	 სტანდარტები,	 რომელთა	თავს	 მოხვევა	 დაუშვე-
ბელია,	არის	დამატებითი	ღირებულებები:	სინანული,	ბოდი-
შის	მოხდა,	მოქმედების	შეჩერება,	პატიება	და	მიტევება.		ეს	
ღირებულებები	არ	არის	ნაკლებ	მნიშვნელოვანი,	ვიდრე	ზედა	
ორი	 კატეგორიისა,	 თუმცა	 კონცეფტუალურად	 განსხვავდე-
ბა:	 „როგორც	აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	ღირებულება,	
მაგალითად,	 პატიება	 განსხვავდება	 გულისხმიერი	 მოსმენი-
საგან.	ჩვენ	აქტიურად	ვცდილობთ	მხარეებს	ვუბიძგოთ	ერთ-
მანეთის	ყურადღებით	მოსმენისაკენ,	თუმცა	არ	მოვუწოდებთ	
მათ	 აუცილებლად	 პატიებისაკენ.	 დანაშაულის	 მსხვერპლის	
მხრიდან	პატიების	მოლოდინი	არასწორია.	პატიება	და	მიტე-
ვება	საჩუქარია.	მას	შინაარსი	ენიჭება	მხოლოდ	იმ	შემთხვევა-
ში,	თუ	მომდინარეობს	მიმტევებელი	ადამიანის	გულწრფელი	
სურვილისაგან,	(...)	მაგალითად,	დამზარალებლის	სინანულს,	
როცა	დაძალებულია,	აღდგენითი	ძალა	არ	აქვს“	(Braithwaite, 
2002: 570-571).

როდესაც	ეროვნულ	ან	საერთაშორისო	დონეზე	ინერგება	ახალი	
პროგრამა,	 მნიშვნელოვანია,	 სტანდარტებისა	თუ	 პრინციპების	 გან-
ხილვა	 ყველა	 პარტნიორ	ორგანიზაციასთან,	 მათ	 შორის	 –	 სასამარ-
თლოს	წარმომადგენლებთან,	რომლებსაც	მოუწევთ	მედიაციისათვის	
საქმეების	შერჩევა	და	გადამისამართება.	ზოგიერთი	ზემოთ	ხსენებუ-
ლი	სტანდარტის	რელევანტურობა	შეიძლება	განსხვავდებოდეს	სხვა-
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დასხვა	 ქვეყანაში,	 თუმცა,	 მინიმუმ,	 ამაზე	 მსჯელობაც	 კი	 მნიშვნე-
ლოვანია,	რათა	მოხდეს	გაუგებრობებისა	და	არასწორი	მოლოდინის	
თავიდან	 აცილება.	 3	 კატეგორიის	 სტანდარტს	 შორის	 განსხვავების	
დანახვა	თავისთავად	აზრს	სძენს	ყველა	პროგრამას.	როდესაც	ადგი-
ლობრივ	 ინტერესჯგუფებს	 შორის	 მიიღწევა	 შეთანხმება	 იმის	 შესა-
ხებ,	თუ	რომელია	 კონკრეტული	კონტექსტისათვის	 ყველაზე	 მნიშვ-
ნელოვანი	 სტანდარტები,	 პროცესი	 უნდა	 გაგრძელდეს	 შეთანხმების	
განმტკიცებითა	 და	 პარტნიორ	ორგანიზაციებთან	 კონსულტაციების	
გამართვით.	როგორც	აქამდე	ითქვა,	სტანდარტების	შესახებ	დისკუ-
სიები	 საუკეთესოდ	წარიმართება	 ყოველდღიური	 პრაქტიკის	 პირო-
ბებში,	კონკრეტული	საქმეების	მაგალითზე	და	პროგრამის	ფარგლებ-
ში	წამოჭრილი	კონკრეტული	საკითხების	გადაწყვეტისას.	

ყოველდღიურ	პრაქტიკაში	სტანდარტების	მაღალ	დონეზე	დასა-
ცავად,	პრაქტიკოსებმა	შეიძლება	გამოიყენონ	რიგი	კითხვები	საქმე-
ზე	საკუთარი	მიდგომების	გასაანალიზებლად	(Chapman & Törzs, 2018). 
სხვადასხვა	სუბიექტისათვის	რელევანტური	კითხვების	მაგალითებია:	

−	 აღდგენითი	პროცესის	ორგანიზება	

•	 დაეთმო	თუ	არა	შესაბამისი	ძალისხმევა	იმის	უზრუნველყო-
ფას,	 რომ	 აღდგენითი	 პროცესი	 მიმდინარეობს	 უსაფრთხო,	
არასაჯარო,	კონფიდენციალურ	გარემოში	ისეთ	დროს,	რომე-
ლიც	მოსახერხებელია	ყველა	მონაწილისათვის?

•	 იცოდნენ	 თუ	 არა	 მონაწილეებმა,	 რომ	 ნებისმიერ	 მომენტში	
შეეძლოთ	საკუთარი	თანხმობის	უკან	წაღება?

−	 პროცესის	წარმართვა

•	 მიეცა	თუ	არა	ყველა	პირს	შესაძლებლობა	ვინმესთან	დიალო-
გისა,	რათა	მისთვის	მოესმინათ?

•	 იყო	თუ	არა	პროცესი	წარმართული	გაკიცხვის	გარეშე?

−	 შედეგები	

•	 მოხდა	თუ	არა	ზიანის	სრულად	გამოკვლევა,	მათ	შორის,	ფარ-
თო	შედეგების	თვალსაზრისით?

•	 იყვნენ	თუ	არა	მხარეები	გულწრფელნი	ზიანთან,	გამომწვევ	
მიზეზებსა	და	შედეგებთან	დაკავშირებით?	

−	 მოლოდინი	პრაქტიკოსების	მიმართ

•	 პრაქტიკოსებმა	 უნდა	 გამოხატონ	 თანაგრძნობა	 თითოეული	
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მონაწილის	წუხილის	 მიმართ,	 ასევე	 ინტერესი	 მათი	 საჭრო-
ებებისა	და	სურვილების	განსაკუთრებული	ხასიათის	მიმართ	

•	 პრაქტიკოსებს	უნდა	ჰქონდეთ	აქტიური	მოსმენისა	და	კომუ-
ნიკაციის	უნარები.

−	 მოლოდინი	ორგანიზაციების	მიმართ

•	 ორგანიზაციებმა	პრაქტიკოსებს	უნდა	გაუწიონ	ზედამხედვე-
ლობა	და	მისცენ	რჩევა	კონკრეტულ	საქმეებზე.		

•	 ორგანიზაციების	 მიერ	 შეთავაზებული	 აღდგენითი	 პროცესი	
უნდა	ეფუძნებოდეს	კვლევას	და	მუდმივად	ფასდებოდეს	ხა-
რისხისა	და	ეფექტურობის	მიმართულებით.

−	 მოლოდინი	სამართლებრივი	ჩარჩოს	მიმართ

•	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 კანონმდებლობა	 და	 პოლი-
ტიკა	უნდა	ეფუძნებოდეს	აღდგენით	ღირებულებებს	და	აქტი-
ურად	იცავდეს	მის	პრინციპებს.	

•	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 ორგანიზაციები	 უნდა	 სარ-
გებლობდნენ	სტაბილური	დაფინანსებით.	

დაზარალებული-დამზარალებლის	 მედიაციის	 ეროვნული	 სტან-
დარტების	საინტერესო	მაგალითია	გერმანული	მედიაციის	სერვისე-
ბი,	 რომლებიც	 თანდათანობთ	 განვითარდა	 და	 ჩამოყალიბდა	 სტან-
დარტების	ერთიანი	ჩარჩოს	სახით (TOA Servicebureau, 2017).	ეს	კარგი	
მაგალითი	იქნება	იმისა,	თუ	როგორ	შეიძლება	ჩამოყალიბდეს	ეროვ-
ნული	სტანდარტები	პრაქტიკის	მიმდინარე	შეფასების	საფუძველზე,	
როგორც	 ეროვნულ,	 ისე	 საერთაშორისო	 დონეზე.	 გერმანული	 TOA 
სტანდარტები	 შედგება	 ექვსი	 სექციისაგან,	 რომლებიც	 შესაბამისად	
მიემართება	კონცეფტუალურ	მოთხოვნებს,	სამართლებრივ	სტანდარ-
ტებს,	ორგანიზაციულ	მოთხოვნებს,	 საზოგადოებრივი	ცნობიერების	
საკითხებსა	და	თანამშრომლობას,	ასევე	სტანდარტებს	მედიატორე-
ბისა	და	მედიაციის	პროცესისათვის.	

1.2. სტანდარტებიდან ეთიკამდე

მიუხედავად	იმისა,	რომ	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სფერო-
ში	სტანდარტების	განვითარება	და	საუკეთესო	პრაქტიკის	დანერგვა	
არსებითად	მნიშვნელოვანია,	ამას		თავისი	შეზღუდვები	აქვს	(Sharpe, 
2011).	პროფესიული	სტანდარტები,	როგორც	წესი,	ძალიან	ზოგადია	
(არ	არის	იმდენად	კონკრეტული,	რომ	ცხადი	იყოს	მათი	პრაქტიკული	
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დანიშნულება	–	მაგალითად,	„საქმის	გადაცემისას	აუცილებელია	მხა-
რეთა	უსაფრთხოების	გათვალისწინება“);	ისინი	ხშირად	განიხილება	
განყენებულად,	 თუ	 მათი	 პრაქტიკაში	 ამოქმედება	 არ	 მოხდა	 პრაქ-
ტიკოსების	მიერ;		მათი	ზოგადი	და	აბსტრაქტული	ბუნებიდან	გამომ-
დინარე	 მათი	 სხვადასხვაგვარად	 	 განმარტების	 შემთხვევაში,	 ისინი	
შეიძლება	დაბრკოლებად	იქცეს.	მეტიც,	სტანდარტებმა	შეიძლება	იმ-
დენად	დეტალურად	გაწერილი	სახე	მიიღოს,	რომ	პროცესს	მოქნილო-
ბა	და	 ინოვაციურობა	დაუკარგოს.	 ეს	 შეიძლება	 მოხდეს,	როცა	 ვერ	
ხერხდება	მედიაციის	წარმართვა	კონკრეტული	საქმის	საჭიროებიდან	
გამომდინარე		ან	როდესაც	სტანდარტები	არ	ასახავს	დანაშაულის	აღ-
ქმა	და	საზოგადოებრივი	ცნობიერება.	

სხვაგვარად	რომ	ვთქვათ,	სტანდარტები	გვკარნახობს,	 „თუ	რო-
გორ	 უნდა	 ვიმოქმედოთ“	 კონკრეტულ	 სიტუაციაში	 და	 სწორედ	 ამ	
დროს	გვჭირდება	ეთიკური	ჩარჩო	(Sharpe, 2011).	კერძოდ,	როდესაც	
ვართ	დანაშაულზე	რეაგირების	 პარადიგმის	 ცვლილების	 პროცესში	
და	როდესაც	გვსურს	იმ	ჩვევების,	პრიორიტეტებისა	და	ფასეულობა-
თა	 გადახედვა,	რომლებიც	დიდი	 ხნის	 განმავლობაში	 განსაზღვრავ-
დნენ	სისხლის	სამართლის	მართლმსაჯულების	სისტემას,	შესაძლოა	
გაჩნდეს	ახალი	„მორალური	კომპასის“	საჭიროება	როგორც	მედიატო-
რების,	ისე	სისხლის	სამართლის	მართლმსაჯულების	სხვა	სუბიექტე-
ბისათვის.	 Sharpe (2011) აყალიბებს	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	
ეთიკურ	ჩარჩოს,	რომელიც	ეფუძნება	ზემოთ	აღწერილი	ღირებულე-
ბების	გარკვეულ	ნაწილს	(და	ასევე	ბევრ	სხვა	ღირებულებას).	ის	ასე-
ვე	აქტიურად	ემხრობა	მოსაზრებას,	რომ	ორგანიზაციების	პასუხის-
მგებლობას	წარმოადგენს	საკუთარი	ეთიკური	ჩარჩოს	განხილვა	და	
ჩამოყალიბება.	ეს	საშუალებას	მისცემს	ორგანიზაციებს,	რომ	განსაზ-
ღვრონ	საკუთარი	პოზიცია	და	ჩამოაყალიბონ	მიდგომები	იმ	საკით-
ხებზე,	 რომელთა	 გადაწყვეტაც	 შეუძლებელია	 მხოლოდ	 გაწერილი	
სტანდარტების	შესაბამისად.	ამგვარი	ეთიკური	საკითხების	მაგალი-
თებია:	რა	უნდა	წარმოადგენდეს	მედიაციის	ფოკუსს	–	პროცესი	თუ	
შედეგი;	როგორ	უნდა	მოვიქცეთ,	როცა	დაზარალებულსა	და	დამზა-
რალებელს	შორის	მიღწეული	შეთანხმება	სრულიად	არაპროპორცი-
ულია	მიყენებულ	ზიანთან	მიმართებით;	რამდენად	მკაცრად	უნდა	და-
ვიცვათ	ნებაყოფლობით	მონაწილეობის	პრინციპი	დაზარალებულთან	
მიმართებით	სისხლის	სამართლის	მართლმსაჯულების	კონტექსტში;	
უნდა	 აიღონ	თუ	 არა	 დამზარალებლებმა	 სრული	 პასუხისმგებლობა	
მიყენებულ	ზიანზე	 მედიაციის	დაწყებამდე,	თუ	 საკმარისია	დანაშა-
ულის	ფაქტის	აღიარება;	როგორ	მოვიქცეთ,	თუ	მოხალისე	მედიატო-
რი	–	 სოფლის	 საპატივცემულო	უხუცესი	–	უარს	 ამბობს	 მედიაციის	
სავალდებულო	ტრენინგში	მონაწილეობაზე?	
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1.3. ჯგუფური დისკუსია

მცირე	 ჯგუფური	 დისკუსიები	 კლასში	 ან	 მის	 შემდეგ	 შეიძლება	
მიეძღვნას	სტუდენტების	მიერ	მედიაციის	სტანდარტების	გაანალიზე-
ბას.	ასევე,	საქართველოში	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროგრა-
მებსა	და	მედიაციის	კონკრეტულ	საქმეებზე	ამ	პრინციპების	მისადა-
გების	სავარჯიშოს.	მნიშვნელოვანია	წინა	სესიებზე	მიღებული	ცოდ-
ნის	(მედიაციის	პრაქტიკა,	სამართლებრივი	ჩარჩო,	…)	ინტეგრირება.	

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი

•	 Chapman, T. & Törzs, E. (eds.) (2018). Connecting People to Restore 
Just Relations. Practice Guide on Values and Standards for restorative 
justice practices. Leuven: European Forum for Restorative Justice.

•	 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2020). 
Handbook on Restorative Justice Programmes. New York: United 
Nations (sections related to Standards).

2. მონიტორინგი და განგრძობითი შეფასება

ამ ნაწილის მიზანი: მონიტორინგის პრაქტიკის როლისა და ყოველდ-
ღიური პრაქტიკის შეფასების სხვადასხვა მეთოდის ფუნქციის გაგება. 

ამოცანები:

•	 მონიტორინგის	 მნიშვნელობის	 გაგება	 და	 პრაქტიკაში	 მისი	
განხორციელება;

•	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამებისა	თუ	 პრაქტი-
კის	შეფასების	როლის	გარკვევა	და	ცოდნის	მიღება	შეფასე-
ბის	სხვადასხვა	მეთოდის	შესახებ;	

•	 საქართველოში	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამე-
ბის	 კონტექსტში	 მონიტორინგისა	და	 შეფასების	 გაანალიზე-
ბის	უნარი;

აქტივობები: 

სესია,	ჯგუფური	დისკუსია,	კითხვა.
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2.1.  როგორ უნდა განხორციელდეს აღდგენითი მართლმსაჯულების 
მონიტორინგი

შეფასება	და	კვლევა	ხშირად	მიიჩნევა	სამუშაოდ,	რომელიც	მხო-
ლოდ	უნივერსიტეტებისა	და	სპეციალური	კვლევითი	ინსტიტუტების	
მიერ	შეიძლება	შესრულდეს.	ეს	შეხედულება	უნდა	შეიცვალოს.	რამ-
დენადაც	დღესდღეობით	აკადემიური	კვლევის	მიმართ	არსებობს	მა-
ღალი	მოლოდინი,	რომ	მას	უნდა	ჰქონდეს	ძლიერი	საზოგადოებრივი	
გავლენა,	კვლევა	უფრო	და	უფრო	მეტად	მიიჩნევა	საერთო	სიკეთედ,	
რომელსაც	საზოგადოებაში	მომხმარებლები	ჰყავს.	აკადემიური	ცოდ-
ნა	აღქმულია,	როგორც	ცოდნის	დაგროვების	ფართო	პროცესის	ნაწი-
ლი,	რომელშიც	დაინტერესებულ	მხარეებს	შეაქვთ	საკუთარი	წვლილი	
ცოდნისა	და	მიგნებების	სახით	(„სამოქალაქო-მეცნიერება“).ჩვენთვის	
ჩვეულია	 ცოდნის	 მიღების	 მოდელი,	 როცა	 ამ	 პროცესში	 ჩართული	
სუბიექტები	 მუდმივ	 ინტერაქციაში	 არიან.	 კვლევა	 აღარ	 განიხილე-
ბა	 ისეთ	 ფენომენად,	 რომელიც	 მარტივ	 გადაწყვეტილებებს	 გვთა-
ვაზობს.	 კვლევის	 უფრო	 ინტერაქციულ	 და	 ინტერდისციპლინარულ	
კონცეფციაში	ყველა	მხარე	ქმნის	საერთო	სივრცეს	საზოგადოებრივი	
პრობლემის	განსასაზღვრად	და	შეიმუშავებს	კვლევის	საერთო	დღის	
წესრიგს	საერთო	მიზნების	შესაფასებლად.	კვლევისადმი	ეს	 მიდგო-
მა,	რომელიც	რელევანტურია	კომპლექსური	სოციალური	საკითხების	
გადასაწყვეტად,	როგორიც	არის	დანაშაულის	კონტროლი	და	მართ-
ლმსაჯულების	მექანიზმები,	წამყვანი	უნივერსიტეტების	ევროპული	
ჯგუფის	მიერ	მოხსენიებულია	„პროდუქტიულ	ინტერაქციად“ (Van den 
Akker & Spaapen, 2017). 

ზემოთ	ხსენებული	ცხადს	ხდის	შეფასებისა	და	კვლევის	პროცეს-
ში	ყველა	მონაწილის		როლის	მნიშვნელობას.	აღდგენით	მართლმსა-
ჯულებასთან	 მიმართებით	 „მონიტორინგთან“	 დაკავშირებული	 პირ-
ველი	აქტივობაა:	 მედიაციის	ყოველდღიური	სამუშაოების	ჩაწერისა	
და	ანგარიშის	მომზადების	პრაქტიკა.	ეს	პრაქტიკა	დამახასიათებელი	
უნდა	იყოს	თითოეული	ადგილობრივი	მედიაციის	პროგრამისათვის.	
ადგილობრივი	 მონაცემები	 უნდა	 შეგროვდეს	 და	 გაანალიზდეს	 რე-
გულარულად	(წლიურად)	ეროვნული	უწყების	მიერ.	ეს	უნდა	დაეხმა-
როს	უშუალო	პრაქტიკოსებს	მათი	პრაქტიკის	ანალიზის,	მედიაციის	
მეთოდებისა	თუ	უნარების	გაუმჯობესებაში.	შეგროვებული	მონაცე-
მები	შეიძლება	იყოს	რაოდენობრივი	ან	ხარისხობრივი	და	ეხებოდეს:	
მიმდინარე	საქმის	ძირითად	მახასიათებლებს	(მედიაციაში	ჩართული	
პირების	 პერსონალური	და	 სოციალური	 მონაცემები,	 მათი	 სამართ-
ლებრივი	 სტატუსი	 და	 სისხლის	 სამართლის	 საქმის	 მიმდინარეობის	
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ეტაპი,	დანაშაულის	ტიპი,	ზიანის	ტიპი,	დაზარალებულისათვის	დამ-
დგარი	შედეგების	სახე...)	გადამამისამართებელ	ორგანოს,	მედიაციის	
ტიპსა	(პირდაპირი	ან	არაპირდაპირი)	და	პროცესის	ხანგრძლივობას	
(პროფესიონალებსა	და	მონაწილე	პირებს	შორის	შემდგარი	კონტაქ-
ტის	რაოდენობის	ჩათვლით),	სხვა	ორგანიზაციებსა	და	პროფესიონა-
ლებთან	 კონტაქტსა	 და	 თანამშრომლობას,	 მიღწეული	 შეთანხმების	
შინაარსსა	და	მისი	აღსრულების	შედეგებს.	

მონიტორინგი	უნდა	განიხილებოდეს	მედიაციის	პრაქტიკის	არსე-
ბით	ამოცანად;	რაც	გულისხმობს,	რომ	მედიატორებს	ეძლევათ	საკმა-
რისი	დრო	ამ	ტიპის	სამუშაოების	შესასრულებლად	და	რომ	მათ	ექ-
ნებათ	შესაბამისი	მხარდაჭერა,	მაგალითად,	მონაცემთა	შეგროვების	
სისტემის	უნიფიცირებასთან	დაკავშირებით.	ყოველწლიური	ანგარი-
შების	 მომზადება	 ასევე	 კარგი	 პრაქტიკაა,	 რამდენადაც	 იძლევა	 სა-
შუალებას	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პრაქტიკოსებმა	არა	მხო-
ლოდ	რიცხვებში	წარმოადგინონ	მათ	მიერ	გაწეული	სამუშაო,	არამედ	
უფრო	ხარისხიანად	გააანალიზონ	მიღწეული	წარმატება	და	არსებუ-
ლი	სირთულეები.

მონიტორინგის	 სპეციალურ	 ფორმას	 წარმოადგენს	 დაზარალე-
ბულისა	 და	 დამზარალებლისათვის	 მცირე	 კითხვარის	 გადაცემა	
(სხვა	მონაწილე	პირებისთვისაც,	თუ	ეს	რელევანტურია)	მედიაციის	
პროცესის	 დასრულების	 შემდეგ.	 სისტემატურობის	 შემთხვევაში	
დაგროვდება	ღირებული	ინფორმაცია/ცოდნა	აღდგენითი	მართლმ-
საჯულების	პროგრამებზე	იმის	შესახებ,	თუ	როგორი	იყო	მედიაციის	
გამოცდილება,	პროცესი	თუ	შედეგები	დაზარალებულისა	და	დამზა-
რალებლისათვის.	

2.2. შეფასების ტიპები

მიუხედავად	 იმისა,	 რომ	 მონიტორინგის	 პრაქტიკა	 იძლევა	 ღი-
რებულ	 ინფორმაციას,	 მაგალითად	 საქმეთა	 ტიპის	 შესახებ,	 ან	 იმა-
ზე,	სელექციურად	მუშაობს	თუ	არა	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	
პროგრამა	სასამართლოში	განხილული	საქმეების	ტიპებთან	მათი	შე-
დარებით,	რომელი	დანაშაული	დომინირებს	საზოგადოებაში,	შემდ-
გომი	 შეფასება	 შეიძლება	 მაინც	 სხვადასხვა	 გზით	განხორციელდეს.	
იგი	შეიძლება	წარიმართოს	თავად	მედიატორების,	მენეჯერების,	და-
მოუკიდებელ	მკვლევართა	მიერ	ან	მათი	მჭიდრო	თანამშრომლობით.	
შემდგომი	შეფასება,	როგორც	წესი,	მიემართება	კონკრეტულ	თემას	
ან	საკითხს.	შეფასება	ხშირად	იღებს	ხარისხობრივი	ანალიზის	სახეს	
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და	არ	უნდა	დავიდეს	ნორმატიულ	შეფასებამდე	ისეთ	ცნებებში,	რო-
გორიც	არის:	„კარგი“	ან	„ცუდი“.

პირველი	განსხვავება	ისაა,	რომ	შეფასება	შეიძლება	კონცენტრი-
რებული	იყოს	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროცესსა	ან	შედეგზე:	

•	 მედიაციის	 პროცესის	 შეფასება:	 ეს	 მოითხოვს	 მეტ	 სიღრ-
მისეულ	 კვლევას	 იმის	 თაობაზე,	 თუ	 როგორ	 მიმდინარეობს	
მედიაციის	 პროცესი	 დაზარალებულსა	 და	 დამზარალებელს	
შორის,	თუ	როგორ	იცვლება	დამოკიდებულებები	დიალოგის	
პროცესში;	თუ	რა	როლი	აქვს	მედიატორსა	და	სხვა	ჩართულ	
პირებს;	თუ	როგორაა	დაცული	მედიაციის	პროცესში	სამართ-
ლებრივი	უფლებები	და	გარანტიები	…

•	 მედიაციის	შედეგების	შეფასება:	თუ	რა	უნდა	შეფასდეს	შედე-
გებისა	და	ეფექტის	თვალსაზრისით,	დიდწილად	არის	დამო-
კიდებული	მედიაციის	პროგრამის	გაცხადებულ	მიზანზე.	შე-
დეგები	შეიძლება	გულისხმობდეს	დაზარალებულისა	და	დამ-
ზარალებლის	 ზოგად	 კმაყოფილებას	 საბოლოო	 შედეგებითა	
(მედიაციის	შეთანხმება)	და	მედიაციის	პროცესის	სამართლი-
ანად	წარმართვით.	შესაფასებელი	შედეგები		ასევე	შეიძლება	
ეხებოდეს	 პროგრამის	 დამნერგავებისა	 და	 ინიციატორების,	
მთავრობის	 ან	 სხვა	 საჯარო	უწყებების	 მიერ	დასახულ	 ამო-
ცანებს.	ეს	უკანასკნელნი,	როგორც	წესი,	დაინტერესებულნი	
არიან	განმეორებით	ჩადენილი	დანაშაულის	მაჩვენებლებით	
ან	მედიაციის	პრაქტიკის	ხარჯთეფექტურობით.

მედიაციის	პრაქტიკის	გარდა,	უნდა	შეფასდეს	აღდგენით	მართ-
ლმსაჯულებასთან	 დაკავშირებული	 სხვა	 ელემენტები:	 კანონმდებ-
ლობა,	ორგანიზება	და	განხორციელება	(ფორმალური	vs	რეალური).	
ბევრ	 ქვეყანაში	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამების	 და-
ნერგვისას	მართლაც	არსებობს	„განვითარებისა	და	განხორციელების	
მნიშვნელოვანი	 პრობლემები“,	 	 შესაბამისად,	 დაბრკოლებებისა	 და	
სირთულეების,	ისევე	როგორც	წარმატების	მომტანი	ფაქტორების	გა-
ანალიზება	ძალიან	მნიშვნელოვანია.	შეფასებას	ექვემდებარება	ასევე	
თანამშრომლობა	 სისხლის	 მართლმსაჯულების	 განმახორციელებელ	
სუბიექტებთან,	პროფესიულ	წრეებთან:	იურისტებთან,	ფსიქოლოგებ-
თან,	სკოლებსა	და		სხვა	ინსტიტუციებთან.

შეფასებისას	მნიშვნელოვანია	იმის	გათვალისწინება,	თუ	როგორ	
აღიქვამს	 საზოგადოება	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრა-
მას	 და	 როგორ	 შეიძლება	 საზოგადოების	 ინფორმირებულობისა	 და	
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მგრძნობელობის	გაზრდა.	ასევე	მნიშვნელოვანია	დაკვირვება	პროგ-
რამის	შიდა	ფუნქციონირებაზე,	მაგალითად,	სამუშაოთი	მედიატორ-
თა	კმაყოფილების	საკითხზე.	

პროცესის,	 შედეგებისა	 და	 პროგრამის	 შეფასება	 ხშირად	 წარი-
მართება	დამოუკიდებელ	კვლევით	ინსტიტუტებთან	მჭიდრო	თანამ-
შრომლობის	 ფარგლებში.	 შეფასების	 დიდი	 ნაწილი	 ბევრ	 ქვეყანაში	
სტუდენტების	მიერ	ტარდება	(სამართლის,	ფსიქოლოგიის,	კრიმინო-
ლოგიის,	 სოციალური	 სამუშაოს	…),	 მათ	შორის,	 სტაჟირების,	 სამა-
გისტრო	ან	სადოქტორო	კვლევითი	პროექტის	ფარგლებში.	ზოგიერთ	
ქვეყანაში	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სფეროსა	 და	 კვლევით	
ინსტიტუტებს/	 უნივერსიტეტებს	 შორის	 საკმაოდ	 მჭიდრო	 კავშირი	
ყალიბდება.	ამ	უკანასკნელმა	ტენდენციამ	შეიძლება	პრაქტიკის	მო-
მავალ	განვითარებას	ხელი	შეუწყოს.

ჯგუფური დავალება და დისკუსია

მცირე	 ჯგუფური	 დავალება	 (კლასის	 შემდეგ)	 საქართველოში	
მონიტორინგის	ჩატარების	წესის	შესახებ	ინფორმაციის	შესაგროვებ-
ლად.	შემდგომი	ჯგუფური	დისკუსია	საქართველოს	კონტექსტში	შე-
ფასების	საჭიროების	შესახებ:	რომელი	საკითხების	შეფასებაა	მნიშვ-
ნელოვანი	და	როგორ	შეიძლება	შეფასების	კონკრეტული	ფორმების	
პრაქტიკაში	განხორციელება?

3. კვლევა და განვითარება

ამ ნაწილის მიზანი: კვლევის როლისა და აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების პრაქტიკის განვითარებასთან მისი კავშირის გააზრება, აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების რელევანტური კვლევის სხვადასხვა მო-
დელისა და მეთოდის გაცნობა, აღდგენით მართლმსაჯულებასთან 
დაკავშირებული კვლევის მთავარი მიგნებების მიმოხილვა.

ამოცანები:

•	 აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სფეროში	თეორიული	და	ემ-
პირიული	კვლევის	როლის	გაგება,	 კვლევის	მთავარი	მეთო-
დების	გაცნობა;

•	 „მოქმედებაში-კვლევის“	არსისა	და	აღდგენით	მართლმსაჯუ-
ლებაში	მისი	გამოყენების	შესაძლებლობის	გაგება;
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•	 მტკიცებულებაზე	 დაფუძნებული	 შეფასებითი	 კვლევის	 რო-
ლისა	და	შესაძლებლობების	გააზრება;	აღდგენითი	მართლმ-
საჯულების	 სფეროში	 მის	 გამოყენებასთან	 დაკავშირებული	
გამოწვევების	გარკვევა;

•	 „კონტროლირებადი	 შემთხვევითი	 ცდისა“	 და	 „რეალისტური	
შეფასების“	კვლევის	მეთოდების	გაცნობა;

•	 ცოდნის	 მიღება	 იმის	 შესახებ,	 თუ	 რა	 მიგნებები	 აქვს	 ემპი-
რიულ	კვლევებს	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სფეროში;

•	 საქართველოს	კონტექსტში	ემპირიული	კვლევის	საჭიროები-
სა	და	პრაქტიკული	შესაძლებლობის	ანალიზი;

აქტივობები: 

სესია,	ჯგუფური	დისკუსია,	კითხვა

3.1.  კვლევა აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში:  
რატომ და როგორ

კვლევა	შეიძლება	იყოს	თეორიული	(საფუძვლიანი),	ემპირიული	
(გამოყენებითი)	 ან	 შერეული.	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სფე-
როში	საჭიროა	როგორც	თეორიული,	ისე	ემპირიული	კვლევა.	თეორი-
ული	 ამოცანები	 უნდა	 შემოწმდეს	 ემპირიულ	 რეალობასთან	 მიმარ-
თებით,	რადგან	 „იმედისმომცემმა	თეორიებმა	შეიძლება	საფუძველი	
დაუდოს	ცუდ	პრაქტიკას“	(იხილეთ	Cunneen & Hoyle, 2010; Daly, 2002; 
Strang & Sherman, 2015).	სოციალურ	მეცნიერებებში	მრავალი	გაფარ-
თოებული	კვლევა	იწყება	თეორიული	ნაწილით,	რომელშიც	არსებუ-
ლი	ცოდნის	საფუძველზე	(რაც	წარმოდგენილია	საერთაშორისო	ლი-
ტერატურაში)	დადგენილია	ნაკლოვანი	ან	წინააღმდეგობრივი	მონა-
ცემები,	განსაზღვრულია	ახალი	კონცეფციები	ან	ფორმულირებულია	
ახალი	 ჰიპოთეზები	 ურთიერთობების	 შესახებ.	 ემპირიულ	 ნაწილში	
რაც	შეიძლება	ზუსტად	არის	ჩამოყალიბებული	კვლევის	კითხვები	და	
შერჩეულია	 კვლევის	 როგორც	 სტრუქტურა,	 ასევე	 მეთოდოლოგია.	
შემდეგ	ნაბიჯს	წარმოადგენს	ემპირიული	კვლევის	ჩატარება	და	შე-
საბამისი	მიგნებების	წარმოდგენა/განხილვა,	მათი	ლიტერატურასთან	
მისადაგება,	შედეგად	–	დასკვნებისა	და	რეკომენდაციების	ჩამოყალი-
ბება	პრაქტიკის,	პოლიტიკისა	თუ	შემდგომი	კვლევის	მიზნების	გან-
სასაზღვრად.	ამგვარი	თეორიული	და	ემპირიული	კვლევის	შერეული	
მოდელები	ხშირად	გვხვდება	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სფერო-
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ში,	თუმცა	ზოგიერთი	პროექტი	მხოლოდ	თეორიულ	ასპექტს	გულის-
ხმობს,	 მაგალითად,	 სამართლებრივ-ფილოსოფიური	ან	 ისტორიული	
პერსპექტივით.	სამართლის	მეცნიერების	ნაშრომები	ხშირად	არ	მო-
იცავს	ემპირიულ	ნაწილს	და	მიმართულია	სამართლის	დოქტრინის	ან	
სამართლებრივი	პრაქტიკის	ანალიზზე,	თუმცა	უნდა	აღინიშნოს,	რომ	
ბევრი	მკვლევარი	უკვე	აღიარებს	სამართლებრივი	ანალიზის	ემპირი-
ული	ნაწილით	შევსების	ღირებულებას.	აშკარაა,	რომ	როგორც	უკვე	
აღინიშნა,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სფეროში	 ინტერდისციპ-
ლინარულ	კვლევას	საკმაოდ	დიდი	შესაძლებლობა	აქვს,	რამდენადაც	
ეს	სფერო	მოიცავს	ფსიქოლოგიის,	სოციოლოგიისა	და	იურიდიულ	ას-
პექტებს.	იგი	პრაქტიკაში	მოითხოვს	სხვადასხვა	სფეროს	წარმომად-
გენელი	პროფესიონალების	თანამშრომლობას.

ამ	ეტაპზე	ყურადღებას	ვამახვილებთ	ემპირიულ	კვლევაზე,	თუ	
რას	შეიძლება	გულისხმობდეს	ის	და	რა	წვლილის	შეტანა	შეუძლია	
აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სფეროში.	 კონკრეტული	 მიდგომე-
ბის	შესახებ	წარმოდგენის	შესაქმნელად	შეიძლება		კვლევის	შემდეგი	
ფორმატების	დასახელება:

•	 საქმეების	შესწავლა

•	 კონტინგენტის	კვლევა

•	 კონტროლირებადი	შემთხვევითი	ცდა	(RCT)

•	 ექსპერიმენტი

•	 კვლევა-მოქმედებაში

•	 მეორადი	ანალიზი

•	 მეტაანალიზი	

ამ	ფორმატებში	 გამოყენებულ	 კონკრეტულ	 კვლევის	 მეთოდებს	
შორის	შეგვიძლია	ჩამოვთვალოთ:	

•	 დოკუმენტების	ანალიზი

•	 სტანდარტიზებული	გამოკითხვა

•	 პირისპირ

•	 ფურცელი	და	ფანქარი

•	 CATI (კომპიუტერიზებული	სატელეფონო	ინტერვიუ)

•	 დისტანციური
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•	 ხარისხობრივი	ინტერვიუები

•	 (მონაწილეობრივი)	დაკვირვება

•	 (ფოკუსი)	ჯგუფური	დისკუსიები

რასაკვირველია,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სფეროში	
გვხვდება	კვლევის	სხვა	მეთოდები	და	შერეული	ფორმები.	გამოიყე-
ნება	როგორც	რაოდენობრივი,	ისე	ხარისხობრივი	მეთოდები.	ლიტე-
რატურაში	შესაძლებელია	მოვიძიოთ,	თუ	როგორ	უნდა	ჩატარდეს	ეს	
კვლევები,	რამდენადაც	ისინი	წიგნებში	ან	სამეცნიერო	ჟურნალებში		
ქვეყნდება	(როგორიც	არის	„აღდგენითი	მართლმსაჯულების	საერთა-
შორისო	ჟურნალი“).	რა	თქმა	უნდა,	ჩვენ	ვერ	მიმოვიხილავთ	კვლევის	
ყველა	შესაძლო	მეთოდს	და	შემოვიფარგლებით	იმ	ფორმატით,	რო-
მელიც	ამ	სფეროს	განსაკუთრებული	ინტერესის	საგანს	წარმოადგენს.	

მრავალ	 ქვეყანაში	 ჩატარებულია	 ემპირიული	 კვლევა,	 რომე-
ლიც	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროცესსა	და	შედეგებს	ეხება.	
ამგვარი	 სურათია	 ევროპაშიც,	 სადაც	 ემპირიული	 კვლევა	 აღდგე-
ნით	მართლმსაჯულებაზე	შეიძლება	დაიყოს	შემდეგ	კატეგორიებად	
(Vanfraechem, Aertsen & Willemsens, 2010):	

•	 აღწერილობით-ინვენტარული	 კვლევა:	 მედიაციის	 სერვისის	
საფუძვლები	და	ორგანიზაცია,	საქმეთა	ბუნება	და	რაოდენო-
ბა,	სამართლებრივი	ჩარჩოები;

•	 კვლევა	მოქმედებაში:	მოიცავს	პრაქტიკოსებისა	და	კვლევი-
თი	ინსტიტუტების	გრძელვადიან	თანამშრომლობას,	რომელ-
შიც	ეს	ინსტიტუტები	ჩართულნი	არიან	საპილოტე	პროექტე-
ბის	დაგეგმვას,	გახორციელებასა	და	შეფასებაში;

•	 შეფასებითი	 კვლევა	 მედიაციის	 პროცესის	 ან	 შედეგის	 შესა-
ხებ.

აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პრაქტიკის	 განვითარების	 პირ-
ველ	ეტაპზე	კვლევას	ხშირად	აღწერილობითი	ხასიათი	აქვს,	ხოლო	
მოქმედებასთან	 დაკავშირებული	 რეგულარული	 კვლევა	 ჩნდება	 მე-
ორე	 ფაზაში	 შეფასებითი	 კვლევების	 სახით,	 როდესაც	 გარკვეული	
პრაქტიკა	 უკვე	 დაგროვილია.	 ახლა	 ყურადღებას	 გავამახვილებთ	
„მოქმედებაში-კვლევასა“	და	 მტკიცებულებაზე	დაფუძნებული	შეფა-
სებითი	კვლევის	ზოგიერთ	ფორმაზე.
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3.2. „მოქმედებაში კვლევა“

„მოქმედებაში	კვლევა“	ნაყოფიერი	აღმოჩნდა	აღდგენითი	მართ-
ლმსაჯულებისათვის	მრავალ	ქვეყანაში	(Vanfraechem & Aertsen, 2010).	
იგი	 ხარისხობრივი	 კვლევის	 მაგალითია	 და	 	 პროცესში	 მკვლევრის	
პირდაპირი	ჩართულობით	ხასიათდება.	 „მოქმედებაში	კვლევა“	 კონ-
ცენტრირებულია	დაგეგმილი	ცვლილების	განვითარებასა	და	პრაქტი-
კაში	განხორციელებაზე.	პარალელურად	კი	–	ცვლილების	პროცესისა	
და	შედეგების	შესახებ	ცოდნის	დაგროვებაზე.	 სხვა	 სიტყვებით	რომ	
ვთქვათ,	 „მოქმედებაში	 კვლევა“	 შეიძლება	 განისაზღვროს	 როგორც	
მოქმედების	 ფორმა,	 რომლის	 საფუძველიც	 არის	 არსებული	 პრობ-
ლემა	და	მიზნად	ისახავს	სიტუაციის	შეცვლას	ამ	სფეროში	მომუშავე	
სუბიექტებთან	 მჭიდრო	თანამშრომლობის	 გზით,	 ამასთანავე	 –	 თე-
ორიული	 ცოდნის	 განვითარებასა	 და	 გამდიდრებას.	 „მოქმედებაში	
კვლევა“	 აკავშირებს	 კვლევასა	 და	 მოქმედებას	 უკუკავშირის	 საშუ-
ალებით.	 „მოქმედების“	 ელემენტი	 გულისხმობს	 ჩარევასა	 და	 ცვლი-
ლებას	წინასწარ	განსაზღვრული	მიზნების	შესაბამისად.	სტრატეგია	
და	 სავარაუდო	 პროცესი	 განიხილება	 წინასწარ,	 პრაქტიკოსებთან	
ერთად.	 „კვლევის“	 ელემენტი	 მიემართება	 ცოდნის	 განვითარებას	
და	მოიცავს	შედეგების	შეფასების	ნაწილსა	და	პროცესს.	მკვლევრე-
ბი	და	 კვლევის	ობიექტები	დისკუსიის	 მთავარი	 მონაწილენი	 არიან,	
თუმცა	კონკრეტული	უნარებისა	და	შესაძლებლობების	მობილიზება	
შესაძლებელია	რომელიმე	ერთ	მხარეს.	კვლევის	ობიექტებს	საკუთა-
რი	გამოცდილებისა	და	აღქმის	განხილვის	უნარი	აქვთ,	მკვლევრებს	
კი	–	ინფორმაციის	შეგროვების,	ანალიზისა	და	მონაცემთა	დამუშავე-
ბა.	შედეგად,	ტრადიციული	ემპირიულ-ანალიტიკური	კვლევებისგან	
განსხვავებით,	„მოქმედებაში	კვლევაში“	კვლევის	ველი	არ	წარმოად-
გენს	მხოლოდ	კვლევის	ობიექტს.	ისაა	სუბიექტი,	რომელსაც	აქტიური	
წვლილი	შეაქვს	კვლევაში	(Aertsen, 2018).	

„მოქმედებაში	კვლევაში“	პროცესი	წინასწარ	არ	განისაზღვრება	
დეტალურად.	 გადაწყვეტილებები	 პარტნიორების	 მიერ	 მიიღება	
გზადაგზა	 შეფასების	 პარალელურად.	 ამიტომაც	 „მოქმედებაში	
კვლევას“	 აქვს	 ციკლური	 ხასიათი.	 ეს	 არის	 სპირალური	 მოძრაობა,	
რომელიც	მუდმივად	უბრუნდება	იმავე	ფაზებს:	

ა)	დანახვა:	პრობლემა,	დაშვებები,	საწყისი	პოზიცია	განხილული	
და	 განსაზღვრულია	დაინტერესებული	 მხარეების	 აქტიური	 ჩართუ-
ლობით;	

ბ)	მოფიქრება:	შინაარსი	დაზუსტებულია	საერთო	კონსულტაციის	
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საფუძველზე,	 პრობლემა	 ღრმად	 არის	 გაანალიზებული	 და	 ჩამოყა-
ლიბებული;

გ)	მოქმედება:	ქმედების	დაგეგმვა,	განხორციელება,	ადაპტაცია,	
შეფასება.

„მოქმედებაში-კვლევის“	„თვითრეფლექსიური	ციკლები“	თვალსა-
ჩინოდ	არის	წარმოდგენილი	7.1	ინფოგრაფიკაში:

1)	 დაგეგმილია	ცვლილების	პროცესი;

2)	 	მოქმედება	განხორციელებულია,	ხოლო	პროცესი	და	შედეგე-
ბი	–	აღწერილი;

3)	 რეფლექსია	მიმდინარეობს	ამ	პროცესებსა	და	მათ	შედეგებზე;

4)	 იგეგმება	ცვლილების	შემდგომი	პროცესი.

დიაგრამა.	7.1:	მოქმედებაში-კვლევის	ციკლები

აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სფეროში	 „მოქმედებაში	 კვლე-
ვა“	გამოიყენება,	 მაგალითად,	დაზარალებული-დამზარალებლის	მე-
დიაციის	პროგრამის	დასაწყებად,	რომელშიც	მოქმედება	და	კვლევა	
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ორიენტირებულია	შესაბამისი	მედიაციის	მოდელის	განვითარებაზე.	
პირველ	 რიგში,	 ესაა	 მედიაციის	 პროცესის	 დაგეგმვა	 (საქმის	 გადა-
ცემიდან	 შეთანხმების	 მიღწევამდე),	 რამდენიმე	 საქმეზე	 მისი	 ჩატა-
რება,	პროცესისა	თუ	მიღწეული	შედეგების	შეფასება	და	საბოლოო	
გაუმჯობესებაზე	უკუკავშირის	მიღება	(პროცესი	კვლავ	ტარდება	და	
ხდება	 ადაპტირებული	მოდელის	შეფასება).	 ამგვარი	 „მოქმედებაში-
კვლევა“	შეიძლება	ჩატარდეს	მედიაციის	პროცესის	ერთ	პრობლემასა	
და	ელემენტთან	მიმართებით,	მაგალითად,	როგორ	შეიძლება	მედი-
აციის	შეთავაზება	დაზარალებულებისათვის	უფრო	წამახალისებელი	
ფორმით.

3.3. მტკიცებულებაზე დაფუძნებული შეფასებითი კვლევა 

მტკიცებულებაზე	 დაფუძნებული	 კვლევა	 შეიძლება	 მრავალი	
ფორმით	ჩატარდეს	კვლევის	ფორმატისა	და	შერჩეული	მეთოდოლო-
გიის	თვალსაზრისით.	 მას	 ხშირად	 ექნება	 შეფასებითი	 მიზანი.	 აღდ-
გენით	 მართლმსაჯულებაში	 ღირებულებები,	 პრინციპები	 და	 სტან-
დარტები	პრიორიტეტულია,	როგორც	ეს	ვრცლად	განვიხილეთ	წინა	
სესიებში.	შეფასებითი	კვლევა	ადგენს,	თუ	რამდენად	არის	დაცული	
პრაქტიკაში	გაცხადებული	პრინციპები	(მაგალითად	ნებაყოფლობითი	
მონაწილეობის	 პრინციპი).	 სხვა	 სიტყვებით	რომ	 ვთქვათ,	 შეიძლება	
თუ	არა	ხელშესახები	მტკიცებულებები	ადასტურებდეს	პრინციპებს?	
(Strang & Sherman, 2015)?	რა	არის	კონკრეტული	ჩარევის	ეფექტები	და	
როგორ	ვარკვევთ,	ხომ	არ	მიადგა	ამით	დამატებითი	ზიანი	ვინმეს?

აღდგენითი	მართლმსაჯულების	შეფასებითი	კვლევა	ყოველთვის	
ცალსახაა	და	ძლიერ	მეთოდოლოგიას	არ	მოიცავს.	ხშირად	ის	შეზღუ-
დულია	პროცესის	შემდგომი	შეფასებით.	მაგალითად,	როდესაც	დაზა-
რალებული	და	დამზარალებელი	მედიაციის	პროცესის	დასრულების	
შემდეგ	რამდენიმე	თვეში	ავსებენ	კითხვარებს	ან	ზეპირი	ინტერვიუს	
საშუალებით	ჰყვებიან	საკუთარ	გამოცდილებაზე.	მიუხედავად	იმისა,	
რომ	ეს	მიდგომა	შეიძლება	მნიშვნელოვან	ინფორმაციას	იძლეოდეს,	
ის	 ვერ	გვეხმარება	შედეგებს,	 ეფექტებსა	და	 პროგრამას	შორის	 (ამ	
შემთხვევაში	 მედიაცია	 ან	 მისი	რომელიმე	 ელემენტი)	 მიზეზობრივი	
კავშირის	დადგენაში.	მაგალითად,	როცა	აღინიშნება	კმაყოფილების	
მაღალი	დონე		ეს	გარკვეულწილად	(ან	ძირითადად)	შეიძლება	გამოწ-
ვეული	 იყოს	 ადამიანის	 პიროვნული	 მახასიათებლებით,	 პროსოცი-
ალური	დამოკიდებულებებით,	რომლებიც	მედიაციის	პროცესში	ჩარ-
თვამდე	არსებობდა	(რამაც	პროცესში	მონაწილეობა	გადააწყვეტინა	
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პირს).	იგივე	შეიძლება	ითქვას	იმაზე,	თუ	რა	ეფექტი	აქვს	აღდგენით	
მართლმსაჯულებას	დანაშაულის	განმეორებით	ჩადენაზე.	უმნიშვნე-
ლოვანესია	იმის	განსაზღვრა,	შეიძლება	თუ	არა	კონკრეტული	პირის	
მიერ	დანაშაულის	ჩადენის	გადათქმა	ან	შემცირება	მიეწეროს	მედი-
აციის	ეფექტს,	თუ	ეს	შეიძლება	იყოს	გამოწვეული	პირის	ცხოვრებაში	
მომხდარი	სხვა	სასიკეთო	მოვლენების	გავლენით.	

მეთოდოლოგიური	 სისუსტეების	 თავიდან	 ასარიდებლად,	 შეიძ-
ლება	 ექსპერიმენტული	 ფორმატის	 გამოყენება,	 რომელშიც	 მონა-
წილეები	 იყოფიან	 ორ	 ჯგუფად:	 ექსპერიმენტული	 ჯგუფი	 (მონაწი-
ლეობას	 იღებს	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამაში)	 და	
საკონტროლო	 ჯგუფი	 (აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამის	
გამოყენების	გარეშე).	თუმცა,	ამ	შემთხვევაშიც	შეიძლება	გვქონდეს	
ცდომილება	 მიკერძოების	 შედეგად:	 როგორ	 შეირჩევიან	 მონაწილე-
ები	 ჯგუფებში	 („განაწილების	 მიკერძოება“),	 რა	 გავლენა	 შეიძლება	
ჰქონდეს	იმას,	რომ	მონაწილეებმა	იცოდნენ,	თუ	რომელ	ჯგუფს	მი-
ეკუთვნებიან	(„მოქმედების	მიკერძოება“),	რა	გავლენა	შეიძლება	იქო-
ნიოს	შემფასებლებზე	იმის	ცოდნამ,	თუ	რომელ	ჯგუფს	მიეკუთვნებიან	
მონაწილეები	 („შეფასების	 მიკერძოება“)	 ან	 რომელი	 მონაწილეები	
ეთიშებიან	 კვლევას	 („დასუსტების	 მიკერძოება“).	 ამგვარი	 მიკერძო-
ების	მინიმუმამდე	დაყვანის	ან	გამორიცხვისათვის	ექსპერიმენტული	
ან	 კვაზი	 ექსპერიმენტული	 ფორმატი	 საკმარისი	 არ	 არის.	 საჭიროა	
უფრო	 კომპლექსური	 მოდელების	 გამოყენება.	 „კონტროლირებადი	
შემთხვევითი	ცდები“	 (RCT)	 იძლევა	 ამ	 შესაძლებლობას	 (Sherman & 
Strang, 2007). RCT გვთავაზობს	 ექსპერიმენტულ	 მოდელს,	 რომელიც	
იკვლევს	 პროგრამას	 ამ	 პროგრამით	 მოსარგებლე	 პირთა	 ჯგუფის	
სხვა	ჯგუფებთან	შედარების	გზით	(საკონტროლო	ჯგუფები),	თუმცა	
მსგავს	 შემთხვევაში	 ამ	ჯგუფებში	 მინიმუმამდეა	დაყვანილი	ზემოთ	
ხსენებული	მიკერძოება.	ეს	ხერხდება	კვლევაში	მონაწილეობაზე	თა-
ნახმა	პირთა	ექსპერიმენტულ	და	საკონტროლო	ჯგუფებში	შემთხვე-
ვითი	პრინციპით	გადანაწილების	გზით	(იხილეთ	დიაგრამა	7.2).



189

დიაგრამა.	7.2:	შემთხვევითი	კონტროლირებადი	ცდის	მოდელი		
აღდგენითი	მართლმსაჯულებისათვის

RCT	 მოდელი	 ახდენს	 განაწილების	 მიკერძოების	 მინიმუმამდე	
დაყვანას	 და	 მისი	 კარგად	 ორგანიზების	 შემთხვევაში	 –	 ასევე	 სხვა	
მეთოდოლოგიური	 პრობლემების	 შემცირებას.	 შესაბისად,	 მკვლე-
ვარს	საშუალება	აქვს	კონკრეტულ	ცვლადებთან	დაკავშირებით	ორ	
ჯგუფს	შორის	არსებულ	განსხვავებებზე	ისაუბროს	(მოყვანილ	მაგა-
ლითში:	მონაწილეებს	შორის	პროცესის	სამართლიანობის	განცდა	და	
ეფექტი	დანაშაულის	ხელახლა	ჩადენაზე)	დაუკავშიროს	მედიაციაში	
მონაწილეობის	საკითხს	და	არა	სხვა	ფაქტორებს.	მიუხედავად	ამისა,	
ყველა	გარეგანი	ფაქტორის	გამორიცხვა	თითქმის	შეუძლებელია:	და-
ნაშაულისა	და	მედიაციის	პროცესის	შესწავლა	შეუძლებელია	ლაბო-
რატორიული	ექსპერიმენტის	პირობებში.	იმ	შემთხვევაშიც	კი,	როცა	
დადგენილია	ცხადი	განსხვავებები	ექსპერიმენტულ	და	საკონტროლო	
ჯგუფებს	 შორის,	 კვლევა	 ვერ	 ახსნის	 ამ	 შედეგების	 განმსაზღვრელ	
მექანიზმებს:	კონკრეტულად	რამ	მოუტანა	სამართლიანობის	განცდა	
მედიაციის	 პროცესის	 მონაწილეებს	 მათთან	 შედარებით,	 ვინც	ტრა-
დიციული	სასამართლო	პროცესი	გაიარა,	ან	კონკრეტულად	რა	განა-
პირობებს,	რომ	მედიაციაში	მონაწილე	დამზარალებლები	ნაკლებად	
ჩადიან	 ხელახალ	დანაშაულს	 ვიდრე	 ისინი,	 ვისაც	 არ	 მიუღია	 მონა-
წილეობა	 ამ	 პროცესში?	განმაპირობებელი	პროცესების,	 გავლენისა	
და	 მექანიზმების	 სიღრმისეული	 ანალიზი	 მნიშვნელოვანია,	 რადგან	
კვლევა	აჩვენებს,	რომ	მედიაციის	ზემოთ	ხსენებული	ეფექტები	 (სა-
მართლიანობა	და	დანაშაულის	განმეორებით	ჩადენა)	არ	გვაქვს	ყვე-
ლა	შემთხვევაში	ყველა	მონაწილესთან.	ზოგიერთი	ინდივიდის	შემთხ-
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ვევაში	შეიძლება	ნეგატიური	ეფექტიც	კი	გვქონდეს.	RCT-ის	მოდელის	
კიდევ	 ერთ	 შეზღუდვას	 წარმოადგენს	 ეთიკური	 მოსაზრებები.	 ჩვენ	
ვუპირისპირდებით	ისეთ	კითხვას,	როგორიცაა:	 „რამდენად	სამართ-
ლიანია	 ადამიანების	 შემთხვევითობის	 პრინციპით	 განაწილება	 მე-
დიაციასა	და	სასამართლო	პროცესს	შორის?“	ამ	მიზეზებიდან	გამომ-
დინარე,	 განვითარდა	 შეფასების	 სხვა	 მოდელები,	როდესაც	 ეფექტი	
განხილულია	ადამიანების	ცხოვრების	ფართო	კონტექსტში	და	ხდება	
განმსაზღვრელ	მექანიზმებზე	დაკვირვებაც.	

„რეალისტური	 შეფასების“	 მოდელი	 ამ	 უკანასკნელი	 მიდგომის	
მაგალითია	(Pawson & Tilley, 1997).	რეალისტური	შეფასება	მიემართე-
ბა	 კითხვას,	თუ	როგორ	უნდა	 იმუშაოს	 აღდგენითმა	 ჩარევამ	 კონკ-
რეტული	რესურსებით	 კონკრეტულ	 კონტექსტში	 განხორციელებისა	
და	 მონაწილე	პირთა	 მიერ	შესაბამისი	რეაგირების	შემთხვევაში.	 ეს	
წარმოადგენს	ჰოლისტურ	და	ინკლუზიურ	მიდგომას,	როგორც	მიზეზ-
შედეგობრივი	 ემპირიული	 შეფასების	 ალტერნატივას.	 სოციალური,	
კულტურული	და	ისტორიული	კონტექსტი	ასევე	მიიღება	მხედველო-
ბაში,	როცა	კვლევა	ფოკუსირებულია	თეორიულად	დაშვებულ	პრო-
ცესებსა	და	მექანიზმებზე.	რეალისტური	შეფასება	იყენებს	კონტექს-
ტი-მექანიზმი-შედეგი	 (CMO)	 კონფიგურაციებს,	 როგორც	 ანალიზის	
მთავარ	სტრუქტურას,	რათა	იდენტიფიცირდეს	როგორც	მექანიზმე-
ბი	(როგორ	იწვევს	პროგრამის	ზოგიერთი	კომპონენტი	ცვლილებას),	
ისე	კონტექსტუალური	ფაქტორები	(პირობები,	რომლებიც	გავლენას	
ახდენს	მექანიზმის	მოქმედებაზე),	რაც	გავლენას	ახდენს	შედეგების	
ცვალებადობაზე.	რეალისტური	შეფასება	შეიძლება	ეფექტური	იყოს	
აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 იმ	 პროგრამების	 შეფასებისათვის,	
რომლებიც	ფუნქციონირებს	კომპლექსურ	სოციალურ	სტრუქტურებ-
ში	 და	 როდესაც	 ბევრი	 გავლენა	 შეიძლება	 თამაშობდეს	 გარკვეულ	
როლს.	

ოჯახში	ძალადობის	საქმეებში	მედიაციის	პროგრამის	შესაფასებ-
ლად	რეალისტური	შეფასების	მეთოდოლოგია	პირველად	ფინეთში	გა-
მოიყენეს	(Iivari, 2010).	დიაგრამის	მიხედვით,	(7.3)	ჩატარდა	როგორც	
პროცესის,	ისე	შედეგის	შეფასება.	პროცესის	შეფასებისას	გათვალის-
წინებულია	გადამზადებისა	და	კავშირების	დამყარების	ფაქტორები,	
როგორც	პროგრამის	შიდა	მექანიზმის	ნაწილი.	კონტექსტუალურ	ფაქ-
ტორებად	მიჩნეულია	სისხლის	მართლმსაჯულების	სისტემის	ფუნქცი-
ონირებასთან,	 სოციალურ	 სამსახურსა	თუ	 საზოგადოებრივ	 აზრთან	
დაკავშირებული	 ფაქტორები.	 შედეგები	 გაიზომა	 თავად	 მედიაციის	
მოდელით,	 გადამზადებით,	 ურთიერთობებში	 ცვლილებით,	 მართლ-
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მსაჯულების	სისტემასა	და	სოციალურ	სამსახურზე	გავლენით,	სხვა	
სერვისებთან	კავშირით.

დიაგრამა	7.3:	ოჯახში	ძალადობის	საქმეებში	აღდგენითი	მართლმსაჯულების		
რეალისტური	შეფასების	მოდელი (Iivari, 2010)

3.4. კვლევის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი მიგნება

ზოგიერთი	გაფართოებული	კვლევის,	მიმოხილვისა	და	მეტაშეფა-
სების		საფუძველზე,	რომლებიც	აერთიანებენ	ან	ადარებენ	რამდენიმე	
სხვადასხვა	 კვლევას,	 შესაძლებელია	 შემდეგი	 ყველაზე	 მნიშვნელო-
ვანი	ემპირიული	კვლევების	შეჯამება:	(Aertsen et al., 2004; Braithwaite, 
1999; Chapman & Törzs, 2018; Choi et al., 2012; Claes & Shapland, 2016; Daly, 
2002; Duenkel et al., 2015; Kurki, 2003; Latimer et al., 2001; McCold, 2003; 
Shapland et al., 2011; Robinson & Shapland, 2008; Sherman & Strang, 2007; 
Umbreit et al., 2005; Vanfraechem et al., 2010; Walgrave, 2011):

−	 საზოგადოებრივი	 მიმღებლობა:	 ზოგადად,	 აღდგენითი	 მართლმ-
საჯულების	პროგრამები	სარგებლობს	საზოგადოებრივი	მხარდა-
ჭერით	იმ	პირობებში,	როცა	ადამიანებს	მიეწოდებათ	ადეკვატუ-
რი	 ინფორმაცია	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამებისა	
თუ	მედიაციის	შესახებ	და	ისინი	თავად	გრძნობენ	ჩართულობას.	
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ევროპის	უმეტეს	ქვეყანაში	საზოგადოება	არც	ისე	დამსჯელი	ბუ-
ნებისაა,	როგორც	ეს	ჰგონიათ	და	ხშირად	ემხრობა	არასაპატიმრო	
სასჯელებს,	რომლებიც	ემსახურება	დაზარალებულის,	დამზარა-
ლებლის	ან	საზოგადოების	ინტერესებს.	

−	 მედიაციის	 პროცესში	 მონაწილეობის	 სურვილი	 დაზარალებულ-
თა	 მხრიდან:	 მრავალი	 კვლევა	 აჩვენებს,	რომ	დაზარალებულთა	
30%-50%	 დაინტერესებულია	 დამზარალებელთან	 პირადი	 შეხ-
ვედრით.	ეს	მაჩვენებელი	იზრდება	70%-მდე,	როცა	არის	არაპირ-
დაპირი	 მედიაციის	 შესაძლებლობა.	 დაზარალებულებისათვის	
მედიაციაში	მონაწილეობის	ყველაზე	მნიშვნელოვანი	მიზეზებია:	
(1)	მომხდარზე	დამზარალებლის	მხრიდან	მეტი	ინფორმაციისა	და	
ახსნის	მიღება,	 (2)	დამზარალებლისათვის	საკუთარი	სათქმელის	
თქმა	ან	მის	წინაშე	ემოციების	გამოხატვა	იმის	ასახსნელად,	თუ	
რა	შედეგები	მოიტანა	მისმა	ქმედებამ.	ამ	გზით	დაზარალებულები	
ცდილობენ	გარკვეული	შვება	იგრძნონ.	შემდეგ	მოდის	ფინანსური	
კომპენსაციის	 საჭიროება.	 ზოგიერთ	შემთხვევაში	დაზარალებუ-
ლებს	სჯერათ,	რომ	მათი	მონაწილეობა	შეამცირებს	დანაშაულის	
განმეორებით	 ჩადენის	 ალბათობას	 (ძირითადად	 არასრულწლო-
ვანი	 დამზარალებლის	 შემთხვევაში)	 და	 ემსახურება	 უსაფრთხო	
საზოგადოებაში	ცხოვრებას.	

−	 დამზარალებლის	 მოტივაცია:	 დამზარალებელთა	 უმეტესობას	
სურს	მიყენებული	ზიანის	გამოსწორება	ან	სინანულის	გამოხატ-
ვა.	ზოგიერთ	შემთხვევაში	დამზარალებელს	შეიძლება	უნდოდეს	
სისხლის	სამართლებრივი	დევნის	თავიდან	არიდება	(რაც	თავის-
თავად	არ	არის	მედიაციის	გამომრიცხველი	გარემოება).	

−	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროცესში	 საზოგადოების	 ჩარ-
თულობის	 როლი	 გულისხმობს	 დანაშაულისა	 და	 მისი	 საფუძვ-
ლების	უკეთ	გაგებას,	რასაც	შეიძლება	მოჰყვეს	დამზარალებლის	
რეინტეგრაციის,	 ასევე	 დაზარალებულის	 მხარდაჭერა.	 საზოგა-
დოების	წარმომადგენლების	მონაწილეობამ	შეიძლება	დაარწმუ-
ნოს	დამზარალებელი,	რომ	მან	უნდა	აიღოს	პასუხისმგებლობა.	

−	 კმაყოფილების	დონე:	

•	 ბევრ	 კვლევაში	 ასახულია	 პროცესითა	და	 შედეგებით	 მიღე-
ბული	დიდი	კმაყოფილება	როგორც	დაზარალებულებში,	ისე	
დამზარალებლებში.	(კმაყოფილების	მაღალი	ხარისხის	დონე-
ები	მერყეობს	მედიაციაში	ჩართული	პირების	80%-დან	95%-
მდე).	 როდესაც	 მედიაციის	 მონაწილეების	 შედარება	 ხდება	
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სხვა	დაზარალებულებსა	და	დამზარალებლებთან,	რომლებიც	
მართლმსაჯულების	 ტრადიციული	 პროცესის	 მონაწილენი	
არიან,	კვლევა	აჩვენებს,	რომ	სხვა	ფაქტორებთან	ერთად	შემ-
ცირებულია	მსხვერპლებს	შორის	რევიქტიმიზაციისა	და,	ზო-
გადად,	დანაშაულის	 შიში.	 გარდა	 ამისა,	 გაზრდილია	 მთლი-
ანად	 მართლმსაჯულების	 სისტემის	 ფუნქციონირებისადმი	
კმაყოფილება.	

•	 კმაყოფილების	მაღალი	ხარისხი	შეიძლება	აიხსნას	იმით,	რომ	
აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	 გულისხმობს	 დაზარალებუ-
ლისა	და	დამზარალებლის	უფრო	აქტიურ	ჩართულობას,	რაც	
ამ	ადამიანებს	უქმნის	განცდას,	რომ	მათი	ინტერესები	და	სა-
ჭიროებები	გათვალისწინებულია.	

•	 დამზარალებლები	 ასევე	 მიიჩნევენ,	 რომ	 მათ	 მიმართ	 მოპყ-
რობა	 უფრო	 სამართლიანია	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულე-
ბის	პირობებში.	ორივე	მხარე	აღდგენით	მართლმსაჯულებას	
აკავშირებს	 სამართლიან	 მოპყრობასთან.	 დამზარალებლე-
ბისათვის	 ღირებულია	 დაზარალებულებთან	 შეხვედრის	 და	
წუხილის	 გამოხატვის	 შესაძლებლობა.	 ისინი	 პოლიციისა	 და	
კანონისადმი	უფრო	პოზიტიურ	დამოკიდებულებას	გამოიმუ-
შავებენ.	 ასევე,	 ამყარებენ	 ურთიერთობას	 მეგობრებსა	 და	
ნათესავებთან;	 ხელი	 ეწყობა	 დანაშაულებრივ	 ცხოვრებაზე	
უარის	თქმის	პროცესს.	

•	 აღსანიშნავია,	რომ	კონფერენციის	ზოგიერთ	პროგრამაში	გა-
მოვლინდა	კმაყოფილების	უფრო	დაბალი	დონე	დაზარალებუ-
ლებს	შორის	და	ზოგიერთ	პროგრამაში,	 მაგალითად,	პოლი-
ციის	მიერ	წარმართულ	კონფერენციებში,	დაზარალებულები	
არ	იყვნენ	მიწვეულნი	ყოველ	შეხვედრაზე.	როდესაც	დაზარა-
ლებულები	 გამოხატავენ	 უკმაყოფილებას,	 ეს,	 ძირითადად,	
გამოწვეულია	 მათი	 საჭიროებებისათვის	 არასათანადო	 ყუ-
რადღების	 დათმობით,	 დამზარალებლისათვის	 მეტი	 ყურად-
ღების	დათმობის	ხარჯზე.	

−	 მიღწეული	შეთანხმებები:	მედიაციის	შედეგად	მიღწეული	შეთან-
ხმებების	რიცხვი	საკმაოდ	მაღალია	 (70%	და	90%	ყველა	წამოწ-
ყებული	საქმიდან).	უფრო	მეტი	შეთანხმება	მიიღწევა,	როდესაც	
დაზარალებულსა	 და	 დამზარალებელს	 შორის	 არის	 პირდაპირი	
კონტაქტი.	 შეთანხმებების	 შინაარსი	 მრავალფეროვანია:	 ფინან-
სური	კომპენსაცია,	მატერიალური	ანაზღაურება	ან	სამუშაოს	გა-
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წევა	 დაზარალებულისათვის,	 ახსნა-განმარტების	 მიცემა,	 ბოდი-
შის	მოხდა	ან	გარკვეული	მკურნალობისა	თუ	ტრენინგის	გავლის	
ვალდებულების	 აღება.	 ზოგადად,	 ასევე	 მაღალია	 შეთანხმებით	
აღებული	ვალდებულებების	შესრულების	მაჩვენებლებიც	(60%	–	
100%).	იგი	ბევრად	აღემატება	სასამართლო	განჩინებით	დაკისრე-
ბული	ვალდებულებების	შესრულების	მაჩვენებელს.	

−	 ეფექტი	განმეორებით	დანაშაულზე:	

•	 არცერთი	კვლევა	არ	ადასტურებს	მედიაციის	პროგრამის	შე-
დეგად	რეციდივიზმის	გაზრდას,	თუმცა	ინდივიდუალური	საქ-
მეები	 შეიძლება	 ჩავთვალოთ	 ამ	 წესის	 გამონაკლისად.	რიგი	
კვლევები	ადასტურებს	მედიაციისა	და	კონფერენციის	ეფექტს	
დანაშაულის	განმეორებით	ჩადენის	მაჩვენებელზე,	თუმცა	ეს	
ეფექტი	საკმაოდ	მოკრძალებულია.	

•	 ბევრ	 კვლევას	 მეთოდოლოგიური	 პრობლემები	 აქვს.	 ემპი-
რიული	 კვლევების	 ბოლო	 თაობა,	 რომელიც	 ჩატარებულია	
სრულად	ექსპერიმენტული	კვლევის	მოდელების	საფუძველზე	
(შემთხვევითი	კონტროლირებადი	ცდების	ჩატარებით	–	იხი-
ლეთ	ზემოთ)	აჩვენებს,	რომ	აღდგენითი	პროგრამის	მონაწი-
ლე	ჯგუფების	წევრებს	შორის	არის	უფრო	დაბალი	მაჩვენე-
ბელი	განმეორებით	დანაშაულის	ჩადენისა,	ვიდრე	კონტრო-
ლირებად	 ჯგუფებში	 მაშინ,	 როცა	 პროცესში	 ჩართული	 იყო	
პირადად	 დაზარალებული	 და	 შედგა	 პირდაპირი	 კონტაქტი	
(„კორპორაციულ“	დაზარალებულებსა	და	არაპირდაპირ	შეხ-
ვედრებისგან	 განსხვავებით),	 მძიმე	 ძალადობრივი	 დანაშა-
ულის	საქმეებში	(ნაკლებად	მძიმე	ქონებრივ	დანაშაულებთან	
შედარებით)	და	როცა	კონფერენციის	მოდელი	იყო	გამოყენე-
ბული	(მედიაციასთან	შედარებით).

•	 შედარებით	 ახალი	 კვლევები	 სწავლობს	 აღდგენითი	 მართ-
ლმსაჯულების	 როლს	 დანაშაულებრივ	 ცხოვრებაზე	 ხელის	
აღების	პროცესში:	დაზარალებულთან	შეხვედრა,	ფასილიტა-
ტორისა	თუ	სხვების	მხრიდან	გამხნევება	აღძრავს	სინანულის	
განცდას	და	არა	–	საკუთარი	თავის	სიძულვილს;	დამზარალე-
ბელი	გრძნობს,	რომ	იგი	ჩართულია	შედეგებთან	დაკავშირე-
ბული	 გადაწყვეტილებების	 მიღების	 პროცესში;	 მას	 ეძლევა	
დაზარალებულთან	 შეხვედრისა	 და	 გულწრფელი	 პატიების	
თხოვნის	 შესაძლებლობა.	 ეს	 პროცესი	 ხშირად	 განხილულია	
ცხოვრებისეული	გამოცდილებების	უფრო	ფართო	კონტექსტ-
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ში,	რომელიც	ამყარებს	ან	აძლიერებს	პროსოციალურ	იდენ-
ტობას.	

−	 ფინანსური	ხარჯები:	ფინანსური	ხარჯების	სრულყოფილი	დათვ-
ლისათვის	ყურადღება	უნდა	გამახვილდეს	აღდგენითი	მართლმ-
საჯულებისა	 და	 სისხლის	 სამართლის	 მართლმსაჯულებისათვის	
საჭირო	რესურსებზე.		(მართლმსაჯულების	პროცესის	ჩანაცვლე-
ბა	ან	პარალელური	ოპერირება),	რამდენიმე	კვლევიდან	გამომდი-
ნარე	შეგვიძლია	დავასკვნათ,	რომ	მედიაციასა	და	კონფერენციას	
შეუძლია	თანხების	დაზოგვა.	აღდგენითი	მართლმსაჯულება	ნამ-
დვილად	 ამცირებს	 ხელახლა	 გასამართლების	 ხარჯებს.	დაზარა-
ლებული-დამზარალებლის	მედიაციას	სჭირდება	სამჯერ	ნაკლები	
დრო,	 ვიდრე	 მედიაციის	 გარეშე	 წარმართულ	 პროცესს.	 მეტიც,	
აღდგენით	 მართლმსაჯულებას	 გარკვეული	 წვლილი	 შეაქვს	თე-
რაპიული	ხარჯების	დაზოგვაში,	რადგან	დამზარალებელთან	შეხ-
ვედრა	 ამცირებს	 მსხვერპლისათვის	 პოსტტრავმატული	 სტრესის	
სიმპტომებს,	 აღდგენით	 პროცესს	 კი	 აქვს	 თერაპიული	 ეფექტი	
მკვლელობით	დაზარალებული	ოჯახისათვის.	

−	 დაბოლოს,	 არ	 არსებობს	 მტკიცებულება,	 რომ	რომელიმე	 ტიპის	
დანაშაული	 ან	დამნაშავეები	 არ	 შეესაბამება	 აღდგენითი	 მართ-
ლმსაჯულების	პროცესს.	კვლევა	აჩვენებს,	რომ	აღდგენითი	მარ-
თლმსაჯულების	 გამოყენება	 შესაძლებელია	 ისეთ	 მგრძნობიარე,	
დელიკატურ	საქმეებში,	როგორიც	არის	ოჯახში	ძალადობისა	და	
სექსუალური	ძალადობის	შემთხვევები.	მკვლელობის	საქმეში	მე-
დიაციისა	და	კონფერენციის	გამოყენება	ემპირიულად	შესწავლი-
ლია	რამდენიმე	ქვეყანაში.	საგზაო	შემთხვევებისა	და	ეკონომიკუ-
რი	დანაშაულების,	მათ	შორის,	გარემოს	დაზიანების	დანაშაულე-
ბი	აგრეთვე	გვაძლევს	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	მიდგომე-
ბის	გამოყენების	საშუალებას.	ეს	იმ	პირობით,	თუ	ისინი	გამოიყე-
ნება	საქმის	მახასიათებლებისა	და	გარემოებების	შესაბამისად.

აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სფეროში	 კვლევის	 ჩატარების	
სირთულე	შეიძლება	იყოს:		დაზარალებულის	პოზიცია	და	გამოცდი-
ლება	მედიაციისა	და	კონფერენციის	პროგრამაში;	მედიაციის	პროცე-
სის	შიდა	კომუნიკაციის	დინამიკა;	სირცხვილისა	და	სხვა	ემოციების	
როლი;	სამართლებრივი	გარანტიების	უზრუნველყოფა;	მედიატორის	
ფუნქცია	 და	 როლი;	 საზოგადოებისა	 და	 მისი	 წარმომადგენლების	
როლი;	საზოგადოების	მხარდაჭერის	მოპოვების	გზები;	გავლენა	სის-
ხლის	სამართლის	მართლმსაჯულების	გადაწყვეტილებებზე;	ეფექტი	
დანაშაულის	 განმეორებით	 ჩადენაზე;	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულე-
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ბის	 კანონით	 მონიჭებული	 შესაძლებლობების	 გამოუყენებლობა	 და	
აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროგრამების	გაფართოების	შესაძ-
ლებლობა,	 ყველა	 პოტენციური	 მოსარგებლისათვის	თანასწორი	 შე-
საძლებლობის	უზრუნველყოფა.

რომ	 შევაჯამოთ:	 „აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	 გვთავაზობს	
დანაშაულზე	 რეაგირების	 განსხვავებულ	 გზას,	 რომელიც	 ითვალის-
წინებს	დაზარალებულის,	დამზარალებლისა	და	მათი	საზოგადოების	
საჭიროებებს.	 (…)	მნიშვნელოვანია,	რომ	აღდგენითი	მართლმსაჯუ-
ლების	პროფესიონალები	განგრძობითად	მუშაობდნენ	მაღალი	ხარის-
ხის	პრაქტიკის	განსავითარებლად.	(…)	კარგი	პრაქტიკა	დაზარალე-
ბულებს	საშუალებას	აძლევს	მათი	ვიქტიმიზაცია	მიმართონ	კონსტ-
რუქციული	მიზნებისაკენ.	თუ	დაცულია	მაღალი	სტანდარტები,	აღდ-
გენითი	მართლმსაჯულება	გვთავაზობს	დანაშაულზე	პასუხის	ჰუმა-
ნურ	მიდგომას	–	დაზარალებულთა	მდგომარეობის	გაუმჯობესებისა	
და	დამზარალებლებში	დანაშაულებრივ	ცხოვრებაზე	 ხელის	 აღების	
გზით“	(Chapman & Törzs, 2018: 10).

ჯგუფური დავალება და დისკუსია

განსაკუთრებით	 მნიშვნელოვანია	 სტუდენტებმა	 გაიგონ	 კვლე-
ვის	მეთოდები	და	მთავარი	მიგნებები.	ამისათვის	ხელის	შეწყობა	შე-
საძლებელია	 მცირე	ჯგუფური	და	 ინდივიდუალური	 მეცადინეობით.	
ანალიზი	უნდა	ფოკუსირდეს	საქართველოში	აღდგენითი	მართლმსა-
ჯულების	განვითარებსათვის	კვლევის	საჭიროებასა	და	პოტენციურ	
საკვანძო	საკითხებზე.	როგორ	ტარდება	შეფასება	და	კვლევა	ამ	სფე-
როში?	რა	როლი	შეიძლება	შეასრულონ	უნივერსიტეტებმა	და	პრო-
ფესიონალთა	ჯგუფებმა?	შეფასებისა	და	 კვლევის	რა	 ნაწილი	შეიძ-
ლება	 შესრულდეს	თავად	 პრაქტიკოსების	 ან	 მათი	ორგანიზაციების	
მიერ?	სასარგებლო	სავარჯიშო	შეიძლება	იყოს	მედიაციის	პრაქტიკა-
ში	დაზარალებულის	პოზიციის	განხილვა	ციტირებული	სტატიის	სა-
ფუძველზე	(Choi et al., 2012):	დაზარალებულთა	უარყოფითი	გამოცდი-
ლების	საფუძველზე,	რა	რეკომენდაციების	გაცემა	შეიძლება	საქართ-
ველოს	პრაქტიკის	გასაუმჯობესებლად?	
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დანართი I

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 
CM/Rec(2018)8 წევრი სახელმწიფოების მიმართ სისხლის 

სამართალწარმოებაში აღდგენითი მართლმსაჯულების შესახებ

(მიღებულია მინისტრთა კომიტეტის მიერ 2018 წლის 3 ოქტომბერს 
მინისტრთა მოადგილეების №1326 შეხვედრაზე)

ევროსაბჭოს წესდების 15.ბ მუხლის საფუძველზე, მინისტრთა კო-
მიტეტი:

წევრ სახელმწიფოებში აღდგენითი მართლმსაჯულების მიმართ 
მზარდი ინტერესის გათვალისწინებით;

შესაბამის სისხლის მართლმსაჯულების სისტემებში აღდგენითი 
მართლმსაჯულების პოტენციური ბენეფიტების აღიარებით;

ვაღიარებთ რა, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება წარმოად-
გენს ტრადიციული სისხლის სამართალწარმოების დამატებით ან ალ-
ტერნატიულ საშუალებას;

იმის გათვალისწინებით, რომ დანაშაულით გამოწვეულ ზიანზე 
რეაგირებისა და მისი გამოსწორების პროცესში არსებობს დაინტერე-
სებული მხარეების, მათ შორის, დაზარალებულისა და დამზარალებ-
ლის, ასევე უფრო ფართო საზოგადოების ჩართულობის საჭიროება;

ვაღიარებთ რა აღდგენით მართლმსაჯულებას, როგორც თანამშ-
რომლობის შედეგად ამ მხარეების ინტერესების გამოვლენის, დაკმა-
ყოფილებისა და დაბალანსების საშუალებას;

ვაღიარებთ რა დაზარალებულების ინტერესს, ჰქონდეთ პოზიცია 
მათი შემდგომი ვიქტიმიზაციის პროცესის საპასუხოდ, მიაღწიონ აღ-
დგენასა და დაკმაყოფილებას დამზარალებელთან სამართლიან პრო-
ცესში კომუნიკაციის შედეგად;

იმის გათვალისწინებით, რომ მნიშვნელოვანია სამართალდამრღ-
ვევში პასუხისმგებლობის გრძნობის გაღვიძების ხელშეწყობა მათთ-
ვის ცვლილების, გამოსწორების და რეინტეგრაციის შესაძლებლობის 
მიცემით და ურთიერთგაგებისა და დანაშაულზე ხელის აღების მიღ-
წევა;

ვაღიარებთ რა, რომ აღდგენითმა მართლმსაჯულებამ შეიძლება 
ხელი შეუწყოს დანაშაულსა და მასთან ასოცირებულ კონფლიქტებზე 



213

რეაგირებისა და პრევენციის პროცესში ინდივიდისა და საზოგადო-
ების ჩართულობის მნიშვნელობის გააზრებას და წაახალისოს უფრო 
კონსტრუქციული სისხლის მართლმსაჯულების მექანიზმები;

ვაღიარებთ რა, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესის 
წარმართვა მოითხოვს სპეციალურ უნარებს, ქცევის წესებსა და აკ-
რედიტებულ ტრენინგს;

ვაღიარებთ რა მზარდ თვალსაჩინო ინდიკატორებს, რომლე-
ბიც ადასტურებს აღდგენითი მართლმსაჯულების ეფექტიანობას – 
მსხვერპლთა აღდგენა, სამართალდამრღვევთა გამოსწორება და მო-
ნაწილეთა კმაყოფილება;

ვაღიარებთ რა ზიანს, რომელიც საზოგადოებას შეიძლება მო-
უტანოს კრიმინალის რაოდენობისა და სადამსჯელო კრიმინალური 
სანქციების გამოყენების ზრდამ, განსაკუთრებით, მოწყვლადი მარგი-
ნალიზებული ჯგუფების შემთხვევაში, და რომ აღდგენითი მართლმ-
საჯულების გამოყენება შესაძლებელია დანაშაულზე პასუხად გარკ-
ვეულ შემთხვევებში;

ვაღიარებთ რა, რომ დანაშაული თავის თავში მოიცავს ინდივიდ-
თა უფლებების დარღვევას, ურთიერთობების დაზიანებას, რომელთა 
აღდგენა მოითხოვს სადამსჯელო ღონისძიებების მიღმა მექანიზმების 
არსებობას;

ვითვალისწინებთ რა იმ პოზიტიურ როლს, რომელიც შეიძლება 
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და საზოგადოებებმა ითამაშონ 
მშვიდობის, სოციალური ჰარმონიისა და სამართლიანობის დამკვიდ-
რებაში და საჯარო და კერძო სუბიექტების კოორდინირებული თანამ-
შრომლობის საჭიროებას;

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონ-
ვენციის (ETS No.5) მოთხოვნების გათვალისწინებით;

შემდეგი დოკუმენტების მხედველობაში მიღებით: ბავშვთა უფ-
ლებების აღსრულების შესახებ ევროპული კონვენცია (ETS №160) და 
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციები No. R(85)11 სისხლის სამართ-
ლის კანონმდებლობისა და პროცედურის ფარგლებში დაზარალებულ-
თა მდგომარეობის შესახებ, No.R(87)18 სისხლის სამართლის მართლ-
მსაჯულების გამარტივების შესახებ, No.R(87)20 არასრულწლოვანთა 
დანაშაულთან დაკავშირებული სოციალური რეაქციების შესახებ, 
№R (88) მიგრანტი ოჯახების წარმომადგენელ არასრულწლოვანთა 
დანაშაულზე სოციალური რეაგირების შესახებ, No.R(95)12 სისხლის 
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სამართლის მართლმსაჯულების მართვის შესახებ, No.R(98)1 საოჯა-
ხო მედიაციის შესახებ, No.R(99)19 სისხლის სამართალში მედიაციის 
შესახებ, Rec(2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, Rec(2006)8 
დანაშაულის მსხვერპლთა დახმარების შესახებ, CM/Rec(2010)1 ევრო-
პის საბჭოს პრობაციის წესების შესახებ, CM/Rec(2017)3 საზოგადოებ-
რივი სანქციებისა და ზომების ევროპული წესების შესახებ;

ითვალისწინებს მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული 
კომისიის დოკუმენტს CEPEJ (2007)13, რომელიც აწესებს რეკომენდა-
ცია No.R(99)19 სისხლის სამართალში მედიაციის შესახებ უკეთ აღს-
რულების სახელმძღვანელო წესებს;

ითვალისწინებს ევროპული პარლამენტის 2012 წლის 25 ოქტომბ-
რის დირექტივას 2012/29/EU, რომელიც აწესებს დანაშაულის მსხვერ-
პლთა უფლებების, მხარდაჭერისა და დაცვის მინიმალურ სტანდარ-
ტებს;

ითვალისწინებს ვენის დეკლარაციას დანაშაულისა და მართლმ-
საჯულების შესახებ: XXI საუკუნის გამოწვევების პასუხად (გაერთი-
ანებული ერების ორგანიზაციის მე-10 კონგრესი, დანაშაულის პრევენ-
ციისა და დამნაშავეთა მიმართ მოპყრობის შესახებ 2000 წლის 10-17 
აპრილი, A/CONF. 187/4 / Rev. 3), ECOSOC-ის რეზოლუცია 2002/12 სის-
ხლის სამართლის საქმეებში აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგ-
რამების გამოყენების ძირითადი პრინციპების შესახებ, 2006 წელს გა-
ეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის ოფისის მიერ გამოქვეყნებული 
სახელმძღვანელო აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების შე-
სახებ, საზოგადოებრივი კავშირების აღდგენა – მედიაცია და აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულება ევროპაში, 2004 წელს ევროპის საბჭოს მიერ 
გამოცემული.

რეკომენდაციას უწევს წევრ სახელმწიფოებს, რომ აღდგენითი 
მართლმსაჯულების განვითარების პროცესში გაითვალისწინონ ამ 
რეკომენდაციის დანართში მოცემული პრინციპები, რომელიც ეყრ-
დნობა რეკომენდაცია No.R(99)19-ს სისხლის სამართალში მედიაციის 
გამოყენების შესახებ და გახადონ ტექსტი ხელმისაწვდომი რელევან-
ტური ადგილობრივი ორგანოებისა და სააგენტოებისათვის, პირველ 
რიგში – მოსამართლეების, პროკურორების, პოლიციის, სასჯელაღს-
რულებისა და პრობაციის სამსახურების, არასრულწლოვანთა მართ-
ლმსაჯულების სამსახურების, მსხვერპლთა მხარდაჭერის სერვისები-
სა და აღდგენითი მართლმსაჯულების სუბიექტებისათვის.
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I. რეკომენდაციის მიზანი

1. ეს რეკომენდაცია მიზნად ისახავს, წაახალისოს წევრი სახელ-
მწიფოები, რათა მათ თავიანთ სისხლის მართლმსაჯულების სისტე-
მაში დანერგონ და განავითარონ აღდგენითი მართლმსაჯულება. ის 
აძლიერებს აღდგენითი მართლმსაჯულების სტანდარტების გამოყე-
ნებას სისხლის სამართალწარმოებაში და უზრუნველყოფს მონაწილე-
თა უფლებების დაცვას და მათი საჭიროებების ეფექტიანად დაკმა-
ყოფილებას. ის ასევე ახალისებს ინოვაციური აღდგენითი მიდგომე-
ბის (რომელიც შეიძლება არსებობდეს სისხლის სამართალწარმოების 
მიღმა) განვითარებას სასამართლო ხელისუფლების, სისხლის მართ-
ლმსაჯულებისა და აღდგენითი მართლმსაჯულების განმახორციელე-
ბელი აგენტების მიერ.

2. რეკომენდაცია მიემართება ყველა საჯარო და კერძო სუბიექტს, 
ვინც მოქმედებს სისხლის მართლმსაჯულების სფეროში და ვინც წარ-
მოშობს ან გადასცემს საქმეებს აღდგენითი მართლმსაჯულებისათ-
ვის, ან ვინც საკუთარი საქმიანობის ფარგლებში შეიძლება იყენებდეს 
აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპებს.

II. განმარტებები და ზოგადი პრინციპები

3. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესი ნებისმიერი პროცე-
სია, რომელშიც დანაშაულის შედეგად დაზარალებული ან დამზარა-
ლებელი და/ან ნებისმიერი სხვა ინდივიდი და საზოგადოების წევრი, 
რომელთაც განიცადეს დანაშაულის ზემოქმედება, ნებაყოფლობით 
ერთვებიან დანაშაულის შედეგად წარმოქმნილი პრობლემური სა-
კითხების გადაწყვეტაში, სამართლიანი და არადაინტერესებული მე-
სამე მხარის დახმარებით (ფასილიტატორი).

4. აღდგენითი მართლმსაჯულება გულისხმობს დიალოგს (პირ-
დაპირს ან არაპირდაპირს) დაზარალებულსა და დამზარალებელს 
შორის და შეიძლება ასევე მოიცავდეს იმ პირის ჩართულობას, რო-
მელზეც რაიმე გავლენა მოახდინა დანაშაულმა. ამ ინდივიდებში 
შეიძლება იგულისხმებოდეს დაზარალებულისა და დამზარალებლის 
მხარდამჭერები, შესაბამისი პროფესიონალები, დაზარალებული თე-
მის წარმომადგენლები. ამ რეკომენდაციის მიზნებისთვის მონაწილე 
სუბიექტები მოიხსენიება როგორც „მხარეები“.

5. იმის მიხედვით, თუ რომელ სახელმწიფოში და რა წესით გა-
მოიყენება აღდგენითი მართლმსაჯულება, იგი შეიძლება მოიცავდეს 
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დაზარალებულისა და დამზარალებლის მედიაციას, პენალურ მედი-
აციას, აღდგენით კონფერენციას, ოჯახურ და ჯგუფურ კონფერენ-
ციას, სასჯელის დადგენისა და მშვიდობის დამყარების წრეებს, inter 
alia.

6. აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენება შესაძლებელია 
სისხლის სამართალწარმოების ნებისმიერ ეტაპზე. მაგალითად, საპა-
ტიმრო სასჯელისგან ან სისხლის სამართლის წესით დევნისგან გან-
რიდებით. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიებას შეიძლება 
მივმართოთ პოლიციის განყოფილებაში, სისხლისსამართლებრივი 
დევნის დაწყებამდე ან მისი დაწყების შემდეგ, ბრალის წარდგენიდან 
სასჯელის შეფარდებამდე, სასჯელის შეფარდების შემდეგ – როგორც 
სასჯელის ნაწილს ან სასჯელის მოხდის ვადის ამოწურვის შემდეგაც 
კი. აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენებისათვის მიმართვა 
შეიძლება განხორციელდეს სისხლის მართლმსაჯულებაში ჩაბმული 
სუბიექტების მიერ ან მხარეთა ინიციატივის საფუძველზე.

7. სასამართლო კონტროლის საჭიროება უფრო მაღალია, თუ აღ-
დგენითი მართლმსაჯულების გამოყენება ახდენს გავლენას სასამარ-
თლო გადაწყვეტილებებზე, რამდენადაც გასამართლების პროცესის 
შეწყვეტა შეიძლება დამოკიდებული იყოს მისაღებ შეთანხმებაზე, ან 
იმ შემთხვევაში, როცა შეთანხმება წარედგინება სასამართლოს, რო-
გორც სარეკომენდაციო გადაწყვეტილება ან სასჯელი.

8. ის მექანიზმები, რომლებიც არ მოიცავს დიალოგს დაზარალე-
ბულსა და დამზარალებელს შორის, შესაძლებელია მაინც შემუშავ-
დეს იმგვარად, რომ ეფუძნებოდეს აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პრინციპებს (იხილეთ III და VII თავები). აღდგენითი მიდგომები და 
პრინციპები შეიძლება გამოიყენებოდეს სისხლის მართლმსაჯულების 
სისტემის შიგნით, სისხლის სამართალწარმოების პროცესის მიღმა 
(იხილეთ თავი VII).

9. „აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისები“ მიემართება ყვე-
ლას, ვინც რაიმე სახით არის აღდგენითი მართლმსაჯულების მიმწო-
დებელი. ეს შეიძლება იყოს აღდგენითი მართლმსაჯულების სპეცი-
ალიზებული სუბიექტები, ისევე როგორც სასამართლო სუბიექტები, 
სისხლის მართლმსაჯულების სუბიექტები და სხვა კომპეტენტური 
უფლებამოსილი სუბიექტები.

10. „სასამართლო სუბიექტები“ გულისხმობს მოსამართლეებს, სა-
სამართლოებს, პროკურორებს.
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11. „სისხლის მართლმსაჯულების სუბიექტები“ გულისხმობს პო-
ლიციასა და სასჯელაღსრულების დაწესებულებების, პრობაციის, 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებისა და დაზარალებულის მხარ-
დაჭერის სერვისებს.

12. „აღდგენითი მართლმსაჯულების სუბიექტები“ გულისხმობს 
ნებისმიერ სპეციალიზებულ სუბიექტს (კერძო თუ საჯარო), რომე-
ლიც არის სისხლის სამართლის საკითხებზე აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების მიმწოდებელი.

III. აღდგენითი მართლმსაჯულების ძირითადი პრინციპები

13. აღდგენითი მართლმსაჯულების ძირითადი პრინციპები გუ-
ლისხმობს, რომ მხარეებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება, მიიღონ აქტი-
ური მონაწილეობა დანაშაულით გამოწვეული საკითხების გადაწყ-
ვეტაში (დაინტერესებული მხარის ჩართულობის პრინციპი) და დანა-
შაულზე რეაგირება უნდა ემსახურებოდეს დანაშაულით გამოწვეული 
იმ ზიანის გამოსწორებასა და შემცირებას, რომელიც მიადგა ინდივი-
დებს, ურთიერთობებს ან უფრო ფართო საზოგადოებას (ზიანის გა-
მოსწორების პრინციპი).

14. აღდგენითი მართლმსაჯულების სხვა საკვანძო პრინციპები 
მოიცავს: ნებაყოფლობითი დიალოგი; მონაწილე მხარეების საჭირო-
ებებისა და ინტერესების თანაბარი გათვალისწინება; პროცედურული 
სამართლიანობა; კოლექტიური, კონსენსუსზე დაფუძნებული შეთან-
ხმება; ფოკუსირება აღდგენაზე, რეინტეგრაციასა და ურთიერთგა-
გების მიღწევაზე, დომინაციის თავიდან არიდებაზე. ეს პრინციპები 
შეიძლება საფუძვლად დაედოს სისხლის მართლმსაჯულების უფრო 
ფართო რეფორმების ჩარჩოს.

15. აღდგენითი მართლმსაჯულების მექანიზმი არ უნდა იყოს შე-
მუშავებული და მოწოდებული იმგვარად, რომ უპირატეს მდგომარე-
ობაში აყენებდეს დაზარალებულის ან დამზარალებლის ინტერესებს. 
მან უნდა შექმნას ნეიტრალური სივრცე, რომელიც ახალისებს მხარე-
ების მიერ საკუთარი მოთხოვნილებებისა და საჭიროებების გამოხატ-
ვას და მათ დაკმაყოფილებას, რამდენადაც ეს შესაძლებელია.

16. აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენება შესაძლებელია 
მხოლოდ მხარეთა თანხმობის შემთხვევაში იმ პირობით, რომ ისინი 
წინასწარ ინფორმირებულნი არიან პროცესის ბუნებასა და შესაძლო 
შედეგებზე, მათ შორის, თუ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს აღდგე-
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ნითი მართლმსაჯულების პროცესს მიმდინარე სისხლის სამართალ-
წარმოებაზე. მხარეებს უნდა ჰქონდეთ მოცემულ თანხმობაზე უარის 
თქმის შესაძლებლობა ნებისმიერ მომენტში, მთელი პროცესის გან-
მავლობაში.

17. აღდგენითი მართლმსაჯულება უნდა განხორციელდეს კონფი-
დენციალურობის დაცვით. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცეს-
ში ჩატარებული განხილვები უნდა დარჩეს კონფიდენციალური და 
დაუშვებელია მათი შემდგომი გამოყენება მხარეთა თანხმობის გარე-
შე (იხილეთ წესი 53).

18. აღდგენითი მართლმსაჯულება უნდა იყოს საყოველთაოდ 
ხელმისაწვდომი სერვისი. დანაშაულის სიმძიმემ და გეოგრაფიულმა 
არეალმა სხვა ფაქტორების არსებობისგან დამოუკიდებლად არ უნდა 
გამორიცხოს დაზარალებულებისა და დამზარალებლებისათვის აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების სერვისების შეთავაზება.

19. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამები ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს სისხლის სამართალწარმოების ყველა ეტაპზე; შესაბამისი 
ოფიციალური პირებისა და სამართლის პროფესიონალების მიერ მხა-
რეებს უნდა მიეწოდოთ შესაბამისი ინფორმაცია, რათა მათ გადაწყ-
ვიტონ, სურთ თუ არა პროცესში მონაწილეობა. რეფერირება უნდა 
მოხდეს სასამართლო სუბიექტების ან სისხლის მართლმსაჯულების 
სხვა სუბიექტების მიერ სამართალწარმოების ნებისმიერ ეტაპზე; ეს 
არ გამორიცხავს ავტომატური რეფერირების მექანიზმის არსებობას.

20. აღდგენითი მართლმსაჯულების განმახორციელებელ სუბიექ-
ტებს უნდა მიეცეთ საკმარისი ავტონომია სისხლის მართლმსაჯულე-
ბის სისტემაში. უნდა შენარჩუნდეს ბალანსი ამ სუბიექტები ავტონო-
მიურობასა და პრაქტიკის სტანდარტების საფუძველზე განხორცი-
ელების საჭიროებას შორის.

IV.  აღდგენითი მართლმსაჯულების სამართლებრივი საფუძველი  
სისხლის სამართლის პროცესში

21. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა დაადგინონ ნათელი საკანონმ-
დებლო საფუძველი, რომელიც განსაზღვრავს სასამართლო სუბიექ-
ტების მიერ აღდგენითი მართლმსაჯულებისადმი რეფერირების შემ-
თხვევებს და თუ რა გავლენა ექნება ან შეიძლება ჰქონდეს ამ პრო-
ცესს სასამართლო წარმოებაზე მექანიზმის სხვა შემთხვევებში გამო-
ყენებისას.
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22. როდესაც აღდგენითი მართლმსაჯულება გამოიყენება სისხ-
ლის სამართლის პროცესში, უნდა შემუშავდეს შესაბამისი პოლიტიკა. 
ეს უნდა მოიცავდეს საქმეთა რეფერირების პროცედურას და აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულების გამოყენების წესს.

23. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესში უნდა დაინერგოს 
პროცედურული გარანტიები. მხარეებისათვის ხელმისაწვდომი უნდა 
იყოს საჩივრის გამოხატვის შესაბამისი პროცედურა და ისინი ინფორ-
მირებულები უნდა იყვნენ ამის შესახებ. ასევე, საჭიროების შემთხვე-
ვაში მათ უნდა გაეწიოთ სამართლებრივი დახმარება ან უზრუნველ-
ყოფილნი უნდა იყვნენ თარგმანით.

24. როდესაც აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესში ჩართულ-
ნი არიან ბავშვები (დაზარალებულის ან დამზარალებლის სახით), მათ 
მშობლებს, მეურვეებს თუ სხვა უფლებამოსილ სრულწლოვანს უნდა 
ჰქონდეს პროცესზე დასწრების უფლება, რათა უზრუნველყონ ბავშვ-
თა ინტერესების დაცულობა. ნებისმიერი სპეციალური რეგულირება 
და სამართლებრივი გარანტიები, რომლებიც აწესრიგებს მათ მონაწი-
ლეობას სამართლებრივ წარმოებაში, უნდა ასევე გავრცელდეს აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების პროცესში მათ მონაწილეობაზე.

V.  სისხლის მართლმსაჯულების ფუნქციონირება აღდგენით  
მართლმსაჯულებასთან მიმართებით

25. აღდგენითი მართლმსაჯულების მექანიზმის გამოყენებაზე 
თანხმობის გაცხადებამდე, ფასილიტატორმა უნდა მიაწოდოს მხა-
რეებს სრული ინფორმაცია მათი უფლებების, აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროცესის ბუნების, მონაწილეობაზე თანხმობის შესაძლო 
შედეგებისა და საჩივრების ჩამოყალიბების პროცესის დეტალების შე-
სახებ.

26. აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენება შესაძლებელია 
მხოლოდ მხარეთა თავისუფალი და ინფორმირებული თანხმობის გაც-
ხადების საფუძველზე. დაუშვებელია ინდივიდის მონაწილეობის უზ-
რუნველყოფა არალეგიტიმური გზებით. აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების გამოყენება დაუშვებელია იმ პირებთან მიმართებით, რომლე-
ბიც გარკვეული მიზეზებით ვერ შეძლებენ პროცესის მნიშვნელობის 
გაგებას.

27. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისები უნდა იყოს მაქსი-
მალურად ინკლუზიური; გარკვეული ხარისხის მოქნილობის გამოყე-
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ნება მნიშვნელოვანია დიდი რაოდენობის ადამიანთა ჩართულობის 
უზრუნველსაყოფად.

28. სასამართლოს ოფიციალურმა სუბიექტებმა და სისხლის მართ-
ლმსაჯულების სუბიექტებმა უნდა უზრუნველყონ შესაბამისი პირო-
ბები, პროცედურები და ინფრასტრუქტურა შესაძლებლობის შემთ-
ხვევაში საქმეთა აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისებისადმი 
რეფერირებისათვის.

29. ფასილიტატორებს უნდა გამოეყოთ ადეკვატური დრო და რე-
სურსები, რათა შეძლონ შესაბამისად მომზადება, რისკის შეფასება, 
მხარეებთან შემდგომი სამუშაოების გაწევა. როდესაც ფასილიტატო-
რები მოქმედებენ სასამართლოს ოფიციალური სუბიექტების და სისხ-
ლის მართლმსაჯულების სუბიექტების ხელმძღვანელობით, მათ უნდა 
დაიცვან აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპები.

30. საქმის ძირითადი ფაქტობრივი გარემოებების აღიარება მხა-
რეების მიერ უნდა დაედოს საფუძვლად აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის პროცესის დაწყებას. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესში 
მონაწილეობა არ შეიძლება ჩაითვალოს ბრალის აღიარებად და გახ-
დეს შემდგომი პროცედურული ღონისძიებების საფუძველი.

31. სისხლის სამართლის საქმის აღდგენითი მართლმსაჯულები-
სათვის რეფერირებას, იმ დაშვებით, რომ ეს გამოიწვევს სამართალ-
წარმოების პროცესის შეჩერებას რათა მიღწეულ იქნეს შეთანხმება, 
უნდა განისაზღვროს შესაბამისი ვადა, რა ვადაშიც სასამართლოს ეც-
ნობება აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესის შედეგი.

32. როდესაც საქმე აღდგენითი მართლმსაჯულებისათვის რეფე-
რირდება სასამართლოს მიერ მსჯავრდებამდე, გადაწყვეტილება იმა-
ზე, თუ რა გავლენას მოახდენს მხარეთა შორის მიღწეული შეთანხ-
მება მსჯავრდების ან განაჩენის გამოტანის პროცესზე, უნდა მიიღოს 
სასამართლომ.

33. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესის დაწყებამდე, ფასი-
ლიტატორს სასამართლოს და სისხლის მართლმსაჯულების სუბიექ-
ტების მიერ უნდა მიეწოდოს საჭირო ინფორმაცია საქმის რელევან-
ტური გარემოებების და ფაქტების შესახებ.

34. აღდგენითი მართლმსაჯულების შედეგად შეთანხმების წარმა-
ტებით მიღწევის და შესრულების საფუძველზე სამართალწარმოების 
შეწყვეტის გადაწყვეტილებას უნდა ჰქონდეს იგივე სამართლებრივი 
სტატუსი, რაც სხვა საფუძვლებით სისხლის სამართლის სამართალ-
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წარმოების შეწყვეტას აქვს – ერთი და იმავე პირის მიმართ იმავე ფაქ-
ტობრივი გარემოებების პირობებში სამართალწარმოების შეწყვეტა.

35. იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმების მიუღწევლობის ან მიღწე-
ული შეთანხმების შეუსრულებლობის გამო საქმე უბრუნდება სასა-
მართლოს, გადაწყვეტილება წარმოების გაგრძელების ფორმის შესა-
ხებ უნდა იქნას მიღებული დროულად ეროვნულ კანონმდებლობაში 
არსებული პროცედურისა და სამართლებრივი გარანტიების შესაბა-
მისად.

VI. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისების ფუნქციონირება

36. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისები უნდა მოწესრიგ-
დეს კომპეტენტური ორგანოების მიერ აღიარებული სტანდარტების 
შესაბამისად. უნდა ჩამოყალიბდეს კომპეტენციისა და ეთიკის, შერჩე-
ვის პროცედურების, ტრენინგის, ფასილიტატორების მხარდაჭერისა 
და შეფასების სტადარტები.

37. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისები და აღდგენითი 
მართლმსაჯულების ტრენინგის ორგანიზატორები უნდა შეფასდეს 
კომპეტენტური უფლებამოსილი ორგანოების მიერ.

38. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისები უნდა მოიცავდეს 
ფასილიტატორების მუშაობის მუდმივი მონიტორინგის მექანიზმს, 
რათა უზრუნველყოფილი იყოს სტანდარტების დაცვა და სერვისების 
ეფექტიანად და უსაფრთხოდ მიწოდება.

39. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისები უნდა მოიცავდეს 
მონაცემთა აღრიცხვის შესაბამის სისტემას, რომელიც უზრუნველ-
ყოფს შესაბამის საქმეებთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგრო-
ვებას. სულ მცირე, უნდა აღირიცხოს ინფორმაცია აღდგენითი მართ-
ლმსაჯულების პროგრამის სახესა და იმ მიზეზებზე, რის გამოც პრო-
ცესმა პროგრესი ვერ განიცადა. ანონიმიზირებული მონაცემები უნდა 
შეგროვდეს ნაციონალურ დონეზე კომპეტენტური ორგანოს მიერ და 
უნდა იყოს ხელმისაწვდომი კვლევითი და შეფასების მიზნებისათვის.

40. ფასილიტატორები უნდა წარმოადგენდნენ საზოგადოების 
სხვადასხვა სეგმენტს, უნდა ესმოდეთ ადგილობრივი კულტურა და 
საზოგადოებრივი ჯგუფების თავისებურებები. მათ უნდა ახასიათებ-
დეთ ინტერკულტურულ მოცემულობებში აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების მიზნების განხორციელებისათვის აუცილებელი მგრძნობელო-
ბა და შესაძლებლობები.
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41. ფასილიტატორებმა უნდა შეძლონ საღი განსჯის უნარის დე-
მონსტრირება და უნდა ფლობდნენ პიროვნულ უნარებს, რომლებიც 
დაეხმარება მათ აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესის ეფექტი-
ანად განხორციელებაში.

42. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესის წარმართვამდე 
ფასილიტატორებს უნდა ჩაუტარდეთ საწყისი ტრენინგი. ტრენინგის 
შედეგად უნდა გაიზარდოს მათი კომპეტენცია კონფლიქტის გადაწყ-
ვეტისათვის საჭირო უნარების, დაზარალებულებთან, დამზარალებ-
ლებსა და მოწყვლად ინდივიდებთან მუშაობისათვის საჭირო უნა-
რების, და სისხლის მართლმსაჯულების სისტემის ზოგადი ცოდნის 
თვალსაზრისით. აუცილებელია, ასევე, სისხლის მართლმსაჯულების 
იმ სუბიექტების ტრენინგი, რომლებიც ახდენენ საქმის რეფერირებას 
აღდგენითი მართლმსაჯულებისათვის.

43. ფასილიტატორებს უნდა ჩაუტარდეთ საფუძვლიანი ტრენინგი 
სენსიტიურ, კომპლექსურ და სერიოზულ საქმეებზე აღდგენითი მარ-
თლმსაჯულების პროცესის წარმართვამდე.

44. ფასილიტატორთა მენეჯერებს უნდა ჩაუტარდეთ საქმეთა 
ზედამხედველობისა და სერვისის მენეჯმენტის ტრენინგი, რომელიც 
არის სპეციფიკური აღდგენითი მართლმსაჯულების შემთხვევაში.

45. ტრენინგის მიმწოდებლებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ მათი 
მასალა და მიდგომები შეესაბამებოდეს ეფექტიანი ტრენინგისა და 
ფასილიტაციის უახლეს პრაქტიკას.

46. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამები უნდა განხორ-
ციელდეს მიუკერძოებლად, საქმის ფაქტებზე და მხარეთა საჭირო-
ებებსა და მოთხოვნილებებზე დაყრდნობით.

47. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისები უნდა უზრუნველ-
ყოფდეს უსაფრთხო და კომფორტულ გარემოს აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროცესისათვის. ფასილიტატორმა უნდა გამოყოს შესა-
ბამისი დრო მხარეთა მომზადებისათვის, იყოს მგრძნობიარე მხარეთა 
წუხილებისა და სისუსტეების მიმართ და მხარეთა უსაფრთხოების 
ინტერესის დაკმაყოფილების საჭიროების შემთხვევაში შეწყვიტოს 
პროცესი.

48. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესი უნდა მიმდინარეობ-
დეს ეფექტიანად, თუმცა ისეთი წესითა და ტემპით, რომელიც დაძ-
ლევადია მხარეებისათვის. მაღალი მგრძნობელობის, კომპლექსურ 
და სერიოზულ საქმეებს შეიძლება დასჭირდეს უფრო ხანგრძლივი 
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მოსამზადებელი და შემდგომი სამუშაოები. ასევე შესაძლოა აუცილე-
ბელი გახდეს მხარეთა რეფერირება სხვა სერვისებზე, მაგალითად, 
როგორიც არის ტრავმისა და დამოკიდებულების მკურნალობა.

49. კონფიდენციალობის პრინციპის გათვალისწინებით, ფასილი-
ტატორმა ყურადღება უნდა მიაქციოს ინფორმაციას შესაძლო სერი-
ოზული დანაშაულის შესახებ, რომელიც გამოვლინდა პროცესში და 
მის შესახებ აცნობოს შესაბამის ორგანოებს.

50. შეთანხმებები შეიძლება მოიცავდეს მხოლოდ სამართლიან, 
მიღწევად და პროპორციულ ქმედებებს, რომელზეც ყველა მხარე 
თანხმდება ნებაყოფლობით სრული ინფორმირებულობის პირობებში.

51. აუცილებელი არ არის, რომ შეთანხმებები მოიცავდეს ხელშე-
სახებ შედეგებს. მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ, რომ დიალოგმა 
დააკმაყოფილა მათი საჭიროებები და ინტერესები.

52. შეთანხმებები უნდა ეფუძნებოდეს მხარეთა პირად მოსაზრე-
ბებს, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. ფასილიტატორები მხოლოდ მა-
შინ უნდა ჩაერთონ შეთანხმებაში, როცა ამას ითხოვენ თავად მხარე-
ები, ან როდესაც შეთანხმების რაიმე პირობა არის აშკარად არაპრო-
პორციული, უსამართლო და არარეალისტური. ამ შემთხვევაში ფასი-
ლიტატორებმა უნდა დაასაბუთონ და აღნიშნონ ჩარევის მიზეზები.

53. თუ აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესმა შეიძლება გავ-
ლენა იქონიოს სასამართლო გადაწყვეტილებებზე, ფასილიტატორმა 
გადადგმულ ნაბიჯებსა და მიღებულ შედეგებზე ინფორმაცია უნდა 
მიაწოდოს შესაბამის სასამართლო სუბიექტებს ან სისხლის მართლმ-
საჯულების სუბიექტებს. წესი 49-ის გათვალისწინებით, ანგარიშებმა 
არ უნდა გაამჟღავნოს მხარეთა შორის გამართული დისკუსიის ში-
ნაარსი, ასევე არ უნდა გამოხატავდეს აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის პროცესში მხარეთა ქცევის შეფასებას.

VII. აღდგენითი მართლმსაჯულების განგრძობადი განვითარება

54. აღდგენითი მართლმსაჯულების ეფექტიანი განხორციელება 
მოითხოვს ადეკვატურ ადამიანურ და ფინანსურ რესურსებს. ადგი-
ლობრივმა სტრუქტურებმა ხელი უნდა შეუწყონ აღდგენითი მართ-
ლმსაჯულების სფეროში კოორდინირებული პოლიტიკის მდგრად და 
არსებით განვითარებას.

55. უნდა მიმდინარეობდეს მუდმივი დიალოგი სასამართლო და 
სისხლის მართლმსაჯულების სუბიექტებს, აღდგენითი მართლმსაჯუ-
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ლების სუბიექტებს, სამართლის პროფესიონალებს, სამართალდამ-
რღვევებს, მსხვერპლის სახელით მოქმედ ჯგუფებსა და საზოგადო-
ებებს შორის აღდგენითი მართლმსაჯულების მიზნისა და მნიშვნელო-
ბის ერთიანი გაგების ჩამოსაყალიბებლად.

56. სასამართლო სუბიექტები, სისხლის მართლმსაჯულების სუ-
ბიექტები და აღდგენითი მართლმსაჯულების სუბიექტები უნდა იყვ-
ნენ მოწოდებულნი და მხარდაჭერილი, რომ უზრუნველყონ ადგილობ-
რივი თემების ჩართულობა აღდგენითი მართლმსაჯულების შესახებ 
მათი ინფორმირების მიზნით, რაც ერთგვარად ხელს შეუწყობს მათ 
შემდგომ ჩართულობას პროცესში.

57. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესი შეიძლება წარი-
მართოს მხოლოდ ფასილიტაციაში შესაბამისად მომზადებული პირის 
მიერ. თუმცა, სასურველია სასამართლო სუბიექტებისა და სისხლის 
მართლმსაჯულების წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლება აღ-
დგენითი მართლმსაჯულებისა და კონფლიქტის გადაწყვეტის პრინ-
ციპებთან მიმართებით იმგვარად, რომ მათ შეძლონ ამ პრინციპების 
გააზრება და ყოველდღიურ საქმიანობაში გამოყენება.

58. იმ შემთხვევაში, როცა სამართალდამრღვევს განესაზღვრება 
პრობაციის სერვისების მიერ ზედამხედველობა, აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროცესი შეიძლება დაიწყოს ზედამხედველობის განხორ-
ციელებამდე ან მის პარალელურად, მათ შორის, სასჯელის დაგეგმვის 
პროცესის პარალელურად. სასჯელის დაგეგმვის პროცესის პარალე-
ლურად აღდგენითი მართლმსაჯულების განხორციელება შესაძლე-
ბელს გახდის აღდგენითი მართლმსაჯულების შედეგად მიღწეული 
შეთანხმების გათვალისწინებას ზედამხედველობისა და დახმარების 
გეგმებში.

59. მიუხედავად იმისა, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება თა-
ვისთავად მხარეთა შორის დიალოგით ხასიათდება, ის მექანიზმები, 
რომლებიც არ მოიცავს დიალოგს დაზარალებულსა და დამზარალე-
ბელს შორის, შესაძლებელია მაინც შემუშავდეს იმგვარად, რომ ეფუძ-
ნებოდეს აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპებს. ეს შეიძლება 
მოიცავდეს რეპარაციის ინოვაციურ მიდგომებს, დაზარალებულის 
აღდგენასა და დამზარალებლის რეინტეგრაციას. მაგალითად, თე-
მის რეპარაციის სქემები, რეპარაციის საბჭოები, დაზარალებულთა 
პირდაპირი რესტიტუცია, დაზარალებულისა და მოწმის მხარდაჭე-
რის პროგრამები, დაზარალებულის მხარდაჭერის წრეები, თერაპი-
ული საზოგადოებები, დაზარალებულის ცნობიერების ამაღლების 
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კურსები, პატიმრისა და დამზარალებლის განათლების პროგრამები, 
პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სასამართლოები, ანგარიშ-
ვალდებულებისა და მხარდაჭერის წრეები, პროექტები, რომლებიც 
მოიცავს დამზარალებლის, დაზარალებულისა და მათი ახლობლების 
ჩართულობას, inter alia. ეს ყველაფერი შესაძლებელია განხორციელ-
დეს აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპებზე დაყრდნობით (იხი-
ლეთ თავი III).

60. აღდგენითი მიდგომები და პრინციპები შეიძლება გამოიყენე-
ბოდეს სისხლის მართლმსაჯულების სისტემის შიგნით, სისხლის სა-
მართალწარმოების პროცესის მიღმა. მაგალითად, მათი გამოყენება 
შესაძლებელია, როდესაც არსებობს კონფლიქტი მოქალაქესა და პო-
ლიციელს შორის, პატიმარსა და სასჯელაღსრულების ინსტიტუციის 
თანამშრომელს შორის, პატიმრებს შორის, პრობაციის ოფიცერსა და 
მისი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ სამართალდამრღვევს შორის. ასე-
ვე მათი გამოყენება შესაძლებელია სასამართლოს ან სისხლის მარ-
თლმსაჯულების წარმომადგენლებს შორის კონფლიქტის არსებობის 
შემთხვევაში.

61. აღდგენითი პრინციპები და მიდგომები უნდა გამოიყენებოდეს 
პროაქტიულად სასამართლო და სისხლის მართლმსაჯულების სუბიექ-
ტების მიერ. ამან შეიძლება ხელი შეუწყოს არსებულ ურთიერთობებს, 
მაგალითად, სისხლის სამართლის სისტემის თანამშრომელთა შორის; 
პოლიციის თანამშრომლებსა და საზოგადოების წევრებს შორის; პა-
ტიმრებს შორის; პატიმრებსა და მათ ოჯახებს შორის; ან პატიმართა 
და ციხის თანამშრომლებს შორის. ასევე ხელი შეუწყოს ამ ჯგუფებს 
შორის ნდობისა და პატივისცემის გაძლიერებას. აღდგენითი პრინცი-
პები და მიდგომები შეიძლება პროაქტიულად გამოიყენებოდეს სასა-
მართლო და სისხლის მართლმსაჯულების სუბიექტების მიერ, ასევე 
მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღებისას და თანამშრომლებთან 
ურთიერთობისას ან ორგანიზაციული გადაწყვეტილებების მიღების 
სხვა პროცესებში. ამ ყველაფერმა შეიძლება ხელი შეუწყოს ორგანი-
ზაციის შიგნით აღდგენითი კულტურის დამკვიდრებას.

62. იმის გათვალისწინებით, რომ სისხლის მართლმსაჯულების 
პროცესში აღდგენით მართლმსაჯულებას უნდა ენიჭებოდეს გარკ-
ვეული ავტონომია, სასამართლო სუბიექტები, სისხლის მართლმსა-
ჯულების სუბიექტები, აღდგენითი მართლმსაჯულების სუბიექტები 
და სხვა რელევანტური საჯარო სერვისები უნდა თანამშრომლობდნენ 
ერთმანეთთან ადგილობრივ დონეზე, რათა ხელი შეუწყონ თავიანთი 
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უფლებამოსილების არეალში აღდგენითი მართლმსაჯულების კოორ-
დინირებულ განვითარებას.

63. სასამართლო სუბიექტებმა და სისხლის მართლმსაჯულების 
სუბიექტებმა უნდა გადაწყვიტონ ფორმალური უფლებამოსილებებით 
აღჭურვილი პირის გამოყოფა, რომელიც იზრუნებს კონკრეტული 
ორგანიზაციის მიერ და მის შიგნით აღდგენითი მართლმსაჯულების 
მექანიზმების გამოყენებას. ამ პირის პასუხისმგებლობა შეიძლება მო-
იცავდეს სხვა ადგილობრივ ორგანოებსა და საზოგადოებებთან თა-
ნამშრომლობას აღდგენითი მართლმსაჯულების განვითარების მიზ-
ნით.

64. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა ითანამშრომლონ და დაეხმა-
რონ ერთმანეთს აღდგენითი მართლმსაჯულების განვითარებაში. ეს 
უნდა მოიცავდეს აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენების, მისი 
განვითარებისა და გავლენის შესახებ ინფორმაციის გაზიარებას და 
პოლიტიკის, კვლევის, სწავლებისა და ინოვაციური მიდგომების ერ-
თობლივ შემუშავებას. იმ წევრმა სახელმწიფოებმა (ან წევრი სახელ-
მწიფოების შიგნით არსებულმა ორგანოებმა და ორგანიზაციებმა), 
რომლებსაც აქვთ აღდგენითი მართლმსაჯულების კარგად განვითა-
რებული პრაქტიკა და პოლიტიკა, უნდა გაუზიარონ ინფორმაცია, მა-
სალები და ექსპერტიზა სხვა წევრ სახელმწიფოებს ან იქ არსებულ 
ადგილობრივ ორგანოებსა და ორგანიზაციებს.

65. ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა, სასამართლო სუბიექ-
ტებმა, სისხლის მართლმსაჯულებისა და აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების სუბიექტებმა უნდა განახორციელონ აქტივობები, რომლებიც 
უზრუნველყოფს საზოგადოებაში აღდგენითი მართლმსაჯულების შე-
სახებ ცნობიერების ამაღლებას.

66. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა აწარმოონ და წაახალისონ აღ-
დგენითი მართლმსაჯულების სფეროში კვლევა და დაფინანსებული 
თუ განხორციელებული პროგრამების შეფასება. აღდგენითი მართლ-
მსაჯულების ნებისმიერი პროგრამა უნდა უშვებდეს და ხელს უწყობ-
დეს მისი სერვისის დამოუკიდებელ შეფასებას.

67. ეს რეკომენდაცია, თანდართული პრინციპები და მათი აღსრუ-
ლება რეგულარულად უნდა შეფასდეს წევრ სახელმწიფოებში აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების მნიშვნელოვანი განვითარებების ჭრილი-
დან და საჭიროების შემთხვევაში გადაიხედოს.
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დანართი II

ევროპის საბჭოს 2018 წლის რეკომენდაცია სისხლის სამართალში  
აღდგენითი მართლმსაჯულების შესახებ:  

მოკლე შეჯამება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის

შესავალი

აღდგენითი მართლმსაჯულება სისხლის სამართლის მართლმ-
საჯულების თანმხლები პროცესია, რომელიც დაზარალებულებს ეხ-
მარება დანაშაულით მიყენებული ზიანის შემსუბუქებაში, ამცირებს 
დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობას და ზოგავს საჯარო 
რესურსებს.1 იგი ასევე მოიცავს პრინციპების ერთობლიობას, რომლე-
ბიც შეიძლება გამოიყენონ სახელმწიფოებმა საკუთარი სისხლის მარ-
თლმსაჯულების სისტემის რეფორმისა და მოდერნიზებისათვის. რამ-
დენადაც ევროპაში და მის გარეთ სისხლის მართლმსაჯულებაში აღ-
დგენითი მართლმსაჯულების გამოყენება მზარდია, მნიშვნელოვანია 
მთავრობების მხარდაჭერა დაზარალებულთა და დამზარალებლები-
სათვის აღდგენითი მართლმსაჯულების სიკეთეებით სარგებლობით 
უზრუნველყოფის ნებისმიერ მცდელობაში. 

2018 წლის 3 ოქტომბერს, ევროპის საბჭომ გამოაქვეყნა ახალი 
რეკომენდაცია CM/Rec(2018)8 სისხლის სამართალში აღდგენითი მარ-
თლმსაჯულების შესახებ. ეს რეკომენდაცია და მისი კომენტარი (ორი-
ვე დოკუმენტი თანდართულია) განმარტავს, თუ როგორ შეიძლება 
მთავრობებმა და სისხლის მართლმსაჯულების განმახორციელებელ-
მა სუბიექტებმა გამოიყენონ აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინ-
ციპები და პრაქტიკა დაზარალებულებსა და დამზარალებლებთან 
მაქსიმალურად ეფექტიანი ინტერაქციისათვის, მართლმსაჯულების 
საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილებისა და სისტემური თუ 

1 მაგალითისთვის იხილეთ, Shapland, J., Robinson, G. & Sorsby, A. (2011). Restorative 
Justice in Practice: Evaluating What Works for Victims and Offenders. Oxford: Routledge; 
Strang, H. et al. (2013). Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meet-
ings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. 
A Systematic Review, Oslo: The Campbell Collaboration; Sherman, L. et al. (2015). 
Twelve experiments in restorative justice: The Jerry Lee program of randomized trials of 
restorative justice conferences. Journal of Experimental Criminology, 11(4), pp. 501-540; ; 
European Forum for Restorative Justice Research Summary (2018). Effectiveness of restor-
ative justice practices. An overview of empirical research on restorative justice practices in 
Europe.
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ინსტიტუციური კულტურის ცვლილებისათვის. ჯერჯერობით აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულება ამ სფეროში ყველაზე პროგრესული და დახ-
ვეწილი საერთაშორისო ინსტრუმენტია: იგი მოითხოვს, რომ ყველა 
დაზარალებულსა და დამზარალებელს ჰქონდეს თანაბარი წვდომა 
აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესზე და გულისხმობს კულტუ-
რულ ცვლილებას დანაშაულისა და სისხლის მართლმსაჯულებისადმი 
მეტად აღდგენითი მიდგომების დანერგვით როგორც პოლიტიკის, ისე 
პრაქტიკის დონეზე. 

ეს შეჯამება მიზნად ისახავს საქართველოს იუსტიციის სამინისტ-
როსათვის რეკომენდაციის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიწოდებას და 
საქართველოს სისხლის მართლმსაჯულების სისტემაში აღდგენითი 
მართლმსაჯულების შემდგომი განვითარების წახალისებას. 

რა არის აღდგენითი მართლმსაჯულება?

რეკომენდაცია შემდეგნაირად განმარტავს აღდგენით მართლმ-
საჯულებას:

ნებისმიერი პროცესი, რომელშიც დანაშაულის შედეგად 
დაზარალებული და დანაშაულზე პასუხისმგებელი პირები, ნე-
ბაყოფლობით ერთვებიან დანაშაულის შედეგად წარმოქმნილი 
პრობლემური საკითხების გადაწყვეტაში, პროფესიონალი და 
მიუკერძოებელი მესამე მხარის დახმარებით (წესი 3).

რეკომენდაცია აღნიშნავს, რომ ეს პროცესი, როგორც წესი, 
იღებს დიალოგის ფორმას დამზარალებელსა და დაზარალებულს ან 
სხვა პირებს შორის, რომლებზეც გარკვეული ზემოქმედება იქონია 
დანაშაულმა (წესი 4). საქართველოში ეს პროცესი ხელმისაწვდომია 
უმეტესი დანაშაულების შემთხვევაში, როგორც არასრულწლოვანთა 
განრიდების და მედიაციის პროგრამის ნაწილი. თუმცა, საქართვე-
ლოს მთავარი პროკურატურის მონაცემები2 მოწმობს, რომ მიუხედა-
ვად იმისა, რომ დაზარალებული-დამზარალებლის მედიაციის გამოყე-
ნება იზრდება არასრულწლოვანთა განრიდების კონტექსტში, ბევრი 
დაზარალებული საქართველოში არ იყენებს დიალოგის შესაძლებ-
ლობას, რაც წარმოადგენს აღდგენითი მართლმსაჯულების ყველაზე 

2 Chochua, M., Javakhishvili, L. and Merebashvili, N. (2018). Juvenile Justice: Georgia expe-
rience. ნაშრომი წარმოდგენილი იყო აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპუ-
ლი ფორუმის მე-10 საერთაშორისო კონფერენციაზე. ტირანა, ალბანეთი: ივნი-
სი, 2018 წელი.
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ეფექტიან ფორმას განმეორებითი დანაშაულის შემცირებისა და და-
ზარალებულთა მდგომარეობის შემსუბუქებისათვის. რეკომენდაცია 
განმარტავს, თუ როგორ შეიძლება აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პრინციპებმა საფუძველი დაუდოს უფრო ფართო კულტურულ ცვლი-
ლებას სისხლის მართლმსაჯულებაში (წესები 8, 13 და 14), ასევე იძ-
ლევა ინფორმაციას აღდგენითი მოდელებისა და პრაქტიკების ფართო 
სპექტრის შესახებ, როგორც სისხლის სამართლის პროცესის შიგნით 
(წესი 59), ისე მის მიღმა (წესები 60 და 61).

კიდევ რას ამბობს რეკომენდაცია?

რეკომენდაცია გვთავაზობს მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ 
სტანდარტებს აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკაში განხორ-
ციელებისათვის. იგი აღწერს, თუ როგორ შეიძლება კანონმდებლობამ 
და პოლიტიკამ უზრუნველყოს აღდგენითი მართლმსაჯულების გან-
ვითარება და მისი უსაფრთხო და ეფექტიანი განხორციელება (წესე-
ბი 21-24). იგი ამტკიცებს, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება უნდა 
იყოს „საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი სერვისი“, რაშიც იგულისხმება, 
რომ ხელმისაწვდომობა არ უნდა იყოს დაკავშირებული რაიმე კონ-
კრეტულ მახასიათებელთან – დაზარალებულის ადგილსამყოფელი, 
დანაშაულის ტიპი, დამზარალებლის ასაკი ან სისხლის სამართლის 
პროცესის ეტაპი (წესები 6, 18, 19, 27 და 28). აღდგენითი მართლმსა-
ჯულება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ყველა მხარის ინფორ-
მირებული თანხმობის პირობებში (წესები 16, 25 და 26) და იმ შემთხ-
ვევაში, თუ გადამზადებული ფასილიტატორი მიიჩნევს, რომ პროცესი 
მხარეთა საუკეთესო ინტერესებს ემსახურება (წესები 29 და 33). და-
ნარჩენი ნორმები ეხება თანამშრომელთა მომზადებას (წესები 42-45 
და 57), პროცესის უსაფრთხოდ და ეფექტიანად წარმართვას (ნაწილე-
ბი III-VI), პრაქტიკის ჩაწერასა (წესი 39) და შეთანხმებათა შედეგებს 
(წესები 50-52). რეკომენდაცია ასევე განმარტავს, თუ როგორ შეიძლე-
ბა აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენება მსჯავრდებულების 
შემთხვევაში, მათ შორის, სასჯელის დაგეგმვის სამუშაოებში პრობა-
ციის სამსახურების მონაწილეობით, სასჯელაღსრულების დაწესებუ-
ლებასა და სხვადასხვა კონტექსტში (წესები 58-61). 
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რატომ არის რეკომენდაცია მნიშვნელოვანი იუსტიციის 
სამინისტროსათვის?

საქართველოში აღდგენითი მართლმსაჯულება, როგორც წესი, 
არ გამოიყენება, თუ დამზარალებელი არის სრულწლოვანი, რომე-
ლიც არ არის განრიდებული სასამართლო განხილვისაგან. პრაქტი-
კაში ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში დაზარალებულთა და დამზა-
რალებელთა დიდი ნაწილი ვერ სარგებლობს ამ პროცესში მონაწი-
ლეობასთან დაკავშირებული სიკეთეებით და არ ეძლევათ შესაბამისი 
ინფორმაცია და შესაძლებლობა, რომ გადაწყვეტილება მიიღონ მათ-
თვის აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენების მიზანშეწონილო-
ბის შესახებ. ამიტომაც მნიშვნელოვანია სისხლის მართლმსაჯულების 
პროცესში სრულწლოვანი დამნაშავეების შემთხვევაში აღდგენითი 
მართლმსაჯულების გამოყენებისათვის შესაბამისი სამართლებრი-
ვი საფუძვლის შექმნა, როგორც სასჯელის მისჯის, ისე მისი მოხდის 
ეტაპზე (სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში). 

რამდენადაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 
მიღებით და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამების ამოქმედებით 
მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირებამ მნიშვნელოვანი პროგ-
რესი გამოიწვია, საქართველო ხელსაყრელ პოზიციაშია, რომ აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულების პრაქტიკის განვითარების თვალსაზრისით 
ლიდერად იქცეს რეგიონში. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
შეუძლია უხელმძღვანელოს ან ხელი შეუწყოს ამ პროცესს სისხლის 
მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში ჩართულ სუბიექ-
ტებსა და ინტერესჯგუფებთან კომუნიკაციით, რათა შესაძლებელი 
გახდეს ცოდნასა თუ შესაძლებლობებში არსებული ნაკლოვანებების 
გამოვლენა, საპილოტო პროგრამებისა თუ სხვა პროექტების დანერგ-
ვის პოტენციალის იდენტიფიცირება და აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის სხვადასხვა კონტექსტში გამოყენების შესახებ ეროვნული სტრა-
ტეგიებისა თუ პოლიტიკის შემუშავება. ახალი რეკომენდაციის გამოქ-
ვეყნება ქმნის შესაძლებლობის ფანჯარას საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროსათვის, დანაშაულის პრევენციის ცენტრის განრიდებისა 
და მედიაციის განყოფილებისათვის, სისხლის მართლმსაჯულების 
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოსა და მთავარი პროკურა-
ტურისათვის, პრობაციის სააგენტოსა და სისხლის მართლმსაჯულე-
ბაში ჩართული სხვა უწყებებისათვის, რომ მათ ამ მიმართულებით 
შემდგომი სამუშაოები გასწიონ. მეტიც, აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბა რელევანტურია სხვა სამთავრობო უწყებებისა და საზოგადოების 
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სხვა სფეროებისთვის, რამდენადაც, მაგალითად, სკოლები უპირის-
პირდებიან ჩაგვრისა და ძალადობის პრობლემებს. 

რა მხარდაჭერა არის ხელმისაწვდომი?

რეკომენდაცია შეიცავს რიგ ჩანაწერებს, რომლებიც შეიძლე-
ბა დაეხმაროს საქართველოს მთავრობას საპილოტო პროგრამების, 
სტრატეგიების, პოლიტიკის, კონსულტაციების ან მრავალუწყებრივი 
პარტნიორობის განვითარებაში. აღდგენითი მართლმსაჯულების ევ-
როპული ფორუმი (EFRJ) არის საერთაშორისო არასამთავრობო ორ-
განიზაცია, რომელიც საკუთარ წევრებს შორის აერთიანებს ევროპის 
მასშტაბით წარმოდგენილ მკვლევრებს, პრაქტიკოსებს, პოლიტიკის 
ექსპერტებსა თუ ტრენერებს. შესაბამისად, შესაძლებელია მთავრო-
ბებისა თუ სისხლის მართლმსაჯულების ორგანოებისათვის კონსულ-
ტაციის, მხარდაჭერისა და ტექნიკური დახმარების გაწევა რეკომენ-
დაციის აღსრულების პროცესში.

კონკრეტულად EFRJ და მისი წევრები შეიძლება დაეხმარონ მთავ-
რობებს და სისხლის მართლმსაჯულების ორგანოებს შემდეგი მიმარ-
თულებებით: 

• აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში სტრატეგიების, 
პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების შემუშავება;

• ცნობიერების ამაღლების კამპანიების დაგეგმვა როგორც 
სისხლის მართლმსაჯულების, ისე ზოგად საზოგადოებრივ 
კონტექსტში; 

• საუკეთესო პრაქტიკის სტანდარტების განვითარება;
• კვლევისა და შეფასების გამოყენება საუკეთესო პრაქტიკი-

სათვის;
• ადგილობრივ კონტექსტზე მორგებული აღდგენითი პროცე-

სის გზამკვლევი მითითებების შექმნა;
• საპილოტო პროექტების დანერგვა, განხორციელება და შეფა-

სება;
• სისხლის მართლმსაჯულების პრაქტიკოსებისა და მენეჯერე-

ბისათვის მაღალი ხარისხის გადამზადების უზრუნველყოფა.  

2018 წელს ჩამოყალიბდა ევროპის აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის პოლიტიკის ქსელი, რომელიც შედგება ევროპული სახელმწიფო-
ების სამინისტროების წარმომადგენლებისაგან, რათა ხელი შეეწყოს 



232

საერთაშორისო კავშირების დამყარებას და ინფორმაციისა თუ გა-
მოცდილების გაცვლას აღდგენითი მართლმსაჯულების პოლიტიკის 
შემდგომი განვითარებისათვის. ქსელმა გამართა თავისი მეორე ყო-
ველწლიური შეხვედრა 2019 წლის ნოემბრის ბოლოს. ევროპის მასშ-
ტაბით წარმოდგენილია 22 ქვეყანა და მოხარულები ვართ, რომ მათ 
შორის არის საქართველო. ასევე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენს ვებგ-
ვერდზე განვათავსეთ რეკომენდაციის ქართული (არაოფიციალური) 
თარგმანიც.

მომდევნო წლებში ევროპის ფარგლებში მთავრობებს და სისხლის 
მართლმსაჯულების ორგანოებს დახმარებას გავუწევთ აღდგენითი 
მართლმსაჯულების განვითარებისათვის. ჩვენ სიამოვნებით ვიმუ-
შავებთ საქართველოს მთავრობასთან ბოლო წლებში გატარებული 
სისხლის სამართლის რეფორმის სულისკვეთებისა და მიზნების გან-
ხორციელებაში წვლილის შესატანად. 

შემდგომი განხილვისათვის მოგვმართეთ –  policy@euforumrj.org

კეთილი სურვილებით,

ტიმ ჩაპმანი
აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმის თავმჯდომარე

ედით ტორცი
 აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმის აღმასრულებელი 
დირექტორი

პროფესორი იან მარდერი
 კრიმინოლოგიის ლექტორი, მაინუტის უნივერსიტეტი; აღდგენითი მარ-
თლმსაჯულების ევროპული ფორუმის წევრი
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დანართი III

აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პრაქტიკის სტანდარტები და ღირებულებები

აღდგენითი მართლმსაჯულების 
ევროპული ფორუმი

ადამიანების დაკავშირება ურთიერთობების აღდგენის მიზნით

მოცემული დოკუმენტი მომზადებულია აღდგენითი მართლმ-
საჯულების ევროპული ფორუმის ფარგლებში შექმნილი სამუშაო 
ჯგუფის მიერ, აღდგენითი მართლმსაჯულების ღირებულებებისა და 
სტანდარტების შესახებ. ძირითადი ჯგუფი შედგებოდა შემდეგი პი-
რებისგან:

• მონიკა ანდერსონი – ლიუვენი (ბელგია)

• კლაუდია კრისტენ-შნაიდერი – აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის შვეიცარიული ფორუმი (შვეიცარია)

• ვირჯინია დომინგო დე ლა ფუენტე – აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების სამეცნიერო საზოგადოება (ესპანეთი)

• ბელინდა ჰოპკინსი – კონფლიქტის ტრანსფორმაცია (დიდი 
ბრიტანეთი)

• ჯან ლუიჯი ლეპრი – psicolus & Sassari-ის უნივერსიტეტი (იტა-
ლია)

• დიანა ზიედინა – სახელმწიფო პრობაციის სამსახური (ლატ-
ვია)

ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ტიმ ჩაპმანი, აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების ევროპული ფორუმის თავმჯდომარე. სამუშაო ჯგუფის შეხ-
ვედრებში აგრეთვე მონაწილეობდნენ აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის ევროპული ფორუმის სხვა წევრებიც: ედით ტორცი, ბრუნილდა 
პალი, პატრიცია პატრიცი, ემანუელა ბიფი, ლარს ოტო უსტადი.
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ადამიანების დაკავშირება ურთიერთობების აღდგენის მიზნით

აღდგენითი მართლმსაჯულების

პრაქტიკის სტანდარტები და ღირებულებები

გამომცემლობა

აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმი

ჰუვერპლაინი, 10 – 3000 ლიუვენი – ბელგია

www.euforumjr.org – info@euforumrj.org

რედაქტორებ

ტიმ ჩაპმანი & ედით ტორცი

აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმის თავმჯდომარე 
& დირექტორი
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შესავალი

აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმი არის საერთა-
შორისო ქსელი, რომელიც აერთიანებს აღდგენითი მართლმსაჯულების 
სფეროში აქტიურად ჩართულ სპეციალისტებს, აკადემიური სფეროს 
წარმომადგენლებს და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს ევროპასა და 
მის ფარგლებს გარეთ. აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფო-
რუმი ხელს უწყობს პოლიტიკის, პრაქტიკისა და კვლევის განვითარებას 
ამ სფეროში, რათა ნებისმიერი ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს 
აღდგენითი მართლმსაჯულების მაღალი ხარისხი.

აღდგენითი მართლმსაჯულება არის ზიანის ან ზიანის რისკისადმი 
იმგვარი მიდგომა, რომელშიც ყველა დაინტერესებული მხარეა ჩართუ-
ლი და ზიანის ან დანაშაულის გამოსწორება და სამართლის აღსრულე-
ბა ურთიერთგაგებისა და შეთანხმების საფუძველზე ხდება.

აღდგენითი მართლმსაჯულების სფერო სწრაფი ტემპით ვითარდე-
ბა ევროპაში. ამ განვითარებას მნიშვნელოვანი სიკეთეები მოაქვს ინდი-
ვიდებისა თუ საზოგადოებისთვის. თუმცა, არსებობს რისკებიც. ხშირად 
აღდგენითს უწოდებენ ისეთ პრაქტიკას, რომელიც სინამდვილეში ასე-
თად არ მოიაზრება. არასათანადო ყურადღება ექცევა მონაწილეების 
დაცვას და აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესის ორგანიზებას, 
რასაც მწირი შედეგი მოჰყვება და უარყოფითად აისახება აღდგენითი 
მართლმსაჯულების მიმართ საზოგადოების ნდობაზე.

ევროკავშირის პარლამენტის 2012/29/EU-ს დირექტივა და ევრო-
კავშირის საბჭოს დირექტივა 2012/25, რომელიც მინიმალურ სტანდარ-
ტებს აყალიბებს დანაშაულის მსხვერპლთა უფლებების, მხარდაჭერისა 
და დაცვის შესახებ და რომელიც ეხება სისხლის სამართლის აღდგენით 
მართლმსაჯულებას, არის ორი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დოკუ-
მენტი. მათში გაწერილია ბენეფიციარების დაცვისა და პროცესის მაღა-
ლი ხარისხით წარმართვის საფუძვლები.

წარმოდგენილი დოკუმენტი შეიქმნა, როგორც დამხმარე სახელმ-
ძვანელო აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში. იგი არ წარმოად-
გენს ნორმატიულ დოკუმენტს, რადგან მაღალია რისკები, რომ მკაცრად 
გაწერილი სტანდარტები შეზღუდავს ინოვაციური და კრეატიული მიდ-
გომების არსებობას. აღდგენითი მართლმსაჯულება აგრეთვე ითვალის-
წინებს სხვადასხვა კონტექსტს, რომელშიც აღდგენითი პროცესების გა-
მოყენება შესაძლებელია. აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენების 
პრაქტიკა მრავალფეროვანია, მზარდია და მნიშვნელოვანია ესადაგე-
ბოდეს მონაწილეების განსხვავებულ საჭიროებებს, შესაძლებლობებსა 
და კულტურებს.
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მიმოხილვა

რა შემთხვევებში გამოიყენება აღდგენითი მართლმსაჯულება?

• როდესაც ადამიანებს ადგებათ ზიანი საზოგადოებაში, ორ-
განიზაციებში, სკოლებში, ოჯახებსა და მართლმსაჯულების 
სისტემაში.

რომელი ღირებულებებით ხელმძღვანელობს აღდგენითი მართლმსა-
ჯულება?

• სამართალი
• სოლიდარობა და ანგარიშვალდებულება
• ადამიანის ღირსების პატივისცემა
• სიმართლე

რომელი პრინციპები მუშაობს პრაქტიკაში საუკეთესოდ?

• ნებაყოფლობითი მონაწილეობა ინფორმირებული თანხმობის 
საფუძველზე

• პირდაპირი და ავთენტური კომუნიკაცია
• პროცესები, რომლებშიც გათვალისწინებულია მონაწილეების 

საჭიროებები, უნარები და კულტურა
• თითოეული მონაწილის საჭიროებებისა და სურვილების თა-

ნაბრად დაფასება
• არაგანსჯადი, მიუკერძოებელი გაძღოლა
• დიალოგის მნიშვნელობა
• აღდგენით პროცესში შეთანხმებული მოქმედებების ზედმი-

წევნით განხორციელება

რა შედეგებს უნდა ველოდოთ აღდგენითი მართლმსაჯულებიდან?

• ინდივიდების მეტი ჩართულობა და კმაყოფილება სამართალ-
წარმოების პროცესის მიმართ

• ფულის დაზოგვა
• ხელს უწყობს დანაშაულებრივი ქმედებების ჩადენის შეწყვე-

ტას
• ! მაგრამ, მხოლოდ მაშინ, თუ ის ეფუძნება საუკეთესო პრაქ-

ტიკას
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რა შემთხვევებში გამოიყენება აღდგენითი მართლმსაჯულება?

აღდგენითი მართლმსაჯულების ღირებულებები, პრინციპები და 
პრაქტიკა შესაბამისობაშია თანამედროვე ევროპის წინაშე მდგარ სო-
ციალურ, კულტურულ თუ ინდივიდუალურ პრობლემებთან.

სისხლის სამართლის ისეთი გავრცელებული დანაშაულები, რო-
გორიც არის ქურდობა ან ძალადობა, სიძულვილის გამოხატვა განს-
ხვავებული რასის, კულტურის, მრწამსის, სქესისა თუ სექსუალური 
ორიენტაციის ადამიანის მიმართ, ძალადობრივი ექსტრემიზმი და 
ტერორიზმი, ქუჩის ძალადობა და არეულობა, მოსახლეობის დიდ ნა-
წილში იწვევს შიშს და ბრაზს. ჩამოთვლილი დანაშაულების მიერ გა-
მოწვეული ზიანი სკოლებსა თუ უბნებშიც აისახება.

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება და სხვა მარეგულირებე-
ლი სისტემები, ცხადია, პასუხობს კანონისა და წესების დამრღვევთ, 
მაგრამ ვერ ითვალისწინებს უშუალოდ იმ ადამიანების გამოცდილე-
ბას, ვისაც ეს ზიანი მიადგათ. ისინი, როგორც წესი, ფოკუსირდება 
ბრალდებულზე და უგულებელყოფს მსხვერპლს. ტრადიციული სის-
ტემები ვერ ითვალისწინებს გულისტკივილს, შფოთვას და ტანჯვას, 
რომელიც გამოწვეულია ზიანითა და კონფლიქტით. სისტემა არ არის 
მოწოდებული, ხელი შეუწყოს სოციალური ურთიერთობებისა და ურ-
თიერთგაგების ჩამოყალიბებას, ხელი შეუწყოს სხვადასხვა კულტუ-
რებისა და გაგების ადამიანებს, შეხვდნენ და მოუსმინონ ერთმანეთს. 
სისტემა ასევე არ უწყობს ხელს მოქალაქეებში პატივისცემისა და ურ-
თიერთპასუხისმგებლობის დონის ამაღლებას.

აღდგენითი მართლმსაჯულების ეფექტიანობა დადასტურდა მრა-
ვალი თანამედროვე სოციალური პრობლემის გამოვლენისა და გადაჭ-
რის პროცესში; სოციალური ურთიერთობების შენებისა და გაჯანსა-
ღების, ანტაგონისტურად განწყობილი ინდივიდებისა თუ ჯგუფების 
ურთიერთგაგების ჩამოყალიბების, სხვათა გრძნობების, საჭიროებე-
ბისა და ღირებულებების მიმართ ინდივიდუალური პასუხისმგებლო-
ბის გაძლიერების პროცესში.

ადამიანების იზოლაციის ან საშიშად აღქმული პირების განცალ-
კევების ნაცვლად, აღდგენითი პროცესი აღადგენს უსაფრთხოებას და 
დაცულობას ადამიანების გაერთიანების გზით, რათა ებრძოლონ უსა-
მართლობას, გამოასწორონ ზიანი და შეამსუბუქონ ტანჯვა დიალო-
გისა და შეთანხმების გზით.
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არამდგრადი სოციალური მდგომარეობიდან გამოსასვლელად 
კომუნიკაციისა და ურთიერთობის ახალი ფორმები ამოდის ზედაპირ-
ზე. ამის მიღწევა შესაძლებელი ხდება იმ ადამიანების გამოცდილების 
გაზიარებით, ვინც საკუთარ თავზე განიცადა საზოგადოებრივი უსა-
მართლობა. ამგვარად, აღდგენითი პროცესები რეალური და პრაქტი-
კული გზაა სოციალური ინკლუზიისა და სოციალური ინტეგრაციის 
მიღწევის მიზნით.

აღდგენითი მართლმსაჯულება მიესადაგება და ეფექტიანია სა-
მართლიანობის, უსაფრთხოების, მშვიდობის დამყარების, განათლე-
ბის, სოციალური განვითარების, ოჯახის მხარდაჭერის, ბავშვთა უფ-
ლებების და კეთილდღეობის, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმი აერთიანებს 
ადამიანებს და მათ შესაძლებლობას აძლევს, საზოგადოებაში სამარ-
თლიანი ურთიერთობის ჩამოყალიბებასა და მის შემდგომ შენარჩუნე-
ბას შეუწყონ ხელი.

რა შედეგებს უნდა ველოდოთ აღდგენითი მართლმსაჯულებიდან?

ემპირიული კვლევების უმეტესი ნაწილი, რაც აღდგენითი პროცე-
სების დადებით მხარეზე ჩატარებულა, სისხლის სამართლის სისტემის 
კონტექსტში არის გაკეთებული. იმედის მომცემი შედეგები გამოიკვე-
თა აგრეთვე თემზე დაფუძნებულ, კულტურათაშორის კონტექსტებსა 
და სკოლებში აღდგენითი მართლმსაჯულების მიდგომების გამოყენე-
ბისას.

მსხვერპლს და ზიანის მიმყენებელს და ზოგადად თემს სურთ ჩაერ-
თონ აღდგენით მართლმსაჯულებაში

1. მსხვერპლი ხვდება დამნაშავეს სხვადასხვა მიზეზის გამო, 
როგორიც არის შეკითხვების დასმა, კომპენსაციის მოთხოვნა, 
მიღებული ტრავმის განკურნება. ზოგ შემთხვევაში მსხვერპ-
ლი იმედოვნებს, რომ თავიდან იქნება აცილებული განმეორე-
ბითი დანაშაული, რაც, თავისთავად, მეტად უსაფრთხო სა-
ზოგადოების წინაპირობა იქნება.

2. დამნაშავეთა დიდი ნაწილი მზად არის, გამოასწოროს მათ 
მიერ მიყენებული ზიანი. მათ სურთ გამოხატონ სინანული. 
ასევე არსებობს შემთხვევები, როდესაც დამნაშავეს სურს, 
თავი აარიდოს სისხლისსამართლებრივ დევნას.
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3. თემის მიერ დანაშაულის გააზრება, რაც ეხმარება დამნაშა-
ვის რეინტეგრაციასა და მსხვერპლის მხარდაჭერას. თემის 
წევრების მონაწილეობა პროცესში დამნაშავის მიერ პასუხის-
მგებლობის აღებას უწყობს ხელს.

მსხვერპლს და დამნაშავეს აქვთ მართლმსაჯულების პროცესში მონა-
წილეობის ბევრად დადებითი გამოცდილება

4. აღდგენითი პროცესი უზრუნველყოფს მსხვერპლისა და დამ-
ნაშავის უფრო ეფექიან ჩართულობას, ვიდრე ტრადიციული 
მართლმსაჯულების სისტემა. გათვალისწინებულია მსხვერპ-
ლის საჭიროებები და ინტერესები. დამნაშავეც მიიჩნევს, რომ 
მას ექცევიან უფრო სამართლიანად, ვიდრე ტრადიციული 
მართლმსაჯულების განხორციელებისას. ორივე მხარე აღიქ-
ვამს აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესს, როგორც 
უფრო სამართლიანს.

5. დამნაშავე კმაყოფილია მსხვერპლთან შეხვედრის და სინა-
ნულის გამოთქმის შესაძლებლობით. ჩანს, რომ მათ უფრო 
დადებითი დამოკიდებულება აქვთ პოლიციისა და კანონის 
მიმართ. აღდგენითი მართლმსაჯულება ხშირად ეხმარება 
ნათესავებსა და მეგობრებთან ურთიერთობის გამყარებაში, 
რაც ხელს უწყობს დანაშაულებრივი ქმედებების შეწყვეტას.

აღდგენითი მართლმსაჯულება ზოგავს თანხას

6. აღდგენითი მართლმსაჯულება ამცირებს განმეორებითი გა-
სამართლების ხარჯებს. მსხვერპლსა და დამნაშავეს შორის 
მედიაციას სჭირდება დროის ერთი მესამედი, რომელიც იხარ-
ჯება არამედიაციური გზით წარმოებულ პროცესზე. დამნა-
შავესთან შეხვედრა, როგორც წესი, ამცირებს მსხვერპლში 
პოსტტრავმული სტრესის სიმპტომებს. მეტიც, ხშირად მას 
თერაპიული ზეგავლენაც კი შეიძლება ჰქონდეს მკვლელობის 
შედეგად გარდაცვლილი პირის ნათესავებზე. ასეთი მრავალ-
წლიანი მკურნალობის ტოლფასი პროცესი ამცირებს გადასა-
ხადების გადამხდელთა მიერ გაწეულ სამედიცინო ხარჯებს.

აღდგენით პროცესებს აქვს პოზიტიური შედეგები

7. კვლევებმა აჩვენა, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება მე-
ტად აკმაყოფილებს მსხვერპლს და დამნაშავეს, ამცირებს 
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დამნაშავის რადიკალიზაციას და ზრდის შანსს დამნაშავის 
რესტიტუციის სხვა, ტრადიციულ სისხლის სამართლის პროგ-
რამებთან შედარებით. კვლევებმა ასევე აჩვენა, რომ აღდ-
გენითი მართლმსაჯულებით კმაყოფილია მსხვერპლთა 85% 
და იგი ამცირებს მათში განმეორებითი ზიანის მიღებასთან 
დაკავშირებულ შიშს.

8. კვლევები ადასტურებს, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება 
ხელს უწყობს დანაშაულებრივი ქმედებებისგან თავის შეკა-
ვებას. ამის მიზეზი არის სინანულის გრძნობა, განცდა, რომ 
არ გაგრძნობინებენ თავს ცუდ ადამიანად, გადაწყვეტილე-
ბის მიღების პროცესში ჩართულობა, დათანხმება შედეგზე, 
მსხვერპლთან შეხვედრა და ბოდიშის მოხდა. ეს პროცესი გა-
ნამტკიცებს პროსოციალურ იდენტობას.

ამ შედეგების მისაღწევად აღდგენითი პრაქტიკა უნდა აკმაყოფილებ-
დეს მაღალ სტანდარტებს

9. აღდგენითი მართლმსაჯულება გვთავაზობს დანაშაულთან 
ბრძოლის განსხვავებულ გზას, რომელიც ითვალისწინებს 
მსხვერპლის, დამნაშავისა და მათი თემის საჭიროებებს. არ 
შეიძლება გადაჭრით იმის თქმა, რომ აღდგენითი მიდგომების 
გამოყენება მეტად ან ნაკლებად ეფექტიანია კონკრეტული 
ტიპის დამნაშავისა თუ დანაშაულის შემთხვევაში.

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის განმახორციელებელი პროფესიონალები სისტემატურად 
მუშაობდნენ მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფაზე. ეს გუ-
ლისხმობს უსაფრთხო, ნეიტრალური და კონფიდენციალური 
გარემოს შეთავაზებას, რათა მონაწილე მხარეებმა კომფორ-
ტულად იგრძნონ თავი. სპეციალისტები კარგად უნდა იყვნენ 
მომზადებულნი და მაღალი კვალიფიკაცია უნდა ჰქონდეთ. 
მათ სწორი და გულწრფელი ინფორმაცია უნდა მიაწოდონ 
მონაწილეებს, რათა მათ ინფორმირებული გადაწყვეტილება 
მიიღონ პროცესში მონაწილეობაზე.

საუკეთესო პრაქტიკა საშუალებას აძლევს მსხვერპლს, საკუ-
თარი ვიქტიმიზაცია კონსტრუქციული შედეგის მისაღწევად 
გამოიყენოს. ამგვარად, მოვლენილი განსაცდელისგან სარგე-
ბელი მოიპოვოს. მაღალი სტანდარტის შენარჩუნების პირო-
ბებში, აღდგენითი მართლმსაჯულება დანაშაულთან უფრო 
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ჰუმანურ მიდგომას გვთავაზობს, რადგან ის პირველ რიგში 
მსხვერპლის რეაბილიტაციას ემსახურება, ასევე დამნაშავის 
გარიდებას დანაშაულებრივი ქმედებების ჩადენისგან. მნიშ-
ვნელოვანია უზრუნველვყოთ, რომ მართლმსაჯულების სის-
ტემამ არ დაამახინჯოს აღდგენითი მართლმსაჯულების პრო-
ცესი. მსხვერპლის უკმაყოფილება პროცესით, უპირველესად, 
არის ყურადღების ნაკლებობა მათი საჭიროებების მიმართ, 
რადგან ხშირად მეტი ყურადღება დამნაშავეს ეთმობა.

რა ღირებულებებით ხელმძღვანელობს აღდგენითი  
მართლმსაჯულება?

ძირითადი ღირებულებები

1. აღდგენითი მართლმსაჯულება მოქმედებს ადამიანის უფ-
ლებებისა და კანონის უზენაესობის დაცვის საზღვრებში.

2. არ ახდენს დისკრიმინაციას სქესის, რასის, რელიგიის, ეთ-
ნიკური კუთვნილებისა თუ სექსუალური ორიენტაციის 
საფუძველზე.

3. მხარს უჭერს ხალხის აქტიურ მონაწილეობას დემოკრა-
ტიულ საზოგადოებებში, როგორც აქტიური და თანასწო-
რუფლებიანი მოქალაქეებისას.

ღირებულებები, რომლებიც მნიშვნელოვანია აღდგენითი 
მართლმსაჯულებისთვის

სამართლიანობასამართლიანობა

ადამიანის 
ღირსება

სოლიდარობასიმართლე
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სამართალი

აღდგენითი მართლმსაჯულება ფოკუსირდება ზიანზე, რომე-
ლიც არის უსამართლო ან არასწორი. ზოგიერთი აღდგენითი 
პრაქტიკა მიმართულია უსამართლობის აღკვეთისკენ რასაც 
ადამიანების ჩართულობით უზრუნველყოფს, მაშინ როდესაც 
სხვა ადამიანები უსამართლობის გამოსწორებას პასუხისმ-
გებლობის აღებით, ზიანის გამოსწორებით, ტანჯვის შემსუ-
ბუქებით და მომავალი ზიანის ალბათობის შემცირებით ახერ-
ხებენ. იმისათვის, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება იყოს 
ეფექტიანი, ის უნდა იყოს მაქსიმალურად სამართლიანი და 
არც ერთი მხარე არ უნდა დომინირებდეს პროცესში.

სოლიდარობა

აღდგენითი მართლმსაჯულება ცნობს ადამიანების ურთიერ-
თდამოკიდებულებას და განსხვავებულობას. კეთილდღე-
ობისა და ურთიერთგაგებისთვის კი უდიდეს მნიშვნელობას 
ანიჭებს ინდივიდების ურთიერთობის ხარისხს. ეს იძლევა 
შესაძლებლობას, ადამიანის პასუხისმგებლობა ურთიერთკე-
თილდღეობას დავუკავშიროთ. ამ შედეგის მისაღწევად, აღდ-
გენითმა პროცესმა ხელი უნდა შეუწყოს ადამიანებს, აიღონ 
ინდივიდუალური და სოციალური პასუხისმგებლობა საკუ-
თარ სიტყვებსა და ქმედებებზე.

ადამიანების ღირსების პატივისცემა

აღდგენითი პროცესი ამართლებს, რადგან ის ეხება ყველას, 
ვისაც მიადგა ზიანი ან ზიანის რისკი და რადგან მიიჩნევა, 
რომ ყველა ადამიანი არის ღირებული და აქვს ინტელექტი, 
ცოდნა და უნარი იმ საკითხებზე სასაუბროდ, რომელიც მას 
ეხება. ეფექტიანობის მისაღწევად აღდგენითი პროცესი უნდა 
უზრუნველყოფდეს უსაფრთხოებას, პატივისცემას ადამიანე-
ბის მიმართ, რათა მათ პროცესის წამყვანად იგრძნონ თავი 
და თავისუფლად ისაუბრონ.

სიმართლე

აღდგენითი მართლმსაჯულება ნებისმიერ ადამიანს აძლევს 
შესაძლებლობას, შეაფასოს ზიანი ან ზიანის რისკი საკუთარი 
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გამოცდილების შესაბამისად. ის აღიარებს, რომ ნებისმიერი 
ინდივიდის ჩვენება შეიცავს სიმართლეს, თუმცა ეს სიმართ-
ლე შესაძლოა არ იყოს სრულყოფლი. სიმართლის მაქსიმალუ-
რად დადგენას ხელს უწყობს შეკითხვები და დიალოგი. ამის 
მისაღწევად მხარეებს უნდა ესმოდეთ, რომ აუცილებელია 
სიმართლის თქმა, რომ უნდა იყვნენ გულწრფელები საკუთარ 
განზრახვებში და იმ ვალდებულებებში, რომელიც მათ აიღეს 
პროცესის შედეგად.

რომელი პრინციპები მუშაობს პრაქტიკაში ღირებულებების 
უკეთ გამოსახატავად და დადებითი შედეგების მისაღწევად?

პრინციპი 1. აღდგენითი ღირებულებები და დადებითი შედე-
გები ყველაზე კარგად მიიღწევა მაშინ, როდესაც მხარეებს 
შორის კომუნიკაცია არის კარგი და ავთენტური.

პირისპირ შეხვედრები საუკეთესო გზაა, თუმცა ყოველთვის 
არ არის შესაძლებელი. ეს მოითხოვს აღდგენითი პროცესის 
ინკლუზიურობას.

პრინციპი 2. აღდგენითი პროცესი მორგებული უნდა იყოს მო-
ნაწილეების საჭიროებებზე, მათ უნარებსა და კულტურაზე.

პრინციპი 3. აღდგენით პროცესში ეფექტიანი მონაწილეობა 
მიიღწევა იმ შემთხვევაში, თუკი თითოეული მხარის შესაძ-
ლებლობები, ხედვა, ემოცია და საჭიროებები არის თანაბრად 
აღიარებული და დაფასებული.

აღნიშნული პრინციპების გამოყენებით მხარეთა მონაწილე-
ობა და მონაწილეობისთვის მზადება არის აღდგენითი პრო-
ცესის მთავარი ფაზა.

1. მოწვევა მონაწილეობის მისაღებად: ადამიანები მო-
ნაწილეობენ მხოლოდ მათი სრული ინფორმირებული 
თანხმობის შემდეგ.

1.1. თითოეულ მხარეს, თანხმობის მიცემამდე, გაცნო-
ბიერებული უნდა ჰქონდეს მიზანი, ზოგადი წესები, 
პროცესი და მასში მონაწილეობით დამდგარი შედეგი. 
დაუშვებელია ზეწოლის მცდელობა პროცესში მონა-
წილეობაზე თანხმობის მისაღებად;
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1.2. პროცესი უნდა ითვალისწინებდეს მხარეების საჭირო-
ებებს, უნარებსა და კულტურას. ამისთვის მნიშვნე-
ლოვანია, მოვუსმინოთ თითოეული ადამიანის ამბავს, 
ვიდრე ავუხსნიდეთ, თუ რამდენად შესაბამისობაშია 
აღდგენითი პროცესი მათ უნარებსა და კულტურას-
თან.

1.3. თითოეულ მხარეს წინასწარ უნდა მიეცეს შესაძლებ-
ლობა, ისაუბრონ იმ შიშებსა და ეჭვებზე, რომელიც 
პროცესთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. სპეცი-
ალისტმა უნდა აუხსნას მხარეებს, თუ როგორ დაკმა-
ყოფილდება მათი მოთხოვნები. ძალზე მნიშვნელოვა-
ნია, რომ თითოეულ ადამიანს სჯეროდეს პროცესის 
უსაფრთხოების (არ ჰქონდეს დისკომფორტის განც-
და). წესები უნდა იყოს მკაფიო. მოხალისეობრივი მო-
ნაწილეობა ნიშნავს იმას, რომ თითოეულ ადამიანს 
შესაძლებლობა აქვს ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს 
პროცესში მონაწილეობა. აღდგენით პროცესში მონა-
წილეობაზე უარის თქმას არ უნდა მოჰყვეს უკუშედე-
გი მომავალი სისხლის სამართლწარმოების პროცესში.

1.4. ნებისმიერი პრაქტიკული დაბრკოლება (ტრანსპორ-
ტი, დრო, მდებარეობა, სხვადასხვა ყოველდღიური 
მოვალეობა და სხვა) შეძლებისდაგვარად უნდა იყოს 
დაძლევადი.

2. მომზადება მონაწილეობისთვის: ადამიანები მზად უნდა 
იყვნენ პროცესში აქტიური მონაწილეობის მისაღებად.

2.1. შესაბამის შემთხვევებში, მონაწილეებს უნდა ჰქონ-
დეთ შეხვედრებზე მხარდამჭერის დასწრების შესაძ-
ლებლობა.

2.2. მონაწილეებს უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია პროცესის 
განვითარების შესახებ; რათა მოემზადონ სათანადოდ 
და ჩამოყალიბდნენ, თუ რისი თქმა სურთ და როგორ.

პრინციპი 4. აღდგენითი ღირებულებები და დადებითი შე-
დეგები მიიღწევა მონაწილეთა შორის ორმხრივი დიალოგის 
გამართვის და მოქმედებაზე შეთანხმების გზით. ადამიანებს 
სურთ ზიანის გამოსწორება და საკითხის მოგვარება. დი-
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ალოგი მოიცავს საუბარს ურთიერთგაგების და მოქმედების 
შეთანხმების მისაღწევად. სპეციალისტის მთავარი ამოცანაა 
დიალოგის შენარჩუნება და პროცესის მონაწილეთა მოდერა-
ცია ძირითადი წესების შესაბამისად.

3. კომუნიკაცია მონაწილეთა შორის:

3.1. აღდგენითი პროცესის ფორმა უნდა იქნეს შერჩეული 
და მორგებული მონაწილეთა საჭიროებებზე, უნარებ-
სა და კულტურაზე.

3.2. თითოეულ მონაწილეს უნდა ჰქონდეს საკმარისი მხარ-
დაჭერა, რათა შეძლონ ზიანთან ან საქმესთან დაკავ-
შირებული გამოცდილების გაზიარება ისე, როგორც 
ეს მათ სურთ.

3.3. მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ მონაწილეს ჰქონ-
დეს შესაძლებლობა, გამოხატოს ემოცია, საჭიროებე-
ბი და დასვას კითხვები თავისუფლად.

3.4. კომუნიკაცია მონაწილეთა შორის უნდა იყოს ურ-
თიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული.

3.5. შეთანხმება დაფუძნებული უნდა იყოს ზიანის ან საქ-
მის ორმხრივ გაგებასა და ვალდებულებაზე, რომელ-
საც ეს გაგება წარმოშობს. ფოკუსირებული უნდა იყოს 
ქმედებაზე, პასუხისმგებლობასა და ვადებზე.

პრინციპი 5. აღდგენით პროცესებში შეთანხმებული მოქმედე-
ბები უნდა განხორციელდეს ზედმიწევნით.

იმისათვის, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულების მიმართ არ-
სებობდეს ნდობა მონაწილეებისა და საზოგადოების მხრიდან, 
შეთანხმებები უნდა იყოს ცალსახად ღირსეული. ეს მოითხოვს 
პერსონალურ პასუხისმგებლობას, საზოგადოების მხარდაჭე-
რასა და ანგარიშვალდებულების გააზრებას.

4. მიღწეული ქმედების განხორციელება და გადახედვა

4.1. შეთანხმებულ ქმედებებზე პასუხისმგებელმა პირებმა 
უნდა მიიღონ საჭირო მხარდაჭერა.
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4.2. უნდა დაიგეგმოს პროგრესის გადახედვის შესაძლებ-
ლობა.

4.3. მხარდაჭერა უნდა მიიღონ პირებმა, ვინც არ ასრუ-
ლებს საკუთარ ვალდებულებებს, რათა გახდნენ ანგა-
რიშვალდებულნი.

როგორ უზრუნველვყოთ პრაქტიკის საუკეთესო  
სტანდარტები ადამიანებისთვის?

1. შესავალი

აღდგენითი მართლმსაჯულების სფერო შეიცავს, ერთი მხრივ, 
პრაქტიკისთვის მზარდ კონტექსტებს, მეორე მხრივ, პროცესების შე-
დეგობრივ ფართო სპექტრს. გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის ის, 
რომ აღდგენითი პროცესი ესადაგებოდეს მონაწილეების საჭირო-
ებებს, მათ უნარებსა და კულტურას.

აღდგენითი მართლმსაჯულება უწყვეტად ვითარდება, ახალი გა-
მოწვევების წინაშე დგება და ინოვაციურ მიდგომებს სრულყოფს. ამი-
ტომ, პრაქტიკის სტანდარტები პროგრესულ ცვლილებებს არ უნდა 
ჩამორჩეს და რეგულარულად უნდა გადაიხედოს. ამ პროცესის წარ-
მართვა, ევროპის აღდგენითი მართლმსაჯულების ფორუმის, ღირე-
ბულებებისა და სტანდარტების კომიტეტის მანდატის ნაწილია.

სტანდარტებმა უნდა გაუადვილონ მუშაობა სპეციალისტებს და 
მენეჯერებს. აუცილებელია, მუდმივად იყოს დაცული ბალანსი მხარე-
ების უფლებებსა და ინტერესებს შორის. სტანდარტების ზედმიწევნით 
დაცვამ უნდა უზრუნველყოს მაღალი ხარისხის პროცესის წარმართვა.

სტანდარტები არ არის წარმოდგენილი სავალდებულო ჩამონათ-
ვალის სახით, რომელთა დაცვა შეიძლება გორმალური იყოს. ისინი 
კითხვარის ფორმატშია მოქცეული, ცნობიერი და უკუკავშირზე და-
ფუძნებული პრაქტიკის წასახალისებლად. კითხვების რელევანტუ-
რობა დამოკიდებული იქნება კონტექსტსა და პროცესის სახეობაზე.

2. აღდგენითი პროცესის ორგანიზება

2.1 იყო თუ არა უზრუნველყოფილი აღდგენითი პროცესის უსაფ-
რთხო, დახურულ და კონფიდენციალურ გარემოში ჩატარე-
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ბა? იყო თუ არა პროცესის გამართვის თარიღი და დრო მო-
სახერხებელი მონაწილეებისთვის?

2.2 იყო თუ არა გამოჩენილი სიფრთხილე მონაწილეების ჩართუ-
ლობასა და აღდგენით პროცესში მიპატიჟებაზე?

2.3 იყო თუ არა დაცული შესაბამისი კრიტერიუმები მონაწილის 
პროცესიდან გარიცხვის შემთხვევაში?

2.4 იყო თუ არა აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესში ჩარ-
თვა მონაწილეების თავისუფალი ნებით განპირობებული? 
ჰქონდათ თუ არა მონაწილეებს ინფორმაცია აღდგენითი 
პროცესის მიზნის, ზოგადი წესებისა და მასში მონაწილე-
ობით დამდგარი შედეგის შესახებ?

2.5 იცოდნენ თუ არა მონაწილეებმა, რომ პროცესის განმავლო-
ბაში ნებისმიერ დროს შესაძლებელია აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროცესში მონაწილეობაზე უარის თქმა.

2.6 იცოდნენ თუ არა მონაწილეებმა, რომ მათ მხარდამჭერებს 
აღდგენით პროცესზე დასწრების უფლება ჰქონდათ?

2.7 აიღო თუ არა სპეციალისტმა პასუხისმგებლობა აღდგენითი 
პროცესის უსაფრთხოებაზე?

2.8 ხომ არ დარჩა პასუხგაუცემელი გამოწვევა მონაწილეობის 
მიღების თაობაზე?

2.9 იყო თუ არა აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესისთვის 
შერჩეული ფორმა და გარემო მონაწილეების საჭიროებებზე, 
მათ უნარებსა და კულტურაზე მორგებული?

2.10   იყვნენ თუ არა მზად მონაწილეები პროცესში აქტიური ჩარ-
თულობისთვის?

3. პროცესის წარმართვა

3.1 წარიმართა თუ არა პროცესი ყველასთვის უსაფრთხო გარე-
მოში?

3.2 წარიმართა თუ არა პროცესი სამართლიანად? მიეცათ თუ არა 
მონაწილეებს თანასწორი ჩართულობის შესაძლებლობა, მე-
ორე მხარის დომინირების გარეშე?
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3.3 გათვალისწინებულ იქნა თუ არა მონაწილეების განსხვავებუ-
ლი საჭიროებები, უნარები და კულტურა?

3.4 ჰქონდა თუ არა დამნაშავეს საკუთარ ქმედებაზე პასუხისმ-
გებლობის აღების შესაძლებლობა?

3.5 ჰქონდათ თუ არა მონაწილეებს დიალოგში შესვლის შესაძ-
ლებლობა?

3.6 ჰქონდათ თუ არა მონაწილეებს საკუთარი გრძნობებისა და 
პირადი პერსპექტივების გამოხატვის შესაძლებლობა?

3.7 შეუწყო თუ არა ხელი ფასილიტატორმა პროცესში გულწრ-
ფელ და მოკრძალებულ დიალოგს?

3.8 განსჯიდა თუ არა ფასილიტატორი პროცესში?

3.9 მიღწეულ იქნა თუ არა შეთანხმება ნებაყოფლობით? შეიცავ-
და თუ არა შეთანხმება მხოლოდ დასაშვებ და ზომიერ ვალდე-
ბულებებს?

3.10 გამოხატავდა თუ არა შეთანხმება მონაწილეების იდეებს? შე-
იკავა თუ არა თავი ფასილიტატორმა იდეებისა და შეთავაზე-
ბების გაკეთებისგან?

3.11 იყვნენ თუ არა მონაწილეები გულწრფელნი ნებაყოფლობით 
ნაკისრ ვალდებულებებში?

3.12 მიიღეს თუ არა მონაწილეებმა ადეკვატური მხარდაჭერა ნა-
კისრი ვალდებულებების შესასრულებლად?

3.13 გამოყენებულ იქნა თუ არა მონიტორინგის, განხილვისა და ან-
გარიშვალდებულების ეფექტიანი სისტემა?

4. შედეგები

4.1 აიღო დამნაშავემ ზიანის მიყენებაზე პასუხისმგებლობა?

4.2 სრულად იქნა გამოკვლეული ზიანის ზემოქმედება?

4.3 იყვნენ თუ არა მონაწილეები გულწრფელნი ზიანის, მისი მი-
ზეზებისა და შედეგის წარმოჩენაში?
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4.4 დაკმაყოფილდა თუ არა მონაწილეების საჭიროებები?

4.5 დაცულ იქნა თუ არა კონფიდენციალურობის პრინციპი ძირი-
თადი წესებისა და ეროვნული სამართლის შესაბამისად?

4.6 იყო თუ არა შეთანხმებული მოქმედება ნებაყოფლობითი და 
სპეციფიკური, გაზომვადი, მიღწევადი, მონაწილეთა მიერ 
წამოჭრილ საკითხებთან მიმართებით? იყო თუ არა შეთანხ-
მებული დრო საკმარისი წამოჭრილი საკითხების განსახილ-
ველად?

4.7 დაუჭირეს თუ არა მხარი დამნაშავეს და დააკისრეს თუ არა 
მას პასუხისმგებლობა მის მიერ აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის პროცესის განმავლობაში ნაკისრ ვალდებულებებზე?

4.8 გამოხატეს თუ არა მონაწილეებმა პროცესის და მისი შედეგის 
მიმართ კმაყოფილების გრძნობა?

5. სპეციალისტების მოლოდინები

5.1 სპეციალისტებმა უნდა გამოხატონ თანაგრძნობა მონაწილე-
ების ტანჯვისა და დარდის მიმართ, გაითვალისწინონ თითო-
ეული ადამიანის მოთხოვნილებისა და სურვილების სპეციფი-
კური ბუნება და მოწოდებული იყვნენ პოზიტიური შედეგის 
მიღწევაზე.

5.2 სპეციალისტებმა არ უნდა განსაჯონ და თავი უნდა შეიკავონ 
შეთანხმებაზე დომინანტური გავლენის მოხდენისგან.

5.3 სპეციალისტებს უნდა ჰქონდეთ კარგი კომუნიკაციისა და 
მოსმენის უნარი.

5.4 სავალდებულოა, რომ სპეციალისტები იყვნენ კომპეტენტურ-
ნი საკუთარ საქმიანობაში და მუდმივად ეძებდნენ საქმის სიღ-
რმისეული შესწავლისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობებს.

5.5  სპეციალისტები პასუხისმგებელნი არიან პროცესის წარმარ-
თვასა და შეთანხმების მიღწევაზე.
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6. აღდგენითი მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ორგანი-
ზაციების მოლოდინები

6.1 აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესი უნდა იყოს ინფორ-
მატიული და ეფუძნებოდეს კვლევებს, მუდმივად უნდა შეფას-
დეს ხარისხისა და ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად.

6.2 ორგანიზაციებმა პატივი უნდა სცენ აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების პროცესების ღირებულებებისა და პრინციპების ერ-
თობლიობას.

6.3 აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესი უნდა წარიმართოს 
გამოცდილი სპეციალისტების მიერ, რომლებმაც მონაწილე-
ობა მიიღეს ხარისხიან ტრენინგში, რომელიც, თავის მხრივ, 
აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესებზეა მორგებული.

6.4 ორგანიზაციებმა დამწყებ სპეციალისტებს უნდა შესთავაზონ 
შესაძლებლობა, პროცესის თანაფასილიტატორების მეშვე-
ობით, სხვა, უფრო გამოცდილ ფასილიტატორებთან ერთად, 
აიმაღლონ საკუთარი გამოცდილება.

6.5 ორგანიზაციებმა უნდა უზრუნველყონ სპეციალისტების მეთ-
ვალყურეობა და მათთვის შესაბამისი რჩევების მიცემა სპეცი-
ფიკურ შემთხვევებში.

6.6 ორგანიზაციებმა უნდა უზრუნველყონ უსაფრთხო გზები სა-
ჩივრებისთვის და სასურველია, გაუმკლავდნენ მათ აღდგენი-
თი მეთოდებით.

6.7 სპეციალისტებმა მუდმივად უნდა გააანალიზონ და ისწავლონ 
საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე, რაშიც მათ მხარდა-
ჭერა უნდა გაეწიოთ, ერთი მხრივ, ტრენინგების და, მეორე 
მხრივ, ხელმძღვანელების დახმარებით.

6.8 აღდგენითი მართლმსაჯულების სფერო მოითხოვს სპეცი-
ალისტების გადამზადებას სპეციფიკურ ცოდნასა და უნარებ-
ში.

6.9 ორგანიზაციებმა უნდა მიიღონ აუცილებელი ზომები იმისთ-
ვის, რომ აღდგენითი პროცესები დასრულდეს მაქსიმალურად 
შედეგიანად და შეთანხმებულ ვადაში.
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7. აღდგენითი მართლმსაჯულების სამართლებრივი ჩარჩოები

7.1 აღდგენითი მართლმსაჯულების პოლიტიკა და საკანონმდებ-
ლო რეგულაციები გაჯერებული უნდა იყოს აღდგენითი ღი-
რებულებებით და აქტიურად უნდა შეუწყოს ხელი მისი პრინ-
ციპების განხორციელებას.

7.2 აღდგენითი მართლმსაჯულების სამართლებრივმა ჩარჩომ და 
ინსტიტუციურმა მოწყობამ უნდა უზრუნველყოს, რომ აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულების პროცესები განხორციელდეს უკომ-
პრომისოდ, აღდგენითი მართლმსაჯულების ძირითადი ღირე-
ბულებებისა და ფასეულობების დაცვით.

7.3 აღდგენითი მართლმსაჯულების ორგანიზაციებს უნდა ჰქონ-
დეთ ფუნქციონირებისთვის საჭირო სტაბილური დაფინანსე-
ბა.
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ავტორების შესახებ

ივო ერცენი ლუვენის (ბელგია) უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის 
პროფესორ ემერიტუსია. ის სამეცნიერო ხარისხებს ფლობს ფსიქო-
ლოგიაში, სამართალსა და კრიმინოლოგიაში. 2001-2019 წლებში ივო 
ერცენი ხელმძღვანელობდა „აღდგენითი მართლმსაჯულების და 
ვიქტიმოლოგიის“ კვლევებს ლუვენის კრიმინოლოგიის ინსტიტუტში 
(LINC). მისი კვლევისა და სწავლების ძირითადი მიმართულებებია 
ვიქტიმოლოგია, პენოლოგია და აღდგენითი მართლმსაჯულება. მისი 
ხელმძღვანელობით განხორციელდა არაერთი კვლევა და პროექტი 
პენიტენციური სისტემის, სასჯელების და ალტერნატიული ღონისძი-
ებების, სხვადასხვა ინსტიტუციაში აღდგენითი მართლმსაჯულების 
მიდგომების გამოყენების, დაზარალებულების საჭიროებების, სერვი-
სების და კანონმდებლობის შესახებ.

ივო ერცენი 2000-2004 წლებში იყო აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის ევროპული ფორუმის (EFRJ) თავმჯდომარე. წლების განმავლო-
ბაში ის არის გაეროს, ევროპის საბჭოს, ეუთოსა და ევროკავშირის 
ექსპერტი. ასევე არის ევროპული FP7-პროექტის „ალტერნატივა“ 
(2012-2016) ინიციატორი და კოორდინატორი. პროექტი გულისხმობს 
მართლმსაჯულებისა და უსაფრთხოების ალტერნატიული გაგების 
განვითარებას. ივო ერცენი არის „აღდგენითი მართლმსაჯულების 
საერთაშორისო ჟურნალის“ მთავარი რედაქტორი. 2015 წლიდან პრო-
ფესორი ივო ერცენი საქართველოში აღდგენითი მართლმსაჯულების 
განვითარებას დაუღალავი მხარდამჭერია. 

ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ჯანა (და-
რეჯან) ჯავახიშვილი ხელმძღვანელობს ადიქციის კვლევების ინს-
ტიტუტს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2019 წლის იანვრიდან, 
ორი წლის ვადით, იგი არჩეულ იქნა ევროპის ფსიქოტრავმის კვლევის 
საზოგადოების (ESTSS) პრეზიდენტად. აქვს ფსიქოლოგიური ტრავ-
მის კვლევისა და მკურნალობის და კონფლიქტის ტრანსფორმაციის 
საკითხებზე მუშაობის მდიდარი გამოცდილება. იგი საქართველოში, 
სომხეთში, აზერბაიჯანში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რუ-
სეთში, ინგლისსა და ნორვეგიაში გამოცემული არაერთი ქართულ-, 
რუსულ- და ინგლისურენოვანი წიგნისა და სამეცნიერო სტატიის ავ-
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ტორი, თანაავტორი და თანარედაქტორია. ის აღდგენითი მართლმ-
საჯულების დანერგვის მხარდამჭერია საქართველოში და წლებია  ამ 
კუთხით თანამშრომლობს ევროკავშირის პროექტებსა და სხვა ჩარ-
თულ უწყებებთან. 

ლადო ჯავახიშვილი სამართლის და საჯარო მართვის მაგისტრის 
აკადემიურ ხარისხს ფლობს. იგი 2013 წლიდან მუშაობდა იუსტიციის 
სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრში, სადაც სხვადასხვა 
პერიოდში ხელმძღვანელობდა განრიდებისა და აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროგრამებს, მათ შორის სისხლის სამართლის მედიაციის 
მიმართულებას, აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშ-
რომლობით განხორციელებულ არაერთ პროექტს. 2020 წლიდან მან 
მუშაობა გააგრძელა სსიპ დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო 
სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში, სა-
დაც ხელმძღვანელობს, აღდგენითი მართლმსაჯულების, განრიდე-
ბის, სისხლის სამართლის მედიაციის, სისხლის სამართლის მართლ-
მსაჯულების სისტემაში რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის, 
არასრულწლოვანთა რეფერირებისა და დანაშაულის პრევენციის მი-
მართულებებს. ლადო ჯავახიშვილი ასევე არის მიწვეული ექსპერტი 
და ტრენერი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების და აღდგენი-
თი მართლმსაჯულების საკითხებზე, სოციალური სფეროს და იური-
დიული პროფესიის სხვადასხვა თემებზე საქართველოს იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრში და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში. 
იგი ასევე არის მედიატორთა მომზადების სპეციალური, სასერთიფი-
კატო, კურსის სახელმძღვანელი

*  ეს პუბლიკაცია გამოცემულია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრუ-
ლად პასუხისმგებელია ავტორი და არ ნიშნავს, რომ იგი ასახავს ევროკავშირის შეხე-
დულებებს









 
საქართველოს კანონი

 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი

კარი I
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და ზოგადი პრინციპები

თავი I

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და მისი მოქმედების სფერო

მუხლი 1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და მისი მიზანი

1. ეს კოდექსი ადგენს არასრულწლოვნის ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის, არასრულწლოვნის მონაწილეობით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის
საქმის წარმოების და სისხლის სამართლის პროცესის თავისებურებებს, სასჯელისა და სხვა ზომების
აღსრულების სპეციალურ წესებს.

2. ამ კოდექსის მიზანია მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
დაცვა, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია,
არასრულწლოვანი დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი მოწმის უფლებათა დაცვა,
არასრულწლოვანი დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი მოწმის მეორეული ვიქტიმიზაციისა და
არასრულწლოვანი დაზარალებულის ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილება, ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილება და მართლწესრიგის დაცვა.

3. ეს კოდექსი შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას, ბავშვის უფლებათა კონვენციას,
საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს.

მუხლი 2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მოქმედების სფერო და გამოყენების წესი,
კანონის ანალოგია

1. ეს კოდექსი გამოიყენება კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის, არასრულწლოვანი
დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობისას. ამ კოდექსის 38-ე–48-ე მუხლებით (გარდა 42-ე
მუხლის პირველი ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტისა და 46-ე მუხლისა) დადგენილი ნორმები ვრცელდება
აგრეთვე 18 წლიდან 21 წლამდე პირზე, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მან ჩაიდინა
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ნაკლებად მძიმე დანაშაული ან
მძიმე დანაშაული.

2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება ამ კოდექსით დადგენილი ნორმები.
იმ პირის მიმართ, რომელიც დანაშაულის ჩადენისას არასრულწლოვანი იყო და შემდეგ გახდა
სრულწლოვანი, გამოიყენება ამ კოდექსის მატერიალურ-სამართლებრივი ნორმები და საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ნორმები.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება საქართველოს სხვა ნორმატიული
აქტების დებულებებიც, თუ ისინი არ ეწინააღმდეგება ამ კოდექსს ან/და არასრულწლოვნისთვის
შეღავათს ითვალისწინებს.

4. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება ის საპროცესო ნორმა, რომელიც
მოქმედებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის დროს. თუ არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესის დაწყებისას პირი არასრულწლოვანი იყო და პროცესის დასრულებამდე
გახდა სრულწლოვანი, მის მიმართ პროცესის იმ ეტაპიდან, როცა ის სრულწლოვანი გახდა, გამოიყენება
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ნორმები.
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5. ამ კოდექსში ხარვეზის არსებობისას დასაშვებია კანონის ანალოგიის გამოყენება, თუ ამით არ
იზღუდება საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით
უზრუნველყოფილი ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები და თუ ეს არ ეწინააღმდეგება
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

6. ეს კოდექსი გამოიყენება აგრეთვე საქართველოს დროშით ან ამოსაცნობი ნიშნით საქართველოს
ფარგლების გარეთ მყოფ საჰაერო ან საზღვაო ხომალდზე ჩადენილი დანაშაულის მიმართ, თუ
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.

7. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა და შეთანხმებათა შესაბამისად, ეს კოდექსი
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზეც.

8. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში საპროცესო მოქმედების ჩატარების შესახებ სხვა
სახელმწიფოს სასამართლოს ან საგამოძიებო ორგანოს შუამდგომლობის საქართველოს ტერიტორიაზე
აღსრულებისას დასაშვებია შუამდგომლობის წარმომდგენი სახელმწიფოს კანონმდებლობის
გამოყენებაც, თუ ეს გათვალისწინებულია საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და
შეთანხმებებით და შეესაბამება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №750 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 3. ძირითად ტერმინთა განმარტება ამ კოდექსის მიზნებისათვის

1. არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი დაზარალებული, არასრულწლოვანი
მოწმე, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის
მიზნებისათვის არასრულწლოვნად ითვლება პირი, რომელსაც ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ჩადენის მომენტისათვის შეუსრულდა 16 წელი, მაგრამ არ შესრულებია 18 წელი,
ხოლო სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის მიზნებისათვის – პირი, რომელსაც დანაშაულის
ჩადენის მომენტისათვის შეუსრულდა 14 წელი, მაგრამ არ შესრულებია 18 წელი.

2. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის პირი, რომლის მიმართაც:

ა) არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მან ჩაიდინა საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული;

ბ) შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომლის თანახმად, მან ჩაიდინა
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 45-ე, 451 და 1002 მუხლებით, 116-ე
მუხლის მე-9 ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, 123-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, 150-ე მუხლის 22

 ნაწილით, 1533 მუხლის მე-2 ნაწილით, 1536 მუხლის მე-2 ნაწილით, 1552, 157-ე და 166-ე მუხლებით,
171-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 173-ე მუხლით, 1741 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 17415 მუხლის მე-4
ნაწილით, 1752, 1771 და 178-ე მუხლებით და 1811 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა;

გ) გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი ან ამ ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრების შესახებ
გადაწყვეტილება.   

3. პასუხისმგებლობის მინიმალური ასაკი – მინიმალური ასაკი, რომელიც სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობისათვის 14 წელია, ხოლო ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისათვის – 16 წელი.

4. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები − არასრულწლოვნის უსაფრთხოების, კეთილდღეობის,
ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარების, რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციისა და სხვა
ინტერესები, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტებისა და არასრულწლოვნის ინდივიდუალური
მახასიათებლების შესაბამისად, აგრეთვე მისი აზრის გათვალისწინებით განისაზღვრება.
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5. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი – არასრულწლოვნის მონაწილეობით
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის ან სისხლის სამართლის საქმის წარმოება, მათ შორის,
დანაშაულის გამოძიება, სისხლისსამართლებრივი დევნა, საქმის სასამართლოში განხილვა,
დანიშნული სასჯელის ან სხვა ზომის აღსრულება და რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია.

6. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირი/პროცესის მონაწილე პირი –
მოსამართლე, გამომძიებელი, პროკურორი, პოლიციელი, ადვოკატი, სოციალური მუშაკი, მედიატორი,
პრობაციის ოფიცერი, მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი, არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო დაწესებულების პერსონალი, შესაბამისი პატიმრობის დაწესებულების პერსონალი,
რომელიც მონაწილეობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში და რომელსაც გავლილი
აქვს სპეციალური მომზადება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში, ხოლო ამ მუხლის მე-2
ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევაში
– აგრეთვე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირი.

7. განრიდება – სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების ფორმა,
სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმი, რომლის მიზანია არასრულწლოვნის
სათანადო განვითარებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ახალი დანაშაულის თავიდან
აცილება.

8. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება – ღონისძიება, რომელიც კანონთან კონფლიქტში მყოფ
არასრულწლოვანს საშუალებას აძლევს, გააცნობიეროს ჩადენილი ქმედებისათვის საკუთარი
პასუხისმგებლობა, გამოასწოროს დანაშაულის შედეგები, აანაზღაუროს ზიანი ან/და შეურიგდეს
დაზარალებულს.

9. მედიაცია – კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს შორის დიალოგის
პროცესი, რომელსაც უძღვება მედიატორი და რომლის მიზანია არასრულწლოვნისა და
დაზარალებულის შერიგება და მათ შორის კონფლიქტის გადაწყვეტა. მედიაციის პროცესში
მონაწილეობს აგრეთვე არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი, ფსიქოლოგი, სოციალური
მუშაკი ან/და სხვა პირი. სურვილის შემთხვევაში ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება პროკურორსაც
შეუძლია.

10. მედიატორი – მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი მესამე მხარე, სათანადო კვალიფიკაციის მქონე
პირი, რომელიც არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს შორის შუამავლის როლს ასრულებს,
წარმართავს და კოორდინაციას უწევს მედიაციის პროცესს.

11. კანონიერი წარმომადგენელი − არასრულწლოვნის ახლო ნათესავი, მხარდამჭერი, მეურვე,
მზრუნველი, რომელიც არასრულწლოვნის ინტერესების დასაცავად არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობს და სარგებლობს არასრულწლოვნის უფლებებით, გარდა
იმ უფლებებისა, რომლებითაც, თვით ამ უფლებების ბუნებიდან გამომდინარე, შეიძლება მხოლოდ
არასრულწლოვანმა ისარგებლოს.

12. საპროცესო წარმომადგენელი – მოსამართლის, პროკურორის, გამომძიებლის მიერ დანიშნული
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს თანამშრომელი ან სხვა სანდო პირი, რომელიც ამ კოდექსის
50-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ახორციელებს წარმომადგენლობით
უფლებამოსილებას არასრულწლოვნის სახელით და მისი საუკეთესო ინტერესების დასაცავად.
საპროცესო წარმომადგენელი სარგებლობს იმავე უფლებებით, რომლებითაც კანონიერი
წარმომადგენელი.

13. არასრულწლოვანი დაზარალებული – არასრულწლოვანი, რომელსაც მორალური, ფიზიკური ან
ქონებრივი ზიანი მიადგა უშუალოდ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან დანაშაულის
შედეგად.

14. არასრულწლოვანი მოწმე – არასრულწლოვანი, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის საქმესთან ან სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია.

15. მეორეული ვიქტიმიზაცია − არასრულწლოვანი დაზარალებულისთვის /არასრულწლოვანი
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მოწმისთვის შესაძლო ზიანის მიყენება მისი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში
მონაწილეობის შედეგად.

16. ხელახალი ვიქტიმიზაცია − არასრულწლოვანი დაზარალებულისთვის ზიანის მიყენება ახალი
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან დანაშაულის შედეგად.

17. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება – არასრულწლოვანთა განსაკუთრებული
საჭიროებების შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და პერსონალით უზრუნველყოფილი,
განსაკუთრებულად დაცული დაწესებულება, რომელშიც ათავსებენ თავისუფლების აღკვეთით
მსჯავრდებულ არასრულწლოვნებს და სადაც უზრუნველყოფილია მათი მუდმივი მეთვალყურეობა.

18. რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია – არასრულწლოვანში პასუხისმგებლობის გრძნობის, სხვა
ადამიანთა უფლებების პატივისცემის გრძნობის ჩამოყალიბება და განვითარება, არასრულწლოვნის
ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი, ზნეობრივი და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა და მისი
მომზადება საზოგადოებაში ადგილის დასამკვიდრებლად.

19. ახლო ნათესავი – არასრულწლოვნის მშობელი, მშვილებელი, შვილი, მინდობით აღსაზრდელი,
პაპა, ბებია, და, ძმა, მეუღლე (მათ შორის, განქორწინებული).

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №750 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 ნოემბრის კანონი №3777 – ვებგვერდი, 20.12.2018წ.

თავი II

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ზოგადი პრინციპები

მუხლი 4. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობა

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში, უპირველეს ყოვლისა, გაითვალისწინება
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები.

მუხლი 5. დისკრიმინაციის აკრძალვა

აკრძალულია არასრულწლოვნის, აგრეთვე მისი კანონიერი წარმომადგენლის პირდაპირი და ირიბი
დისკრიმინაცია „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის
პირველი მუხლით გათვალისწინებული ნიშნით/ნიშნებით.

მუხლი 6. არასრულწლოვნის ჰარმონიული განვითარების უფლება

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვანს აქვს ფიზიკური, გონებრივი,
სულიერი, ზნეობრივი და სოციალური განვითარების უფლება.

მუხლი 7. თანაზომიერება

კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის მიმართ გამოყენებული ზომა ჩადენილი ქმედების
თანაზომიერი უნდა იყოს და მის პიროვნებას, ასაკს, საგანმანათლებლო, სოციალურ და სხვა
საჭიროებებს უნდა შეესაბამებოდეს.

მუხლი 8. ყველაზე მსუბუქი საშუალებისა და ალტერნატიული ზომის  პრიორიტეტულობა

1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში უპირატესობა საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის, საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის, პატიმრობის კოდექსისა და ამ კოდექსის
მიზნების მიღწევის ყველაზე მსუბუქ საშუალებას ენიჭება.
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document:3662187^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4193046^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4383719^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:2339687^DOCUMENT:1;^დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ
document:2339687^DOCUMENT:1;^დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ


2. არასრულწლოვნის მიმართ, პირველ რიგში, განიხილება განრიდების ან აღდგენითი
მართლმსაჯულების ღონისძიების გამოყენების შესაძლებლობა და ფასდება, სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის დაკისრებასა და სასჯელის გამოყენებაზე უკეთ უზრუნველყოფს თუ არა
განრიდება ან ღონისძიება არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილებას.

3. ნებისმიერი ზომა, რომელიც არასრულწლოვნის მიმართ საქმის სასამართლოში განხილვის ნაცვლად
გამოიყენება, არასრულწლოვნის უფლებებისა და სამართლებრივი გარანტიების დაცვას უნდა
ემსახურებოდეს.

მუხლი 9. პატიმრობა, როგორც უკიდურესი ღონისძიება

1. დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის თავისუფლების შეზღუდვა, თუ კანონით განსაზღვრული
მიზნის მიღწევა უფრო მსუბუქი ზომის გამოყენებით არის შესაძლებელი.

2. არასრულწლოვნის დაკავება, დაპატიმრება და მისთვის თავისუფლების აღკვეთა დასაშვებია
მხოლოდ როგორც უკიდურესი ღონისძიება, რომელიც შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით და
რეგულარული გადასინჯვის პირობით უნდა იქნეს გამოყენებული.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 10. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის მონაწილეობა

1. კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს აქვს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
პროცესში უშუალოდ ან/და კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით მონაწილეობის უფლება. მას აქვს
აგრეთვე უფლება, მოუსმინონ და გაითვალისწინონ მისი მოსაზრებები ასაკისა და განვითარების
დონის შესაბამისად.

2. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის ადვოკატს უფლება აქვს, არასრულწლოვნის
კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი თანხმობით, არასრულწლოვნის ნებისგან
დამოუკიდებლად შეიტანოს საჩივარი ან უარი თქვას მასზე, თუ ეს შეესაბამება არასრულწლოვნის
საუკეთესო ინტერესებს.

3. თუ არასრულწლოვნისა და მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან საპროცესო წარმომადგენლის
მოთხოვნები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, უპირატესობა იმ მოთხოვნას ენიჭება, რომელიც მეტად
შეესაბამება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

4. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის მონაწილეობით
განხორციელებული ქმედება უნდა შეესაბამებოდეს მისი აღქმისა და გაგების უნარებს.

[5. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში ქმედების არასრულწლოვნის მონაწილეობით
განხორციელებისას უფლებამოსილი ორგანო ვალდებულია არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია
მისი უფლებების, აგრეთვე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესისა და მისი შედეგების,
მხარდაჭერისა და გასაჩივრების მექანიზმების შესახებ. (ამოქმედდეს 2020 წლის 1 ივნისიდან)]

საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5015 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ.

მუხლი 11. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის გაჭიანურების დაუშვებლობა

1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი ყოველგვარი გაუმართლებელი გაჭიანურების
გარეშე უნდა მიმდინარეობდეს.

2. სასამართლო ვალდებულია კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმე
პრიორიტეტულად განიხილოს.

მუხლი 12. არასრულწლოვნის ნასამართლობა
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document:4595704^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


1. არასრულწლოვანს ნასამართლობა გაქარწყლებულად ეთვლება სასჯელის მოხდისთანავე, ხოლო
პირობით მსჯავრდებისას – გამოსაცდელი ვადის გასვლისთანავე.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შეღავათი არ მოქმედებს, თუ არასრულწლოვანი
კვლავ ჩაიდენს დანაშაულს. ასეთ შემთხვევაში არასრულწლოვანს ნასამართლობა გაუქარწყლდება:

ა) პირობით მსჯავრდებისას – გამოსაცდელი ვადის გასვლისთანავე;

ბ) თავისუფლების აღკვეთაზე უფრო მსუბუქი სასჯელით მსჯავრდებისას – სასჯელის მოხდიდან 6
თვის შემდეგ;

გ) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის
მოხდიდან 1 წლის შემდეგ;

დ) მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის მოხდიდან 3 წლის
შემდეგ;

ე) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის
მოხდიდან 5 წლის შემდეგ.

მუხლი 13. არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების დაცულობა

1. არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების დაცულობა უზრუნველყოფილია არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე.

2. არასრულწლოვნის ნასამართლობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის შესახებ
ინფორმაცია საჯარო არ არის. დაუშვებელია არასრულწლოვნის პერსონალური მონაცემების
გამჟღავნება და გამოქვეყნება, გარდა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

მუხლი 14. არასრულწლოვნისადმი ინდივიდუალური მიდგომა

1. არასრულწლოვნის მიმართ გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინება მისი ინდივიდუალური
მახასიათებლები: ასაკი, განვითარების დონე, ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების პირობები,
განათლება, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახური ვითარება და სხვა გარემოებები, რომლებიც
არასრულწლოვნის ხასიათისა და ქცევის თავისებურებების შეფასების და მისი საჭიროებების
განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა.

2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე პროცესის მწარმოებელი
პირი არასრულწლოვანს განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა მოეპყრას.

მუხლი 15. არასრულწლოვნის საპროცესო უფლებები

1. სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი
ბრალდებული/მსჯავრდებული/გამართლებული და დაზარალებული უზრუნველყოფილი არიან
უფასო იურიდიული დახმარებით, თუ საქმეში არ მონაწილეობს ამ არასრულწლოვნის მიერ აყვანილი
ადვოკატი (დაცვა შეთანხმებით). სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე
არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს შეუძლია ისარგებლოს ამ უფლებით, თუ იგი არის
გადახდისუუნარო ან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის XIX, XX და XXII თავებითა და 1441

−1443 მუხლებით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაულის საქმეზე გამოსაკითხი პირი/მოწმე.

11. 18 წლიდან 21 წლამდე ბრალდებული ან მსჯავრდებული სარგებლობს უფასო იურიდიული
დახმარების უფლებით.

2. სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი სარგებლობს
აგრეთვე შემდეგი უფლებებით:
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document:1561437^^პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
document:16426^part_149^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_159^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_182^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_765^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_765^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_765^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_765^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი


ა) მისი განვითარების შესატყვისი ფორმით ინფორმაციის მიღების უფლებით;

ბ) თარჯიმნის მომსახურების უფასოდ მიღების უფლებით – მისი მიღების საჭიროების შემთხვევაში;

გ) კანონიერი წარმომადგენლის ან საპროცესო წარმომადგენლის თანხლების უფლებით;

დ) საკონსულო დახმარების მიღების უფლებით;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით.
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კარი II

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი და ამ პროცესის მონაწილე პირები

თავი III

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირების სპეციალიზაცია

მუხლი 16. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზაცია

1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესს აწარმოებენ მხოლოდ არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პირები, გარდა საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა და 171-ე მუხლის მე-
2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. სრულწლოვანი პირის პროცესში მონაწილე
არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის მიმართ საპროცესო მოქმედებებს ახორციელებენ
მხოლოდ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პირები. თუ არასრულწლოვნის
მიმართ საპროცესო მოქმედება არასპეციალიზებულმა პირმა განახორციელა, მან ამის შესახებ
დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებულ პირს,
რომელმაც უნდა განაგრძოს პროცესი, ხოლო არასპეციალიზებული პირი დაუყოვნებლივ უნდა
ჩამოშორდეს არასრულწლოვნის მართლმსაჯულების პროცესს.

2. ამ კოდექსის მე-3 მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებულ პირს, გარდა იმავე მუხლის მე-2
ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევაში
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირისა, გავლილი უნდა
ჰქონდეს სპეციალური სწავლება არასრულწლოვანთან ურთიერთობის მეთოდიკასა და მასთან
დაკავშირებულ სხვა საკითხებში.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი და ამ პროცესის მონაწილე
პირების სპეციალიზაციის სტანდარტი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით,
ხოლო მოსამართლის შემთხვევაში – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით.
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მუხლი 17. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა

1. რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმეს
განიხილავს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული მოსამართლე, ხოლო თუ
საქმე კოლეგიურად განიხილება – სასამართლო კოლეგია, რომლის სულ მცირე ორი წევრი, მათ შორის,
კოლეგიის თავმჯდომარე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული მოსამართლეა.

2. სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს უზენაეს სასამართლოში კანონთან კონფლიქტში
მყოფი არასრულწლოვნის საქმეს განიხილავს სასამართლო პალატა, რომლის სულ მცირე ორი წევრი,
მათ შორის, პალატის თავმჯდომარე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული
მოსამართლეა.
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document:4215915^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:90034^part_143^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_143^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_144^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_202^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_202^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:4215915^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


3. თუ დაზარალებული არასრულწლოვანია, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს კოლეგიაში საქმის
კოლეგიურად განხილვისას, აგრეთვე სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს უზენაეს
სასამართლოში საქმის განხილვისას კოლეგიის/პალატის შემადგენლობაშია არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ერთი მოსამართლე.

მუხლი 18. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული გამომძიებელი და
პროკურორი

1. არასრულწლოვნის საქმეს იძიებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული
გამომძიებელი.

2. არასრულწლოვნის საქმეზე საპროკურორო საქმიანობას ახორციელებს არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პროკურორი.

მუხლი 19. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პოლიციელი

1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში არასრულწლოვნის საქმეს აწარმოებს
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პოლიციელი.

2. არასრულწლოვნის მიმართ „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ
მოქმედებებს ახორციელებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

მუხლი 20. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ადვოკატი

1. არასრულწლოვნის საქმეს აწარმოებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული
ადვოკატი, რომელიც ვალდებულია კანონით გათვალისწინებულ სხვა საბუთებთან ერთად
წარმოადგინოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში მისი სპეციალიზაციის დამადასტურებელი,
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ დამტკიცებული ფორმის დოკუმენტი.

2. იურიდიული დახმარების სამსახურში ფუნქციონირებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში
სპეციალიზებულ ადვოკატთა მუდმივმოქმედი ჯგუფი, რომელიც კანონით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში არასრულწლოვანს პირველი მოთხოვნისთანავე, უმოკლეს ვადაში უზრუნველყოფს
იურიდიული დახმარებით.

მუხლი 21. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული სხვა პირები

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობენ არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული სოციალური მუშაკი, მედიატორი, პრობაციის ოფიცერი,
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულების პერსონალი და შესაბამისი პატიმრობის დაწესებულების პერსონალი. ამ კოდექსით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობს
აგრეთვე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ფსიქოლოგი.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

თავი IV

არასრულწლოვანი მოწმე და არასრულწლოვანი დაზარალებული

მუხლი 22. არასრულწლოვანი მოწმის უფლება-მოვალეობათა არასრულწლოვან დაზარალებულზე
 გავრცელება

არასრულწლოვან დაზარალებულს ენიჭება ამ კოდექსით არასრულწლოვანი მოწმისათვის
მინიჭებული ყველა უფლება და ეკისრება მისთვის დაკისრებული ყველა მოვალეობა.
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მუხლი 23. არასრულწლოვანი მოწმის ინტერესების დასაცავად არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილე პირები

1. მეორეული ვიქტიმიზაციისა და ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან ასაცილებლად საპროცესო
მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირი/მოწმე მონაწილეობს, მისი კანონიერი
წარმომადგენელი ესწრება. არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს, საპროცესო
მოქმედების ჩატარებისას ჰყავდეს ადვოკატი. ამ კოდექსის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს,
ისარგებლოს უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით, საქმის სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლის, ხოლო გამოძიების სტადიაზე
− ბრალდების მხარის ინიციატივით, უზრუნველყოფილია საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის
მონაწილეობაც. ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და საპროცესო მოქმედების
დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას.

2. სამართალწარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი მოწმის კანონიერ წარმომადგენელს
უფლება აქვს:

ა) იცოდეს ბრალდებულისათვის წაყენებული ბრალდების არსი;

ბ) იცოდეს არასრულწლოვან მოწმესა და ბრალდებულს შორის არსებული ურთიერთობის შესახებ;

გ) მოთხოვნის შემთხვევაში მიიღოს ინფორმაცია ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის
ღონისძიების თაობაზე და ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ პატიმრობის
დაწესებულების/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დატოვების შესახებ, თუ ამით
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს რეალური საფრთხე არ ემუქრება.

3. საქმის სასამართლოში განხილვისას მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი
უფლებამოსილია არასრულწლოვანი მოწმის კანონიერ წარმომადგენელს აუკრძალოს საპროცესო
მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები
მოითხოვს.

4. იმ სისხლის სამართლის საქმეში, რომელშიც არასრულწლოვანი მოწმე ან არასრულწლოვანი
დაზარალებული მონაწილეობს, პროკურორის გადაწყვეტილებით, შესაძლებელია ჩაერთოს მოწმისა და
დაზარალებულის კოორდინატორი.

5. პროკურორი მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სისხლის სამართლის საქმეში ჩართვის
შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს არასრულწლოვანი მოწმის, არასრულწლოვანი დაზარალებულის
ინტერესების გათვალისწინებით.

6. როდესაც მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორისთვის ცნობილი გახდება მისი სისხლის
სამართლის საქმეში ჩართვის შესახებ, იგი დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეს არასრულწლოვან
მოწმეს, არასრულწლოვან დაზარალებულს მისი კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით.
არასრულწლოვან მოწმეს, არასრულწლოვან დაზარალებულს და მის კანონიერ წარმომადგენელს
უფლება აქვთ, უარი განაცხადონ მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორთან
თანამშრომლობაზე.

7. მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი:

ა) პროკურორთან წინასწარი კონსულტაციის შემდეგ არასრულწლოვან მოწმესა და არასრულწლოვან
დაზარალებულს ამ კოდექსით დადგენილი წესით, კანონიერი წარმომადგენლის ან/და ადვოკატის
თანდასწრებით ან მეშვეობით აწვდის საჭირო ინფორმაციას გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის
მიმდინარეობის შესახებ;

ბ) არასრულწლოვან მოწმესა და არასრულწლოვან დაზარალებულს მათთვის გასაგები ენით
განუმარტავს მათ უფლებებსა და მოვალეობებს და უხსნის გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის
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სამართლებრივ პროცედურებს;

გ) გამოძიების მიმდინარეობისას ესწრება არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი
დაზარალებულის მონაწილეობით ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებასა და საპროცესო მოქმედებას
მოწმის/დაზარალებულის ემოციური მხარდაჭერის მიზნით;

დ) საქმის სასამართლო განხილვისას ესწრება არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი
დაზარალებულის სასამართლოში დაკითხვისა და მათი მონაწილეობით მტკიცებულებათა
გამოკვლევის პროცესს მოწმის/დაზარალებულის ემოციური მხარდაჭერის მიზნით;

ე) არასრულწლოვან მოწმეს, არასრულწლოვან დაზარალებულს კანონიერი წარმომადგენლის ან/და
ადვოკატის თანდასწრებით ან/და მეშვეობით აწვდის ინფორმაციას მისთვის საჭირო იურიდიული,
ფსიქოლოგიური, სამედიცინო ან/და სხვა მომსახურების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში ეხმარება
შესაბამის ორგანოსთან/ორგანიზაციასთან დაკავშირებაში.

8. საქმის სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი
უფლებამოსილია, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, არასრულწლოვანი
გამოსაკითხი პირის/მოწმის გამოკითხვას/დაკითხვას არ დაასწროს არასრულწლოვანი გამოსაკითხი
პირის/მოწმის ის კანონიერი წარმომადგენელი, რომელიც იმავე საქმეში გამოსაკითხ პირად/მოწმედ
მონაწილეობს.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 24. არასრულწლოვანი მოწმის დაცვის ღონისძიებები

არასრულწლოვანი მოწმის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად მოსამართლე უფლებამოსილია
საკუთარი ინიციატივით, არასრულწლოვანი მოწმის, მისი კანონიერი წარმომადგენლის, ადვოკატის ან
პროკურორის შუამდგომლობით გამოიტანოს განჩინება:

ა) არასრულწლოვანი მოწმის გამოსახულების ან/და ხმის შემცვლელი მოწყობილობების გამოყენებით,
გაუმჭვირვალი ეკრანის მიღმა ან დისტანციურად დაკითხვის შესახებ;

ბ) სასამართლო სხდომამდე ბრალდებულის ადვოკატის მონაწილეობით არასრულწლოვანი მოწმის
დაკითხვის და დაკითხვის ვიდეოგადაღების შესახებ;

გ) სასამართლო სხდომის ნაწილობრივ ან სრულად დახურვის შესახებ;

დ) ბრალდებულის დროებით სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ, თუ
არასრულწლოვანი მოწმე უარს ამბობს ბრალდებულის თანდასწრებით ჩვენების მიცემაზე ან თუ
არსებული გარემოებები ცხადყოფს, რომ შეიძლება არასრულწლოვანმა მოწმემ ბრალდებულის
თანდასწრებით არ თქვას სიმართლე ან მოხდეს მისი მეორეული ვიქტიმიზაცია. ამ შემთხვევაში
სავალდებულოა საქმის სასამართლოში განხილვაში ბრალდებულის ადვოკატის მონაწილეობა.

მუხლი 25. ზიანის ანაზღაურებისა და კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება

განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლო არასრულწლოვან დაზარალებულს და მის კანონიერ
წარმომადგენელს აცნობებს საქმის სასამართლოში განხილვის შედეგებს და განუმარტავს მათ
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ზიანის ანაზღაურებისა და კომპენსაციის
მოთხოვნის უფლებას.

კარი III

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ზოგადი წესები
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თავი V

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ზოგადი წესები

მუხლი 26. არასრულწლოვანების დადგენა

1. თუ პირის სრულწლოვანების საკითხთან დაკავშირებით ბუნდოვანება არსებობს, გამომძიებელს,
პროკურორს ან მოსამართლეს მხარის შუამდგომლობით ან საკუთარი ინიციატივით დაუყოვნებლივ
გამოაქვს დადგენილება/განჩინება არასრულწლოვანების დადგენის შესახებ.

2. პირის ასაკი დგინდება ნებისმიერი ხელმისაწვდომი მტკიცებულების, მათ შორის, ოფიციალური
დოკუმენტის, სამედიცინო ან სოციალური შემოწმების შედეგად მომზადებული დასკვნის,
მშობლისაგან ან სხვა პირისაგან მიღებული ცნობის ან სხვა ინფორმაციის საფუძველზე.

3. თუ გაირკვა, რომ პირი არასრულწლოვანია, მაგრამ მისი სავარაუდო ან ზუსტი ასაკი ვერ დადგინდა,
ივარაუდება, რომ პირს არ შესრულებია 14 წელი სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის
მიზნებისათვის, ხოლო 16 წელი − ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მიზნებისათვის, ვიდრე
საპირისპირო არ დამტკიცდება.

4. თუ არასრულწლოვნის სავარაუდო ასაკი დადგინდა, სისხლისსამართლებრივი /ადმინისტრაციული
პასუხისმგებლობის საკითხის გადაწყვეტისას გაითვალისწინება მისი სავარაუდო ასაკის მინიმალური
ზღვარი.

მუხლი 27. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში

1. ამ კოდექსის მე-14 მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული ინდივიდუალური მახასიათებლები
გაითვალისწინება ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის საფუძველზე.

2. ამ მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებული ორგანო ინდივიდუალური შეფასების პროცესში
შეისწავლის არასრულწლოვნის განვითარების დონეს, ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების
პირობებს, განათლებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ოჯახურ ვითარებას და სხვა გარემოებებს,
რომლებიც მისი ხასიათისა და ქცევის თავისებურებების შეფასების და საჭიროებების განსაზღვრის
შესაძლებლობას იძლევა.

3. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში აისახება არასრულწლოვნის განსაკუთრებული
საჭიროებები, დანაშაულის/ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის რისკი და, შესაბამისად,
არასრულწლოვნის სათანადო განვითარებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისათვის
რეკომენდებული ღონისძიებები.

4. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება და გათვალისწინება სავალდებულოა სისხლის
სამართლის პროცესის შემდეგ სტადიებზე:

ა) განრიდების ღონისძიების განსაზღვრისას;

ბ) სასჯელის დანიშვნისას;

გ) საპატიმრო სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვისას;

დ) არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულებისას;

ე) პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის განხილვისას.

41. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება და გათვალისწინება სავალდებულოა აგრეთვე
იმ შემთხვევაში, როცა საქმე აკმაყოფილებს განრიდების საკანონმდებლო კრიტერიუმებს, თუმცა
პროკურორი არ იღებს გადაწყვეტილებას არასრულწლოვნის განრიდების შესახებ.
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5. პროკურორის დადგენილებით ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში შესაძლებელია მომზადდეს
და გათვალისწინებულ იქნეს სხვა დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენების შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების სტადიაზედაც, თუ სისხლის სამართლის საქმის მიმდინარეობა და ვადები
ამის შესაძლებლობას იძლევა.

6. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“, „ბ“ და „დ“ ქვეპუნქტებითა და 41 ნაწილით გათვალისწინებულ
სტადიებზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს ამზადებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − დანაშაულის პრევენციის,
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო (შემდგომ − სააგენტო),
ხოლო ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ სტადიებზე −
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
− სპეციალური პენიტენციური სამსახური (შემდგომ − პენიტენციური სამსახური).

7.  ამ მუხლის მე-4 და 41 ნაწილებით გათვალისწინებულ სტადიებზე ინდივიდუალური შეფასების
ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და სტანდარტი განისაზღვრება საქართველოს
იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 

8. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში, საჭიროებისამებრ, გაითვალისწინება არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე. სისხლის სამართლის პროცესის ყოველ
მომდევნო სტადიაზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადებისას მხედველობაში მიიღება
წინა ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში არსებული ინფორმაცია.

9. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სტადიაზე ინდივიდუალურ შეფასებას
სააგენტოს უფლებამოსილი პირი ახორციელებს შესაბამისი მოსამართლის მიმართვის საფუძველზე. 

10. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ სტადიებზე
ინდივიდუალური შეფასების განხორციელებისას სააგენტოს წარმომადგენელი უფლებამოსილია
დაუბრკოლებლად შეხვდეს არასრულწლოვან ბრალდებულს და ინდივიდუალური შეფასებისათვის
საჭირო ინფორმაცია მიიღოს ყველა ფიზიკური პირისაგან, სახელმწიფო და არასახელმწიფო
დაწესებულებისაგან.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3131 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 28. არასრულწლოვნის დაცვა

1. კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით დამოუკიდებლად შეარჩიოს და მოიწვიოს ადვოკატი.

2. თუ არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს/გამართლებულს ადვოკატი არ ჰყავს,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირი დაუყოვნებლივ მიმართავს
იურიდიული დახმარების სამსახურს მისთვის ადვოკატის დაუყოვნებლივ დანიშვნის მოთხოვნით.

მუხლი 29. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაზე/საპროცესო მოქმედებაზე დასწრების
უფლების მქონე პირები

1. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმე დახურულ სასამართლო სხდომაზე
განიხილება.

11. დახურულ სასამართლო სხდომაზე არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი
დაზარალებულის მონაწილეობით მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესს, არასრულწლოვანი
მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის სურვილის შემთხვევაში, ესწრება მოწმისა და
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document:3193208^DOCUMENT:1;^ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ
document:3193208^DOCUMENT:1;^ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ
document:4215915^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
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დაზარალებულის კოორდინატორი.

2. არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ საპროცესო მოქმედებას ესწრება მისი კანონიერი
წარმომადგენელი, ხოლო ამ კოდექსით დადგენილ შემთხვევებში − აგრეთვე არასრულწლოვნის
ადვოკატი, გარდა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8
ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა და 171-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა.

21. არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის მონაწილეობით ჩასატარებელ
საპროცესო მოქმედებას, არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის
სურვილის შემთხვევაში, ესწრება მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი.

22. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, საჭიროების შემთხვევაში, საქმის
სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე − ბრალდების მხარე
უზრუნველყოფს არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის
მონაწილეობას. ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და საპროცესო მოქმედების
დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას.

3. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვისას მოსამართლე,
ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი უფლებამოსილია არასრულწლოვნის კანონიერ
წარმომადგენელს აუკრძალოს საპროცესო მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები მოითხოვს.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 30. თარჯიმნისა და სხვა მომსახურება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში

1. არასრულწლოვანი უფასოდ სარგებლობს თარჯიმნის მომსახურებით, თუ მან არ იცის ან სათანადოდ
არ იცის სამართალწარმოების ენა ანდა მას არ შეუძლია ილაპარაკოს ამ ენაზე, გარდა საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა
და 171-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამ შემთხვევაში თარჯიმანი
ნებისმიერ საპროცესო მოქმედებას ესწრება.

2. არასრულწლოვანს უფლება აქვს, სასამართლო სხდომამდე ან საპროცესო მოქმედებამდე შეხვდეს
თარჯიმანს, რათა დადგინდეს, ესმით თუ არა მათ ერთმანეთის.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მონაწილე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
არასრულწლოვანი უფასოდ სარგებლობს აგრეთვე ყველა იმ მომსახურებით, რომლებიც მას საქმის
გასაცნობად და სამართალწარმოებაში მონაწილეობისათვის ესაჭიროება.

მუხლი 31. საკონსულო დახმარების მიღების უფლება

1. კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, უფლება აქვს,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე ისარგებლოს თავისი ქვეყნის
დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო დაწესებულების წარმომადგენლის დახმარებით.

2. თუ დაკავებული არასრულწლოვანი ან დაპატიმრებული არასრულწლოვანი უცხო ქვეყნის
მოქალაქეა, მისი დაკავების ან დაპატიმრების შესახებ უმოკლეს ვადაში და ნებისმიერ შემთხვევაში
არასრულწლოვნის დაკითხვამდე უნდა ეცნობოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს.
არასრულწლოვნის დაკავების ან დაპატიმრების თაობაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დაუყოვნებლივ ატყობინებს შესაბამისი ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო
დაწესებულებას.

3. თუ არასრულწლოვანი იმ ქვეყნის მოქალაქეა, რომელსაც საქართველოში დიპლომატიური
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წარმომადგენლობა ან საკონსულო დაწესებულება არ აქვს, ან თუ იგი საერთაშორისო დაცვის მქონე
პირია ან მოქალაქეობის არმქონე პირია, მას საშუალება უნდა მიეცეს, საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს მეშვეობით დაუკავშირდეს იმ ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას, რომელიც
მის ინტერესებს იცავს, ან ნებისმიერ ადგილობრივ ან საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომლის ამოცანაც
არის ასეთი არასრულწლოვნის დაცვა.

საქართველოს 2016 წლის 1  დეკემბრის კანონი №55 - ვებგვერდი, 15.12.2016წ. 

 მუხლი 32. ერთობლივი საქმიდან არასრულწლოვნის საქმის ცალკე გამოყოფა

1. თუ არასრულწლოვანს ბრალი ედება იმ დანაშაულის ჩადენაში, რომელშიც სრულწლოვანიც
იმხილება, არასრულწლოვნის საქმე შეძლებისდაგვარად ცალკე გამოიყოფა და ის სრულწლოვნისაგან
განცალკევებით გასამართლდება, თუ ამით საქმის გარემოებების ყოველმხრივ, სრულ და ობიექტურ
გამოკვლევას არსებითი დაბრკოლება არ შეექმნება.

2. არასრულწლოვანი სარგებლობს ამ კოდექსით დადგენილი გარანტიებით.

მუხლი 33. არასრულწლოვანი ბრალდებულის გამოძახება

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული გამოძახებული უნდა იქნეს მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან
იმ დაწესებულების ხელმძღვანელის მეშვეობით, რომელშიც მოთავსებულია არასრულწლოვანი, ხოლო
არასრულწლოვანი მოწმე/არასრულწლოვანი დაზარალებული − მისი კანონიერი წარმომადგენლის
მეშვეობით.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის ადვოკატს ან კანონიერ წარმომადგენელს გადაეცემა ან ეგზავნება
არასრულწლოვანი ბრალდებულის უწყების ასლი.

მუხლი 34. არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ძალის, სპეციალური საშუალებისა და ცეცხლსასროლი
იარაღის გამოყენების შეზღუდვა

1. აკრძალულია ძალისა და სპეციალური საშუალების გამოყენება არასრულწლოვნის დაკავებისას,
სასამართლოში წარდგენისას, მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების ან სასჯელის აღსრულებისას, გარდა
იმ შემთხვევებისა, როდესაც არასრულწლოვნის დასაკავებლად, მის მიერ თვითდაზიანების ან/და
სხვებისთვის ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად ყველა სხვა საშუალება გამოყენებულია, მაგრამ
უშედეგოდ, და კანონით განსაზღვრული ლეგიტიმური მიზანი სხვა, ნაკლები ზიანის გამომწვევი
საშუალებით ვერ მიიღწევა.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ძალისა და სპეციალური
საშუალების სახით დასაშვებია მხოლოდ ფიზიკური ძალის და ხელბორკილისა და შებორკვის სხვა
საშუალების გამოყენება, ხოლო ჯგუფური დაუმორჩილებლობის ან/და მასობრივი არეულობის
აღსაკვეთად, თავდასხმის მოსაგერიებლად და შეიარაღებული პირის დასაკავებლად შეიძლება
გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე ხელკეტი, შესაბოჭი ბადე, ცრემლსადენი გაზი ან/და წყალსატყორცნი.

3. არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ძალა და სპეციალური საშუალება:

ა) გამოყენებული უნდა იქნეს შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით;

ბ) გამოყენებული უნდა იქნეს კანონით განსაზღვრული ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად და,
შესაბამისად, გარემოებების თანაზომიერი უნდა იყოს;

გ) გამოყენებული არ უნდა იქნეს დამამცირებელი ან ღირსების შემლახავი ფორმით.

4. აკრძალულია არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც იგი შეიარაღებულია და პირდაპირ, უშუალო და იმწუთიერ საფრთხეს უქმნის
მესამე პირის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას და სხვა საშუალებებით ამ საფრთხის თავიდან აცილება
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შეუძლებელია. პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან არასრულწლოვნის
გაქცევისას ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება დაუშვებელია.

5. პირი, რომელმაც ამ მუხლის საფუძველზე ძალა ან/და სპეციალური საშუალება გამოიყენა, ამის
შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის უშუალო უფროსს და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი
დაწესებულების ხელმძღვანელს. ამ პირის უშუალო უფროსი დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფს
არასრულწლოვნის სამედიცინო შემოწმებას.

6. პირი, რომელმაც ძალა ან/და სპეციალური საშუალება გამოიყენა, ამის შესახებ დაუყოვნებლივ
ადგენს ოქმს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ამ ოქმში აღინიშნება გამოყენებული
ძალა ან/და სპეციალური საშუალება, მისი გამოყენების დასაბუთება და სხვა მონაცემები.

 7. ძალისა და სპეციალური საშუალების გამოყენების თითოეული შემთხვევა აღირიცხება შესაბამისი
დაწესებულების ოფიციალურ სააღრიცხვო ჟურნალში და ხელმისაწვდომია არასრულწლოვნისათვის,
მისი კანონიერი წარმომადგენლისა და ადვოკატისათვის, აგრეთვე სასამართლოსათვის და იმ
ორგანოსათვის, რომელიც ახორციელებს მონიტორინგს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.

8. სპეციალური საშუალების გამოყენების უფლება აქვს მხოლოდ სპეციალურად უფლებამოსილ პირს,
რომელსაც გავლილი აქვს შესაბამისი მომზადება.
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კარი IV

არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება და
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი საქმის სასამართლოში განხილვამდე

თავი VI

არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება

მუხლი 35. არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება
ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო

პირი თავისუფლდება არასრულწლოვანების პერიოდში ჩადენილი დანაშაულისათვის
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ გავიდა:

ა) 1 წელი იმ დანაშაულის ჩადენიდან, რომლისთვისაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის
კერძო ნაწილის მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ
აღემატება 2 წლით თავისუფლების აღკვეთას;

ბ) 3 წელი სხვა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან;

გ) 5 წელი მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან;

დ) 12 წელი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან.

მუხლი 36. არასრულწლოვნის სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლება გამამტყუნებელი განაჩენის
ხანდაზმულობის გამო

არასრულწლოვანი მსჯავრდებული თავისუფლდება სასჯელის მოხდისაგან, თუ კანონიერ ძალაში
შესული გამამტყუნებელი განაჩენი არ აღსრულებულა:

ა) 1 წელში იმ დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას, რომლისთვისაც საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის კერძო ნაწილის მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი
არ აღემატება 2 წლით თავისუფლების აღკვეთას;
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ბ) 3 წელში სხვა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას;

გ) 5 წელში მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას;

დ) 7 წელში განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას.

მუხლი 37. არასრულწლოვნის შეზღუდული შერაცხადობა

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან შეიძლება გათავისუფლდეს არასრულწლოვანი,
რომელიც დანაშაულის ჩადენის დროს შეზღუდული შერაცხადობის მდგომარეობაში იმყოფებოდა.

მუხლი 38. განრიდება

1. თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ არასრულწლოვანმა ნაკლებად მძიმე ან მძიმე
დანაშაული ჩაიდინა, პირველ რიგში, განიხილება განრიდების შესაძლებლობა და ფასდება,
უზრუნველყოფს თუ არა განრიდება არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილებას.

2. პროკურორი უფლებამოსილია ამ თავით დადგენილი წესით მიიღოს დასაბუთებული
გადაწყვეტილება სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების ან დაწყებული
სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტისა და განრიდების შესახებ.

3. პროკურორის მიერ განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, სასამართლოს მიერ საკუთარი
ინიციატივით განრიდების გამოსაყენებლად საქმის განხილვისას ან განრიდების გამოყენების შესახებ
მხარის დასაბუთებული შუამდგომლობის განხილვისას გაითვალისწინება არასრულწლოვნის
საუკეთესო ინტერესები, მის მიერ ჩადენილი ქმედების ხასიათი და სიმძიმე, არასრულწლოვნის ასაკი,
ბრალეულობის ხარისხი, მოსალოდნელი სასჯელი, არასრულწლოვნის მიერ მიყენებული ზიანი,
სისხლისსამართლებრივი დევნის პრევენციული გავლენა, დანაშაულისშემდგომი ქცევა,
არასრულწლოვნის მიერ  წარსულში ჩადენილი დანაშაული და ამ კოდექსის 27-ე მუხლის შესაბამისად
მომზადებული ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში.

მუხლი 39. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო

1. წინასასამართლო სხდომამდე განრიდების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პროკურორი.  

2. განრიდება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე საქმის სასამართლოში წარმართვის შემდეგ.
სასამართლო უფლებამოსილია განრიდების გამოსაყენებლად საკუთარი ინიციატივით ან მხარის
დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე გამოიტანოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება
წინასასამართლო სხდომაზე ან პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვის
სხდომაზე და საქმე დაუბრუნოს პროკურორს, რომელიც არასრულწლოვან ბრალდებულს განრიდებას
შესთავაზებს და, მისი თანხმობის შემთხვევაში, მიიღებს გადაწყვეტილებას განრიდების შესახებ. ამ
გადაწყვეტილების მიღებამდე სასამართლო მეორე მხარის პოზიციასაც ისმენს.

3. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში პროკურორი უფლებამოსილია
არასრულწლოვანთან გააფორმოს ხელშეკრულება განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ.
არასრულწლოვნის მიმართ განრიდებისა და განრიდება-მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესი,
აგრეთვე მხარეებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პირობები განისაზღვრება საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით. ამ ხელშეკრულების მოქმედების მაქსიმალური ვადა 1 წელია.

4. არასრულწლოვნისთვის განრიდებაზე უარის თქმის შემთხვევაში დგება გასაუბრების ოქმი,
რომელშიც აღინიშნება განრიდებაზე უარის თქმის მიზეზი. ამ ოქმს ხელს აწერენ პროკურორი და
არასრულწლოვანი ან/და მისი კანონიერი წარმომადგენელი.

5. პროკურორის მიერ განრიდებაზე უარის თქმის შემთხვევაში არასრულწლოვანს, მის კანონიერ
წარმომადგენელს ან ადვოკატს უფლება აქვს, განრიდების მოთხოვნით ზემდგომ პროკურორს
მიმართოს.
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საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 40. განრიდების გამოყენების წინაპირობები

განრიდების გამოყენება შესაძლებელია შემდეგ გარემოებათა ერთობლიობისას:

ა) არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები დასაბუთებული ვარაუდისთვის, რომ არასრულწლოვანმა
ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული ჩაიდინა;

ბ) არასრულწლოვანი ნასამართლევი არ არის;

გ) არასრულწლოვანი განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართული არ ყოფილა;

დ) არასრულწლოვანი დანაშაულს აღიარებს;

ე) პროკურორის/სასამართლოს შინაგანი რწმენით, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით, სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების ან დაწყებული
სისხლისსამართლებრივი დევნის გაგრძელების საჯარო ინტერესი არ არსებობს;

ვ) არასრულწლოვანი და მისი კანონიერი წარმომადგენელი განრიდების გამოყენებაზე წერილობით
ინფორმირებულ თანხმობას გამოხატავენ.

მუხლი 41. არასრულწლოვნის გარანტიები განრიდების დროს

1. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე არასრულწლოვანს, მის კანონიერ
წარმომადგენელს და ადვოკატს უნდა მიეწოდოთ დეტალური ინფორმაცია განრიდების არსის,
გამოყენების წესის, ხანგრძლივობის, შესაძლო პირობების და განრიდების ღონისძიებების
შეუსრულებლობის შედეგების შესახებ.

2. არასრულწლოვანს ზეპირად და წერილობით განემარტება, რომ განრიდებაზე თანხმობა
ნებაყოფლობითია და მას უფლება აქვს, ნებისმიერ სტადიაზე უარი თქვას განრიდებაზე.

3. განრიდების პროცესში არასრულწლოვნის მიერ დანაშაულის აღიარება და მის შესახებ მოპოვებული
ინფორმაცია არ შეიძლება სასამართლოში მის წინააღმდეგ იქნეს გამოყენებული.

მუხლი 42. განრიდების ღონისძიებები

1. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებით შეიძლება გათვალისწინებულ
იქნეს შემდეგი ღონისძიებები:

ა) არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება;

ბ) აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება, მათ შორის, განრიდება-მედიაციის პროგრამაში
ჩართვა;

გ) მიყენებული ზიანის სრულად ან ნაწილობრივ ანაზღაურება;

დ) უკანონოდ მოპოვებული ქონების სახელმწიფოსთვის გადაცემა;

ე) დანაშაულის იარაღის ან/და სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული ობიექტის სახელმწიფოსთვის
გადაცემა;

ვ) არასრულწლოვნისთვის მოვალეობის დაკისრება;

ზ) არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება.
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2. არასრულწლოვნის მიმართ ერთდროულად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს განრიდების რამდენიმე
ღონისძიება. განრიდების ღონისძიებები განისაზღვრება ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის
საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. განრიდების ღონისძიება გონივრული და ჩადენილი დანაშაულის თანაზომიერი უნდა იყოს.
განრიდების პროცესში დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის ისეთი მოვალეობის დაკისრება,
რომელიც იწვევს მისი ღირსებისა და პატივის შელახვას, ნორმალური სასწავლო პროცესისაგან და
ძირითადი სამუშაოსაგან მის მოწყვეტას, ზიანს აყენებს მის ფიზიკურ ან/და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას.

4. დაუშვებელია ჩადენილი ქმედებისათვის კანონით გათვალისწინებულ მინიმალურ სანქციაზე
მკაცრი განრიდების ღონისძიების გამოყენება.

მუხლი 43. არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება

არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება ნიშნავს მისთვის იმის განმარტებას, თუ რა ზიანი
გამოიწვია მისმა ქმედებამ და რა შედეგი მოჰყვება დანაშაულის განმეორებით ჩადენას.

მუხლი 44. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება

აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება შეიძლება მოიცავდეს არასრულწლოვნის განრიდება-
მედიაციის პროგრამაში ჩართვას, მის მიერ საზოგადოებისათვის სასარგებლო სამუშაოს უსასყიდლოდ
შესრულებას ან/და სხვა პროგრამას, რომელიც ხელს უწყობს არასრულწლოვნის მიერ ჩადენილი
დანაშაულის შედეგების გამოსწორებას.

მუხლი 45. არასრულწლოვნისთვის მოვალეობის დაკისრება

1. არასრულწლოვანს შეიძლება აეკრძალოს:

ა) განსაზღვრული ადგილის ან/და პირის/პირების მონახულება;

ბ) ბინადრობის ადგილის შეცვლა;

გ) დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში შინიდან გასვლა;

დ) ნებართვის გარეშე ქვეყნის ან შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის დატოვება;

ე) სხვა ისეთი ქმედება, რომელიც ხელს შეუშლის მის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას.

2. არასრულწლოვანს შეიძლება დაევალოს:

ა) სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოს დახმარებით საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის
დაწყება ან განახლება;

ბ) სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოს დახმარებით მუშაობის დაწყება;

გ) საგანმანათლებლო, აღმზრდელობითი ან/და სამკურნალო პროგრამის გავლა;

დ) თავისუფალი დროის განსაზღვრული ფორმით გამოყენება;

ე) სხვა ისეთი მოვალეობა, რომელიც ხელს შეუწყობს მის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილებას.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების კონტროლს უზრუნველყოფს
სააგენტო.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.
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მუხლი 46. არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება

1. არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება ნიშნავს განსაზღვრული დროით
არასრულწლოვნის მინდობით აღმზრდელისთვის გადაცემას სახლიდან მოშორებით და
მშობლებისაგან განცალკევებით, თუ არასრულწლოვნის სახლში და მშობლების გარემოცვაში
დატოვება მის მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის რისკს შეიცავს.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული განრიდების ღონისძიების განხორციელების
პროცესში შესაძლებელია არასრულწლოვნის მშობლების ჩართვაც, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №750 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

მუხლი 47. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების შესრულება

თუ არასრულწლოვანი შეასრულებს განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ
ხელშეკრულებით მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს, პროკურორი იღებს გადაწყვეტილებას
სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის თაობაზე.

მუხლი 48. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობა

1. განრიდების ღონისძიების შესრულებას ზედამხედველობს ამ კოდექსის 45-ე მუხლის მე-3 ნაწილში
მითითებული დაწესებულების წარმომადგენელი. თუ არასრულწლოვანი განრიდების ღონისძიებას
განზრახ არ ასრულებს, ამის შესახებ სოციალური მუშაკი აცნობებს პროკურორს, რომელიც,
აღნიშნულისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით, არასრულწლოვნის, მისი კანონიერი
წარმომადგენლის და სოციალური მუშაკის მოსაზრებების მოსმენის შემდეგ აუქმებს ან ძალაში ტოვებს
განრიდების შესახებ გადაწყვეტილებას, ცვლის განრიდების ღონისძიებას ან/და აგრძელებს
განრიდების ხელშეკრულების ვადას.

2. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების შემთხვევაში პროკურორი უფლებამოსილია
დასაბუთებული დადგენილებით გააუქმოს გადაწყვეტილება სისხლისსამართლებრივი დევნის
არდაწყების ან დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ და ახალი
დასაბუთებული დადგენილებით დაიწყოს ან განაახლოს სისხლისსამართლებრივი დევნა.

3. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების შემთხვევაში არასრულწლოვნის მიერ განრიდების
ღონისძიების შესასრულებლად განხორციელებული მოქმედებები სასჯელის დანიშვნისას
გაითვალისწინება.

თავი VII

არასრულწლოვნის დაკავება, გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა

 მუხლი 49. შეტყობინება არასრულწლოვნის დაკავებისთანავე

1. არასრულწლოვნის დამკავებელი პირი, გამომძიებელი, პროკურორი მისი დაკავებისთანავე იღებს
ყველა საჭირო ზომას, რათა არასრულწლოვნის მშობელს, ხოლო თუ ეს შეუძლებელია – სხვა ახლო
ნათესავს ან/და არასრულწლოვნის მიერ მითითებულ სხვა პირს დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს.

2. არასრულწლოვნის დამკავებელი პირი, გამომძიებელი, პროკურორი არასრულწლოვნის
სამართალდამცავ ორგანოში მიყვანისთანავე მის კანონიერ წარმომადგენელს აცნობებს
არასრულწლოვნის დაკავების შესახებ და მის ადგილსამყოფელს და განუმარტავს არასრულწლოვნის
დაკავების მიზეზს და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 38-ე მუხლის მე-2
ნაწილით გათვალისწინებულ უფლებებს.

3. თუ არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელთან დაკავშირება ვერ ხერხდება, პოლიციის
დაწესებულების ან სხვა სამართალდამცავი ორგანოს შესაბამისი თანამშრომელი ამის შესახებ
დაუყოვნებლივ ატყობინებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს.
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მუხლი 50. პროცესში საპროცესო წარმომადგენლის მონაწილეობა

1. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო გამომძიებლის, პროკურორის, მოსამართლის მიმართვის
საფუძველზე საპროცესო წარმომადგენლად ასახელებს თავისი თანამშრომლის კანდიდატურას.
გამომძიებელი, პროკურორი, მოსამართლე საპროცესო წარმომადგენლად ნიშნავს მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს მიერ წარმოდგენილ კანდიდატს ან სხვა სანდო პირს, თუ:

ა) პროცესში კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობა არასრულწლოვნის სამართალდამცავ
ორგანოში მიყვანიდან 1 საათის განმავლობაში შეუძლებელია;

ბ) არასრულწლოვანი არ ცხოვრობს კანონიერ წარმომადგენელთან ან/და უარს აცხადებს მასთან
დაკავშირებაზე ან პროცესში მის მონაწილეობაზე;

გ) კანონიერი წარმომადგენელი არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების საწინააღმდეგოდ
მოქმედებს;

დ) არასრულწლოვანი კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ჩადენილი დანაშაულის მსხვერპლია ან
თვითმხილველია;

ე) კანონიერი წარმომადგენელი იმავე დანაშაულის ჩადენაშია ბრალდებული;

ვ) კანონიერი წარმომადგენელი ხელმიუწვდომელია.

2. დაუშვებელია ოჯახურ დანაშაულთან დაკავშირებით სისხლის სამართალწარმოების პროცესში
არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენლად იმ პირის ჩართვა, რომელიც სავარაუდო მოძალადეა ან
რომლის მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით არსებობს ეჭვი ამ პირსა და მოძალადე ოჯახის წევრს
შორის არსებული ურთიერთობის ხასიათიდან გამომდინარე ან ინტერესთა კონფლიქტის სხვა
შემთხვევაში, აგრეთვე მისთვის/მათთვის არასრულწლოვნის მიერ მიცემული ჩვენების (გამოკითხვის
ოქმის, ახსნა-განმარტების) გაცნობა და გადაცემა.

3. სხვა სანდო პირი საპროცესო წარმომადგენლად ინიშნება არასრულწლოვნის მოსაზრების
გათვალისწინებით.

4. საპროცესო წარმომადგენელი უფლებამოსილია:

ა) პროცესის მწარმოებელი ორგანოს თანამდებობის პირთან გამოთქვას მოსაზრება არასრულწლოვნის
საჭიროებების შესახებ;

ბ) ურთიერთობა ჰქონდეს არასრულწლოვნის ახლო ნათესავთან, ადვოკატთან და მეგობართან;

გ) არასრულწლოვანს აცნობოს ჯანმრთელობის დაცვის, ფსიქოლოგიური ან სოციალური 
მომსახურებისა და მისი მიღების ხელმისაწვდომი საშუალებების შესახებ;

დ) არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია მისი საპროცესო სტატუსის, მის მიერ ჩვენების მიცემის
მნიშვნელობის, ხანგრძლივობისა და ფორმის, აგრეთვე დაკითხვის ჩატარების წესის შესახებ;

ე) არასრულწლოვანს აცნობოს სასამართლო მოსმენის დრო და ადგილი, აგრეთვე სხვა შესაბამისი
მოქმედებების ჩატარების და დაცვის ხელმისაწვდომი ღონისძიებების შესახებ;

ვ) არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია მის მიმართ გამოტანილი საპროცესო გადაწყვეტილების
გასაჩივრების წესის შესახებ;

ზ) არასრულწლოვნის დასახმარებლად განახორციელოს სხვა მოქმედებები.

მუხლი 51. დაკავებული არასრულწლოვნის დროებითი მოთავსების იზოლატორში ყოფნის პირობები
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დაკავებული არასრულწლოვანი დროებითი მოთავსების იზოლატორში სრულწლოვანთაგან
განცალკევებით თავსდება. მდედრობითი სქესისა და მამრობითი სქესის არასრულწლოვნები
ერთმანეთისგან განცალკევებით თავსდებიან.

მუხლი 52. არასრულწლოვნის გამოკითხვა და დაკითხვა

1. თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, არასრულწლოვნის გამოკითხვისას და
დაკითხვისას მოქმედებს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესი,
მაგრამ არ გაითვალისწინება იმავე კოდექსის 114-ე მუხლის მე-2 და მე-4 ნაწილებისა და 332-ე მუხლის
დებულებები.

2. არასრულწლოვანი შეიძლება გამოიკითხოს/დაიკითხოს, თუ მას შეუძლია სიტყვიერად ან სხვა
ფორმით გადმოსცეს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ინფორმაცია.

3. არასრულწლოვნის გამოკითხვა/დაკითხვა მისი კანონიერი წარმომადგენლისა და ადვოკატის
თანდასწრებით ტარდება. ამ კოდექსის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირი/მოწმე გამოკითხვის/დაკითხვის დროს
სარგებლობს უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით. არასრულწლოვნის
გამოკითხვისას/დაკითხვისას საპროცესო მოქმედების განმახორციელებელი პირი, არასრულწლოვნის
საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს ფსიქოლოგის მონაწილეობას.
ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და გამოკითხვის/დაკითხვის დროს
ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას. თუ არასრულწლოვანი არის სექსუალური
ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის საქმეზე გამოსაკითხი პირი/მოწმე ან მსხვერპლი, მისი
გამოკითხვისას/დაკითხვისას შეიძლება განხორციელდეს აუდიო- ან ვიდეოჩაწერა. სასამართლო
სხდომაზე შესაძლებელია არასრულწლოვნის მიერ მიცემული ჩვენების აუდიო- ან ვიდეოჩანაწერის
მოსმენა (დემონსტრირება).

4. 14 წლამდე ასაკის პირის გამოკითხვა/დაკითხვა შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ მისი კანონიერი
წარმომადგენლის თანხმობითა და თანდასწრებით. კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს,
გამოთქვას თავისი მოსაზრება და სასამართლოს ნებართვით დააზუსტოს 14 წლამდე ასაკის
პირისათვის დასმული შეკითხვა. 14 წლამდე ასაკის გამოსაკითხ პირს/მოწმეს განუმარტავენ მის
მოვალეობას, თქვას მხოლოდ სიმართლე, მაგრამ არ აფრთხილებენ ჩვენების მიცემაზე უარის
თქმისათვის და ცრუ ჩვენების მიცემისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის
დაკისრების თაობაზე.

5. არასრულწლოვნის დაკითხვისას შესვენებისათვის შესაფერისი ინტერვალის დასადგენად
მოსამართლე ითვალისწინებს არასრულწლოვნის ასაკს, განვითარების დონეს და სხვა გარემოებებს. თუ
არასრულწლოვანი არის სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის საქმეზე მოწმე ან
მსხვერპლი, დაკითხვათა რაოდენობა შეძლებისდაგვარად შეზღუდული უნდა იყოს და სისხლის
სამართლის პროცესის მიზნების მიღწევის აუცილებლობით უნდა იყოს განპირობებული.

6. არასრულწლოვანი არ შეიძლება გამოიკითხოს/დაიკითხოს 22:00 საათიდან 08:00 საათამდე.

7. არასრულწლოვანი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაფერისი საკვებითა და სასმელი წყლით
არანაკლებ ყოველ 4 საათში ერთხელ, 08:00 საათიდან 22:00 საათამდე, აგრეთვე საპირფარეშოთი
შეუზღუდავად სარგებლობის უფლებით.

8. საპროცესო მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი დაზარალებული მონაწილეობს, მისი
კანონიერი წარმომადგენელი და ადვოკატი ესწრებიან. საპროცესო მოქმედების განმახორციელებელი
პირი, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს აგრეთვე
საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის მონაწილეობას. ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის
საჭიროებებს და გამოკითხვის/დაკითხვის დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას.
საპროცესო მოქმედებას, არასრულწლოვანი დაზარალებულის სურვილის შემთხვევაში, ესწრება
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი.

9. საპროცესო მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირი/მოწმე მონაწილეობს, მისი
კანონიერი წარმომადგენელი ესწრება. არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს,
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საპროცესო მოქმედების ჩატარებისას ჰყავდეს ადვოკატი. ამ კოდექსის მე-15 მუხლის პირველი
ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს,
ისარგებლოს უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით. საპროცესო მოქმედების
განმახორციელებელი პირი, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით,
უზრუნველყოფს აგრეთვე საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის მონაწილეობას. ფსიქოლოგი აფასებს
არასრულწლოვნის საჭიროებებს და გამოკითხვის/დაკითხვის დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ
მხარდაჭერას. საპროცესო მოქმედებას, არასრულწლოვანი მოწმის სურვილის შემთხვევაში, ესწრება
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი.

10. საქმის სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი
უფლებამოსილია არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის ან არასრულწლოვანი
დაზარალებულის კანონიერ წარმომადგენელს განჩინებით/დადგენილებით აუკრძალოს საპროცესო
მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები
მოითხოვს.

11. ოჯახურ დანაშაულთან, ქალთა მიმართ ძალადობასთან ან/და ოჯახში ძალადობასთან
დაკავშირებით დაუშვებელია არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის და არასრულწლოვანი
დაზარალებულის გამოკითხვა/დაკითხვა, აგრეთვე დამცავი ან შემაკავებელი ორდერის გამოცემისას და
არასრულწლოვნის მიმართ ძალადობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკის მიერ არასრულწლოვნის
განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში
ძალადობის არასრულწლოვანი მსხვერპლის გამოკითხვა/დაკითხვა (მისგან ახსნა-განმარტების მიღება)
მოძალადე მშობლის (მშობლების) ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის თანდასწრებით.

საქართველოს 2015 წლის 18 დეკემბრის კანონი №4679 - ვებგვერდი, 29.12.2015წ. 

საქართველოს 2016 წლის 22 ივნისის კანონი №5453 - ვებგვერდი, 12.07.2016წ.

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №769 - ვებგვერდი, 25.05.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 53. ცალკეული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების თავისებურებანი

1. ჩხრეკა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც არასრულწლოვნის სხეულის შიგნით
შემოწმებას ან მისი სხეულიდან ნივთის ამოღებას გულისხმობს, შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ
სასამართლოს განჩინებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არასრულწლოვნის ჯანმრთელობას ან
სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 112-ე მუხლის მე-5 ნაწილით დადგენილი წესი.

2. არასრულწლოვნის სხეულიდან ნივთის ამოღება უნდა განხორციელდეს სამედიცინო საქმიანობის
ლიცენზიის/ნებართვის მქონე დაწესებულებაში სერტიფიცირებული, იმავე სქესის ექიმის ან ექთნის
მონაწილეობით და არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის, ხოლო არასრულწლოვნის
სურვილის შემთხვევაში – აგრეთვე ადვოკატის თანდასწრებით.

3. ჩხრეკა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც არასრულწლოვნის ნაწილობრივ ან მთლიანად
გაშიშვლებას გულისხმობს, შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ სასამართლოს განჩინებით,
არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის, ხოლო არასრულწლოვნის სურვილის შემთხვევაში –
აგრეთვე ადვოკატის თანდასწრებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 112-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული
გადაუდებელი აუცილებლობა.

4. ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგამოძიებო
მოქმედების ჩამტარებელი პირი იმავე სქესის უნდა იყოს, რომელი სქესისაც არის არასრულწლოვანი.

5. ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საკითხს მოსამართლე
წყვეტს ზეპირი მოსმენის გარეშე, შესაბამისი შუამდგომლობის შეტანიდან არაუგვიანეს 12 საათისა.
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document:3108367^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3320020^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3663603^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4193046^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4215915^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:90034^part_135^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_135^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_135^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_135^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი


6. მოსამართლის განჩინებაში აღნიშნული უნდა იყოს:

ა) მისი შედგენის თარიღი და ადგილი;

ბ) სასამართლოს დასახელება, მოსამართლის სახელი და გვარი;

გ) პირი, რომელმაც სასამართლოს შესაბამისი შუამდგომლობით მიმართა;

დ) არასრულწლოვანი, რომლის მიმართაც საგამოძიებო მოქმედება უნდა ჩატარდეს;

ე) სავარაუდო დანაშაულის ფაქტობრივი გარემოებები;

ვ) საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების აუცილებლობის დასაბუთება;

ზ) ჩხრეკის ან ამოღების დროს აღმოსაჩენი და ამოსაღები სავარაუდო საგანი, ნივთი, ნივთიერება ან
სხვა ობიექტი და მისი გვარეობითი ნიშნები;

თ) წინააღმდეგობის გაწევისას იძულების პროპორციული ზომის გამოყენების უფლება;

ი) განჩინების მოქმედების ვადა;

კ) პირი ან ორგანო, რომელმაც განჩინება უნდა შეასრულოს;

ლ) მოსამართლის ხელმოწერა (მათ შორის, ელექტრონული).

7. თუ არასრულწლოვანი თანახმა არ არის, რომ ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგამოძიებო მოქმედებებს მისი კანონიერი წარმომადგენელი
ესწრებოდეს, ან თუ მისი დასწრება შეუძლებელია, საგამოძიებო მოქმედებებს ესწრება შესაბამისი
სქესის საპროცესო წარმომადგენელი.

კარი V

არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა და აღკვეთის ღონისძიებები

თავი VIII

არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა

მუხლი 54. არასრულწლოვნის პირველი წარდგენა სასამართლოში

არასრულწლოვნის დაკავების შემდეგ შეძლებისდაგვარად მალე, მაგრამ არაუგვიანეს 48 საათისა,
პროკურორი გამოძიების ადგილის მიხედვით მაგისტრატ მოსამართლეს წარუდგენს შუამდგომლობას
აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ.

მუხლი 55. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში სამართლიანი და სწრაფი განხილვის უფლება

1. დანაშაულის 1 შემთხვევის გამო წინასასამართლო სხდომის დაწყებამდე არასრულწლოვანი
ბრალდებულად შეიძლება ცნობილი იყოს არაუმეტეს 6 თვისა, თუ ამ ვადის გასვლამდე მისთვის
დანაშაულის სხვა შემთხვევის გამო ახალი ბრალდება არ წაუყენებიათ.

2. არასრულწლოვნის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს სხდომა იმართება საჩივრის დასაშვებად
ცნობიდან 2 კვირის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს განაჩენი გამოაქვს ზეპირი მოსმენით,
სააპელაციო საჩივრის დასაშვებად ცნობიდან 1 თვის ვადაში.

3. არასრულწლოვნის საქმეზე საკასაციო სასამართლოს სხდომა იმართება საჩივრის დასაშვებად
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ცნობიდან 2 კვირის ვადაში. საკასაციო სასამართლოს საკასაციო საჩივარზე შემაჯამებელი
გადაწყვეტილება გამოაქვს საკასაციო სასამართლოში საჩივრის დასაშვებად ცნობიდან 3 თვის ვადაში.

მუხლი  56. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაში მონაწილეობა

1. არასრულწლოვნის საქმის განხილვაში მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით სასამართლო:

ა) უზრუნველყოფს, რომ საქმის სასამართლოში განხილვა არასრულწლოვნის აღქმისა და გაგების
უნარების შესაბამისად მიმდინარეობდეს;

ბ) სხდომებს შორის გონივრული ინტერვალით აცხადებს შესვენებას არასრულწლოვნის ასაკის,
ჯანმრთელობის, განვითარების და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით.

2. დაუშვებელია არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა მის დაუსწრებლად, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც ის თავს არიდებს სასამართლოში გამოცხადებას და სხდომის გადადება საქმის
გონივრულ ვადაში განხილვას შეუძლებელს გახდის.

მუხლი 57. არასრულწლოვნის მიერ ბრალის აღიარების დასაშვებობა

არასრულწლოვნის მიერ ბრალის აღიარების დასაშვებობის საკითხის გადაწყვეტისას სასამართლო სხვა,
შესაბამის გარემოებებთან ერთად ითვალისწინებს არასრულწლოვნის აღქმისა და გაგების უნარებს,
დაკითხვის ხანგრძლივობას, გაურკვევლობის ან შესაძლო დაპატიმრების შიშს.

მუხლი 58. მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესზე დასწრების უფლების შეზღუდვა

1. სასამართლოს უფლება აქვს, მხარის შუამდგომლობით ან საკუთარი ინიციატივით გამოიტანოს
განჩინება არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ, თუ ეს
გადაწყვეტილება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს ემსახურება. არასრულწლოვნის
სასამართლო სხდომაზე დაუსწრებლობის ხანგრძლივობა შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით უნდა
განისაზღვროს.

2. არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ განჩინების
გამოტანისთანავე მოსამართლე განუმარტავს მხარეებს იმავე სასამართლო სხდომაზე მისი
გასაჩივრების უფლებას, რომელიც იწვევს მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესის შეჩერებას.

3. არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზში დაბრუნების შემდეგ სასამართლო შესაბამისი
ფორმითა და მოცულობით განუმარტავს არასრულწლოვანს მისი არყოფნისას გამოკვლეული
მტკიცებულებების შინაარსს.

4. მოსამართლის მიერ არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ
განჩინების გამოტანის მიუხედავად, არასრულწლოვანი ბრალდებულის ადვოკატი და კანონიერი
წარმომადგენელი სასამართლო სხდომას ყოველთვის ესწრებიან.

მუხლი 59. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვის სხვა თავისებურებები

1. არასრულწლოვნის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შემთხვევაში სასამართლო
აცხადებს, რომ არასრულწლოვანი დამნაშავედ იქნა ცნობილი, და მას განაჩენში შეაქვს საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 272-ე მუხლის, 273-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 274-ე
მუხლის პირველი ნაწილის „ა“−„გ“ ქვეპუნქტებისა და მე-2 ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი
გარემოებები. ამასთანავე, გამამტყუნებელი განაჩენის გამოცხადებისთანავე სასამართლო სხდომის
თავმჯდომარე ნიშნავს სასჯელის დანიშვნის სხდომის თარიღს. სასჯელის დანიშვნის სხდომა უნდა
გაიმართოს გამამტყუნებელი განაჩენის გამოცხადებიდან არაუგვიანეს 7 დღისა.

2. სასჯელის დანიშვნის სხდომაზე მოსამართლეს გამოაქვს საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“–„გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ერთ-
ერთი გადაწყვეტილება, რის შემდეგაც, გამოტანილი გადაწყვეტილების შესაბამისად, გამამტყუნებელ
განაჩენში შეაქვს იმავე მუხლის და 273-ე და 274-ე მუხლების სხვა მოთხოვნების შესაბამისი
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განაჩენში შეაქვს იმავე მუხლის და 273-ე და 274-ე მუხლების სხვა მოთხოვნების შესაბამისი
გარემოებები.

21. საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შემთხვევაში ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით
გათვალისწინებული საკითხები ერთ სასამართლო სხდომაზე განიხილება.

3. არასრულწლოვანი ბრალდებულის საქმე ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით არ განიხილება.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

თავი IX

აღკვეთის ღონისძიებები

მუხლი 60. აღკვეთის ღონისძიებები

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით შეიძლება გამოყენებულ
იქნეს მეთვალყურეობაში გადაცემა, შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ, პირადი
თავდებობა, გირაო, პატიმრობა.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიებასთან ერთად შეიძლება
გამოყენებულ იქნეს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 199-ე მუხლის მე-2
ნაწილით გათვალისწინებული 1 ან რამდენიმე ღონისძიება.

მუხლი 61. მეთვალყურეობაში გადაცემა

1. არასრულწლოვნის მშობლის, სხვა ახლო ნათესავის, მეურვის ან მზრუნველის ან სპეციალური
საბავშვო დაწესებულების ადმინისტრაციის მეთვალყურეობაში გადაცემის მიზანია, აღნიშნულ
პირთაგან ერთ-ერთმა ან ადმინისტრაციამ იკისროს არასრულწლოვნის გამომძიებელთან,
პროკურორთან, სასამართლოში გამოცხადებისა და სათანადო ქცევის წერილობითი ვალდებულება.

2. არასრულწლოვნის ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი წესით მეთვალყურეობაში გადაცემა
შეიძლება მხოლოდ არასრულწლოვნისა და იმ პირის თანხმობით, რომელსაც ის მეთვალყურეობაში
გადაეცემა. ამ პირს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს უარი თქვას არასრულწლოვნის მეთვალყურეობაზე,
თუ მიიჩნევს, რომ ვერ უზრუნველყოფს მის სათანადო ქცევას.

3. პირს, რომელიც არასრულწლოვანს მეთვალყურეობს, ხელწერილის ჩამორთმევისას უნდა გააცნონ
არასრულწლოვნისათვის წაყენებული ბრალდებისთვის მოსალოდნელი სასჯელის სახე და ზომა და
პასუხისმგებლობა, რომელიც მას დაეკისრება, თუ არასრულწლოვანი, რომელსაც ის მეთვალყურეობს,
არ შეასრულებს სათანადო ქცევის ვალდებულებას.

4. არასრულწლოვნის მეთვალყურეობის ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში
სასამართლოს უფლება აქვს, მხარის შუამდგომლობით პირი, რომელიც არასრულწლოვანს
მეთვალყურეობდა, დააჯარიმოს 100-დან 500 ლარამდე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
ვალდებულების შეუსრულებლობას ობიექტური მიზეზი ჰქონდა.

მუხლი 62. შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ

შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მის მიერ ნაკლებად მძიმე ან გაუფრთხილებლობითი დანაშაულის
ჩადენის შემთხვევაში.

მუხლი 63. გირაო

გირაოს თანხის ოდენობა განისაზღვრება არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიერ ჩადენილი
დანაშაულის სიმძიმის და მისი ქონებრივი შესაძლებლობის გათვალისწინებით. გირაოს თანხა
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შეიძლება ნებისმიერი ოდენობით განისაზღვროს.

მუხლი 64. პატიმრობა

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის, როგორც უკიდურესი ღონისძიების,
გამოყენება დასაშვებია შემდეგ გარემოებათა ერთობლიობისას:

ა) სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულისათვის სასჯელის სახით გათვალისწინებულია თავისუფლების
აღკვეთა; 

ბ) პატიმრობა ერთადერთი საშუალებაა, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ თავიდან იქნეს აცილებული
არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმალვა, მის მიერ მართლმსაჯულების განხორციელებისათვის ან
მტკიცებულებების მოპოვებისათვის ხელის შეშლა ან ახალი დანაშაულის ჩადენა;

გ) მიზანი, რომელსაც არასრულწლოვანი ბრალდებულის პატიმრობა ემსახურება, აღემატება მისი
თავისუფლების ინტერესს.

2. თუ არასრულწლოვანი ბრალდებული პატიმარია, წინასასამართლო სხდომამდე მისი პატიმრობის
საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს მისი დაკავებიდან 40 დღეს. ამ ვადის გასვლის შემდეგ
არასრულწლოვანი ბრალდებული უნდა გათავისუფლდეს პატიმრობიდან. თუ აღნიშნულ ვადაში
წინასასამართლო სხდომა ვერ ჩატარდა, ის ტარდება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო
კოდექსით დადგენილი წესით.

3. თუ არასრულწლოვან ბრალდებულს პატიმრობა აქვს შეფარდებული, მოსამართლე ვალდებულია
პირველივე წინასასამართლო სხდომაზე თავისი ინიციატივით განიხილოს პატიმრობის ძალაში
დატოვების აუცილებლობის საკითხი, მიუხედავად იმისა, დააყენა თუ არა მხარემ შუამდგომლობა
პატიმრობის შეცვლის ან გაუქმების შესახებ. ამის შემდეგ მოსამართლე ვალდებულია თავისი
ინიციატივით, ყოველ 20 დღეში ერთხელ მაინც განიხილოს პატიმრობის ძალაში დატოვების
აუცილებლობის საკითხი. პატიმრობის გაგრძელების, შეცვლის ან გაუქმების საკითხის განხილვისას
მტკიცების ტვირთი ბრალდების მხარეს ეკისრება.

4. არასრულწლოვანი ბრალდებულის პატიმრობის საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს.

[5. პატიმრობა არ გამოიყენება ბავშვის უფლებათა კოდექსის 26-ე მუხლის მე-8 ნაწილით
გათვალისწინებული არასრულწლოვნის მიმართ, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.(ამოქმედდეს 2020 წლის 1 ივნისიდან)]

საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5015 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ.

კარი VI

არასრულწლოვნის სასჯელი

თავი X

არასრულწლოვნის სასჯელის მიზანი და სახეები, პირობითი მსჯავრი

მუხლი 65. არასრულწლოვნის სასჯელის მიზანი

არასრულწლოვნისთვის დანიშნული სასჯელის მიზანია არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაცია და ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება.

მუხლი 66. არასრულწლოვნის სასჯელის სახეები 

არასრულწლოვნის სასჯელის სახეებია:

ა) ჯარიმა;
http://www.matsne.gov.ge 08006000005001017792

document:90034^^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:4613854^DOCUMENT:1;^ბავშვის უფლებათა კოდექსი
document:4595704^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


ბ) შინაპატიმრობა;

გ) საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა;

დ) საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა;

ე) (ამოღებულია - 01.06.2017, №949);

ვ) ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 67. არასრულწლოვნის ძირითადი და დამატებითი სასჯელები

1. არასრულწლოვანს ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაენიშნოს მხოლოდ ძირითად
სასჯელად.

2. არასრულწლოვანს ჯარიმა, შინაპატიმრობა, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა და
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა შეიძლება დაენიშნოს როგორც ძირითად, ისე დამატებით
სასჯელად.

3. ძირითად სასჯელთან ერთად შეიძლება მხოლოდ 1 დამატებითი სასჯელის დანიშვნა.

4. არასრულწლოვანს სასჯელთან ერთად შეიძლება დაენიშნოს ამ კოდექსის 42-ე მუხლის პირველი
ნაწილით გათვალისწინებული 1 ან რამდენიმე ღონისძიება.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 68. ჯარიმა

1. არასრულწლოვანს ჯარიმა შეიძლება დაენიშნოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს
დამოუკიდებელი შემოსავალი კანონიერი საქმიანობიდან.

2. არასრულწლოვნისთვის ჯარიმის დანიშვნისას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით
დადგენილი მინიმალური ოდენობა ნახევრდება.

მუხლი 69. შინაპატიმრობა

1. შინაპატიმრობა ნიშნავს არასრულწლოვნისთვის დღე-ღამის განსაზღვრულ პერიოდში თავის
საცხოვრებელ ადგილას ყოფნის ვალდებულების დაკისრებას.

2. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა ენიშნება 6 თვიდან 1 წლამდე ვადით.

3. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა შეიძლება დაენიშნოს ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენის
შემთხვევაში.

4. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა ისე უნდა დაენიშნოს, რომ მისმა აღსრულებამ ხელი არ შეუშალოს
ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას ან სწავლის პროცესს.

5. შინაპატიმრობა, როგორც წესი, აღსრულდება ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების
გამოყენებით. ელექტრონული ზედამხედველობის გამოუყენებლობის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს
სააგენტო.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 70. საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა
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არასრულწლოვანს საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ენიშნება 1-დან 3 წლამდე ვადით.

მუხლი 71. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა

1. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ენიშნება 40-დან 300 საათამდე ვადით.
ყოველდღიურად ასეთი შრომის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 საათს.

2. თავისუფლების აღკვეთის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით შეცვლის ან მხარეთა შორის
საპროცესო შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა შეიძლება
უფრო მეტი ვადითაც დაინიშნოს.  დამატებით სასჯელად საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა
შეიძლება უფრო ნაკლები ვადითაც დაინიშნოს.

3. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ისე უნდა დაენიშნოს, რომ მისმა
აღსრულებამ ხელი არ შეუშალოს ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას ან სწავლის პროცესს.

4. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დანიშვნისას სასურველია, არასრულწლოვანი
 მსჯავრდებული სამუშაოდ ისეთ ადგილზე გამწესდეს, სადაც იგი საზოგადოების წევრად
ჩამოყალიბებისათვის საჭირო გამოცდილებასა და უნარებს შეიძენს.

5. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა დამატებით სასჯელად შეიძლება
დაენიშნოს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იგი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი
მუხლით სასჯელის სახედ გათვალისწინებული არ არის.

მუხლი 72. (ამოღებულია)

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 73. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა

1. არასრულწლოვანს ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაენიშნოს, თუ მან მძიმე ან
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული ჩაიდინა ან ის თავს არიდებს არასაპატიმრო სასჯელს ანდა მის
მიმართ წარსულში გამამტყუნებელი განაჩენი იქნა გამოტანილი.

2. 14-დან 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნისთვის დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 1/3-
ით მცირდება. ამასთანავე, საბოლოო სასჯელის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს.

3. 16-დან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნისთვის დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 1/4-
ით მცირდება. ამასთანავე, საბოლოო სასჯელის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 12 წელს.

4. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილები გამოიყენება ამ კოდექსის 76-ე მუხლით გათვალისწინებული
გარემოებების არსებობის მიუხედავად.

მუხლი 74. პირობითი მსჯავრი

თუ არასრულწლოვანმა, რომელიც განზრახი დანაშაულისათვის მსჯავრდებული არ ყოფილა,
ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, სასამართლო უფლებამოსილია დაადგინოს, რომ
დანიშნული სასჯელი პირობით მსჯავრად ჩაითვალოს.

თავი XI

არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნა

მუხლი 75. არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნის ზოგადი საწყისები

1. არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნისას მოსამართლე, პირველ რიგში, ითვალისწინებს მის
საუკეთესო ინტერესებს და ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს.
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2. არასრულწლოვნისთვის არასაპატიმრო სასჯელის დანიშვნისას მოსამართლე უფლებამოსილია
არასაპატიმრო სასჯელთან ერთად მას დააკისროს ამ კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალისწინებული 1 ან
რამდენიმე მოვალეობა. ამ შემთხვევაში დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის ისეთი მოვალეობის
დაკისრება, რომელიც, დიდი ალბათობით, არ შესრულდება ან რომლის შესრულება არასრულწლოვნის
გონებრივ და ფიზიკურ შესაძლებლობებს აღემატება.

3. არასაპატიმრო სასჯელის აღსასრულებლად, არასრულწლოვნის და მისი კანონიერი
წარმომადგენლის თანხმობით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ელექტრონული ზედამხედველობა 1
 წლამდე ვადით. ეს წესი არ მოქმედებს ამ კოდექსის 69-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში.

4. ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალებების გამოყენების წესი და მეთოდოლოგია
განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 76. არასრულწლოვნისთვის კანონით გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი სასჯელის
დანიშვნა

მოსამართლე უფლებამოსილია არასრულწლოვანს დაუნიშნოს კანონით გათვალისწინებულ ზღვარზე
ნაკლები ან სხვა, უფრო მსუბუქი სასჯელი, თუ მის მიმართ წარსულში გამამტყუნებელი განაჩენი
გამოტანილი არ ყოფილა და არსებობს შემამსუბუქებელ გარემოებათა ერთობლიობა, რის გამოც
მიზანშეწონილია კანონით გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი სასჯელის დანიშვნა.

თავი XII

არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულება

მუხლი 77. არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულება

1. ამ კოდექსის 66-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სასჯელის აღსრულებას
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − აღსრულების ეროვნული ბიურო, ხოლო იმავე მუხლის
„ბ“−„დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სასჯელების აღსრულებას „დანაშაულის პრევენციის,
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით
დადგენილი წესით უზრუნველყოფს სააგენტო.

2. არასრულწლოვნისთვის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დანიშვნისას მისი მოხდის
დაწყებამდე, ამ და სხვა არასაპატიმრო სასჯელების მოხდის და პირობითი მსჯავრის მოხდის პროცესში
სრულწლოვანების მიღწევის შემთხვევაში მსჯავრდებული აგრძელებს განაჩენით
არასრულწლოვნისთვის დანიშნული სასჯელის მოხდას. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ამ კოდექსის
შესაბამისი დებულებები.

3. არასრულწლოვნის მიერ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა
და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში
სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოს − დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა
აღსრულებისა და პრობაციის ბიუროს უფლებამოსილი პირი ადგენს გაფრთხილების შესახებ ოქმს,
რომელიც მსჯავრდებულს უშუალოდ გადაეცემა ან ფოსტით ეგზავნება (მსჯავრდებულისთვის ოქმის
ფოსტით გაგზავნისას კეთდება სათანადო ჩანაწერი).

4. არასრულწლოვანი თავისუფლდება „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა
აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი საფასურის
გადახდის ვალდებულებისაგან.

5. არასრულწლოვნის მიერ არასაპატიმრო სასჯელისთვის, პირობითი მსჯავრისთვის ან დაკისრებული
მოვალეობის შესრულებისთვის თავის არიდების შემთხვევაში მოსამართლე სააგენტოს წარდგინებისა
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document:3128308^DOCUMENT:1;^ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების გამოყენების  წესისა და მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ
document:3128308^DOCUMENT:1;^ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების გამოყენების  წესისა და მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


და შესაბამისი მასალების განხილვის საფუძველზე, წარდგინების შეტანიდან 7 დღის ვადაში იღებს
გადაწყვეტილებას არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის ან დაკისრებული მოვალეობის
უცვლელად დატოვების ან შეცვლის შესახებ. მოსამართლე სააგენტოს წარდგინებას სააგენტოს
მოსამსახურის − პრობაციის ოფიცრის და არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის
მონაწილეობით განიხილავს. მოსამართლეს უფლება აქვს, მხარის ინიციატივით მოიწვიოს და
დაკითხოს მოწმეები.

6. არასრულწლოვნის მიერ ჯარიმის გადახდისთვის თავის არიდების შემთხვევაში მოსამართლე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარდგინებისა და
შესაბამისი მასალების განხილვის საფუძველზე, წარდგინების შეტანიდან 2 კვირის ვადაში იღებს
გადაწყვეტილებას ჯარიმის უცვლელად დატოვების ან შეცვლის შესახებ. მოსამართლე წარდგინებას
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლისა და
არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობით განიხილავს. მოსამართლეს უფლება
აქვს, მხარის ინიციატივით მოიწვიოს და დაკითხოს მოწმეები.

7. თუ არასაპატიმრო სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის მოხდის პერიოდში არასრულწლოვანმა
ნაკლებად მძიმე ან გაუფრთხილებლობითი მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, სასამართლო წყვეტს
არასაპატიმრო სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის ძალაში დატოვების საკითხს, ხოლო
არასრულწლოვნის მიერ განზრახი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში
მოსამართლეს გამოაქვს გადაწყვეტილება სასჯელად თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნის შესახებ.

8. განაჩენით დანიშნული სასჯელის სხვა სასჯელით შეცვლის შემთხვევაში არასრულწლოვნის მიერ
მოსახდელი სასჯელის ზომის დადგენისას, მოხდილი სასჯელის გათვალისწინებით, ერთმანეთის
შესაბამისად ითვლება შინაპატიმრობის 1 დღე, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის 5 საათი,
ჯარიმის 50 ლარი, ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

9. არასრულწლოვნისათვის არასაპატიმრო სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის შეცვლის შემთხვევაში
სასამართლო ხელმძღვანელობს ამ კოდექსით.

10. არასაპატიმროსასჯელშეფარდებული არასრულწლოვნის/პირობით მსჯავრდებული
არასრულწლოვნის დასრულებული სააღსრულებო საქმე არაუმეტეს 10 წლის ვადით ინახება სააგენტოს
არქივში და ამ ვადის გასვლისთანავე ნადგურდება.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 78. არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის, დაკისრებული მოვალეობის შეცვლის
გასაჩივრება

არასრულწლოვანს, მის კანონიერ წარმომადგენელს ან ადვოკატს უფლება აქვს, სააპელაციო წესით
გაასაჩივროს არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის ან დაკისრებული მოვალეობის შეცვლის
შესახებ გადაწყვეტილება მისი გამოტანიდან 1 თვის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს
გადაწყვეტილება საბოლოოა. აღნიშნულ შემთხვევებში გამოიყენება საქართველოს სისხლის
სამართლის საპროცესო კოდექსის XXV თავის შესაბამისი დებულებები, არასრულწლოვნის საქმის
განხილვისთვის ამ კოდექსით დადგენილი სპეციალური ვადების გათვალისწინებით.

კარი VII

არასრულწლოვანთა პატიმრობა, არასრულწლოვანთათვის თავისუფლების აღკვეთა, პირობითი
მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნებზე ზრუნვა

თავი XIII

არასრულწლოვანთა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში ყოფნის პირობები
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document:3692265^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4215915^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4705707^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:90034^part_133^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_133^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი


მუხლი 79. არასრულწლოვანთა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში
მოთავსება

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული, რომლის მიმართაც აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა იქნა
გამოყენებული, თავსდება პატიმრობის დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში, ხოლო
არასრულწლოვანი მსჯავრდებული, რომელსაც სასჯელად თავისუფლების აღკვეთა დაენიშნა, −
არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში. პატიმრობის
დაწესებულების/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მომსახურება, სადაც მოთავსებულია
არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული, უნდა აკმაყოფილებდეს მისი ჯანმრთელობის
დაცვის და ღირსების პატივისცემის მოთხოვნებს.

2. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში უნდა იყოს საკმარისი რაოდენობის კვალიფიციური და გადამზადებული პერსონალი
(პედიატრი, ექიმი, ექთანი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, სოციალური მუშაკი და სხვა).

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში არასრულწლოვნები განთავსებული არიან
სპეციალურ საცხოვრებელში, სადაც შესაძლებელია განხორციელდეს ვიზუალური ან/და
ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობა და კონტროლი პატიმრობის კოდექსის 54-ე მუხლის
შესაბამისად.

მუხლი 80. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში თავისუფლების აღკვეთის
აღსრულების თავისებურებანი

საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და
შეთანხმებებით გათვალისწინებული არასრულწლოვანთა დაცვის და მათზე ზრუნვის სპეციალური
ინტერესებიდან გამომდინარე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი განსაზღვრავს:

ა) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების
წესსა და პირობებს;

ბ) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების სტრუქტურასა და საქმიანობის წესს;

გ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიერ სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის წესს;

დ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ წახალისების ფორმების და სხვა ღონისძიებების
გამოყენების წესს;

ე) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ დისციპლინური სახდელების გამოყენების წესს;

ვ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მოთხოვნებთან და საჩივრებთან დაკავშირებული წარმოების
პროცედურებს;

ზ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის პროცესის ორგანიზების წესს;

თ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ უსაფრთხოების ღონისძიებების და სპეციალური
საშუალებების გამოყენების წესსა და პირობებს;

ი) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეესტრისა და პირადი საქმეების წარმოების წესს.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 81. არასრულწლოვანთა განცალკევებით მოთავსება

1. ერთმანეთისგან განცალკევებით უნდა მოთავსდნენ:

ა) ბრალდებული და მსჯავრდებული არასრულწლოვნები;
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ბ) მდედრობითი სქესის და მამრობითი სქესის არასრულწლოვნები.

2. დაუშვებელია არასრულწლოვნის სრულწლოვანთან ერთად მოთავსება ან ტრანსპორტირება, გარდა
ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში არასრულწლოვანთათვის უსაფრთხო
გარემოს უზრუნველსაყოფად ისინი უნდა განთავსდნენ ასაკობრივი ჯგუფის, ჩადენილი დანაშაულის
სიმძიმის, ფიზიკური და გონებრივი განვითარების, აგრეთვე არასრულწლოვანთა საუკეთესო
ინტერესებიდან გამომდინარე სხვა მახასიათებლების მიხედვით.

4. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წესის მიუხედავად,
სარეაბილიტაციო, საგანმანათლებლო, სპორტულ და სხვა ღონისძიებებში სხვადასხვა სქესის
არასრულწლოვნები შეიძლება ერთად მონაწილეობდნენ.

5. მდედრობითი სქესის არასრულწლოვანი მსჯავრდებული თავსდება ქალთა სპეციალური
დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში და მასზე ვრცელდება არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულისათვის დადგენილი ნორმები.

მუხლი 82. არასრულწლოვნის მკურნალობა

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული უზრუნველყოფილია რეგულარული სამედიცინო
შემოწმებით, საჭირო მკურნალობით, პრევენციული სამედიცინო მომსახურებითა და სპეციალური
სამედიცინო ინვენტარით.

2. თუ სამედიცინო შემოწმებისას გამოვლინდა არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული
ძალადობის ნიშნები, შემოწმების ჩამტარებელი პირი ვალდებულია ამის შესახებ დაუყოვნებლივ
აცნობოს არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელს და იმ დაწესებულების ხელმძღვანელს, სადაც
მოთავსებულია არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული.

მუხლი 83. არასრულწლოვნის საყოფაცხოვრებო და კვების პირობები

1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს სხვა
ბრალდებულებთან/მსჯავრდებულებთან შედარებით გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო და კვების
პირობები.

2. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა შეექმნას მისი მდგომარეობის შესაბამისი
კვების პირობები.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებულ არასრულწლოვან
მსჯავრდებულს უფლება აქვს, დამოუკიდებლად, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულების დღის განრიგით დადგენილი წესით, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის
შესაბამისად გადაადგილდეს არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების ტერიტორიაზე.

მუხლი 84. არასრულწლოვნისათვის საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამების ორგანიზება

1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს საშუალება უნდა ჰქონდეს, მიიღოს სრული
ზოგადი განათლება საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით დადგენილი წესის
შესაბამისად.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის დაწყებითი განათლებისა და
საბაზო განათლების მიცემა სავალდებულოა.

3. არასრულწლოვანი ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის ზოგადი განათლების მიცემის და
ზოგადი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების/განვითარების, აგრეთვე არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულისათვის პროფესიული განათლების მიცემის მიზნით პატიმრობის
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დაწესებულება/არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება ორგანიზებას უწევს
საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროცესს.

4. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პროფესიული განათლების
ისეთი შესაძლებლობები, რომლებიც ხელს შეუწყობს არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულების დატოვების შემდეგ მის დასაქმებას.

41. არასრულწლოვანი მსჯავრდებული სარგებლობს აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ
საფეხურზე (ბაკალავრიატი) განათლების მიღების უფლებით, პატიმრობის კოდექსით დადგენილი
წესით.

5. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მიმდინარე სასწავლო პროცესი ქვეყანაში
არსებულ განათლების სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს.

6. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ ბრალდებულად ყოფნის/სასჯელის
მოხდის პერიოდში მიღებული განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტში (დიპლომი,
სერტიფიკატი, ატესტატი და სხვა) არ მიეთითება ინფორმაცია, რომლითაც შესაძლებელია
არასრულწლოვნის, როგორც ნასამართლევის ან ყოფილი მსჯავრდებულის, იდენტიფიცირება.

7. იმ არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისათვის, რომელსაც აქვს შემეცნებასა და სწავლასთან
დაკავშირებული სირთულეები ან არ აქვს საგანმანათლებლო ისტორია, სპეციალური პროგრამები
უნდა არსებობდეს. მისი სწავლება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით უნდა მიმდინარეობდეს.

8. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მიმდინარე სასწავლო პროცესი
რეგულირდება საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 85. არასრულწლოვნის მუშაობის შესაძლებლობა

1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს აქვს ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულების
უფლება.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული მუშაობს სწავლისაგან თავისუფალ დროს.
ამასთანავე, სწავლისა და მუშაობის დრო არ უნდა აღემატებოდეს დღეში 8 საათს.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებამ ხელი უნდა შეუწყოს არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის მიერ ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას. დასაშვებია არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების გარეთ მუშაობა.

4. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული შეიძლება ასრულებდეს მხოლოდ ისეთ სამუშაოს,
რომელიც ხელს შეუწყობს გათავისუფლების შემდეგ მის პროფესიულ მომზადებას და დასაქმებას,
აგრეთვე ხელს არ შეუშლის მის მიერ განათლების მიღებას.

5. დაუშვებელია არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სამეურნეო სამუშაოებზე დასაქმება.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 86. სპორტი და რეკრეაცია

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყოველდღიური
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი აქტივობებით და სეირნობის უფლებით. ამ მიზნით მისთვის
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შესაბამისი აღჭურვილობა და სივრცე.

http://www.matsne.gov.ge 08006000005001017792

document:91612^^პატიმრობის კოდექსი
document:3356743^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სრული ზოგადი განათლების მიღებისა და  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ დაწესებულებებში მიმდინარე სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ
document:3356743^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სრული ზოგადი განათლების მიღებისა და  საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ დაწესებულებებში მიმდინარე სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ
document:3692265^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3692265^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


2. არასრულწლოვნისთვის, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის, უნდა
არსებობდეს შესაფერისი რეკრეაციული და ფიზიკური აღზრდის პროგრამები.

მუხლი 87. არასრულწლოვნის ოჯახთან და გარე სამყაროსთან ურთიერთობა

1. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს აქვს ოჯახთან და გარე სამყაროსთან ხშირი და რეგულარული
კონტაქტის უფლება. კერძოდ, მას უფლება აქვს:

ა) ჰქონდეს თვეში 4 ხანმოკლე პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით – თვეში 2 დამატებითი ხანმოკლე
პაემანი;

ბ) ჰქონდეს წელიწადში 4 ხანგრძლივი პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით – წელიწადში 6
დამატებითი ხანგრძლივი პაემანი;

გ) თვეში ჰქონდეს საკუთარი ხარჯით 5 სატელეფონო საუბარი, თითოეული – არაუმეტეს 15 წუთისა,
ხოლო წახალისების ფორმით, საკუთარი ხარჯით − ულიმიტო სატელეფონო საუბარი;

დ) ჰქონდეს თვეში 4 ვიდეოპაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით − თვეში 2 დამატებითი
ვიდეოპაემანი;

ე) შეუზღუდავად მიიღოს წერილები, ამანათები და გზავნილები. ამასთანავე, ამანათებისა და
გზავნილების მიღების უფლება შეიძლება შეიზღუდოს ამ კოდექსის 92-ე მუხლის პირველი ნაწილის
„ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ვ) ისარგებლოს პირადი ტელევიზორითა და რადიომიმღებით;

ზ) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებულ მაღაზიაში კვების
პროდუქტების, პირველადი მოხმარებისა და სხვა საგნების შესაძენად თავის პირად ანგარიშზე
არსებული თანხა ყოველთვიურად დახარჯოს დაწესებულების დებულებით გათვალისწინებული
ლიმიტის ფარგლებში.

2. არასრულწლოვან ბრალდებულს უფლება აქვს, თვეში ჰქონდეს არაუმეტეს 4 ხანმოკლე პაემნისა. მას
აგრეთვე აქვს უფლება, დაწესებულების კონტროლით, საკუთარი ხარჯით ჰქონდეს 3 სატელეფონო
საუბარი, თითოეული – არაუმეტეს 15 წუთისა, და შეუზღუდავად მიიღოს წერილები და ამანათები.
აღნიშნული უფლებები შეიძლება შეიზღუდოს გამომძიებლის ან პროკურორის დადგენილების ან
სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით.

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების მიზნებისათვის არასრულწლოვანს უფლება
აქვს, პატიმრობის კოდექსის მე-17 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული პირების გარდა, მისი
კანონიერი წარმომადგენლის და პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის ნებართვით
შეხვდეს აგრეთვე ნებისმიერ სხვა პირს.

4. არასრულწლოვნის მიერ ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებული უფლებებით
სარგებლობისას პატიმრობის დაწესებულება და არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება
უზრუნველყოფენ არასრულწლოვნის შეუფერხებელ კონტაქტს და პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობას.
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მუხლი 88. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ
ხანმოკლე გასვლა

1. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს უფლება აქვს, წელიწადში სამჯერ ისარგებლოს თავისუფლების
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აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უფლებით. თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 დღეს, რომელშიც
შედის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის დანიშნულების ადგილამდე მგზავრობის დროც.

2. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე
გასვლის უფლება ეძლევა მას შემდეგ, რაც მან ფაქტობრივად მოიხადა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის
არანაკლებ ერთი მესამედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ
ნახევარი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის
არანაკლებ ორი მესამედი.

მუხლი 89. თავისუფლებააღკვეთილი არასრულწლოვნის დროებით გადაყვანა სხვა დაწესებულებაში

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დროებით გადაყვანა სხვა დაწესებულებაში
დასაშვებია პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის ბრძანების საფუძველზე, მხოლოდ
იმ შემთხვევაში, თუ ეს აუცილებელია მისი ან სხვა არასრულწლოვანთა უსაფრთხოებისათვის.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სხვა დაწესებულებაში დროებით
გადაყვანისთანავე:

ა) მას უტარდება სამედიცინო შემოწმება;

ბ) კანონიერ  წარმომადგენელს მიეწოდება ინფორმაცია მისი ადგილსამყოფლის შესახებ;

გ) მას ეძლევა უფლება, ჰქონდეს სატელეფონო საუბარი არაუმეტეს 15 წუთისა.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 90. მსჯავრდებულის არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში დატოვება ან
სხვა ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გადაყვანა

1. არასრულწლოვანი მსჯავრდებული არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში
სასჯელს იხდის ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად.

2. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული სასჯელის შემდგომი მოხდისათვის იგზავნება ნახევრად ღია
ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ან დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში.

3. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული რესოციალიზაციის, ზოგადი განათლების მიღების და
პროფესიული მომზადების მიზნით, პირადი განცხადებით შესაძლებელია სასჯელის მოსახდელად
იმავე დაწესებულებაში იქნეს დატოვებული, რომელშიც სრულწლოვანების მიღწევამდე იხდიდა
სასჯელს. ამის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი
აღნიშნული დაწესებულების დირექტორის შუამდგომლობის საფუძველზე.

4. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული სასჯელის მოსახდელად არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულებაში შეიძლება დატოვებულ იქნეს არაუგვიანეს 21 წლის მიღწევისა.

5. 18 წელს მიღწეულ მსჯავრდებულზე, რომელიც სასჯელის მოსახდელად არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში იქნა დატოვებული, ვრცელდება არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულისათვის დადგენილი სასჯელის მოხდის, კვებისა და საყოფაცხოვრებო ნორმები.

6. 21 წელს მიღწეული მსჯავრდებული, აგრეთვე მსჯავრდებული, რომელიც ზოგადი განათლების
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მიღების და პროფესიული მომზადების მიზნით არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულებაში იქნა დატოვებული და რომელმაც 21 წლის მიღწევამდე მიიღო ზოგადი განათლება
და გაიარა პროფესიული მომზადება, სასჯელის შემდგომი მოხდისათვის იგზავნება ნახევრად ღია
ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ან დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 91. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის
წახალისების ფორმები

1. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის სანიმუშო
ყოფაქცევის, საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობის ან/და სამუშაოსადმი კეთილსინდისიერი
დამოკიდებულების შემთხვევაში ამ დაწესებულების დირექტორი უფლებამოსილია მის მიმართ
გამოიყენოს წახალისების შემდეგი ფორმები:

ა) მადლობის გამოცხადება;

ბ) გამოყენებული დისციპლინური სახდელის ვადამდე მოხსნა;

გ) დამატებითი ხანმოკლე პაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

დ) დამატებითი ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ე) დამატებითი ვიდეოპაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ვ) დამატებითი სატელეფონო საუბრის უფლების მიცემა;

ზ) დაწესებულების გარეთ დამატებითი ხანმოკლე გასვლის უფლების მიცემა;

თ) ამანათით ან ფოსტით ისეთი ნივთების, ნივთიერებების ან/და ნაკეთობების მიღების უფლების
მიცემა, რომელთა ქონის უფლებაც არასრულწლოვან მსჯავრდებულს დაწესებულებაში, ჩვეულებრივ,
არ აქვს, მაგრამ რომლებიც აკრძალული არ არის;

ი) კომპიუტერული თამაშების თამაშის უფლების მიცემა;

კ) აუდიოვიდეოსაშუალებებით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ლ) საგამონაკლისო ხანმოკლე პაემნის უფლების მიცემა − დაწესებულების დირექტორის
გადაწყვეტილებით, პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის თანხმობით.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ნივთების, ნივთიერებების
ან/და ნაკეთობების სახეობები და რაოდენობები განისაზღვრება დაწესებულების დებულებით.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

 მუხლი 92. არასრულწლოვნის დისციპლინური სახდელის სახეები

1. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის მიერ
დისციპლინური დარღვევის ჩადენის შემთხვევაში ამ დაწესებულების დირექტორი უფლებამოსილია
მის მიმართ გამოიყენოს დისციპლინური სახდელის შემდეგი სახეები:

ა) გაფრთხილების მიცემა;

ბ) საყვედურის გამოცხადება;
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გ) ნებადართული ნივთებით (გარდა ექიმის მიერ დანიშნული კვების აუცილებელი პროდუქტებისა და
მედიკამენტებისა) სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით;

დ) დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 1 თვის
ვადით;

ე) ამანათებისა და გზავნილების მიღების უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით;

ვ) სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით, იმ პირობით, რომ ორი კვირის თავზე,
სანიმუშო ყოფაქცევის შემთხვევაში, არასრულწლოვან მსჯავრდებულს შეუძლია არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო დაწესებულების დირექტორს მიმართოს შეზღუდვის გაუქმების შესახებ
განცხადებით;

ზ) საკნის ტიპის საცხოვრებელში გადაყვანა 1 წლის განმავლობაში 6 თვემდე ვადით.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სამარტოო საკანში მოთავსება დაუშვებელია.

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული თითოეული უფლების
შეზღუდვის საერთო ვადა 1 წლის განმავლობაში 3 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს.

4. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით დისციპლინური
პატიმრობის გამოყენება დაუშვებელია.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 93. დისციპლინური სამართალწარმოება

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დისციპლინური დარღვევის საქმე ზეპირი
მოსმენით განიხილება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არასრულწლოვანი
ბრალდებული/მსჯავრდებული არღვევს წესრიგს, სხვაგვარად უშლის ხელს სხდომის მიმდინარეობას,
არ ცხადდება სხდომაზე ან უარს აცხადებს სხდომაში მონაწილეობაზე. ეს ფაქტი აღინიშნება
დისციპლინური სამართალწარმოების ოქმში.

2. ზეპირი მოსმენის დროს არასრულწლოვან ბრალდებულს/ მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს
დაჯდომის, ჩანაწერების გაკეთების და ზეპირი ახსნა-განმარტების მიცემის საშუალება.

3. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, დისციპლინური დარღვევის საქმის
განხილვისას ჰყავდეს ადვოკატი. ზეპირი მოსმენის დაწყებამდე არასრულწლოვან
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს განემარტება ადვოკატის მოწვევის უფლება, რომელიც შესაბამისი
თანხმობის მიღების შემთხვევაში ხორციელდება განმარტებიდან 6 საათის განმავლობაში. თუ
დადგენილ ვადაში ადვოკატი არ გამოცხადდება, არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს
საზოგადოებრივი ადვოკატი დაენიშნება.

მუხლი 94. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ინფორმირება საჩივრის შეტანის
უფლების თაობაზე

1. პატიმრობის დაწესებულებაში/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ
არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს დაწესებულების უფლებამოსილმა პირმა
დაუყოვნებლივ უნდა მისცეს საშუალება, წერილობით გაეცნოს ინფორმაციას თავისი უფლებების (მათ
შორის, საჩივრის შეტანის უფლების) და მოვალეობების შესახებ და გასაჩივრების კანონით დადგენილი
წესის თაობაზე.

2. წერა-კითხვის უცოდინარ არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ინფორმაცია ზეპირი
ფორმით უნდა მიეწოდოს. მისი მიწოდების შესახებ უფლებამოსილი პირი ადგენს ოქმს, რომელსაც
არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული ხელმოწერით ადასტურებს.

3. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ინფორმაცია მისთვის გასაგები ფორმით უნდა
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მიეწოდოს.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 95. არასრულწლოვნის სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება

1. არასრულწლოვანი მსჯავრდებული სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე შეიძლება
გათავისუფლდეს მხოლოდ მაშინ, თუ მან ფაქტობრივად მოიხადა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის
არანაკლებ ერთი მესამედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ
ნახევარი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის
არანაკლებ ორი მესამედი.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის მიერ ფაქტობრივად მოხდილი თავისუფლების აღკვეთის ვადა არ უნდა იყოს 3
თვეზე ნაკლები.

3. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის პირობით ვადამდე გათავისუფლების თარიღამდე არაუგვიანეს
3 თვისა პენიტენციური სამსახური აცნობებს სააგენტოს მისი შესაძლო გათავისუფლების შესახებ.
სააგენტო შეისწავლის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახურ მდგომარეობას და საცხოვრებელ
პირობებს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი
საბჭოს გადაწყვეტილებაზე. შესწავლის შედეგებს სააგენტო პენიტენციურ სამსახურს უგზავნის.

4. პენიტენციური სამსახური ამზადებს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სოციალური
ჩართულობის საქმეს, რომელშიც აღნიშნულია სასჯელის მოხდის პერიოდში არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის ქცევა, მის მიერ წარსულში დანაშაულის ჩადენის ფაქტები, არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის პიროვნება, მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის ხასიათი და სხვა გარემოებები,
რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი საბჭოს
გადაწყვეტილებაზე. პენიტენციური სამსახური არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სოციალური
ჩართულობის საქმეს სააგენტოს მიერ გაგზავნილ შესწავლის შედეგებთან ერთად, გადაწყვეტილების
მისაღებად პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივ საბჭოს უგზავნის. შესწავლის შედეგები და
მსჯავრდებულის სოციალური ჩართულობის საქმე ამ კოდექსის 27-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ე“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სტადიაზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის ნაწილია.

5. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, რომელიც პირობით ვადამდე გათავისუფლდება საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომის სახით დანიშნული სასჯელის მოხდისაგან, საზოგადოებისათვის სასარგებლო
შრომის სახით ფაქტობრივად მოხდილი სასჯელის ვადა ჩაეთვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებულ ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის 5
საათი – თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

6. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, რომელიც პირობით ვადამდე გათავისუფლდება საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის 31 ნაწილით გათვალისწინებული შინაპატიმრობის სახით
დანიშნული სასჯელის მოხდისაგან, შინაპატიმრობის სახით ფაქტობრივად მოხდილი სასჯელის ვადა
ჩაეთვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით:
შინაპატიმრობის 1 დღე – თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

7. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ საკითხზე პენიტენციური სამსახურის
ადგილობრივი საბჭო იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის
პირობით ვადამდე გათავისუფლების ან მის პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე უარის თქმის
შესახებ. ეს გადაწყვეტილება შეიცავს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-
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რეაბილიტაციის თვალსაზრისით მიღწეული პროგრესის და მისი გათავისუფლებისთვის მზადყოფნის
სრულ შეფასებას, აგრეთვე საკითხის განხილვისას არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის და
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების უფლებამოსილი პირის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს.

8. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე უარის თქმის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღებისას პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი საბჭო გადაწყვეტილებაში
მიუთითებს აგრეთვე პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის
და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მიერ მისაღებ ზომებს.

9. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლების
საკითხის განხილვა სავალდებულოა ყოველ 3 თვეში ერთხელ.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 96. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისთვის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან შინაპატიმრობით შეცვლა

1. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის მე-3 ან 31 ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში არასრულწლოვან მსჯავრდებულს სასჯელის მოუხდელი ნაწილი საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომით ან შინაპატიმრობით შეიძლება შეეცვალოს მხოლოდ მაშინ, თუ მან ფაქტობრივად
მოიხადა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ერთი მეოთხედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ერთი მესამედი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ნახევარი.

2. არასრულწლოვან მსჯავრდებულზე არ ვრცელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის
73-ე მუხლის მე-6  ნაწილით გათვალისწინებული სამთვიანი ვადა.

3. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისთვის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომით ან შინაპატიმრობით შეცვლის საკითხის განხილვა სავალდებულოა ყოველ 3
თვეში ერთხელ.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

 მუხლი 97. არასრულწლოვნის პირადი საქმე

არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის პირადი საქმე წარმოებს მისი დაპატიმრებიდან
გათავისუფლებამდე. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/ მსჯავრდებულის გათავისუფლების შემდეგ
მისი პირადი საქმე არაუმეტეს 10 წლის ვადით ინახება პატიმრობის დაწესებულების/თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულების არქივში. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის პირადი
საქმე ამ ვადის გასვლისთანავე ნადგურდება.

თავი XIV

არასრულწლოვნის გათავისუფლებისთვის მზადება, პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის
შემდეგ არასრულწლოვანზე ზრუნვა და მისი რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია

მუხლი 98. არასრულწლოვნის გათავისუფლებისთვის მზადება

1. საპატიმრო სასჯელის არანაკლებ ორი მესამედის მოხდის შემდეგ, მაგრამ გათავისუფლებამდე
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document:3692265^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4705707^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:16426^part_95^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_95^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_95^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_95^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_95^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:3692265^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


არაუგვიანეს 3 თვისა, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება:

ა) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და სააგენტოს ატყობინებს
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის გათავისუფლების მოახლოებულ თარიღს;

ბ) არასრულწლოვანს უზრუნველყოფს გათავისუფლებისთვის მოსამზადებელი სპეციალური
პროგრამით;

გ) არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის თანხმობის შემთხვევაში ამზადებს მისი სოციალური
ჩართულობის საქმეს სააგენტოსთვის გადასაცემად, არასრულწლოვნის რესოციალიზაციის პროცესის
ხელშეწყობისათვის;

დ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს მისთვის გასაგები ფორმით აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ,
თუ რა გზით შეუძლია მას გათავისუფლების შემდეგ შესაბამისი დახმარებისა და მხარდაჭერის მიღება.

2. სააგენტოს წარმომადგენლები:

ა) არასრულწლოვანს ხვდებიან დაწესებულებაში;

ბ) იღებენ ყველა საჭირო ზომას, რათა არასრულწლოვნისათვის გასაგები იყოს მისი რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაციის გეგმის პირობები და საჭიროება;

გ) ეცნობიან არასრულწლოვნის სოციალური ჩართულობის საქმეს პატიმრობის ან თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულებაში;

დ) გათავისუფლების შემდეგ ყოფილი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის მიერ მათთვის მიმართვის
შემთხვევაში, მიმართვიდან არაუგვიანეს 3 თვისა ამტკიცებენ მისი რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
გეგმას;

ე) შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოფენ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებებში დაწყებული პროგრამების დასრულებას და სრულყოფას.

3. სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი ვადის ფაქტობრივად მოხდამდე არაუგვიანეს 3 თვისა, ხოლო საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის 50-ე მუხლის მე-5 ნაწილით განსაზღვრული წესით დანიშნული სასჯელის
შემთხვევაში – სასჯელის სახით დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადის დასრულებამდე
არაუგვიანეს 3 თვისა პენიტენციური სამსახური:

ა) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და სააგენტოს ატყობინებს
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის გათავისუფლების მოახლოებულ თარიღს;

ბ) სააგენტოს წერილობით მიმართავს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური
გარემოს რისკების შეფასების და მისი საჭიროებების განსაზღვრის მოთხოვნით.

4. სააგენტოს წარმომადგენელი:

ა) აფასებს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკებს და
განსაზღვრავს მის საჭიროებებს;

ბ) სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკების შეფასების დასრულებისთანავე
შესაბამის დოკუმენტებს უგზავნის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებას.

5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული მიმართვის და არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკების შეფასების და მისი საჭიროებების
განსაზღვრის ფორმასა და წესს ადგენს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.
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6. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მოთხოვნები არ ვრცელდება იმ შემთხვევებზე,
როდესაც სასჯელი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 50-ე მუხლის 21 ნაწილის
საფუძველზეა დანიშნული და სასჯელის სახით დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 3 თვეს არ
აღემატება.

7. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმა უნდა მომზადდეს მის
გათავისუფლებამდე სულ მცირე 2 თვით ადრე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ ვადის დაცვა
შეუძლებელია პირობით ვადამდე გათავისუფლების ან ამნისტიის/შეწყალების აქტის გამოცემის ანდა
სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის გამო.

8. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმის მოსამზადებლად
მისი გათავისუფლებიდან 3 თვემდე ვადის განმავლობაში სააგენტო თანამშრომლობს იმ
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსთან, სადაც არასრულწლოვნის საცხოვრებელი ადგილი
მდებარეობს ან სადაც ის აპირებს დაბრუნებას.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 99. პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნის მხარდაჭერა და
ზედამხედველობა

1. პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვანი, როგორც წესი, კანონიერ
წარმომადგენელს ან/და, საჭიროების შემთხვევაში, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს
გადაეცემა.

2. სააგენტო: 

ა) კოორდინაციას უწევს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
გეგმის შესრულებას პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდიდან არანაკლებ 6 თვის განმავლობაში;

ბ) უზრუნველყოფს პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნის
საზოგადოებაში რეინტეგრაციისათვის მის პრაქტიკულ და ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. (ამოღებულია - 29.11.2019, №5396).

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

კარი VIII

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

თავი XV

გარდამავალი დებულებანი

მუხლი 100. კოდექსის უკუძალა

1. ამ კოდექსის დებულებებს, გარდა ამ კოდექსის საპროცესო ნორმებისა, აქვს უკუძალა, თუ ამით
უმჯობესდება არასრულწლოვნის მდგომარეობა.

2. ამ კოდექსის საპროცესო ნორმებში შეტანილი ცვლილებები იწვევს წინათ გამოტანილი საპროცესო
აქტის გაუქმებას ან შეცვლას, თუ ამით უმჯობესდება არასრულწლოვანი
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მდგომარეობა.

მუხლი 101. კოდექსის ამოქმედებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებები             
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1. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს ამ კოდექსით გათვალისწინებული
საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიღება.

 2. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უზრუნველყოს ამ კოდექსით
გათვალისწინებული საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების მიღება.

3. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა, განათლებისა და მეცნიერების
და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრებმა უზრუნველყონ ამ კოდექსით
გათვალისწინებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების გამოცემა და შესაბამისი ნორმატიული
აქტების ამ კოდექსთან შესაბამისობა.

4. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ უზრუნველყოს არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში ადვოკატის სპეციალიზაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფორმის
დამტკიცება.

თავი XVI

დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 102. კოდექსის ამოქმედება

1. ეს კოდექსი, გარდა ამ კოდექსის პირველი−მე-100 მუხლებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ კოდექსის პირველი−26-ე მუხლები, 27-ე მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილები, მე-4 ნაწილის „ა“, „გ“,
„დ“ და „ე“ ქვეპუნქტები და მე-5−მე-10 ნაწილები, 28-ე−65-ე მუხლები, 66-ე მუხლის „ა“, „გ“, „დ“ და „ვ“
ქვეპუნქტები, 67-ე, 68-ე, 70-ე, 71-ე და 73-ე−მე-100 მუხლები ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

3. ამ კოდექსის 66-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი და 69-ე მუხლი ამოქმედდეს 2015 წლის 1 სექტემბრიდან.

4. ამ კოდექსის 27-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2016 წლის 1 მარტიდან.

5. (ამოღებულია - 01.06.2017, №949).

საქართველოს 2016 წლის 22 დეკემბრის კანონი №187 - ვებგვერდი, 29.12.2016წ.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

12 ივნისი 2015 წ.

N3708-IIს
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საქართველოს კანონი

 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი

კარი I
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და ზოგადი პრინციპები

თავი I

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და მისი მოქმედების სფერო

მუხლი 1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და მისი მიზანი

1. ეს კოდექსი ადგენს არასრულწლოვნის ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის, არასრულწლოვნის მონაწილეობით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის
საქმის წარმოების და სისხლის სამართლის პროცესის თავისებურებებს, სასჯელისა და სხვა ზომების
აღსრულების სპეციალურ წესებს.

2. ამ კოდექსის მიზანია მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
დაცვა, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია,
არასრულწლოვანი დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი მოწმის უფლებათა დაცვა,
არასრულწლოვანი დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი მოწმის მეორეული ვიქტიმიზაციისა და
არასრულწლოვანი დაზარალებულის ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილება, ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილება და მართლწესრიგის დაცვა.

3. ეს კოდექსი შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას, ბავშვის უფლებათა კონვენციას,
საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს.

მუხლი 2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მოქმედების სფერო და გამოყენების წესი,
კანონის ანალოგია

1. ეს კოდექსი გამოიყენება კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის, არასრულწლოვანი
დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობისას. ამ კოდექსის 38-ე–48-ე მუხლებით (გარდა 42-ე
მუხლის პირველი ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტისა და 46-ე მუხლისა) დადგენილი ნორმები ვრცელდება
აგრეთვე 18 წლიდან 21 წლამდე პირზე, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მან ჩაიდინა
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ნაკლებად მძიმე დანაშაული ან
მძიმე დანაშაული.

2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება ამ კოდექსით დადგენილი ნორმები.
იმ პირის მიმართ, რომელიც დანაშაულის ჩადენისას არასრულწლოვანი იყო და შემდეგ გახდა
სრულწლოვანი, გამოიყენება ამ კოდექსის მატერიალურ-სამართლებრივი ნორმები და საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ნორმები.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება საქართველოს სხვა ნორმატიული
აქტების დებულებებიც, თუ ისინი არ ეწინააღმდეგება ამ კოდექსს ან/და არასრულწლოვნისთვის
შეღავათს ითვალისწინებს.

4. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება ის საპროცესო ნორმა, რომელიც
მოქმედებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის დროს. თუ არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესის დაწყებისას პირი არასრულწლოვანი იყო და პროცესის დასრულებამდე
გახდა სრულწლოვანი, მის მიმართ პროცესის იმ ეტაპიდან, როცა ის სრულწლოვანი გახდა, გამოიყენება
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ნორმები.
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5. ამ კოდექსში ხარვეზის არსებობისას დასაშვებია კანონის ანალოგიის გამოყენება, თუ ამით არ
იზღუდება საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით
უზრუნველყოფილი ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები და თუ ეს არ ეწინააღმდეგება
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

6. ეს კოდექსი გამოიყენება აგრეთვე საქართველოს დროშით ან ამოსაცნობი ნიშნით საქართველოს
ფარგლების გარეთ მყოფ საჰაერო ან საზღვაო ხომალდზე ჩადენილი დანაშაულის მიმართ, თუ
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.

7. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა და შეთანხმებათა შესაბამისად, ეს კოდექსი
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზეც.

8. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში საპროცესო მოქმედების ჩატარების შესახებ სხვა
სახელმწიფოს სასამართლოს ან საგამოძიებო ორგანოს შუამდგომლობის საქართველოს ტერიტორიაზე
აღსრულებისას დასაშვებია შუამდგომლობის წარმომდგენი სახელმწიფოს კანონმდებლობის
გამოყენებაც, თუ ეს გათვალისწინებულია საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და
შეთანხმებებით და შეესაბამება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №750 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 3. ძირითად ტერმინთა განმარტება ამ კოდექსის მიზნებისათვის

1. არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი დაზარალებული, არასრულწლოვანი
მოწმე, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის
მიზნებისათვის არასრულწლოვნად ითვლება პირი, რომელსაც ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ჩადენის მომენტისათვის შეუსრულდა 16 წელი, მაგრამ არ შესრულებია 18 წელი,
ხოლო სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის მიზნებისათვის – პირი, რომელსაც დანაშაულის
ჩადენის მომენტისათვის შეუსრულდა 14 წელი, მაგრამ არ შესრულებია 18 წელი.

2. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის პირი, რომლის მიმართაც:

ა) არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მან ჩაიდინა საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული;

ბ) შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომლის თანახმად, მან ჩაიდინა
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 45-ე, 451 და 1002 მუხლებით, 116-ე
მუხლის მე-9 ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, 123-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, 150-ე მუხლის 22

 ნაწილით, 1533 მუხლის მე-2 ნაწილით, 1536 მუხლის მე-2 ნაწილით, 1552, 157-ე და 166-ე მუხლებით,
171-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 173-ე მუხლით, 1741 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 17415 მუხლის მე-4
ნაწილით, 1752, 1771 და 178-ე მუხლებით და 1811 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა;

გ) გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი ან ამ ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრების შესახებ
გადაწყვეტილება.   

3. პასუხისმგებლობის მინიმალური ასაკი – მინიმალური ასაკი, რომელიც სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობისათვის 14 წელია, ხოლო ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისათვის – 16 წელი.

4. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები − არასრულწლოვნის უსაფრთხოების, კეთილდღეობის,
ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარების, რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციისა და სხვა
ინტერესები, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტებისა და არასრულწლოვნის ინდივიდუალური
მახასიათებლების შესაბამისად, აგრეთვე მისი აზრის გათვალისწინებით განისაზღვრება.
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5. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი – არასრულწლოვნის მონაწილეობით
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის ან სისხლის სამართლის საქმის წარმოება, მათ შორის,
დანაშაულის გამოძიება, სისხლისსამართლებრივი დევნა, საქმის სასამართლოში განხილვა,
დანიშნული სასჯელის ან სხვა ზომის აღსრულება და რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია.

6. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირი/პროცესის მონაწილე პირი –
მოსამართლე, გამომძიებელი, პროკურორი, პოლიციელი, ადვოკატი, სოციალური მუშაკი, მედიატორი,
პრობაციის ოფიცერი, მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი, არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო დაწესებულების პერსონალი, შესაბამისი პატიმრობის დაწესებულების პერსონალი,
რომელიც მონაწილეობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში და რომელსაც გავლილი
აქვს სპეციალური მომზადება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში, ხოლო ამ მუხლის მე-2
ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევაში
– აგრეთვე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირი.

7. განრიდება – სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების ფორმა,
სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმი, რომლის მიზანია არასრულწლოვნის
სათანადო განვითარებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ახალი დანაშაულის თავიდან
აცილება.

8. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება – ღონისძიება, რომელიც კანონთან კონფლიქტში მყოფ
არასრულწლოვანს საშუალებას აძლევს, გააცნობიეროს ჩადენილი ქმედებისათვის საკუთარი
პასუხისმგებლობა, გამოასწოროს დანაშაულის შედეგები, აანაზღაუროს ზიანი ან/და შეურიგდეს
დაზარალებულს.

9. მედიაცია – კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს შორის დიალოგის
პროცესი, რომელსაც უძღვება მედიატორი და რომლის მიზანია არასრულწლოვნისა და
დაზარალებულის შერიგება და მათ შორის კონფლიქტის გადაწყვეტა. მედიაციის პროცესში
მონაწილეობს აგრეთვე არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი, ფსიქოლოგი, სოციალური
მუშაკი ან/და სხვა პირი. სურვილის შემთხვევაში ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება პროკურორსაც
შეუძლია.

10. მედიატორი – მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი მესამე მხარე, სათანადო კვალიფიკაციის მქონე
პირი, რომელიც არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს შორის შუამავლის როლს ასრულებს,
წარმართავს და კოორდინაციას უწევს მედიაციის პროცესს.

11. კანონიერი წარმომადგენელი − არასრულწლოვნის ახლო ნათესავი, მხარდამჭერი, მეურვე,
მზრუნველი, რომელიც არასრულწლოვნის ინტერესების დასაცავად არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობს და სარგებლობს არასრულწლოვნის უფლებებით, გარდა
იმ უფლებებისა, რომლებითაც, თვით ამ უფლებების ბუნებიდან გამომდინარე, შეიძლება მხოლოდ
არასრულწლოვანმა ისარგებლოს.

12. საპროცესო წარმომადგენელი – მოსამართლის, პროკურორის, გამომძიებლის მიერ დანიშნული
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს თანამშრომელი ან სხვა სანდო პირი, რომელიც ამ კოდექსის
50-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ახორციელებს წარმომადგენლობით
უფლებამოსილებას არასრულწლოვნის სახელით და მისი საუკეთესო ინტერესების დასაცავად.
საპროცესო წარმომადგენელი სარგებლობს იმავე უფლებებით, რომლებითაც კანონიერი
წარმომადგენელი.

13. არასრულწლოვანი დაზარალებული – არასრულწლოვანი, რომელსაც მორალური, ფიზიკური ან
ქონებრივი ზიანი მიადგა უშუალოდ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან დანაშაულის
შედეგად.

14. არასრულწლოვანი მოწმე – არასრულწლოვანი, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის საქმესთან ან სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია.

15. მეორეული ვიქტიმიზაცია − არასრულწლოვანი დაზარალებულისთვის /არასრულწლოვანი
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მოწმისთვის შესაძლო ზიანის მიყენება მისი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში
მონაწილეობის შედეგად.

16. ხელახალი ვიქტიმიზაცია − არასრულწლოვანი დაზარალებულისთვის ზიანის მიყენება ახალი
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან დანაშაულის შედეგად.

17. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება – არასრულწლოვანთა განსაკუთრებული
საჭიროებების შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და პერსონალით უზრუნველყოფილი,
განსაკუთრებულად დაცული დაწესებულება, რომელშიც ათავსებენ თავისუფლების აღკვეთით
მსჯავრდებულ არასრულწლოვნებს და სადაც უზრუნველყოფილია მათი მუდმივი მეთვალყურეობა.

18. რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია – არასრულწლოვანში პასუხისმგებლობის გრძნობის, სხვა
ადამიანთა უფლებების პატივისცემის გრძნობის ჩამოყალიბება და განვითარება, არასრულწლოვნის
ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი, ზნეობრივი და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა და მისი
მომზადება საზოგადოებაში ადგილის დასამკვიდრებლად.

19. ახლო ნათესავი – არასრულწლოვნის მშობელი, მშვილებელი, შვილი, მინდობით აღსაზრდელი,
პაპა, ბებია, და, ძმა, მეუღლე (მათ შორის, განქორწინებული).

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №750 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 ნოემბრის კანონი №3777 – ვებგვერდი, 20.12.2018წ.

თავი II

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ზოგადი პრინციპები

მუხლი 4. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობა

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში, უპირველეს ყოვლისა, გაითვალისწინება
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები.

მუხლი 5. დისკრიმინაციის აკრძალვა

აკრძალულია არასრულწლოვნის, აგრეთვე მისი კანონიერი წარმომადგენლის პირდაპირი და ირიბი
დისკრიმინაცია „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის
პირველი მუხლით გათვალისწინებული ნიშნით/ნიშნებით.

მუხლი 6. არასრულწლოვნის ჰარმონიული განვითარების უფლება

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვანს აქვს ფიზიკური, გონებრივი,
სულიერი, ზნეობრივი და სოციალური განვითარების უფლება.

მუხლი 7. თანაზომიერება

კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის მიმართ გამოყენებული ზომა ჩადენილი ქმედების
თანაზომიერი უნდა იყოს და მის პიროვნებას, ასაკს, საგანმანათლებლო, სოციალურ და სხვა
საჭიროებებს უნდა შეესაბამებოდეს.

მუხლი 8. ყველაზე მსუბუქი საშუალებისა და ალტერნატიული ზომის  პრიორიტეტულობა

1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში უპირატესობა საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის, საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის, პატიმრობის კოდექსისა და ამ კოდექსის
მიზნების მიღწევის ყველაზე მსუბუქ საშუალებას ენიჭება.
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2. არასრულწლოვნის მიმართ, პირველ რიგში, განიხილება განრიდების ან აღდგენითი
მართლმსაჯულების ღონისძიების გამოყენების შესაძლებლობა და ფასდება, სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის დაკისრებასა და სასჯელის გამოყენებაზე უკეთ უზრუნველყოფს თუ არა
განრიდება ან ღონისძიება არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილებას.

3. ნებისმიერი ზომა, რომელიც არასრულწლოვნის მიმართ საქმის სასამართლოში განხილვის ნაცვლად
გამოიყენება, არასრულწლოვნის უფლებებისა და სამართლებრივი გარანტიების დაცვას უნდა
ემსახურებოდეს.

მუხლი 9. პატიმრობა, როგორც უკიდურესი ღონისძიება

1. დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის თავისუფლების შეზღუდვა, თუ კანონით განსაზღვრული
მიზნის მიღწევა უფრო მსუბუქი ზომის გამოყენებით არის შესაძლებელი.

2. არასრულწლოვნის დაკავება, დაპატიმრება და მისთვის თავისუფლების აღკვეთა დასაშვებია
მხოლოდ როგორც უკიდურესი ღონისძიება, რომელიც შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით და
რეგულარული გადასინჯვის პირობით უნდა იქნეს გამოყენებული.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 10. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის მონაწილეობა

1. კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს აქვს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
პროცესში უშუალოდ ან/და კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით მონაწილეობის უფლება. მას აქვს
აგრეთვე უფლება, მოუსმინონ და გაითვალისწინონ მისი მოსაზრებები ასაკისა და განვითარების
დონის შესაბამისად.

2. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის ადვოკატს უფლება აქვს, არასრულწლოვნის
კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი თანხმობით, არასრულწლოვნის ნებისგან
დამოუკიდებლად შეიტანოს საჩივარი ან უარი თქვას მასზე, თუ ეს შეესაბამება არასრულწლოვნის
საუკეთესო ინტერესებს.

3. თუ არასრულწლოვნისა და მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან საპროცესო წარმომადგენლის
მოთხოვნები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, უპირატესობა იმ მოთხოვნას ენიჭება, რომელიც მეტად
შეესაბამება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

4. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის მონაწილეობით
განხორციელებული ქმედება უნდა შეესაბამებოდეს მისი აღქმისა და გაგების უნარებს.

[5. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში ქმედების არასრულწლოვნის მონაწილეობით
განხორციელებისას უფლებამოსილი ორგანო ვალდებულია არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია
მისი უფლებების, აგრეთვე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესისა და მისი შედეგების,
მხარდაჭერისა და გასაჩივრების მექანიზმების შესახებ. (ამოქმედდეს 2020 წლის 1 ივნისიდან)]

საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5015 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ.

მუხლი 11. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის გაჭიანურების დაუშვებლობა

1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი ყოველგვარი გაუმართლებელი გაჭიანურების
გარეშე უნდა მიმდინარეობდეს.

2. სასამართლო ვალდებულია კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმე
პრიორიტეტულად განიხილოს.

მუხლი 12. არასრულწლოვნის ნასამართლობა
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document:3692265^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4595704^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


1. არასრულწლოვანს ნასამართლობა გაქარწყლებულად ეთვლება სასჯელის მოხდისთანავე, ხოლო
პირობით მსჯავრდებისას – გამოსაცდელი ვადის გასვლისთანავე.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შეღავათი არ მოქმედებს, თუ არასრულწლოვანი
კვლავ ჩაიდენს დანაშაულს. ასეთ შემთხვევაში არასრულწლოვანს ნასამართლობა გაუქარწყლდება:

ა) პირობით მსჯავრდებისას – გამოსაცდელი ვადის გასვლისთანავე;

ბ) თავისუფლების აღკვეთაზე უფრო მსუბუქი სასჯელით მსჯავრდებისას – სასჯელის მოხდიდან 6
თვის შემდეგ;

გ) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის
მოხდიდან 1 წლის შემდეგ;

დ) მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის მოხდიდან 3 წლის
შემდეგ;

ე) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის
მოხდიდან 5 წლის შემდეგ.

მუხლი 13. არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების დაცულობა

1. არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების დაცულობა უზრუნველყოფილია არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე.

2. არასრულწლოვნის ნასამართლობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის შესახებ
ინფორმაცია საჯარო არ არის. დაუშვებელია არასრულწლოვნის პერსონალური მონაცემების
გამჟღავნება და გამოქვეყნება, გარდა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

მუხლი 14. არასრულწლოვნისადმი ინდივიდუალური მიდგომა

1. არასრულწლოვნის მიმართ გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინება მისი ინდივიდუალური
მახასიათებლები: ასაკი, განვითარების დონე, ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების პირობები,
განათლება, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახური ვითარება და სხვა გარემოებები, რომლებიც
არასრულწლოვნის ხასიათისა და ქცევის თავისებურებების შეფასების და მისი საჭიროებების
განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა.

2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე პროცესის მწარმოებელი
პირი არასრულწლოვანს განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა მოეპყრას.

მუხლი 15. არასრულწლოვნის საპროცესო უფლებები

1. სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი
ბრალდებული/მსჯავრდებული/გამართლებული და დაზარალებული უზრუნველყოფილი არიან
უფასო იურიდიული დახმარებით, თუ საქმეში არ მონაწილეობს ამ არასრულწლოვნის მიერ აყვანილი
ადვოკატი (დაცვა შეთანხმებით). სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე
არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს შეუძლია ისარგებლოს ამ უფლებით, თუ იგი არის
გადახდისუუნარო ან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის XIX, XX და XXII თავებითა და 1441

−1443 მუხლებით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაულის საქმეზე გამოსაკითხი პირი/მოწმე.

11. 18 წლიდან 21 წლამდე ბრალდებული ან მსჯავრდებული სარგებლობს უფასო იურიდიული
დახმარების უფლებით.

2. სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი სარგებლობს
აგრეთვე შემდეგი უფლებებით:
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document:1561437^^პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
document:16426^part_149^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_159^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_182^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_765^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_765^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_765^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_765^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი


ა) მისი განვითარების შესატყვისი ფორმით ინფორმაციის მიღების უფლებით;

ბ) თარჯიმნის მომსახურების უფასოდ მიღების უფლებით – მისი მიღების საჭიროების შემთხვევაში;

გ) კანონიერი წარმომადგენლის ან საპროცესო წარმომადგენლის თანხლების უფლებით;

დ) საკონსულო დახმარების მიღების უფლებით;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

კარი II

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი და ამ პროცესის მონაწილე პირები

თავი III

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირების სპეციალიზაცია

მუხლი 16. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზაცია

1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესს აწარმოებენ მხოლოდ არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პირები, გარდა საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა და 171-ე მუხლის მე-
2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. სრულწლოვანი პირის პროცესში მონაწილე
არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის მიმართ საპროცესო მოქმედებებს ახორციელებენ
მხოლოდ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პირები. თუ არასრულწლოვნის
მიმართ საპროცესო მოქმედება არასპეციალიზებულმა პირმა განახორციელა, მან ამის შესახებ
დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებულ პირს,
რომელმაც უნდა განაგრძოს პროცესი, ხოლო არასპეციალიზებული პირი დაუყოვნებლივ უნდა
ჩამოშორდეს არასრულწლოვნის მართლმსაჯულების პროცესს.

2. ამ კოდექსის მე-3 მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებულ პირს, გარდა იმავე მუხლის მე-2
ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევაში
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირისა, გავლილი უნდა
ჰქონდეს სპეციალური სწავლება არასრულწლოვანთან ურთიერთობის მეთოდიკასა და მასთან
დაკავშირებულ სხვა საკითხებში.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი და ამ პროცესის მონაწილე
პირების სპეციალიზაციის სტანდარტი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით,
ხოლო მოსამართლის შემთხვევაში – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 17. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა

1. რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმეს
განიხილავს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული მოსამართლე, ხოლო თუ
საქმე კოლეგიურად განიხილება – სასამართლო კოლეგია, რომლის სულ მცირე ორი წევრი, მათ შორის,
კოლეგიის თავმჯდომარე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული მოსამართლეა.

2. სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს უზენაეს სასამართლოში კანონთან კონფლიქტში
მყოფი არასრულწლოვნის საქმეს განიხილავს სასამართლო პალატა, რომლის სულ მცირე ორი წევრი,
მათ შორის, პალატის თავმჯდომარე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული
მოსამართლეა.
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3. თუ დაზარალებული არასრულწლოვანია, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს კოლეგიაში საქმის
კოლეგიურად განხილვისას, აგრეთვე სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს უზენაეს
სასამართლოში საქმის განხილვისას კოლეგიის/პალატის შემადგენლობაშია არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ერთი მოსამართლე.

მუხლი 18. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული გამომძიებელი და
პროკურორი

1. არასრულწლოვნის საქმეს იძიებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული
გამომძიებელი.

2. არასრულწლოვნის საქმეზე საპროკურორო საქმიანობას ახორციელებს არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პროკურორი.

მუხლი 19. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პოლიციელი

1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში არასრულწლოვნის საქმეს აწარმოებს
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პოლიციელი.

2. არასრულწლოვნის მიმართ „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ
მოქმედებებს ახორციელებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

მუხლი 20. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ადვოკატი

1. არასრულწლოვნის საქმეს აწარმოებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული
ადვოკატი, რომელიც ვალდებულია კანონით გათვალისწინებულ სხვა საბუთებთან ერთად
წარმოადგინოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში მისი სპეციალიზაციის დამადასტურებელი,
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ დამტკიცებული ფორმის დოკუმენტი.

2. იურიდიული დახმარების სამსახურში ფუნქციონირებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში
სპეციალიზებულ ადვოკატთა მუდმივმოქმედი ჯგუფი, რომელიც კანონით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში არასრულწლოვანს პირველი მოთხოვნისთანავე, უმოკლეს ვადაში უზრუნველყოფს
იურიდიული დახმარებით.

მუხლი 21. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული სხვა პირები

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობენ არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული სოციალური მუშაკი, მედიატორი, პრობაციის ოფიცერი,
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულების პერსონალი და შესაბამისი პატიმრობის დაწესებულების პერსონალი. ამ კოდექსით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობს
აგრეთვე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ფსიქოლოგი.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

თავი IV

არასრულწლოვანი მოწმე და არასრულწლოვანი დაზარალებული

მუხლი 22. არასრულწლოვანი მოწმის უფლება-მოვალეობათა არასრულწლოვან დაზარალებულზე
 გავრცელება

არასრულწლოვან დაზარალებულს ენიჭება ამ კოდექსით არასრულწლოვანი მოწმისათვის
მინიჭებული ყველა უფლება და ეკისრება მისთვის დაკისრებული ყველა მოვალეობა.
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მუხლი 23. არასრულწლოვანი მოწმის ინტერესების დასაცავად არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილე პირები

1. მეორეული ვიქტიმიზაციისა და ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან ასაცილებლად საპროცესო
მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირი/მოწმე მონაწილეობს, მისი კანონიერი
წარმომადგენელი ესწრება. არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს, საპროცესო
მოქმედების ჩატარებისას ჰყავდეს ადვოკატი. ამ კოდექსის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს,
ისარგებლოს უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით, საქმის სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლის, ხოლო გამოძიების სტადიაზე
− ბრალდების მხარის ინიციატივით, უზრუნველყოფილია საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის
მონაწილეობაც. ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და საპროცესო მოქმედების
დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას.

2. სამართალწარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი მოწმის კანონიერ წარმომადგენელს
უფლება აქვს:

ა) იცოდეს ბრალდებულისათვის წაყენებული ბრალდების არსი;

ბ) იცოდეს არასრულწლოვან მოწმესა და ბრალდებულს შორის არსებული ურთიერთობის შესახებ;

გ) მოთხოვნის შემთხვევაში მიიღოს ინფორმაცია ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის
ღონისძიების თაობაზე და ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ პატიმრობის
დაწესებულების/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დატოვების შესახებ, თუ ამით
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს რეალური საფრთხე არ ემუქრება.

3. საქმის სასამართლოში განხილვისას მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი
უფლებამოსილია არასრულწლოვანი მოწმის კანონიერ წარმომადგენელს აუკრძალოს საპროცესო
მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები
მოითხოვს.

4. იმ სისხლის სამართლის საქმეში, რომელშიც არასრულწლოვანი მოწმე ან არასრულწლოვანი
დაზარალებული მონაწილეობს, პროკურორის გადაწყვეტილებით, შესაძლებელია ჩაერთოს მოწმისა და
დაზარალებულის კოორდინატორი.

5. პროკურორი მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სისხლის სამართლის საქმეში ჩართვის
შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს არასრულწლოვანი მოწმის, არასრულწლოვანი დაზარალებულის
ინტერესების გათვალისწინებით.

6. როდესაც მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორისთვის ცნობილი გახდება მისი სისხლის
სამართლის საქმეში ჩართვის შესახებ, იგი დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეს არასრულწლოვან
მოწმეს, არასრულწლოვან დაზარალებულს მისი კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით.
არასრულწლოვან მოწმეს, არასრულწლოვან დაზარალებულს და მის კანონიერ წარმომადგენელს
უფლება აქვთ, უარი განაცხადონ მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორთან
თანამშრომლობაზე.

7. მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი:

ა) პროკურორთან წინასწარი კონსულტაციის შემდეგ არასრულწლოვან მოწმესა და არასრულწლოვან
დაზარალებულს ამ კოდექსით დადგენილი წესით, კანონიერი წარმომადგენლის ან/და ადვოკატის
თანდასწრებით ან მეშვეობით აწვდის საჭირო ინფორმაციას გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის
მიმდინარეობის შესახებ;

ბ) არასრულწლოვან მოწმესა და არასრულწლოვან დაზარალებულს მათთვის გასაგები ენით
განუმარტავს მათ უფლებებსა და მოვალეობებს და უხსნის გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის
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სამართლებრივ პროცედურებს;

გ) გამოძიების მიმდინარეობისას ესწრება არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი
დაზარალებულის მონაწილეობით ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებასა და საპროცესო მოქმედებას
მოწმის/დაზარალებულის ემოციური მხარდაჭერის მიზნით;

დ) საქმის სასამართლო განხილვისას ესწრება არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი
დაზარალებულის სასამართლოში დაკითხვისა და მათი მონაწილეობით მტკიცებულებათა
გამოკვლევის პროცესს მოწმის/დაზარალებულის ემოციური მხარდაჭერის მიზნით;

ე) არასრულწლოვან მოწმეს, არასრულწლოვან დაზარალებულს კანონიერი წარმომადგენლის ან/და
ადვოკატის თანდასწრებით ან/და მეშვეობით აწვდის ინფორმაციას მისთვის საჭირო იურიდიული,
ფსიქოლოგიური, სამედიცინო ან/და სხვა მომსახურების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში ეხმარება
შესაბამის ორგანოსთან/ორგანიზაციასთან დაკავშირებაში.

8. საქმის სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი
უფლებამოსილია, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, არასრულწლოვანი
გამოსაკითხი პირის/მოწმის გამოკითხვას/დაკითხვას არ დაასწროს არასრულწლოვანი გამოსაკითხი
პირის/მოწმის ის კანონიერი წარმომადგენელი, რომელიც იმავე საქმეში გამოსაკითხ პირად/მოწმედ
მონაწილეობს.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 24. არასრულწლოვანი მოწმის დაცვის ღონისძიებები

არასრულწლოვანი მოწმის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად მოსამართლე უფლებამოსილია
საკუთარი ინიციატივით, არასრულწლოვანი მოწმის, მისი კანონიერი წარმომადგენლის, ადვოკატის ან
პროკურორის შუამდგომლობით გამოიტანოს განჩინება:

ა) არასრულწლოვანი მოწმის გამოსახულების ან/და ხმის შემცვლელი მოწყობილობების გამოყენებით,
გაუმჭვირვალი ეკრანის მიღმა ან დისტანციურად დაკითხვის შესახებ;

ბ) სასამართლო სხდომამდე ბრალდებულის ადვოკატის მონაწილეობით არასრულწლოვანი მოწმის
დაკითხვის და დაკითხვის ვიდეოგადაღების შესახებ;

გ) სასამართლო სხდომის ნაწილობრივ ან სრულად დახურვის შესახებ;

დ) ბრალდებულის დროებით სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ, თუ
არასრულწლოვანი მოწმე უარს ამბობს ბრალდებულის თანდასწრებით ჩვენების მიცემაზე ან თუ
არსებული გარემოებები ცხადყოფს, რომ შეიძლება არასრულწლოვანმა მოწმემ ბრალდებულის
თანდასწრებით არ თქვას სიმართლე ან მოხდეს მისი მეორეული ვიქტიმიზაცია. ამ შემთხვევაში
სავალდებულოა საქმის სასამართლოში განხილვაში ბრალდებულის ადვოკატის მონაწილეობა.

მუხლი 25. ზიანის ანაზღაურებისა და კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება

განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლო არასრულწლოვან დაზარალებულს და მის კანონიერ
წარმომადგენელს აცნობებს საქმის სასამართლოში განხილვის შედეგებს და განუმარტავს მათ
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ზიანის ანაზღაურებისა და კომპენსაციის
მოთხოვნის უფლებას.

კარი III

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ზოგადი წესები
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თავი V

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ზოგადი წესები

მუხლი 26. არასრულწლოვანების დადგენა

1. თუ პირის სრულწლოვანების საკითხთან დაკავშირებით ბუნდოვანება არსებობს, გამომძიებელს,
პროკურორს ან მოსამართლეს მხარის შუამდგომლობით ან საკუთარი ინიციატივით დაუყოვნებლივ
გამოაქვს დადგენილება/განჩინება არასრულწლოვანების დადგენის შესახებ.

2. პირის ასაკი დგინდება ნებისმიერი ხელმისაწვდომი მტკიცებულების, მათ შორის, ოფიციალური
დოკუმენტის, სამედიცინო ან სოციალური შემოწმების შედეგად მომზადებული დასკვნის,
მშობლისაგან ან სხვა პირისაგან მიღებული ცნობის ან სხვა ინფორმაციის საფუძველზე.

3. თუ გაირკვა, რომ პირი არასრულწლოვანია, მაგრამ მისი სავარაუდო ან ზუსტი ასაკი ვერ დადგინდა,
ივარაუდება, რომ პირს არ შესრულებია 14 წელი სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის
მიზნებისათვის, ხოლო 16 წელი − ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მიზნებისათვის, ვიდრე
საპირისპირო არ დამტკიცდება.

4. თუ არასრულწლოვნის სავარაუდო ასაკი დადგინდა, სისხლისსამართლებრივი /ადმინისტრაციული
პასუხისმგებლობის საკითხის გადაწყვეტისას გაითვალისწინება მისი სავარაუდო ასაკის მინიმალური
ზღვარი.

მუხლი 27. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში

1. ამ კოდექსის მე-14 მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული ინდივიდუალური მახასიათებლები
გაითვალისწინება ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის საფუძველზე.

2. ამ მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებული ორგანო ინდივიდუალური შეფასების პროცესში
შეისწავლის არასრულწლოვნის განვითარების დონეს, ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების
პირობებს, განათლებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ოჯახურ ვითარებას და სხვა გარემოებებს,
რომლებიც მისი ხასიათისა და ქცევის თავისებურებების შეფასების და საჭიროებების განსაზღვრის
შესაძლებლობას იძლევა.

3. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში აისახება არასრულწლოვნის განსაკუთრებული
საჭიროებები, დანაშაულის/ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის რისკი და, შესაბამისად,
არასრულწლოვნის სათანადო განვითარებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისათვის
რეკომენდებული ღონისძიებები.

4. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება და გათვალისწინება სავალდებულოა სისხლის
სამართლის პროცესის შემდეგ სტადიებზე:

ა) განრიდების ღონისძიების განსაზღვრისას;

ბ) სასჯელის დანიშვნისას;

გ) საპატიმრო სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვისას;

დ) არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულებისას;

ე) პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის განხილვისას.

41. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება და გათვალისწინება სავალდებულოა აგრეთვე
იმ შემთხვევაში, როცა საქმე აკმაყოფილებს განრიდების საკანონმდებლო კრიტერიუმებს, თუმცა
პროკურორი არ იღებს გადაწყვეტილებას არასრულწლოვნის განრიდების შესახებ.
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5. პროკურორის დადგენილებით ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში შესაძლებელია მომზადდეს
და გათვალისწინებულ იქნეს სხვა დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენების შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების სტადიაზედაც, თუ სისხლის სამართლის საქმის მიმდინარეობა და ვადები
ამის შესაძლებლობას იძლევა.

6. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“, „ბ“ და „დ“ ქვეპუნქტებითა და 41 ნაწილით გათვალისწინებულ
სტადიებზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს ამზადებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − დანაშაულის პრევენციის,
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო (შემდგომ − სააგენტო),
ხოლო ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ სტადიებზე −
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
− სპეციალური პენიტენციური სამსახური (შემდგომ − პენიტენციური სამსახური).

7.  ამ მუხლის მე-4 და 41 ნაწილებით გათვალისწინებულ სტადიებზე ინდივიდუალური შეფასების
ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და სტანდარტი განისაზღვრება საქართველოს
იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 

8. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში, საჭიროებისამებრ, გაითვალისწინება არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე. სისხლის სამართლის პროცესის ყოველ
მომდევნო სტადიაზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადებისას მხედველობაში მიიღება
წინა ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში არსებული ინფორმაცია.

9. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სტადიაზე ინდივიდუალურ შეფასებას
სააგენტოს უფლებამოსილი პირი ახორციელებს შესაბამისი მოსამართლის მიმართვის საფუძველზე. 

10. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ სტადიებზე
ინდივიდუალური შეფასების განხორციელებისას სააგენტოს წარმომადგენელი უფლებამოსილია
დაუბრკოლებლად შეხვდეს არასრულწლოვან ბრალდებულს და ინდივიდუალური შეფასებისათვის
საჭირო ინფორმაცია მიიღოს ყველა ფიზიკური პირისაგან, სახელმწიფო და არასახელმწიფო
დაწესებულებისაგან.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3131 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 28. არასრულწლოვნის დაცვა

1. კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით დამოუკიდებლად შეარჩიოს და მოიწვიოს ადვოკატი.

2. თუ არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს/გამართლებულს ადვოკატი არ ჰყავს,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირი დაუყოვნებლივ მიმართავს
იურიდიული დახმარების სამსახურს მისთვის ადვოკატის დაუყოვნებლივ დანიშვნის მოთხოვნით.

მუხლი 29. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაზე/საპროცესო მოქმედებაზე დასწრების
უფლების მქონე პირები

1. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმე დახურულ სასამართლო სხდომაზე
განიხილება.

11. დახურულ სასამართლო სხდომაზე არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი
დაზარალებულის მონაწილეობით მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესს, არასრულწლოვანი
მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის სურვილის შემთხვევაში, ესწრება მოწმისა და
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document:3193208^DOCUMENT:1;^ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ
document:3193208^DOCUMENT:1;^ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ
document:4215915^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247294^DOCUMENT:1;^„არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4705707^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


დაზარალებულის კოორდინატორი.

2. არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ საპროცესო მოქმედებას ესწრება მისი კანონიერი
წარმომადგენელი, ხოლო ამ კოდექსით დადგენილ შემთხვევებში − აგრეთვე არასრულწლოვნის
ადვოკატი, გარდა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8
ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა და 171-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა.

21. არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის მონაწილეობით ჩასატარებელ
საპროცესო მოქმედებას, არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის
სურვილის შემთხვევაში, ესწრება მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი.

22. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, საჭიროების შემთხვევაში, საქმის
სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე − ბრალდების მხარე
უზრუნველყოფს არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის
მონაწილეობას. ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და საპროცესო მოქმედების
დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას.

3. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვისას მოსამართლე,
ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი უფლებამოსილია არასრულწლოვნის კანონიერ
წარმომადგენელს აუკრძალოს საპროცესო მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები მოითხოვს.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 30. თარჯიმნისა და სხვა მომსახურება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში

1. არასრულწლოვანი უფასოდ სარგებლობს თარჯიმნის მომსახურებით, თუ მან არ იცის ან სათანადოდ
არ იცის სამართალწარმოების ენა ანდა მას არ შეუძლია ილაპარაკოს ამ ენაზე, გარდა საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა
და 171-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამ შემთხვევაში თარჯიმანი
ნებისმიერ საპროცესო მოქმედებას ესწრება.

2. არასრულწლოვანს უფლება აქვს, სასამართლო სხდომამდე ან საპროცესო მოქმედებამდე შეხვდეს
თარჯიმანს, რათა დადგინდეს, ესმით თუ არა მათ ერთმანეთის.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მონაწილე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
არასრულწლოვანი უფასოდ სარგებლობს აგრეთვე ყველა იმ მომსახურებით, რომლებიც მას საქმის
გასაცნობად და სამართალწარმოებაში მონაწილეობისათვის ესაჭიროება.

მუხლი 31. საკონსულო დახმარების მიღების უფლება

1. კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, უფლება აქვს,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე ისარგებლოს თავისი ქვეყნის
დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო დაწესებულების წარმომადგენლის დახმარებით.

2. თუ დაკავებული არასრულწლოვანი ან დაპატიმრებული არასრულწლოვანი უცხო ქვეყნის
მოქალაქეა, მისი დაკავების ან დაპატიმრების შესახებ უმოკლეს ვადაში და ნებისმიერ შემთხვევაში
არასრულწლოვნის დაკითხვამდე უნდა ეცნობოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს.
არასრულწლოვნის დაკავების ან დაპატიმრების თაობაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დაუყოვნებლივ ატყობინებს შესაბამისი ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო
დაწესებულებას.

3. თუ არასრულწლოვანი იმ ქვეყნის მოქალაქეა, რომელსაც საქართველოში დიპლომატიური
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წარმომადგენლობა ან საკონსულო დაწესებულება არ აქვს, ან თუ იგი საერთაშორისო დაცვის მქონე
პირია ან მოქალაქეობის არმქონე პირია, მას საშუალება უნდა მიეცეს, საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს მეშვეობით დაუკავშირდეს იმ ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას, რომელიც
მის ინტერესებს იცავს, ან ნებისმიერ ადგილობრივ ან საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომლის ამოცანაც
არის ასეთი არასრულწლოვნის დაცვა.

საქართველოს 2016 წლის 1  დეკემბრის კანონი №55 - ვებგვერდი, 15.12.2016წ. 

 მუხლი 32. ერთობლივი საქმიდან არასრულწლოვნის საქმის ცალკე გამოყოფა

1. თუ არასრულწლოვანს ბრალი ედება იმ დანაშაულის ჩადენაში, რომელშიც სრულწლოვანიც
იმხილება, არასრულწლოვნის საქმე შეძლებისდაგვარად ცალკე გამოიყოფა და ის სრულწლოვნისაგან
განცალკევებით გასამართლდება, თუ ამით საქმის გარემოებების ყოველმხრივ, სრულ და ობიექტურ
გამოკვლევას არსებითი დაბრკოლება არ შეექმნება.

2. არასრულწლოვანი სარგებლობს ამ კოდექსით დადგენილი გარანტიებით.

მუხლი 33. არასრულწლოვანი ბრალდებულის გამოძახება

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული გამოძახებული უნდა იქნეს მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან
იმ დაწესებულების ხელმძღვანელის მეშვეობით, რომელშიც მოთავსებულია არასრულწლოვანი, ხოლო
არასრულწლოვანი მოწმე/არასრულწლოვანი დაზარალებული − მისი კანონიერი წარმომადგენლის
მეშვეობით.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის ადვოკატს ან კანონიერ წარმომადგენელს გადაეცემა ან ეგზავნება
არასრულწლოვანი ბრალდებულის უწყების ასლი.

მუხლი 34. არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ძალის, სპეციალური საშუალებისა და ცეცხლსასროლი
იარაღის გამოყენების შეზღუდვა

1. აკრძალულია ძალისა და სპეციალური საშუალების გამოყენება არასრულწლოვნის დაკავებისას,
სასამართლოში წარდგენისას, მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების ან სასჯელის აღსრულებისას, გარდა
იმ შემთხვევებისა, როდესაც არასრულწლოვნის დასაკავებლად, მის მიერ თვითდაზიანების ან/და
სხვებისთვის ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად ყველა სხვა საშუალება გამოყენებულია, მაგრამ
უშედეგოდ, და კანონით განსაზღვრული ლეგიტიმური მიზანი სხვა, ნაკლები ზიანის გამომწვევი
საშუალებით ვერ მიიღწევა.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ძალისა და სპეციალური
საშუალების სახით დასაშვებია მხოლოდ ფიზიკური ძალის და ხელბორკილისა და შებორკვის სხვა
საშუალების გამოყენება, ხოლო ჯგუფური დაუმორჩილებლობის ან/და მასობრივი არეულობის
აღსაკვეთად, თავდასხმის მოსაგერიებლად და შეიარაღებული პირის დასაკავებლად შეიძლება
გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე ხელკეტი, შესაბოჭი ბადე, ცრემლსადენი გაზი ან/და წყალსატყორცნი.

3. არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ძალა და სპეციალური საშუალება:

ა) გამოყენებული უნდა იქნეს შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით;

ბ) გამოყენებული უნდა იქნეს კანონით განსაზღვრული ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად და,
შესაბამისად, გარემოებების თანაზომიერი უნდა იყოს;

გ) გამოყენებული არ უნდა იქნეს დამამცირებელი ან ღირსების შემლახავი ფორმით.

4. აკრძალულია არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც იგი შეიარაღებულია და პირდაპირ, უშუალო და იმწუთიერ საფრთხეს უქმნის
მესამე პირის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას და სხვა საშუალებებით ამ საფრთხის თავიდან აცილება
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შეუძლებელია. პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან არასრულწლოვნის
გაქცევისას ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება დაუშვებელია.

5. პირი, რომელმაც ამ მუხლის საფუძველზე ძალა ან/და სპეციალური საშუალება გამოიყენა, ამის
შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის უშუალო უფროსს და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი
დაწესებულების ხელმძღვანელს. ამ პირის უშუალო უფროსი დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფს
არასრულწლოვნის სამედიცინო შემოწმებას.

6. პირი, რომელმაც ძალა ან/და სპეციალური საშუალება გამოიყენა, ამის შესახებ დაუყოვნებლივ
ადგენს ოქმს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ამ ოქმში აღინიშნება გამოყენებული
ძალა ან/და სპეციალური საშუალება, მისი გამოყენების დასაბუთება და სხვა მონაცემები.

 7. ძალისა და სპეციალური საშუალების გამოყენების თითოეული შემთხვევა აღირიცხება შესაბამისი
დაწესებულების ოფიციალურ სააღრიცხვო ჟურნალში და ხელმისაწვდომია არასრულწლოვნისათვის,
მისი კანონიერი წარმომადგენლისა და ადვოკატისათვის, აგრეთვე სასამართლოსათვის და იმ
ორგანოსათვის, რომელიც ახორციელებს მონიტორინგს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.

8. სპეციალური საშუალების გამოყენების უფლება აქვს მხოლოდ სპეციალურად უფლებამოსილ პირს,
რომელსაც გავლილი აქვს შესაბამისი მომზადება.
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კარი IV

არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება და
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი საქმის სასამართლოში განხილვამდე

თავი VI

არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება

მუხლი 35. არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება
ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო

პირი თავისუფლდება არასრულწლოვანების პერიოდში ჩადენილი დანაშაულისათვის
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ გავიდა:

ა) 1 წელი იმ დანაშაულის ჩადენიდან, რომლისთვისაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის
კერძო ნაწილის მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ
აღემატება 2 წლით თავისუფლების აღკვეთას;

ბ) 3 წელი სხვა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან;

გ) 5 წელი მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან;

დ) 12 წელი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან.

მუხლი 36. არასრულწლოვნის სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლება გამამტყუნებელი განაჩენის
ხანდაზმულობის გამო

არასრულწლოვანი მსჯავრდებული თავისუფლდება სასჯელის მოხდისაგან, თუ კანონიერ ძალაში
შესული გამამტყუნებელი განაჩენი არ აღსრულებულა:

ა) 1 წელში იმ დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას, რომლისთვისაც საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის კერძო ნაწილის მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი
არ აღემატება 2 წლით თავისუფლების აღკვეთას;
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ბ) 3 წელში სხვა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას;

გ) 5 წელში მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას;

დ) 7 წელში განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას.

მუხლი 37. არასრულწლოვნის შეზღუდული შერაცხადობა

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან შეიძლება გათავისუფლდეს არასრულწლოვანი,
რომელიც დანაშაულის ჩადენის დროს შეზღუდული შერაცხადობის მდგომარეობაში იმყოფებოდა.

მუხლი 38. განრიდება

1. თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ არასრულწლოვანმა ნაკლებად მძიმე ან მძიმე
დანაშაული ჩაიდინა, პირველ რიგში, განიხილება განრიდების შესაძლებლობა და ფასდება,
უზრუნველყოფს თუ არა განრიდება არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილებას.

2. პროკურორი უფლებამოსილია ამ თავით დადგენილი წესით მიიღოს დასაბუთებული
გადაწყვეტილება სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების ან დაწყებული
სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტისა და განრიდების შესახებ.

3. პროკურორის მიერ განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, სასამართლოს მიერ საკუთარი
ინიციატივით განრიდების გამოსაყენებლად საქმის განხილვისას ან განრიდების გამოყენების შესახებ
მხარის დასაბუთებული შუამდგომლობის განხილვისას გაითვალისწინება არასრულწლოვნის
საუკეთესო ინტერესები, მის მიერ ჩადენილი ქმედების ხასიათი და სიმძიმე, არასრულწლოვნის ასაკი,
ბრალეულობის ხარისხი, მოსალოდნელი სასჯელი, არასრულწლოვნის მიერ მიყენებული ზიანი,
სისხლისსამართლებრივი დევნის პრევენციული გავლენა, დანაშაულისშემდგომი ქცევა,
არასრულწლოვნის მიერ  წარსულში ჩადენილი დანაშაული და ამ კოდექსის 27-ე მუხლის შესაბამისად
მომზადებული ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში.

მუხლი 39. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო

1. წინასასამართლო სხდომამდე განრიდების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პროკურორი.  

2. განრიდება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე საქმის სასამართლოში წარმართვის შემდეგ.
სასამართლო უფლებამოსილია განრიდების გამოსაყენებლად საკუთარი ინიციატივით ან მხარის
დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე გამოიტანოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება
წინასასამართლო სხდომაზე ან პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვის
სხდომაზე და საქმე დაუბრუნოს პროკურორს, რომელიც არასრულწლოვან ბრალდებულს განრიდებას
შესთავაზებს და, მისი თანხმობის შემთხვევაში, მიიღებს გადაწყვეტილებას განრიდების შესახებ. ამ
გადაწყვეტილების მიღებამდე სასამართლო მეორე მხარის პოზიციასაც ისმენს.

3. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში პროკურორი უფლებამოსილია
არასრულწლოვანთან გააფორმოს ხელშეკრულება განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ.
არასრულწლოვნის მიმართ განრიდებისა და განრიდება-მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესი,
აგრეთვე მხარეებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პირობები განისაზღვრება საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით. ამ ხელშეკრულების მოქმედების მაქსიმალური ვადა 1 წელია.

4. არასრულწლოვნისთვის განრიდებაზე უარის თქმის შემთხვევაში დგება გასაუბრების ოქმი,
რომელშიც აღინიშნება განრიდებაზე უარის თქმის მიზეზი. ამ ოქმს ხელს აწერენ პროკურორი და
არასრულწლოვანი ან/და მისი კანონიერი წარმომადგენელი.

5. პროკურორის მიერ განრიდებაზე უარის თქმის შემთხვევაში არასრულწლოვანს, მის კანონიერ
წარმომადგენელს ან ადვოკატს უფლება აქვს, განრიდების მოთხოვნით ზემდგომ პროკურორს
მიმართოს.
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საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 40. განრიდების გამოყენების წინაპირობები

განრიდების გამოყენება შესაძლებელია შემდეგ გარემოებათა ერთობლიობისას:

ა) არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები დასაბუთებული ვარაუდისთვის, რომ არასრულწლოვანმა
ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული ჩაიდინა;

ბ) არასრულწლოვანი ნასამართლევი არ არის;

გ) არასრულწლოვანი განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართული არ ყოფილა;

დ) არასრულწლოვანი დანაშაულს აღიარებს;

ე) პროკურორის/სასამართლოს შინაგანი რწმენით, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით, სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების ან დაწყებული
სისხლისსამართლებრივი დევნის გაგრძელების საჯარო ინტერესი არ არსებობს;

ვ) არასრულწლოვანი და მისი კანონიერი წარმომადგენელი განრიდების გამოყენებაზე წერილობით
ინფორმირებულ თანხმობას გამოხატავენ.

მუხლი 41. არასრულწლოვნის გარანტიები განრიდების დროს

1. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე არასრულწლოვანს, მის კანონიერ
წარმომადგენელს და ადვოკატს უნდა მიეწოდოთ დეტალური ინფორმაცია განრიდების არსის,
გამოყენების წესის, ხანგრძლივობის, შესაძლო პირობების და განრიდების ღონისძიებების
შეუსრულებლობის შედეგების შესახებ.

2. არასრულწლოვანს ზეპირად და წერილობით განემარტება, რომ განრიდებაზე თანხმობა
ნებაყოფლობითია და მას უფლება აქვს, ნებისმიერ სტადიაზე უარი თქვას განრიდებაზე.

3. განრიდების პროცესში არასრულწლოვნის მიერ დანაშაულის აღიარება და მის შესახებ მოპოვებული
ინფორმაცია არ შეიძლება სასამართლოში მის წინააღმდეგ იქნეს გამოყენებული.

მუხლი 42. განრიდების ღონისძიებები

1. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებით შეიძლება გათვალისწინებულ
იქნეს შემდეგი ღონისძიებები:

ა) არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება;

ბ) აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება, მათ შორის, განრიდება-მედიაციის პროგრამაში
ჩართვა;

გ) მიყენებული ზიანის სრულად ან ნაწილობრივ ანაზღაურება;

დ) უკანონოდ მოპოვებული ქონების სახელმწიფოსთვის გადაცემა;

ე) დანაშაულის იარაღის ან/და სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული ობიექტის სახელმწიფოსთვის
გადაცემა;

ვ) არასრულწლოვნისთვის მოვალეობის დაკისრება;

ზ) არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება.
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2. არასრულწლოვნის მიმართ ერთდროულად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს განრიდების რამდენიმე
ღონისძიება. განრიდების ღონისძიებები განისაზღვრება ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის
საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. განრიდების ღონისძიება გონივრული და ჩადენილი დანაშაულის თანაზომიერი უნდა იყოს.
განრიდების პროცესში დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის ისეთი მოვალეობის დაკისრება,
რომელიც იწვევს მისი ღირსებისა და პატივის შელახვას, ნორმალური სასწავლო პროცესისაგან და
ძირითადი სამუშაოსაგან მის მოწყვეტას, ზიანს აყენებს მის ფიზიკურ ან/და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას.

4. დაუშვებელია ჩადენილი ქმედებისათვის კანონით გათვალისწინებულ მინიმალურ სანქციაზე
მკაცრი განრიდების ღონისძიების გამოყენება.

მუხლი 43. არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება

არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება ნიშნავს მისთვის იმის განმარტებას, თუ რა ზიანი
გამოიწვია მისმა ქმედებამ და რა შედეგი მოჰყვება დანაშაულის განმეორებით ჩადენას.

მუხლი 44. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება

აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება შეიძლება მოიცავდეს არასრულწლოვნის განრიდება-
მედიაციის პროგრამაში ჩართვას, მის მიერ საზოგადოებისათვის სასარგებლო სამუშაოს უსასყიდლოდ
შესრულებას ან/და სხვა პროგრამას, რომელიც ხელს უწყობს არასრულწლოვნის მიერ ჩადენილი
დანაშაულის შედეგების გამოსწორებას.

მუხლი 45. არასრულწლოვნისთვის მოვალეობის დაკისრება

1. არასრულწლოვანს შეიძლება აეკრძალოს:

ა) განსაზღვრული ადგილის ან/და პირის/პირების მონახულება;

ბ) ბინადრობის ადგილის შეცვლა;

გ) დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში შინიდან გასვლა;

დ) ნებართვის გარეშე ქვეყნის ან შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის დატოვება;

ე) სხვა ისეთი ქმედება, რომელიც ხელს შეუშლის მის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას.

2. არასრულწლოვანს შეიძლება დაევალოს:

ა) სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოს დახმარებით საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის
დაწყება ან განახლება;

ბ) სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოს დახმარებით მუშაობის დაწყება;

გ) საგანმანათლებლო, აღმზრდელობითი ან/და სამკურნალო პროგრამის გავლა;

დ) თავისუფალი დროის განსაზღვრული ფორმით გამოყენება;

ე) სხვა ისეთი მოვალეობა, რომელიც ხელს შეუწყობს მის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილებას.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების კონტროლს უზრუნველყოფს
სააგენტო.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.
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მუხლი 46. არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება

1. არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება ნიშნავს განსაზღვრული დროით
არასრულწლოვნის მინდობით აღმზრდელისთვის გადაცემას სახლიდან მოშორებით და
მშობლებისაგან განცალკევებით, თუ არასრულწლოვნის სახლში და მშობლების გარემოცვაში
დატოვება მის მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის რისკს შეიცავს.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული განრიდების ღონისძიების განხორციელების
პროცესში შესაძლებელია არასრულწლოვნის მშობლების ჩართვაც, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №750 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

მუხლი 47. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების შესრულება

თუ არასრულწლოვანი შეასრულებს განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ
ხელშეკრულებით მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს, პროკურორი იღებს გადაწყვეტილებას
სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის თაობაზე.

მუხლი 48. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობა

1. განრიდების ღონისძიების შესრულებას ზედამხედველობს ამ კოდექსის 45-ე მუხლის მე-3 ნაწილში
მითითებული დაწესებულების წარმომადგენელი. თუ არასრულწლოვანი განრიდების ღონისძიებას
განზრახ არ ასრულებს, ამის შესახებ სოციალური მუშაკი აცნობებს პროკურორს, რომელიც,
აღნიშნულისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით, არასრულწლოვნის, მისი კანონიერი
წარმომადგენლის და სოციალური მუშაკის მოსაზრებების მოსმენის შემდეგ აუქმებს ან ძალაში ტოვებს
განრიდების შესახებ გადაწყვეტილებას, ცვლის განრიდების ღონისძიებას ან/და აგრძელებს
განრიდების ხელშეკრულების ვადას.

2. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების შემთხვევაში პროკურორი უფლებამოსილია
დასაბუთებული დადგენილებით გააუქმოს გადაწყვეტილება სისხლისსამართლებრივი დევნის
არდაწყების ან დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ და ახალი
დასაბუთებული დადგენილებით დაიწყოს ან განაახლოს სისხლისსამართლებრივი დევნა.

3. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების შემთხვევაში არასრულწლოვნის მიერ განრიდების
ღონისძიების შესასრულებლად განხორციელებული მოქმედებები სასჯელის დანიშვნისას
გაითვალისწინება.

თავი VII

არასრულწლოვნის დაკავება, გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა

 მუხლი 49. შეტყობინება არასრულწლოვნის დაკავებისთანავე

1. არასრულწლოვნის დამკავებელი პირი, გამომძიებელი, პროკურორი მისი დაკავებისთანავე იღებს
ყველა საჭირო ზომას, რათა არასრულწლოვნის მშობელს, ხოლო თუ ეს შეუძლებელია – სხვა ახლო
ნათესავს ან/და არასრულწლოვნის მიერ მითითებულ სხვა პირს დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს.

2. არასრულწლოვნის დამკავებელი პირი, გამომძიებელი, პროკურორი არასრულწლოვნის
სამართალდამცავ ორგანოში მიყვანისთანავე მის კანონიერ წარმომადგენელს აცნობებს
არასრულწლოვნის დაკავების შესახებ და მის ადგილსამყოფელს და განუმარტავს არასრულწლოვნის
დაკავების მიზეზს და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 38-ე მუხლის მე-2
ნაწილით გათვალისწინებულ უფლებებს.

3. თუ არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელთან დაკავშირება ვერ ხერხდება, პოლიციის
დაწესებულების ან სხვა სამართალდამცავი ორგანოს შესაბამისი თანამშრომელი ამის შესახებ
დაუყოვნებლივ ატყობინებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს.
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მუხლი 50. პროცესში საპროცესო წარმომადგენლის მონაწილეობა

1. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო გამომძიებლის, პროკურორის, მოსამართლის მიმართვის
საფუძველზე საპროცესო წარმომადგენლად ასახელებს თავისი თანამშრომლის კანდიდატურას.
გამომძიებელი, პროკურორი, მოსამართლე საპროცესო წარმომადგენლად ნიშნავს მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს მიერ წარმოდგენილ კანდიდატს ან სხვა სანდო პირს, თუ:

ა) პროცესში კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობა არასრულწლოვნის სამართალდამცავ
ორგანოში მიყვანიდან 1 საათის განმავლობაში შეუძლებელია;

ბ) არასრულწლოვანი არ ცხოვრობს კანონიერ წარმომადგენელთან ან/და უარს აცხადებს მასთან
დაკავშირებაზე ან პროცესში მის მონაწილეობაზე;

გ) კანონიერი წარმომადგენელი არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების საწინააღმდეგოდ
მოქმედებს;

დ) არასრულწლოვანი კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ჩადენილი დანაშაულის მსხვერპლია ან
თვითმხილველია;

ე) კანონიერი წარმომადგენელი იმავე დანაშაულის ჩადენაშია ბრალდებული;

ვ) კანონიერი წარმომადგენელი ხელმიუწვდომელია.

2. დაუშვებელია ოჯახურ დანაშაულთან დაკავშირებით სისხლის სამართალწარმოების პროცესში
არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენლად იმ პირის ჩართვა, რომელიც სავარაუდო მოძალადეა ან
რომლის მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით არსებობს ეჭვი ამ პირსა და მოძალადე ოჯახის წევრს
შორის არსებული ურთიერთობის ხასიათიდან გამომდინარე ან ინტერესთა კონფლიქტის სხვა
შემთხვევაში, აგრეთვე მისთვის/მათთვის არასრულწლოვნის მიერ მიცემული ჩვენების (გამოკითხვის
ოქმის, ახსნა-განმარტების) გაცნობა და გადაცემა.

3. სხვა სანდო პირი საპროცესო წარმომადგენლად ინიშნება არასრულწლოვნის მოსაზრების
გათვალისწინებით.

4. საპროცესო წარმომადგენელი უფლებამოსილია:

ა) პროცესის მწარმოებელი ორგანოს თანამდებობის პირთან გამოთქვას მოსაზრება არასრულწლოვნის
საჭიროებების შესახებ;

ბ) ურთიერთობა ჰქონდეს არასრულწლოვნის ახლო ნათესავთან, ადვოკატთან და მეგობართან;

გ) არასრულწლოვანს აცნობოს ჯანმრთელობის დაცვის, ფსიქოლოგიური ან სოციალური 
მომსახურებისა და მისი მიღების ხელმისაწვდომი საშუალებების შესახებ;

დ) არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია მისი საპროცესო სტატუსის, მის მიერ ჩვენების მიცემის
მნიშვნელობის, ხანგრძლივობისა და ფორმის, აგრეთვე დაკითხვის ჩატარების წესის შესახებ;

ე) არასრულწლოვანს აცნობოს სასამართლო მოსმენის დრო და ადგილი, აგრეთვე სხვა შესაბამისი
მოქმედებების ჩატარების და დაცვის ხელმისაწვდომი ღონისძიებების შესახებ;

ვ) არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია მის მიმართ გამოტანილი საპროცესო გადაწყვეტილების
გასაჩივრების წესის შესახებ;

ზ) არასრულწლოვნის დასახმარებლად განახორციელოს სხვა მოქმედებები.

მუხლი 51. დაკავებული არასრულწლოვნის დროებითი მოთავსების იზოლატორში ყოფნის პირობები
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დაკავებული არასრულწლოვანი დროებითი მოთავსების იზოლატორში სრულწლოვანთაგან
განცალკევებით თავსდება. მდედრობითი სქესისა და მამრობითი სქესის არასრულწლოვნები
ერთმანეთისგან განცალკევებით თავსდებიან.

მუხლი 52. არასრულწლოვნის გამოკითხვა და დაკითხვა

1. თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, არასრულწლოვნის გამოკითხვისას და
დაკითხვისას მოქმედებს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესი,
მაგრამ არ გაითვალისწინება იმავე კოდექსის 114-ე მუხლის მე-2 და მე-4 ნაწილებისა და 332-ე მუხლის
დებულებები.

2. არასრულწლოვანი შეიძლება გამოიკითხოს/დაიკითხოს, თუ მას შეუძლია სიტყვიერად ან სხვა
ფორმით გადმოსცეს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ინფორმაცია.

3. არასრულწლოვნის გამოკითხვა/დაკითხვა მისი კანონიერი წარმომადგენლისა და ადვოკატის
თანდასწრებით ტარდება. ამ კოდექსის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირი/მოწმე გამოკითხვის/დაკითხვის დროს
სარგებლობს უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით. არასრულწლოვნის
გამოკითხვისას/დაკითხვისას საპროცესო მოქმედების განმახორციელებელი პირი, არასრულწლოვნის
საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს ფსიქოლოგის მონაწილეობას.
ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და გამოკითხვის/დაკითხვის დროს
ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას. თუ არასრულწლოვანი არის სექსუალური
ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის საქმეზე გამოსაკითხი პირი/მოწმე ან მსხვერპლი, მისი
გამოკითხვისას/დაკითხვისას შეიძლება განხორციელდეს აუდიო- ან ვიდეოჩაწერა. სასამართლო
სხდომაზე შესაძლებელია არასრულწლოვნის მიერ მიცემული ჩვენების აუდიო- ან ვიდეოჩანაწერის
მოსმენა (დემონსტრირება).

4. 14 წლამდე ასაკის პირის გამოკითხვა/დაკითხვა შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ მისი კანონიერი
წარმომადგენლის თანხმობითა და თანდასწრებით. კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს,
გამოთქვას თავისი მოსაზრება და სასამართლოს ნებართვით დააზუსტოს 14 წლამდე ასაკის
პირისათვის დასმული შეკითხვა. 14 წლამდე ასაკის გამოსაკითხ პირს/მოწმეს განუმარტავენ მის
მოვალეობას, თქვას მხოლოდ სიმართლე, მაგრამ არ აფრთხილებენ ჩვენების მიცემაზე უარის
თქმისათვის და ცრუ ჩვენების მიცემისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის
დაკისრების თაობაზე.

5. არასრულწლოვნის დაკითხვისას შესვენებისათვის შესაფერისი ინტერვალის დასადგენად
მოსამართლე ითვალისწინებს არასრულწლოვნის ასაკს, განვითარების დონეს და სხვა გარემოებებს. თუ
არასრულწლოვანი არის სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის საქმეზე მოწმე ან
მსხვერპლი, დაკითხვათა რაოდენობა შეძლებისდაგვარად შეზღუდული უნდა იყოს და სისხლის
სამართლის პროცესის მიზნების მიღწევის აუცილებლობით უნდა იყოს განპირობებული.

6. არასრულწლოვანი არ შეიძლება გამოიკითხოს/დაიკითხოს 22:00 საათიდან 08:00 საათამდე.

7. არასრულწლოვანი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაფერისი საკვებითა და სასმელი წყლით
არანაკლებ ყოველ 4 საათში ერთხელ, 08:00 საათიდან 22:00 საათამდე, აგრეთვე საპირფარეშოთი
შეუზღუდავად სარგებლობის უფლებით.

8. საპროცესო მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი დაზარალებული მონაწილეობს, მისი
კანონიერი წარმომადგენელი და ადვოკატი ესწრებიან. საპროცესო მოქმედების განმახორციელებელი
პირი, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს აგრეთვე
საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის მონაწილეობას. ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის
საჭიროებებს და გამოკითხვის/დაკითხვის დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას.
საპროცესო მოქმედებას, არასრულწლოვანი დაზარალებულის სურვილის შემთხვევაში, ესწრება
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი.

9. საპროცესო მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირი/მოწმე მონაწილეობს, მისი
კანონიერი წარმომადგენელი ესწრება. არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს,
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საპროცესო მოქმედების ჩატარებისას ჰყავდეს ადვოკატი. ამ კოდექსის მე-15 მუხლის პირველი
ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს,
ისარგებლოს უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით. საპროცესო მოქმედების
განმახორციელებელი პირი, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით,
უზრუნველყოფს აგრეთვე საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის მონაწილეობას. ფსიქოლოგი აფასებს
არასრულწლოვნის საჭიროებებს და გამოკითხვის/დაკითხვის დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ
მხარდაჭერას. საპროცესო მოქმედებას, არასრულწლოვანი მოწმის სურვილის შემთხვევაში, ესწრება
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი.

10. საქმის სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი
უფლებამოსილია არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის ან არასრულწლოვანი
დაზარალებულის კანონიერ წარმომადგენელს განჩინებით/დადგენილებით აუკრძალოს საპროცესო
მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები
მოითხოვს.

11. ოჯახურ დანაშაულთან, ქალთა მიმართ ძალადობასთან ან/და ოჯახში ძალადობასთან
დაკავშირებით დაუშვებელია არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის და არასრულწლოვანი
დაზარალებულის გამოკითხვა/დაკითხვა, აგრეთვე დამცავი ან შემაკავებელი ორდერის გამოცემისას და
არასრულწლოვნის მიმართ ძალადობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკის მიერ არასრულწლოვნის
განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში
ძალადობის არასრულწლოვანი მსხვერპლის გამოკითხვა/დაკითხვა (მისგან ახსნა-განმარტების მიღება)
მოძალადე მშობლის (მშობლების) ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის თანდასწრებით.

საქართველოს 2015 წლის 18 დეკემბრის კანონი №4679 - ვებგვერდი, 29.12.2015წ. 

საქართველოს 2016 წლის 22 ივნისის კანონი №5453 - ვებგვერდი, 12.07.2016წ.

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №769 - ვებგვერდი, 25.05.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 53. ცალკეული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების თავისებურებანი

1. ჩხრეკა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც არასრულწლოვნის სხეულის შიგნით
შემოწმებას ან მისი სხეულიდან ნივთის ამოღებას გულისხმობს, შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ
სასამართლოს განჩინებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არასრულწლოვნის ჯანმრთელობას ან
სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 112-ე მუხლის მე-5 ნაწილით დადგენილი წესი.

2. არასრულწლოვნის სხეულიდან ნივთის ამოღება უნდა განხორციელდეს სამედიცინო საქმიანობის
ლიცენზიის/ნებართვის მქონე დაწესებულებაში სერტიფიცირებული, იმავე სქესის ექიმის ან ექთნის
მონაწილეობით და არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის, ხოლო არასრულწლოვნის
სურვილის შემთხვევაში – აგრეთვე ადვოკატის თანდასწრებით.

3. ჩხრეკა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც არასრულწლოვნის ნაწილობრივ ან მთლიანად
გაშიშვლებას გულისხმობს, შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ სასამართლოს განჩინებით,
არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის, ხოლო არასრულწლოვნის სურვილის შემთხვევაში –
აგრეთვე ადვოკატის თანდასწრებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 112-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული
გადაუდებელი აუცილებლობა.

4. ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგამოძიებო
მოქმედების ჩამტარებელი პირი იმავე სქესის უნდა იყოს, რომელი სქესისაც არის არასრულწლოვანი.

5. ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საკითხს მოსამართლე
წყვეტს ზეპირი მოსმენის გარეშე, შესაბამისი შუამდგომლობის შეტანიდან არაუგვიანეს 12 საათისა.
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6. მოსამართლის განჩინებაში აღნიშნული უნდა იყოს:

ა) მისი შედგენის თარიღი და ადგილი;

ბ) სასამართლოს დასახელება, მოსამართლის სახელი და გვარი;

გ) პირი, რომელმაც სასამართლოს შესაბამისი შუამდგომლობით მიმართა;

დ) არასრულწლოვანი, რომლის მიმართაც საგამოძიებო მოქმედება უნდა ჩატარდეს;

ე) სავარაუდო დანაშაულის ფაქტობრივი გარემოებები;

ვ) საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების აუცილებლობის დასაბუთება;

ზ) ჩხრეკის ან ამოღების დროს აღმოსაჩენი და ამოსაღები სავარაუდო საგანი, ნივთი, ნივთიერება ან
სხვა ობიექტი და მისი გვარეობითი ნიშნები;

თ) წინააღმდეგობის გაწევისას იძულების პროპორციული ზომის გამოყენების უფლება;

ი) განჩინების მოქმედების ვადა;

კ) პირი ან ორგანო, რომელმაც განჩინება უნდა შეასრულოს;

ლ) მოსამართლის ხელმოწერა (მათ შორის, ელექტრონული).

7. თუ არასრულწლოვანი თანახმა არ არის, რომ ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგამოძიებო მოქმედებებს მისი კანონიერი წარმომადგენელი
ესწრებოდეს, ან თუ მისი დასწრება შეუძლებელია, საგამოძიებო მოქმედებებს ესწრება შესაბამისი
სქესის საპროცესო წარმომადგენელი.

კარი V

არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა და აღკვეთის ღონისძიებები

თავი VIII

არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა

მუხლი 54. არასრულწლოვნის პირველი წარდგენა სასამართლოში

არასრულწლოვნის დაკავების შემდეგ შეძლებისდაგვარად მალე, მაგრამ არაუგვიანეს 48 საათისა,
პროკურორი გამოძიების ადგილის მიხედვით მაგისტრატ მოსამართლეს წარუდგენს შუამდგომლობას
აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ.

მუხლი 55. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში სამართლიანი და სწრაფი განხილვის უფლება

1. დანაშაულის 1 შემთხვევის გამო წინასასამართლო სხდომის დაწყებამდე არასრულწლოვანი
ბრალდებულად შეიძლება ცნობილი იყოს არაუმეტეს 6 თვისა, თუ ამ ვადის გასვლამდე მისთვის
დანაშაულის სხვა შემთხვევის გამო ახალი ბრალდება არ წაუყენებიათ.

2. არასრულწლოვნის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს სხდომა იმართება საჩივრის დასაშვებად
ცნობიდან 2 კვირის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს განაჩენი გამოაქვს ზეპირი მოსმენით,
სააპელაციო საჩივრის დასაშვებად ცნობიდან 1 თვის ვადაში.

3. არასრულწლოვნის საქმეზე საკასაციო სასამართლოს სხდომა იმართება საჩივრის დასაშვებად
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ცნობიდან 2 კვირის ვადაში. საკასაციო სასამართლოს საკასაციო საჩივარზე შემაჯამებელი
გადაწყვეტილება გამოაქვს საკასაციო სასამართლოში საჩივრის დასაშვებად ცნობიდან 3 თვის ვადაში.

მუხლი  56. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაში მონაწილეობა

1. არასრულწლოვნის საქმის განხილვაში მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით სასამართლო:

ა) უზრუნველყოფს, რომ საქმის სასამართლოში განხილვა არასრულწლოვნის აღქმისა და გაგების
უნარების შესაბამისად მიმდინარეობდეს;

ბ) სხდომებს შორის გონივრული ინტერვალით აცხადებს შესვენებას არასრულწლოვნის ასაკის,
ჯანმრთელობის, განვითარების და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით.

2. დაუშვებელია არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა მის დაუსწრებლად, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც ის თავს არიდებს სასამართლოში გამოცხადებას და სხდომის გადადება საქმის
გონივრულ ვადაში განხილვას შეუძლებელს გახდის.

მუხლი 57. არასრულწლოვნის მიერ ბრალის აღიარების დასაშვებობა

არასრულწლოვნის მიერ ბრალის აღიარების დასაშვებობის საკითხის გადაწყვეტისას სასამართლო სხვა,
შესაბამის გარემოებებთან ერთად ითვალისწინებს არასრულწლოვნის აღქმისა და გაგების უნარებს,
დაკითხვის ხანგრძლივობას, გაურკვევლობის ან შესაძლო დაპატიმრების შიშს.

მუხლი 58. მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესზე დასწრების უფლების შეზღუდვა

1. სასამართლოს უფლება აქვს, მხარის შუამდგომლობით ან საკუთარი ინიციატივით გამოიტანოს
განჩინება არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ, თუ ეს
გადაწყვეტილება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს ემსახურება. არასრულწლოვნის
სასამართლო სხდომაზე დაუსწრებლობის ხანგრძლივობა შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით უნდა
განისაზღვროს.

2. არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ განჩინების
გამოტანისთანავე მოსამართლე განუმარტავს მხარეებს იმავე სასამართლო სხდომაზე მისი
გასაჩივრების უფლებას, რომელიც იწვევს მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესის შეჩერებას.

3. არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზში დაბრუნების შემდეგ სასამართლო შესაბამისი
ფორმითა და მოცულობით განუმარტავს არასრულწლოვანს მისი არყოფნისას გამოკვლეული
მტკიცებულებების შინაარსს.

4. მოსამართლის მიერ არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ
განჩინების გამოტანის მიუხედავად, არასრულწლოვანი ბრალდებულის ადვოკატი და კანონიერი
წარმომადგენელი სასამართლო სხდომას ყოველთვის ესწრებიან.

მუხლი 59. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვის სხვა თავისებურებები

1. არასრულწლოვნის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შემთხვევაში სასამართლო
აცხადებს, რომ არასრულწლოვანი დამნაშავედ იქნა ცნობილი, და მას განაჩენში შეაქვს საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 272-ე მუხლის, 273-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 274-ე
მუხლის პირველი ნაწილის „ა“−„გ“ ქვეპუნქტებისა და მე-2 ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი
გარემოებები. ამასთანავე, გამამტყუნებელი განაჩენის გამოცხადებისთანავე სასამართლო სხდომის
თავმჯდომარე ნიშნავს სასჯელის დანიშვნის სხდომის თარიღს. სასჯელის დანიშვნის სხდომა უნდა
გაიმართოს გამამტყუნებელი განაჩენის გამოცხადებიდან არაუგვიანეს 7 დღისა.

2. სასჯელის დანიშვნის სხდომაზე მოსამართლეს გამოაქვს საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“–„გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ერთ-
ერთი გადაწყვეტილება, რის შემდეგაც, გამოტანილი გადაწყვეტილების შესაბამისად, გამამტყუნებელ
განაჩენში შეაქვს იმავე მუხლის და 273-ე და 274-ე მუხლების სხვა მოთხოვნების შესაბამისი
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განაჩენში შეაქვს იმავე მუხლის და 273-ე და 274-ე მუხლების სხვა მოთხოვნების შესაბამისი
გარემოებები.

21. საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შემთხვევაში ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით
გათვალისწინებული საკითხები ერთ სასამართლო სხდომაზე განიხილება.

3. არასრულწლოვანი ბრალდებულის საქმე ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით არ განიხილება.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

თავი IX

აღკვეთის ღონისძიებები

მუხლი 60. აღკვეთის ღონისძიებები

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით შეიძლება გამოყენებულ
იქნეს მეთვალყურეობაში გადაცემა, შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ, პირადი
თავდებობა, გირაო, პატიმრობა.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიებასთან ერთად შეიძლება
გამოყენებულ იქნეს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 199-ე მუხლის მე-2
ნაწილით გათვალისწინებული 1 ან რამდენიმე ღონისძიება.

მუხლი 61. მეთვალყურეობაში გადაცემა

1. არასრულწლოვნის მშობლის, სხვა ახლო ნათესავის, მეურვის ან მზრუნველის ან სპეციალური
საბავშვო დაწესებულების ადმინისტრაციის მეთვალყურეობაში გადაცემის მიზანია, აღნიშნულ
პირთაგან ერთ-ერთმა ან ადმინისტრაციამ იკისროს არასრულწლოვნის გამომძიებელთან,
პროკურორთან, სასამართლოში გამოცხადებისა და სათანადო ქცევის წერილობითი ვალდებულება.

2. არასრულწლოვნის ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი წესით მეთვალყურეობაში გადაცემა
შეიძლება მხოლოდ არასრულწლოვნისა და იმ პირის თანხმობით, რომელსაც ის მეთვალყურეობაში
გადაეცემა. ამ პირს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს უარი თქვას არასრულწლოვნის მეთვალყურეობაზე,
თუ მიიჩნევს, რომ ვერ უზრუნველყოფს მის სათანადო ქცევას.

3. პირს, რომელიც არასრულწლოვანს მეთვალყურეობს, ხელწერილის ჩამორთმევისას უნდა გააცნონ
არასრულწლოვნისათვის წაყენებული ბრალდებისთვის მოსალოდნელი სასჯელის სახე და ზომა და
პასუხისმგებლობა, რომელიც მას დაეკისრება, თუ არასრულწლოვანი, რომელსაც ის მეთვალყურეობს,
არ შეასრულებს სათანადო ქცევის ვალდებულებას.

4. არასრულწლოვნის მეთვალყურეობის ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში
სასამართლოს უფლება აქვს, მხარის შუამდგომლობით პირი, რომელიც არასრულწლოვანს
მეთვალყურეობდა, დააჯარიმოს 100-დან 500 ლარამდე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
ვალდებულების შეუსრულებლობას ობიექტური მიზეზი ჰქონდა.

მუხლი 62. შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ

შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მის მიერ ნაკლებად მძიმე ან გაუფრთხილებლობითი დანაშაულის
ჩადენის შემთხვევაში.

მუხლი 63. გირაო

გირაოს თანხის ოდენობა განისაზღვრება არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიერ ჩადენილი
დანაშაულის სიმძიმის და მისი ქონებრივი შესაძლებლობის გათვალისწინებით. გირაოს თანხა
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შეიძლება ნებისმიერი ოდენობით განისაზღვროს.

მუხლი 64. პატიმრობა

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის, როგორც უკიდურესი ღონისძიების,
გამოყენება დასაშვებია შემდეგ გარემოებათა ერთობლიობისას:

ა) სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულისათვის სასჯელის სახით გათვალისწინებულია თავისუფლების
აღკვეთა; 

ბ) პატიმრობა ერთადერთი საშუალებაა, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ თავიდან იქნეს აცილებული
არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმალვა, მის მიერ მართლმსაჯულების განხორციელებისათვის ან
მტკიცებულებების მოპოვებისათვის ხელის შეშლა ან ახალი დანაშაულის ჩადენა;

გ) მიზანი, რომელსაც არასრულწლოვანი ბრალდებულის პატიმრობა ემსახურება, აღემატება მისი
თავისუფლების ინტერესს.

2. თუ არასრულწლოვანი ბრალდებული პატიმარია, წინასასამართლო სხდომამდე მისი პატიმრობის
საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს მისი დაკავებიდან 40 დღეს. ამ ვადის გასვლის შემდეგ
არასრულწლოვანი ბრალდებული უნდა გათავისუფლდეს პატიმრობიდან. თუ აღნიშნულ ვადაში
წინასასამართლო სხდომა ვერ ჩატარდა, ის ტარდება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო
კოდექსით დადგენილი წესით.

3. თუ არასრულწლოვან ბრალდებულს პატიმრობა აქვს შეფარდებული, მოსამართლე ვალდებულია
პირველივე წინასასამართლო სხდომაზე თავისი ინიციატივით განიხილოს პატიმრობის ძალაში
დატოვების აუცილებლობის საკითხი, მიუხედავად იმისა, დააყენა თუ არა მხარემ შუამდგომლობა
პატიმრობის შეცვლის ან გაუქმების შესახებ. ამის შემდეგ მოსამართლე ვალდებულია თავისი
ინიციატივით, ყოველ 20 დღეში ერთხელ მაინც განიხილოს პატიმრობის ძალაში დატოვების
აუცილებლობის საკითხი. პატიმრობის გაგრძელების, შეცვლის ან გაუქმების საკითხის განხილვისას
მტკიცების ტვირთი ბრალდების მხარეს ეკისრება.

4. არასრულწლოვანი ბრალდებულის პატიმრობის საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს.

[5. პატიმრობა არ გამოიყენება ბავშვის უფლებათა კოდექსის 26-ე მუხლის მე-8 ნაწილით
გათვალისწინებული არასრულწლოვნის მიმართ, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.(ამოქმედდეს 2020 წლის 1 ივნისიდან)]

საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5015 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ.

კარი VI

არასრულწლოვნის სასჯელი

თავი X

არასრულწლოვნის სასჯელის მიზანი და სახეები, პირობითი მსჯავრი

მუხლი 65. არასრულწლოვნის სასჯელის მიზანი

არასრულწლოვნისთვის დანიშნული სასჯელის მიზანია არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაცია და ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება.

მუხლი 66. არასრულწლოვნის სასჯელის სახეები 

არასრულწლოვნის სასჯელის სახეებია:

ა) ჯარიმა;
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document:90034^^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
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ბ) შინაპატიმრობა;

გ) საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა;

დ) საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა;

ე) (ამოღებულია - 01.06.2017, №949);

ვ) ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 67. არასრულწლოვნის ძირითადი და დამატებითი სასჯელები

1. არასრულწლოვანს ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაენიშნოს მხოლოდ ძირითად
სასჯელად.

2. არასრულწლოვანს ჯარიმა, შინაპატიმრობა, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა და
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა შეიძლება დაენიშნოს როგორც ძირითად, ისე დამატებით
სასჯელად.

3. ძირითად სასჯელთან ერთად შეიძლება მხოლოდ 1 დამატებითი სასჯელის დანიშვნა.

4. არასრულწლოვანს სასჯელთან ერთად შეიძლება დაენიშნოს ამ კოდექსის 42-ე მუხლის პირველი
ნაწილით გათვალისწინებული 1 ან რამდენიმე ღონისძიება.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 68. ჯარიმა

1. არასრულწლოვანს ჯარიმა შეიძლება დაენიშნოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს
დამოუკიდებელი შემოსავალი კანონიერი საქმიანობიდან.

2. არასრულწლოვნისთვის ჯარიმის დანიშვნისას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით
დადგენილი მინიმალური ოდენობა ნახევრდება.

მუხლი 69. შინაპატიმრობა

1. შინაპატიმრობა ნიშნავს არასრულწლოვნისთვის დღე-ღამის განსაზღვრულ პერიოდში თავის
საცხოვრებელ ადგილას ყოფნის ვალდებულების დაკისრებას.

2. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა ენიშნება 6 თვიდან 1 წლამდე ვადით.

3. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა შეიძლება დაენიშნოს ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენის
შემთხვევაში.

4. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა ისე უნდა დაენიშნოს, რომ მისმა აღსრულებამ ხელი არ შეუშალოს
ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას ან სწავლის პროცესს.

5. შინაპატიმრობა, როგორც წესი, აღსრულდება ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების
გამოყენებით. ელექტრონული ზედამხედველობის გამოუყენებლობის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს
სააგენტო.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 70. საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა

http://www.matsne.gov.ge 08006000005001017792

document:3692265^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3692265^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3692265^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:16426^^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:4705707^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


არასრულწლოვანს საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ენიშნება 1-დან 3 წლამდე ვადით.

მუხლი 71. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა

1. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ენიშნება 40-დან 300 საათამდე ვადით.
ყოველდღიურად ასეთი შრომის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 საათს.

2. თავისუფლების აღკვეთის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით შეცვლის ან მხარეთა შორის
საპროცესო შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა შეიძლება
უფრო მეტი ვადითაც დაინიშნოს.  დამატებით სასჯელად საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა
შეიძლება უფრო ნაკლები ვადითაც დაინიშნოს.

3. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ისე უნდა დაენიშნოს, რომ მისმა
აღსრულებამ ხელი არ შეუშალოს ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას ან სწავლის პროცესს.

4. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დანიშვნისას სასურველია, არასრულწლოვანი
 მსჯავრდებული სამუშაოდ ისეთ ადგილზე გამწესდეს, სადაც იგი საზოგადოების წევრად
ჩამოყალიბებისათვის საჭირო გამოცდილებასა და უნარებს შეიძენს.

5. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა დამატებით სასჯელად შეიძლება
დაენიშნოს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იგი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი
მუხლით სასჯელის სახედ გათვალისწინებული არ არის.

მუხლი 72. (ამოღებულია)

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 73. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა

1. არასრულწლოვანს ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაენიშნოს, თუ მან მძიმე ან
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული ჩაიდინა ან ის თავს არიდებს არასაპატიმრო სასჯელს ანდა მის
მიმართ წარსულში გამამტყუნებელი განაჩენი იქნა გამოტანილი.

2. 14-დან 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნისთვის დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 1/3-
ით მცირდება. ამასთანავე, საბოლოო სასჯელის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს.

3. 16-დან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნისთვის დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 1/4-
ით მცირდება. ამასთანავე, საბოლოო სასჯელის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 12 წელს.

4. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილები გამოიყენება ამ კოდექსის 76-ე მუხლით გათვალისწინებული
გარემოებების არსებობის მიუხედავად.

მუხლი 74. პირობითი მსჯავრი

თუ არასრულწლოვანმა, რომელიც განზრახი დანაშაულისათვის მსჯავრდებული არ ყოფილა,
ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, სასამართლო უფლებამოსილია დაადგინოს, რომ
დანიშნული სასჯელი პირობით მსჯავრად ჩაითვალოს.

თავი XI

არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნა

მუხლი 75. არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნის ზოგადი საწყისები

1. არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნისას მოსამართლე, პირველ რიგში, ითვალისწინებს მის
საუკეთესო ინტერესებს და ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს.
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2. არასრულწლოვნისთვის არასაპატიმრო სასჯელის დანიშვნისას მოსამართლე უფლებამოსილია
არასაპატიმრო სასჯელთან ერთად მას დააკისროს ამ კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალისწინებული 1 ან
რამდენიმე მოვალეობა. ამ შემთხვევაში დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის ისეთი მოვალეობის
დაკისრება, რომელიც, დიდი ალბათობით, არ შესრულდება ან რომლის შესრულება არასრულწლოვნის
გონებრივ და ფიზიკურ შესაძლებლობებს აღემატება.

3. არასაპატიმრო სასჯელის აღსასრულებლად, არასრულწლოვნის და მისი კანონიერი
წარმომადგენლის თანხმობით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ელექტრონული ზედამხედველობა 1
 წლამდე ვადით. ეს წესი არ მოქმედებს ამ კოდექსის 69-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში.

4. ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალებების გამოყენების წესი და მეთოდოლოგია
განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 76. არასრულწლოვნისთვის კანონით გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი სასჯელის
დანიშვნა

მოსამართლე უფლებამოსილია არასრულწლოვანს დაუნიშნოს კანონით გათვალისწინებულ ზღვარზე
ნაკლები ან სხვა, უფრო მსუბუქი სასჯელი, თუ მის მიმართ წარსულში გამამტყუნებელი განაჩენი
გამოტანილი არ ყოფილა და არსებობს შემამსუბუქებელ გარემოებათა ერთობლიობა, რის გამოც
მიზანშეწონილია კანონით გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი სასჯელის დანიშვნა.

თავი XII

არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულება

მუხლი 77. არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულება

1. ამ კოდექსის 66-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სასჯელის აღსრულებას
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − აღსრულების ეროვნული ბიურო, ხოლო იმავე მუხლის
„ბ“−„დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სასჯელების აღსრულებას „დანაშაულის პრევენციის,
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით
დადგენილი წესით უზრუნველყოფს სააგენტო.

2. არასრულწლოვნისთვის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დანიშვნისას მისი მოხდის
დაწყებამდე, ამ და სხვა არასაპატიმრო სასჯელების მოხდის და პირობითი მსჯავრის მოხდის პროცესში
სრულწლოვანების მიღწევის შემთხვევაში მსჯავრდებული აგრძელებს განაჩენით
არასრულწლოვნისთვის დანიშნული სასჯელის მოხდას. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ამ კოდექსის
შესაბამისი დებულებები.

3. არასრულწლოვნის მიერ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა
და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში
სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოს − დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა
აღსრულებისა და პრობაციის ბიუროს უფლებამოსილი პირი ადგენს გაფრთხილების შესახებ ოქმს,
რომელიც მსჯავრდებულს უშუალოდ გადაეცემა ან ფოსტით ეგზავნება (მსჯავრდებულისთვის ოქმის
ფოსტით გაგზავნისას კეთდება სათანადო ჩანაწერი).

4. არასრულწლოვანი თავისუფლდება „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა
აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი საფასურის
გადახდის ვალდებულებისაგან.

5. არასრულწლოვნის მიერ არასაპატიმრო სასჯელისთვის, პირობითი მსჯავრისთვის ან დაკისრებული
მოვალეობის შესრულებისთვის თავის არიდების შემთხვევაში მოსამართლე სააგენტოს წარდგინებისა
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და შესაბამისი მასალების განხილვის საფუძველზე, წარდგინების შეტანიდან 7 დღის ვადაში იღებს
გადაწყვეტილებას არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის ან დაკისრებული მოვალეობის
უცვლელად დატოვების ან შეცვლის შესახებ. მოსამართლე სააგენტოს წარდგინებას სააგენტოს
მოსამსახურის − პრობაციის ოფიცრის და არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის
მონაწილეობით განიხილავს. მოსამართლეს უფლება აქვს, მხარის ინიციატივით მოიწვიოს და
დაკითხოს მოწმეები.

6. არასრულწლოვნის მიერ ჯარიმის გადახდისთვის თავის არიდების შემთხვევაში მოსამართლე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარდგინებისა და
შესაბამისი მასალების განხილვის საფუძველზე, წარდგინების შეტანიდან 2 კვირის ვადაში იღებს
გადაწყვეტილებას ჯარიმის უცვლელად დატოვების ან შეცვლის შესახებ. მოსამართლე წარდგინებას
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლისა და
არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობით განიხილავს. მოსამართლეს უფლება
აქვს, მხარის ინიციატივით მოიწვიოს და დაკითხოს მოწმეები.

7. თუ არასაპატიმრო სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის მოხდის პერიოდში არასრულწლოვანმა
ნაკლებად მძიმე ან გაუფრთხილებლობითი მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, სასამართლო წყვეტს
არასაპატიმრო სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის ძალაში დატოვების საკითხს, ხოლო
არასრულწლოვნის მიერ განზრახი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში
მოსამართლეს გამოაქვს გადაწყვეტილება სასჯელად თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნის შესახებ.

8. განაჩენით დანიშნული სასჯელის სხვა სასჯელით შეცვლის შემთხვევაში არასრულწლოვნის მიერ
მოსახდელი სასჯელის ზომის დადგენისას, მოხდილი სასჯელის გათვალისწინებით, ერთმანეთის
შესაბამისად ითვლება შინაპატიმრობის 1 დღე, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის 5 საათი,
ჯარიმის 50 ლარი, ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

9. არასრულწლოვნისათვის არასაპატიმრო სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის შეცვლის შემთხვევაში
სასამართლო ხელმძღვანელობს ამ კოდექსით.

10. არასაპატიმროსასჯელშეფარდებული არასრულწლოვნის/პირობით მსჯავრდებული
არასრულწლოვნის დასრულებული სააღსრულებო საქმე არაუმეტეს 10 წლის ვადით ინახება სააგენტოს
არქივში და ამ ვადის გასვლისთანავე ნადგურდება.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 78. არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის, დაკისრებული მოვალეობის შეცვლის
გასაჩივრება

არასრულწლოვანს, მის კანონიერ წარმომადგენელს ან ადვოკატს უფლება აქვს, სააპელაციო წესით
გაასაჩივროს არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის ან დაკისრებული მოვალეობის შეცვლის
შესახებ გადაწყვეტილება მისი გამოტანიდან 1 თვის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს
გადაწყვეტილება საბოლოოა. აღნიშნულ შემთხვევებში გამოიყენება საქართველოს სისხლის
სამართლის საპროცესო კოდექსის XXV თავის შესაბამისი დებულებები, არასრულწლოვნის საქმის
განხილვისთვის ამ კოდექსით დადგენილი სპეციალური ვადების გათვალისწინებით.

კარი VII

არასრულწლოვანთა პატიმრობა, არასრულწლოვანთათვის თავისუფლების აღკვეთა, პირობითი
მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნებზე ზრუნვა

თავი XIII

არასრულწლოვანთა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში ყოფნის პირობები
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მუხლი 79. არასრულწლოვანთა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში
მოთავსება

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული, რომლის მიმართაც აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა იქნა
გამოყენებული, თავსდება პატიმრობის დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში, ხოლო
არასრულწლოვანი მსჯავრდებული, რომელსაც სასჯელად თავისუფლების აღკვეთა დაენიშნა, −
არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში. პატიმრობის
დაწესებულების/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მომსახურება, სადაც მოთავსებულია
არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული, უნდა აკმაყოფილებდეს მისი ჯანმრთელობის
დაცვის და ღირსების პატივისცემის მოთხოვნებს.

2. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში უნდა იყოს საკმარისი რაოდენობის კვალიფიციური და გადამზადებული პერსონალი
(პედიატრი, ექიმი, ექთანი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, სოციალური მუშაკი და სხვა).

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში არასრულწლოვნები განთავსებული არიან
სპეციალურ საცხოვრებელში, სადაც შესაძლებელია განხორციელდეს ვიზუალური ან/და
ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობა და კონტროლი პატიმრობის კოდექსის 54-ე მუხლის
შესაბამისად.

მუხლი 80. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში თავისუფლების აღკვეთის
აღსრულების თავისებურებანი

საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და
შეთანხმებებით გათვალისწინებული არასრულწლოვანთა დაცვის და მათზე ზრუნვის სპეციალური
ინტერესებიდან გამომდინარე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი განსაზღვრავს:

ა) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების
წესსა და პირობებს;

ბ) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების სტრუქტურასა და საქმიანობის წესს;

გ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიერ სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის წესს;

დ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ წახალისების ფორმების და სხვა ღონისძიებების
გამოყენების წესს;

ე) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ დისციპლინური სახდელების გამოყენების წესს;

ვ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მოთხოვნებთან და საჩივრებთან დაკავშირებული წარმოების
პროცედურებს;

ზ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის პროცესის ორგანიზების წესს;

თ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ უსაფრთხოების ღონისძიებების და სპეციალური
საშუალებების გამოყენების წესსა და პირობებს;

ი) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეესტრისა და პირადი საქმეების წარმოების წესს.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 81. არასრულწლოვანთა განცალკევებით მოთავსება

1. ერთმანეთისგან განცალკევებით უნდა მოთავსდნენ:

ა) ბრალდებული და მსჯავრდებული არასრულწლოვნები;
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ბ) მდედრობითი სქესის და მამრობითი სქესის არასრულწლოვნები.

2. დაუშვებელია არასრულწლოვნის სრულწლოვანთან ერთად მოთავსება ან ტრანსპორტირება, გარდა
ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში არასრულწლოვანთათვის უსაფრთხო
გარემოს უზრუნველსაყოფად ისინი უნდა განთავსდნენ ასაკობრივი ჯგუფის, ჩადენილი დანაშაულის
სიმძიმის, ფიზიკური და გონებრივი განვითარების, აგრეთვე არასრულწლოვანთა საუკეთესო
ინტერესებიდან გამომდინარე სხვა მახასიათებლების მიხედვით.

4. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წესის მიუხედავად,
სარეაბილიტაციო, საგანმანათლებლო, სპორტულ და სხვა ღონისძიებებში სხვადასხვა სქესის
არასრულწლოვნები შეიძლება ერთად მონაწილეობდნენ.

5. მდედრობითი სქესის არასრულწლოვანი მსჯავრდებული თავსდება ქალთა სპეციალური
დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში და მასზე ვრცელდება არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულისათვის დადგენილი ნორმები.

მუხლი 82. არასრულწლოვნის მკურნალობა

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული უზრუნველყოფილია რეგულარული სამედიცინო
შემოწმებით, საჭირო მკურნალობით, პრევენციული სამედიცინო მომსახურებითა და სპეციალური
სამედიცინო ინვენტარით.

2. თუ სამედიცინო შემოწმებისას გამოვლინდა არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული
ძალადობის ნიშნები, შემოწმების ჩამტარებელი პირი ვალდებულია ამის შესახებ დაუყოვნებლივ
აცნობოს არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელს და იმ დაწესებულების ხელმძღვანელს, სადაც
მოთავსებულია არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული.

მუხლი 83. არასრულწლოვნის საყოფაცხოვრებო და კვების პირობები

1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს სხვა
ბრალდებულებთან/მსჯავრდებულებთან შედარებით გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო და კვების
პირობები.

2. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა შეექმნას მისი მდგომარეობის შესაბამისი
კვების პირობები.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებულ არასრულწლოვან
მსჯავრდებულს უფლება აქვს, დამოუკიდებლად, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულების დღის განრიგით დადგენილი წესით, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის
შესაბამისად გადაადგილდეს არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების ტერიტორიაზე.

მუხლი 84. არასრულწლოვნისათვის საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამების ორგანიზება

1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს საშუალება უნდა ჰქონდეს, მიიღოს სრული
ზოგადი განათლება საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით დადგენილი წესის
შესაბამისად.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის დაწყებითი განათლებისა და
საბაზო განათლების მიცემა სავალდებულოა.

3. არასრულწლოვანი ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის ზოგადი განათლების მიცემის და
ზოგადი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების/განვითარების, აგრეთვე არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულისათვის პროფესიული განათლების მიცემის მიზნით პატიმრობის
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დაწესებულება/არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება ორგანიზებას უწევს
საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროცესს.

4. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პროფესიული განათლების
ისეთი შესაძლებლობები, რომლებიც ხელს შეუწყობს არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულების დატოვების შემდეგ მის დასაქმებას.

41. არასრულწლოვანი მსჯავრდებული სარგებლობს აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ
საფეხურზე (ბაკალავრიატი) განათლების მიღების უფლებით, პატიმრობის კოდექსით დადგენილი
წესით.

5. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მიმდინარე სასწავლო პროცესი ქვეყანაში
არსებულ განათლების სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს.

6. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ ბრალდებულად ყოფნის/სასჯელის
მოხდის პერიოდში მიღებული განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტში (დიპლომი,
სერტიფიკატი, ატესტატი და სხვა) არ მიეთითება ინფორმაცია, რომლითაც შესაძლებელია
არასრულწლოვნის, როგორც ნასამართლევის ან ყოფილი მსჯავრდებულის, იდენტიფიცირება.

7. იმ არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისათვის, რომელსაც აქვს შემეცნებასა და სწავლასთან
დაკავშირებული სირთულეები ან არ აქვს საგანმანათლებლო ისტორია, სპეციალური პროგრამები
უნდა არსებობდეს. მისი სწავლება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით უნდა მიმდინარეობდეს.

8. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მიმდინარე სასწავლო პროცესი
რეგულირდება საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 85. არასრულწლოვნის მუშაობის შესაძლებლობა

1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს აქვს ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულების
უფლება.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული მუშაობს სწავლისაგან თავისუფალ დროს.
ამასთანავე, სწავლისა და მუშაობის დრო არ უნდა აღემატებოდეს დღეში 8 საათს.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებამ ხელი უნდა შეუწყოს არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის მიერ ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას. დასაშვებია არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების გარეთ მუშაობა.

4. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული შეიძლება ასრულებდეს მხოლოდ ისეთ სამუშაოს,
რომელიც ხელს შეუწყობს გათავისუფლების შემდეგ მის პროფესიულ მომზადებას და დასაქმებას,
აგრეთვე ხელს არ შეუშლის მის მიერ განათლების მიღებას.

5. დაუშვებელია არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სამეურნეო სამუშაოებზე დასაქმება.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 86. სპორტი და რეკრეაცია

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყოველდღიური
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი აქტივობებით და სეირნობის უფლებით. ამ მიზნით მისთვის
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შესაბამისი აღჭურვილობა და სივრცე.
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2. არასრულწლოვნისთვის, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის, უნდა
არსებობდეს შესაფერისი რეკრეაციული და ფიზიკური აღზრდის პროგრამები.

მუხლი 87. არასრულწლოვნის ოჯახთან და გარე სამყაროსთან ურთიერთობა

1. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს აქვს ოჯახთან და გარე სამყაროსთან ხშირი და რეგულარული
კონტაქტის უფლება. კერძოდ, მას უფლება აქვს:

ა) ჰქონდეს თვეში 4 ხანმოკლე პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით – თვეში 2 დამატებითი ხანმოკლე
პაემანი;

ბ) ჰქონდეს წელიწადში 4 ხანგრძლივი პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით – წელიწადში 6
დამატებითი ხანგრძლივი პაემანი;

გ) თვეში ჰქონდეს საკუთარი ხარჯით 5 სატელეფონო საუბარი, თითოეული – არაუმეტეს 15 წუთისა,
ხოლო წახალისების ფორმით, საკუთარი ხარჯით − ულიმიტო სატელეფონო საუბარი;

დ) ჰქონდეს თვეში 4 ვიდეოპაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით − თვეში 2 დამატებითი
ვიდეოპაემანი;

ე) შეუზღუდავად მიიღოს წერილები, ამანათები და გზავნილები. ამასთანავე, ამანათებისა და
გზავნილების მიღების უფლება შეიძლება შეიზღუდოს ამ კოდექსის 92-ე მუხლის პირველი ნაწილის
„ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ვ) ისარგებლოს პირადი ტელევიზორითა და რადიომიმღებით;

ზ) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებულ მაღაზიაში კვების
პროდუქტების, პირველადი მოხმარებისა და სხვა საგნების შესაძენად თავის პირად ანგარიშზე
არსებული თანხა ყოველთვიურად დახარჯოს დაწესებულების დებულებით გათვალისწინებული
ლიმიტის ფარგლებში.

2. არასრულწლოვან ბრალდებულს უფლება აქვს, თვეში ჰქონდეს არაუმეტეს 4 ხანმოკლე პაემნისა. მას
აგრეთვე აქვს უფლება, დაწესებულების კონტროლით, საკუთარი ხარჯით ჰქონდეს 3 სატელეფონო
საუბარი, თითოეული – არაუმეტეს 15 წუთისა, და შეუზღუდავად მიიღოს წერილები და ამანათები.
აღნიშნული უფლებები შეიძლება შეიზღუდოს გამომძიებლის ან პროკურორის დადგენილების ან
სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით.

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების მიზნებისათვის არასრულწლოვანს უფლება
აქვს, პატიმრობის კოდექსის მე-17 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული პირების გარდა, მისი
კანონიერი წარმომადგენლის და პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის ნებართვით
შეხვდეს აგრეთვე ნებისმიერ სხვა პირს.

4. არასრულწლოვნის მიერ ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებული უფლებებით
სარგებლობისას პატიმრობის დაწესებულება და არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება
უზრუნველყოფენ არასრულწლოვნის შეუფერხებელ კონტაქტს და პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობას.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 88. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ
ხანმოკლე გასვლა

1. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს უფლება აქვს, წელიწადში სამჯერ ისარგებლოს თავისუფლების
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აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უფლებით. თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 დღეს, რომელშიც
შედის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის დანიშნულების ადგილამდე მგზავრობის დროც.

2. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე
გასვლის უფლება ეძლევა მას შემდეგ, რაც მან ფაქტობრივად მოიხადა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის
არანაკლებ ერთი მესამედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ
ნახევარი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის
არანაკლებ ორი მესამედი.

მუხლი 89. თავისუფლებააღკვეთილი არასრულწლოვნის დროებით გადაყვანა სხვა დაწესებულებაში

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დროებით გადაყვანა სხვა დაწესებულებაში
დასაშვებია პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის ბრძანების საფუძველზე, მხოლოდ
იმ შემთხვევაში, თუ ეს აუცილებელია მისი ან სხვა არასრულწლოვანთა უსაფრთხოებისათვის.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სხვა დაწესებულებაში დროებით
გადაყვანისთანავე:

ა) მას უტარდება სამედიცინო შემოწმება;

ბ) კანონიერ  წარმომადგენელს მიეწოდება ინფორმაცია მისი ადგილსამყოფლის შესახებ;

გ) მას ეძლევა უფლება, ჰქონდეს სატელეფონო საუბარი არაუმეტეს 15 წუთისა.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 90. მსჯავრდებულის არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში დატოვება ან
სხვა ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გადაყვანა

1. არასრულწლოვანი მსჯავრდებული არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში
სასჯელს იხდის ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად.

2. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული სასჯელის შემდგომი მოხდისათვის იგზავნება ნახევრად ღია
ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ან დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში.

3. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული რესოციალიზაციის, ზოგადი განათლების მიღების და
პროფესიული მომზადების მიზნით, პირადი განცხადებით შესაძლებელია სასჯელის მოსახდელად
იმავე დაწესებულებაში იქნეს დატოვებული, რომელშიც სრულწლოვანების მიღწევამდე იხდიდა
სასჯელს. ამის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი
აღნიშნული დაწესებულების დირექტორის შუამდგომლობის საფუძველზე.

4. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული სასჯელის მოსახდელად არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულებაში შეიძლება დატოვებულ იქნეს არაუგვიანეს 21 წლის მიღწევისა.

5. 18 წელს მიღწეულ მსჯავრდებულზე, რომელიც სასჯელის მოსახდელად არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში იქნა დატოვებული, ვრცელდება არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულისათვის დადგენილი სასჯელის მოხდის, კვებისა და საყოფაცხოვრებო ნორმები.

6. 21 წელს მიღწეული მსჯავრდებული, აგრეთვე მსჯავრდებული, რომელიც ზოგადი განათლების
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მიღების და პროფესიული მომზადების მიზნით არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულებაში იქნა დატოვებული და რომელმაც 21 წლის მიღწევამდე მიიღო ზოგადი განათლება
და გაიარა პროფესიული მომზადება, სასჯელის შემდგომი მოხდისათვის იგზავნება ნახევრად ღია
ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ან დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 91. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის
წახალისების ფორმები

1. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის სანიმუშო
ყოფაქცევის, საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობის ან/და სამუშაოსადმი კეთილსინდისიერი
დამოკიდებულების შემთხვევაში ამ დაწესებულების დირექტორი უფლებამოსილია მის მიმართ
გამოიყენოს წახალისების შემდეგი ფორმები:

ა) მადლობის გამოცხადება;

ბ) გამოყენებული დისციპლინური სახდელის ვადამდე მოხსნა;

გ) დამატებითი ხანმოკლე პაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

დ) დამატებითი ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ე) დამატებითი ვიდეოპაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ვ) დამატებითი სატელეფონო საუბრის უფლების მიცემა;

ზ) დაწესებულების გარეთ დამატებითი ხანმოკლე გასვლის უფლების მიცემა;

თ) ამანათით ან ფოსტით ისეთი ნივთების, ნივთიერებების ან/და ნაკეთობების მიღების უფლების
მიცემა, რომელთა ქონის უფლებაც არასრულწლოვან მსჯავრდებულს დაწესებულებაში, ჩვეულებრივ,
არ აქვს, მაგრამ რომლებიც აკრძალული არ არის;

ი) კომპიუტერული თამაშების თამაშის უფლების მიცემა;

კ) აუდიოვიდეოსაშუალებებით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ლ) საგამონაკლისო ხანმოკლე პაემნის უფლების მიცემა − დაწესებულების დირექტორის
გადაწყვეტილებით, პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის თანხმობით.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ნივთების, ნივთიერებების
ან/და ნაკეთობების სახეობები და რაოდენობები განისაზღვრება დაწესებულების დებულებით.
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საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

 მუხლი 92. არასრულწლოვნის დისციპლინური სახდელის სახეები

1. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის მიერ
დისციპლინური დარღვევის ჩადენის შემთხვევაში ამ დაწესებულების დირექტორი უფლებამოსილია
მის მიმართ გამოიყენოს დისციპლინური სახდელის შემდეგი სახეები:

ა) გაფრთხილების მიცემა;

ბ) საყვედურის გამოცხადება;
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გ) ნებადართული ნივთებით (გარდა ექიმის მიერ დანიშნული კვების აუცილებელი პროდუქტებისა და
მედიკამენტებისა) სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით;

დ) დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 1 თვის
ვადით;

ე) ამანათებისა და გზავნილების მიღების უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით;

ვ) სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით, იმ პირობით, რომ ორი კვირის თავზე,
სანიმუშო ყოფაქცევის შემთხვევაში, არასრულწლოვან მსჯავრდებულს შეუძლია არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო დაწესებულების დირექტორს მიმართოს შეზღუდვის გაუქმების შესახებ
განცხადებით;

ზ) საკნის ტიპის საცხოვრებელში გადაყვანა 1 წლის განმავლობაში 6 თვემდე ვადით.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სამარტოო საკანში მოთავსება დაუშვებელია.

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული თითოეული უფლების
შეზღუდვის საერთო ვადა 1 წლის განმავლობაში 3 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს.

4. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით დისციპლინური
პატიმრობის გამოყენება დაუშვებელია.
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მუხლი 93. დისციპლინური სამართალწარმოება

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დისციპლინური დარღვევის საქმე ზეპირი
მოსმენით განიხილება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არასრულწლოვანი
ბრალდებული/მსჯავრდებული არღვევს წესრიგს, სხვაგვარად უშლის ხელს სხდომის მიმდინარეობას,
არ ცხადდება სხდომაზე ან უარს აცხადებს სხდომაში მონაწილეობაზე. ეს ფაქტი აღინიშნება
დისციპლინური სამართალწარმოების ოქმში.

2. ზეპირი მოსმენის დროს არასრულწლოვან ბრალდებულს/ მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს
დაჯდომის, ჩანაწერების გაკეთების და ზეპირი ახსნა-განმარტების მიცემის საშუალება.

3. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, დისციპლინური დარღვევის საქმის
განხილვისას ჰყავდეს ადვოკატი. ზეპირი მოსმენის დაწყებამდე არასრულწლოვან
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს განემარტება ადვოკატის მოწვევის უფლება, რომელიც შესაბამისი
თანხმობის მიღების შემთხვევაში ხორციელდება განმარტებიდან 6 საათის განმავლობაში. თუ
დადგენილ ვადაში ადვოკატი არ გამოცხადდება, არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს
საზოგადოებრივი ადვოკატი დაენიშნება.

მუხლი 94. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ინფორმირება საჩივრის შეტანის
უფლების თაობაზე

1. პატიმრობის დაწესებულებაში/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ
არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს დაწესებულების უფლებამოსილმა პირმა
დაუყოვნებლივ უნდა მისცეს საშუალება, წერილობით გაეცნოს ინფორმაციას თავისი უფლებების (მათ
შორის, საჩივრის შეტანის უფლების) და მოვალეობების შესახებ და გასაჩივრების კანონით დადგენილი
წესის თაობაზე.

2. წერა-კითხვის უცოდინარ არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ინფორმაცია ზეპირი
ფორმით უნდა მიეწოდოს. მისი მიწოდების შესახებ უფლებამოსილი პირი ადგენს ოქმს, რომელსაც
არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული ხელმოწერით ადასტურებს.

3. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ინფორმაცია მისთვის გასაგები ფორმით უნდა
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მიეწოდოს.
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მუხლი 95. არასრულწლოვნის სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება

1. არასრულწლოვანი მსჯავრდებული სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე შეიძლება
გათავისუფლდეს მხოლოდ მაშინ, თუ მან ფაქტობრივად მოიხადა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის
არანაკლებ ერთი მესამედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ
ნახევარი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის
არანაკლებ ორი მესამედი.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის მიერ ფაქტობრივად მოხდილი თავისუფლების აღკვეთის ვადა არ უნდა იყოს 3
თვეზე ნაკლები.

3. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის პირობით ვადამდე გათავისუფლების თარიღამდე არაუგვიანეს
3 თვისა პენიტენციური სამსახური აცნობებს სააგენტოს მისი შესაძლო გათავისუფლების შესახებ.
სააგენტო შეისწავლის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახურ მდგომარეობას და საცხოვრებელ
პირობებს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი
საბჭოს გადაწყვეტილებაზე. შესწავლის შედეგებს სააგენტო პენიტენციურ სამსახურს უგზავნის.

4. პენიტენციური სამსახური ამზადებს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სოციალური
ჩართულობის საქმეს, რომელშიც აღნიშნულია სასჯელის მოხდის პერიოდში არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის ქცევა, მის მიერ წარსულში დანაშაულის ჩადენის ფაქტები, არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის პიროვნება, მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის ხასიათი და სხვა გარემოებები,
რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი საბჭოს
გადაწყვეტილებაზე. პენიტენციური სამსახური არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სოციალური
ჩართულობის საქმეს სააგენტოს მიერ გაგზავნილ შესწავლის შედეგებთან ერთად, გადაწყვეტილების
მისაღებად პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივ საბჭოს უგზავნის. შესწავლის შედეგები და
მსჯავრდებულის სოციალური ჩართულობის საქმე ამ კოდექსის 27-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ე“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სტადიაზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის ნაწილია.

5. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, რომელიც პირობით ვადამდე გათავისუფლდება საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომის სახით დანიშნული სასჯელის მოხდისაგან, საზოგადოებისათვის სასარგებლო
შრომის სახით ფაქტობრივად მოხდილი სასჯელის ვადა ჩაეთვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებულ ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის 5
საათი – თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

6. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, რომელიც პირობით ვადამდე გათავისუფლდება საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის 31 ნაწილით გათვალისწინებული შინაპატიმრობის სახით
დანიშნული სასჯელის მოხდისაგან, შინაპატიმრობის სახით ფაქტობრივად მოხდილი სასჯელის ვადა
ჩაეთვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით:
შინაპატიმრობის 1 დღე – თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

7. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ საკითხზე პენიტენციური სამსახურის
ადგილობრივი საბჭო იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის
პირობით ვადამდე გათავისუფლების ან მის პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე უარის თქმის
შესახებ. ეს გადაწყვეტილება შეიცავს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-
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რეაბილიტაციის თვალსაზრისით მიღწეული პროგრესის და მისი გათავისუფლებისთვის მზადყოფნის
სრულ შეფასებას, აგრეთვე საკითხის განხილვისას არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის და
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების უფლებამოსილი პირის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს.

8. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე უარის თქმის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღებისას პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი საბჭო გადაწყვეტილებაში
მიუთითებს აგრეთვე პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის
და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მიერ მისაღებ ზომებს.

9. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლების
საკითხის განხილვა სავალდებულოა ყოველ 3 თვეში ერთხელ.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 96. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისთვის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან შინაპატიმრობით შეცვლა

1. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის მე-3 ან 31 ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში არასრულწლოვან მსჯავრდებულს სასჯელის მოუხდელი ნაწილი საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომით ან შინაპატიმრობით შეიძლება შეეცვალოს მხოლოდ მაშინ, თუ მან ფაქტობრივად
მოიხადა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ერთი მეოთხედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ერთი მესამედი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ნახევარი.

2. არასრულწლოვან მსჯავრდებულზე არ ვრცელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის
73-ე მუხლის მე-6  ნაწილით გათვალისწინებული სამთვიანი ვადა.

3. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისთვის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომით ან შინაპატიმრობით შეცვლის საკითხის განხილვა სავალდებულოა ყოველ 3
თვეში ერთხელ.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

 მუხლი 97. არასრულწლოვნის პირადი საქმე

არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის პირადი საქმე წარმოებს მისი დაპატიმრებიდან
გათავისუფლებამდე. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/ მსჯავრდებულის გათავისუფლების შემდეგ
მისი პირადი საქმე არაუმეტეს 10 წლის ვადით ინახება პატიმრობის დაწესებულების/თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულების არქივში. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის პირადი
საქმე ამ ვადის გასვლისთანავე ნადგურდება.

თავი XIV

არასრულწლოვნის გათავისუფლებისთვის მზადება, პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის
შემდეგ არასრულწლოვანზე ზრუნვა და მისი რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია

მუხლი 98. არასრულწლოვნის გათავისუფლებისთვის მზადება

1. საპატიმრო სასჯელის არანაკლებ ორი მესამედის მოხდის შემდეგ, მაგრამ გათავისუფლებამდე
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არაუგვიანეს 3 თვისა, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება:

ა) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და სააგენტოს ატყობინებს
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის გათავისუფლების მოახლოებულ თარიღს;

ბ) არასრულწლოვანს უზრუნველყოფს გათავისუფლებისთვის მოსამზადებელი სპეციალური
პროგრამით;

გ) არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის თანხმობის შემთხვევაში ამზადებს მისი სოციალური
ჩართულობის საქმეს სააგენტოსთვის გადასაცემად, არასრულწლოვნის რესოციალიზაციის პროცესის
ხელშეწყობისათვის;

დ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს მისთვის გასაგები ფორმით აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ,
თუ რა გზით შეუძლია მას გათავისუფლების შემდეგ შესაბამისი დახმარებისა და მხარდაჭერის მიღება.

2. სააგენტოს წარმომადგენლები:

ა) არასრულწლოვანს ხვდებიან დაწესებულებაში;

ბ) იღებენ ყველა საჭირო ზომას, რათა არასრულწლოვნისათვის გასაგები იყოს მისი რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაციის გეგმის პირობები და საჭიროება;

გ) ეცნობიან არასრულწლოვნის სოციალური ჩართულობის საქმეს პატიმრობის ან თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულებაში;

დ) გათავისუფლების შემდეგ ყოფილი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის მიერ მათთვის მიმართვის
შემთხვევაში, მიმართვიდან არაუგვიანეს 3 თვისა ამტკიცებენ მისი რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
გეგმას;

ე) შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოფენ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებებში დაწყებული პროგრამების დასრულებას და სრულყოფას.

3. სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი ვადის ფაქტობრივად მოხდამდე არაუგვიანეს 3 თვისა, ხოლო საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის 50-ე მუხლის მე-5 ნაწილით განსაზღვრული წესით დანიშნული სასჯელის
შემთხვევაში – სასჯელის სახით დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადის დასრულებამდე
არაუგვიანეს 3 თვისა პენიტენციური სამსახური:

ა) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და სააგენტოს ატყობინებს
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის გათავისუფლების მოახლოებულ თარიღს;

ბ) სააგენტოს წერილობით მიმართავს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური
გარემოს რისკების შეფასების და მისი საჭიროებების განსაზღვრის მოთხოვნით.

4. სააგენტოს წარმომადგენელი:

ა) აფასებს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკებს და
განსაზღვრავს მის საჭიროებებს;

ბ) სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკების შეფასების დასრულებისთანავე
შესაბამის დოკუმენტებს უგზავნის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებას.

5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული მიმართვის და არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკების შეფასების და მისი საჭიროებების
განსაზღვრის ფორმასა და წესს ადგენს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.
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6. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მოთხოვნები არ ვრცელდება იმ შემთხვევებზე,
როდესაც სასჯელი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 50-ე მუხლის 21 ნაწილის
საფუძველზეა დანიშნული და სასჯელის სახით დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 3 თვეს არ
აღემატება.

7. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმა უნდა მომზადდეს მის
გათავისუფლებამდე სულ მცირე 2 თვით ადრე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ ვადის დაცვა
შეუძლებელია პირობით ვადამდე გათავისუფლების ან ამნისტიის/შეწყალების აქტის გამოცემის ანდა
სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის გამო.

8. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმის მოსამზადებლად
მისი გათავისუფლებიდან 3 თვემდე ვადის განმავლობაში სააგენტო თანამშრომლობს იმ
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსთან, სადაც არასრულწლოვნის საცხოვრებელი ადგილი
მდებარეობს ან სადაც ის აპირებს დაბრუნებას.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 99. პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნის მხარდაჭერა და
ზედამხედველობა

1. პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვანი, როგორც წესი, კანონიერ
წარმომადგენელს ან/და, საჭიროების შემთხვევაში, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს
გადაეცემა.

2. სააგენტო: 

ა) კოორდინაციას უწევს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
გეგმის შესრულებას პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდიდან არანაკლებ 6 თვის განმავლობაში;

ბ) უზრუნველყოფს პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნის
საზოგადოებაში რეინტეგრაციისათვის მის პრაქტიკულ და ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. (ამოღებულია - 29.11.2019, №5396).

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

კარი VIII

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

თავი XV

გარდამავალი დებულებანი

მუხლი 100. კოდექსის უკუძალა

1. ამ კოდექსის დებულებებს, გარდა ამ კოდექსის საპროცესო ნორმებისა, აქვს უკუძალა, თუ ამით
უმჯობესდება არასრულწლოვნის მდგომარეობა.

2. ამ კოდექსის საპროცესო ნორმებში შეტანილი ცვლილებები იწვევს წინათ გამოტანილი საპროცესო
აქტის გაუქმებას ან შეცვლას, თუ ამით უმჯობესდება არასრულწლოვანი
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მდგომარეობა.

მუხლი 101. კოდექსის ამოქმედებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებები             
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1. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს ამ კოდექსით გათვალისწინებული
საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიღება.

 2. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უზრუნველყოს ამ კოდექსით
გათვალისწინებული საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების მიღება.

3. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა, განათლებისა და მეცნიერების
და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრებმა უზრუნველყონ ამ კოდექსით
გათვალისწინებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების გამოცემა და შესაბამისი ნორმატიული
აქტების ამ კოდექსთან შესაბამისობა.

4. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ უზრუნველყოს არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში ადვოკატის სპეციალიზაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფორმის
დამტკიცება.

თავი XVI

დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 102. კოდექსის ამოქმედება

1. ეს კოდექსი, გარდა ამ კოდექსის პირველი−მე-100 მუხლებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ კოდექსის პირველი−26-ე მუხლები, 27-ე მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილები, მე-4 ნაწილის „ა“, „გ“,
„დ“ და „ე“ ქვეპუნქტები და მე-5−მე-10 ნაწილები, 28-ე−65-ე მუხლები, 66-ე მუხლის „ა“, „გ“, „დ“ და „ვ“
ქვეპუნქტები, 67-ე, 68-ე, 70-ე, 71-ე და 73-ე−მე-100 მუხლები ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

3. ამ კოდექსის 66-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი და 69-ე მუხლი ამოქმედდეს 2015 წლის 1 სექტემბრიდან.

4. ამ კოდექსის 27-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2016 წლის 1 მარტიდან.

5. (ამოღებულია - 01.06.2017, №949).

საქართველოს 2016 წლის 22 დეკემბრის კანონი №187 - ვებგვერდი, 29.12.2016წ.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

12 ივნისი 2015 წ.

N3708-IIს
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                                        saqarTvelos socialur muSakTa asociacia 

                                                 GEORGIAN ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS 
 

1 

 

socialuri momsaxurebis eTikuri saxelmZRvanelo principebi 

 
mniSvnelovania socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizaciebi 
iziarebdnen eTikur normebs, rოgorc profesiuli Rirebulebebis, 

principebisa da wesebis erTobliobas. es xels Seuwyobs beneficiarze 
orientirebuli socialuri momsaxurebis miwodebasa da sferoTa 

Soris warmatebul TanamSromlobas. 

1. beneficiaris uflebebi da socialuri samarTlianoba 

socialuri momsaxurebis mimwodebeli aRiarebs TiToeuli adamianis 
Rirsebas, unikalurobas da Tanasworobas. socialuri samarTlianobis 
principis dacviT socialuri momsaxureba uzrunvelyofs resursebisa 
da momsaxurebebisadmi xelmisawvdomobis Tanabar SesaZleblobebs. 
aseve, xels uwyobs mas monawileoba miiRos  qveynis ekonomikur, 
politikur da socialur cxovrebaSi. socialuri momsaxurebis 
mimwodebeli valdebulia daicvas beneficiaris uflebebi.  

2. aragansjiTi praqtika da diskriminaciis dauSvebloba 

socialuri momsaxureba emyareba aragansjiT princips, rac 
gulisxmobs beneficiarisadmi pozitiursa da aragansjiT 
damokidebulebas: ar gansajos beneficiari araswori gadawyvetilebis, 
Cadenili qmedebis an umoqmedobis gamo, radgan beneficiaris 
pasuxismgeblobis xarisxis dadgena braleulobis an udanaSaulobis 
SemTxvevaSi ar aris socialuri momsaxurebis mimwodeblis funqcia. 
misi upirvelesi funqciaa beneficiaris daxmareba. socialuri 
momsaxurebis mimwodebeli iTvaliswinebs socialuri inkluziis da 
pirovnebis pativiscemis principebs da nergavs antidiskriminaciul 
midgomas.   

3. damokidebulebis da profesiuli kompetenturobis gacnobiereba 

socialuri momsaxurebis miwodeba unda xorcieldebodes 
neitraluri poziciidan. aRniSnuli principis uzrunvelsayofad 
socialuri momsaxurebis mimwodebeli regularulad afasebs sakuTar 
damokidebulebas beneficiarisadmi; kerZod, xom ar axdens gavlenas 
momsaxurebis mimwodebeli personalis Rirebulebebi, Sexedulebebi an 
mikerZoebuli pozicia beneficiarTaTvis momsaxurebis miwodebaze. 
aseve, momsaxurebis mimwodebeli momsaxurebas axorcielebs misi 
kompetenciis farglebSi, acnobierebs ra sakuTar SesaZleblobebs 
an/da axdens SemTxvevis gadamisamarTebas Sesabamis samsaxurSi. 

4. konfidencialoba  

socialurma momsaxurebam unda daicvas beneficiaris 
konfidencialoba, garda im SemTxvevebisa, rodesac arsebobs 
TviTdazianebisa an sxvebisTvis zianis miyenebis safrTxe an 
sasamarTlos gadawyvetilebiT xdeba informaciis moTxovna. yvela 
danarCen SemTxvevaSi momsaxureba sxva uwyebebs beneficiaris Sesaxeb 
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informacias uziarebs mxolod beneficiaris an misi 
mzrunvelis/meurvis werilobiTi Tanxmobis safuZvelze, sadac 
miTiTebulia gasacemi informaciis Sinaarsi, informaciis mimRebi 
piri/uwyeba da informaciis gacemis periodi. yvela sxva SemTxvevSi, maT 
Soris profesiul wreebSi, SemTxvevis konferenciis garda, 
informaciis gamJRavneba piris indetificirebiT dauSvebelia.  

5. beneficiaris CarTuloba da monawileoba 

beneficiarsa da socialur momsaxurebas Soris aqtiuri 
TanamSromloba umniSvnelovanesi pirobaa saerTo miznis misaRwevad. 
socialuri momsaxureba uzrunvelyofs beneficiaris CarTulobasa da 
monawileobas SemTxvevaze muSaobis TiToeul etapze: saWiroebaTa 
Sefaseba, Zlieri da susti mxareebis gamokveTa, samoqmedo gegmis 
Camoyalibeba da ganxorcieleba; monitoringi. xazgasmulia 
momsaxurebis nebayoflobiTi miRebis ufleba beneficiaris mier, garda 
im SemTxvevebisa, rodesac momsaxurebis miReba savaldebuloa 
beneficiaris an mesame mxaris sicocxlisa da janmrTelobisaTvis.  
yoveli gadawyvetileba SeTanxmebulia beneficiarTan, xolo 
beneficiaris qmeduunarobis SemTxvevaSi socialuri momsaxureba 
uzrunvelyofs misi da misi mzrunvelis/meurvis maqsimalur CarTvas 
momsaxurebis procesSi. beneficiarebi aqtiurad unda iyvnen CarTulni 
momsaxurebaTa Sefasebis an axal momsaxurebaTa dagegmvis dros.  

6. kulturul TaviseburebaTa codna 

socialuri momsaxureba  adamianis keTildReobas emsaxureba maTi 
kulturuli Taviseburebebis gaTvaliswinebiT. termini “kulturuli 
Tavisebureba” aerTianebs eTnikur, religiur, socialur da genderul 
aspeqtebs. socialuri momsaxurebis erT-erTi mniSvnelovani 
pasuxismgeblobaa flobdes informacias beneficiaris kulturuli 
Taviseburebebis Sesaxeb da awodebdes momsaxurebas swored misi 
kulturuli Rirebulebebis da tradiciebis gaTvaliswinebiT.    

7. advokatoba 

socialuri momsaxurebis mimwodebeli aRiarebs diskriminaciis 
yvela formis negatiur zegavlenas beneficiaris cxovrebaze da 
socialuri advokatobisa da socialuri cvlilebis saWiroebas 
individebisa da jgufebis gaZlierebisaTvis. momsaxurebis mimwodebeli 
kargad unda icnobdes arsebul socialur politikas da  
acnobierebdes mis zegavlenas beneficiarebze; agreTve, socialuri 
momsaxureba unda axdendes beneficiarebis saxeliT da maTTan erTad 
socialuri sakiTxebis advokatobas individis, jgufebis da socialuri 
politikis doneze. 



თარგმანი მომზადებულია საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მიერ 

სოციალურ მუშაკთა საერთაშორისო ფედერაცია (IFSW) 
 

სოციალური მუშაობის სკოლების საერთაშორისო ასოციაცია (IASSW) 

 

განცხადება სოციალური მუშაობის  

ეთიკური პრინციპების შესახებ 
 

დოკუმენტი მომზადებულია სამუშაო შეხვედრაზე ავსტრალიაში, 2004 წლის ოქტომბერში 

 

1. წინასიტყვაობა 

      ეთიკური აზროვნება და ცნობიერება ფუნდამენტურია სოციალურ მუშაკთა 

პროფესიული პრაქტიკისთვის. სოციალურ მუშაკთა უნარები და მათი მუდმივი მზადყოფნა 

იმოქმედონ ეთიკური თვალსაზრისით მართებულად, წარმოადგენს ძირეულ ასპექტს 

მომსახურების ხარისხის, რომელსაც ისინი სთავაზობენ მომხმარებლებს.  

      სოციალურ მუშაკთა საერთაშორისო ფედერაცია (IFSW) და სოციალური მუშაობის 

სკოლების საერთაშორისო ასოციაცია (IASSW) მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს დებატებს 

ეთიკასა და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რათა  ამ თემამ  ჰპოვოს ასახვა სოციალური 

მომსახურებებისა მიმწოდებელ ორგანიზაციათა სტანდარტებსა და მათ მიერ გაწეული 

მომსახურების ხარისხზე, პრაქტიკოს სოციალურ მუშაკთა და სტუდენტთა ცნობიერებასა და 

პროფესიულ ქმედებაზე. აღსანიშნავია, რომ  სოციალურ მუშაობაში ზოგიერთი ეთიკური 

გამოწვევა და პრობლემა დამახასიათებელია მხოლოდ კონკრეტული ქვეყნებისთვის, 

ზოგადად კი ეთიკურ პრობლემები და დილემები საერთო ნიშან–თვისებებით 

ხასიათდებიან.  

        წინამდებარე  დოკუმენტის მიზანია დაეხმაროს სოციალურ მუშაკებს  ეთიკური 

სირთულეებისა და დილემების განსაზღვრისა და ეთიკურად მართებული 

გადაწყვეტილებების მიღების კუთხით. ძირითადად, ეთიკურ სირთულეები სოციალურ 

მუშაობაში შემდეგი  ხასიათისაა: 

 სოციალური მუშაკები ხშირად დაპირისპირებული მხარეების ინტერესებს შორის 

ხვდებიან; 
 

 სოციალური მუშაკების ფუნქცია ერთდროულად არის დახმარება და კონტროლი; 
 

 სოციალური მუშაკის ვალდებულება, დაიცვას ადამიანის ინტერესები, ხშირად 

ეწინააღმდეგება საზოგადოების მიერ სოციალური მუშაკის მომსახურების მიმართ 

წაყენებულ მოთხოვნას. ეს მოთხოვნაა სოციალური მუშაკის მომსახურება  იყოს 

ეფექტური და სარგებლის მომტანი მთლიანად საზოგადოებისთვის; 
 

 სოციალურ მუშაკებს მუშაობა უწევთ საზოგადოებაში არსებული შეზღუდული 

რესურსების პირობებში. 

 



თარგმანი მომზადებულია საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მიერ 

      წინამდებარე დოკუმენტი გვთავაზობს  სოციალური მუშაობის განმარტებას, რომელიც 

მომზადებულია 2000 წელს კანადაში გამართულ გენერალურ შეხვედრაზე, IFSW და IASSW  

მიერ. აღნიშნული განმარტება ხაზს უსვამს სოციალურ მუშაობაში ადამიანის უფლებებისა 

და სოციალური სამართლიანობის პრინციპების მნიშვნელოვნებას. ამავე დოკუმენტში 

მოყვანილია ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე არსებული და სოციალური მუშაობის 

პროფესიისათვის რელევანტური დეკლარაციები და კონვენციები. ასევე, წარმოდგენილია ის 

ეთიკური პრინციპები, რომლებიც ხაზს უსვამს ადამიანის უფლებების, ღირსებისა და 

სოციალური სამართლიანობის მნიშვნელოვნებას. და ბოლოს, დოკუმენტი მოიცავს ზოგად 

სახელმძღვანელო მითითებებს ნებისმიერ ქვეყანასა და სააგენტოში მომუშავე სოციალური 

მუშაკებისათვის. 

 

2. სოციალური მუშაობის განმარტება 

       სოციალური მუშაობის პროფესია ხელს უწყობს სოციალურ ცვლილებას, 

პიროვნებათაშორის ურთიერთობებში პრობლემების გადაჭრას, ადამიანის უფლებებისა და 

თავისუფლებების დაცვასა და ადამიანთა გაძლიერებას მათი კეთილდღეობის ამაღლების 

მიზნით. ადამიანის ქცევისა და სოციალური სისტემების თეორიების გამოყენებით 

სოციალური მუშაკები ერთვებიან ადამიანის გარემოსთან ურთიერთქმედების პროცესში. 

სოციალური მუშაობა ეფუძნება ადამიანის უფლებებისა და სოციალური სამართლიანობის 

პრინციპებს.  

 

3. საერთაშორისო კონვენციები:  

       ადამიანის უფლებების ამსახველი საერთაშორისო კონვენციები და დეკლარაციები 

მიზნად ისახავს საერთო სტანდარტის მიღწევას ადამიანის უფლებების დაცვისა და 

სოციალური სამართლიანობის კუთხით. გთავაზობთ სოციალური მუშაობის 

პრაქტიკისათვის რელევანტური საერთაშორისო დოკუმენტების ჩამონათვალს: 

 ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია; 

 საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ; 

 საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების 

შესახებ; 

 კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოსაფხვრელად; 

 კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოსაფხვრელად; 

 ბავშვთა უფლებათა კონვენცია; 

 ადგილობრივი და ტომის ბინადარ ხალხთა კონვენცია. 

 

 

 

 



თარგმანი მომზადებულია საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მიერ 

4. პრინციპები: 

 

4.1.  ადამიანის უფლებები და ღირსება 

       სოციალური მუშაობა ეფუძნება თითოეული ადამიანის ღირსებისა და ღირებულებების 

პატივისცემას. სოციალურმა მუშაკებმა უნდა დავიცვათ ნებისმიერი ინდივიდის ფიზიკური, 

ფსიქოლოგიური, ემოციური და სულიერი კეთილდღეობა. ეს ნიშნავს შემდეგს: 

 

1. თვითგამორკვევის პატივისცემა – სოციალურმა მუშაკებმა პატივი უნდა ვცეთ და ხელი 

შევუწყოთ ადამიანის უფლებას მიიღოს გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად, 

მიუხედავად მასი ღირებულებისა და ცხოვრების წესისა. ეს პრინციპი არ ვრცელდება იმ 

შემთხვევებზე, როცა ამ უფლების განხორციელება ეწინააღმდეგება სხვათა უფლებებსა 

და კანონიერ ინტერესებს. 

2. მონაწილეობის უფლების ხელშეწყობა – სოციალურმა მუშაკებმა უნდა უზრუნველვყოთ 

მომსახურების მიმღებთა სრული ჩართულობა და მონაწილეობა გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში და მათთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ქმედებაში. 

3. ჰოლისტური მიდგომის გამოყენება – სოციალურმა მუშაკმა პიროვნებასთან მუშაობის 

დროს ყურადღება უნდა გაამახვილოს პიროვნების ცხოვრების ყველა ასპექტზე, იქნება ეს 

ოჯახი, თემი, სოციალური თუ ფიზიკური გარემო. 

4. ძლიერი მხარეების განსაზღვრა და განვითარება – სოციალური მუშაკი ფოკუსირებულ 

უნდა იყოს ინდივიდის, ჯგუფისა და თემის ძლიერ მხარეებზე. მან ხელი უნდა შეუწყოს 

ძლიერ მხარეთა გამოვლენასა და განვითარებას. 

 

4.2.  სოციალური სამართლიანობა 

 

       სოციალურ მუშაკებს როგორც მომსახურების მიმღებთა, ასევე ფართო საზოგადოების 

წინაშე გვაქვს პასუხისმგებლობა ხელი შევუწყოთ სოციალურ სამართლიანობას. ეს ნიშნავს 

შემდეგს: 

 

1. ბრძოლა ნეგატიური დისკრიმინაციის 1  წინააღმდეგ – სოციალურ მუშაკებს გვაქვს 

პასუხისმგებლობა ვებრძოლოთ ნეგატიურ დისკრიმინაციას, რომელიც შეიძლება 

დაფუძნებულ იყოს ისეთ მახასიათებლებზე, როგორიცაა ასაკი, კულტურა, გენდერი ან 

სქესი, ოჯახური მდოგმარეობა, სოციალური სტატუსი, პოლიტიკური შეხედულება, კანის 

ფერი, რასა ან ფიზიკური მახასიათებლები, სექსუალური ორიენტაცია და აღმსარებლობა.  

2. მრავალფეროვნების აღიარება – სოციალურმა მუშაკებმა უნდა ვაღიაროთ და პატივი 

ვცეთ საზოგადოებაში არსებულ ეთნიკურ და კულტურულ მრავალფეროვნებას და 

                                                           
1
 ზოგიერთ ქვეყანაში ტერმინი „დისკრიმინაცია“ გამოიყენება ნაცვლად „ნეგატიური დისკრიმინაციისა“. 

განცხადებაში სიტყვა „ნეგატიური“ გამოყენებულია, რადგან ზოგიერთი ქვეყანა, ასევე, იყენებს ტერმინს 

„პოზიტიური დისკრიმინაცია“. ეს უკანასკნელი ცნობილია, როგორც „პოზიტიური ქმედება“, რაც 

გულისხმობს გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების მიმართ ისტორიული 

დისკრიმინაციის შედეგების შემცირების მიზნით.  
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მუდმივად უნდა გვახსოვდეს ინდივიდებს, ოჯახებს, ჯგუფებსა და თემებს შორის 

არსებული განსხვავებულობა. 

3. რესურსების სამართლიანად განაწილება – სოციალურმა მუშაკებმა უნდა 

უზრუნველვყოთ რესურსების თანაბრად და სამართლიანად განაწილება, რაც 

გულისხმობს რესურსების განაწილებას საჭიროებების მიხედვით. 

4. ბრძოლა უსამართლო პოლიტიკისა და პრაქტიკის წინააღმდეგ – სოციალური მუშაკებს 

გვაქვს ვალდებულება დამსაქმებელებამდე, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებამდე, 

პოლიტიკოსებამდე და ფართო საზოგადოებამდე მივიტანოთ ყველა შემთხვევა, როცა 

რესურსები არაადეკვატურია, პოლიტიკა და პრაქტიკა ოპრესიული (ჩაგვრითი), 

უსამართლო და საზიანოა. 

5. სოლიდარობა – სოციალურ მუშაკებს გვაქვს ვალდებულება გამოვააშკარაოთ 

სოციალური გარიყულობის, სტიგმატიზაციისა და დისკრიმინაციის ყველა შემთხვევა. 

სოციალურმა მუშაკებმა უნდა ვიმუშაოთ ინკლუზიური გარემოს შექმნის 

მიმართულებით.  

 

 

6.  სახელმძღვანელო პრინციპები პროფესიონალთათვის  

       IFSW–ისა და IASSW–ს წევრი ორგანიზაციები იღებენ პასუხისმგებლობას 

რეგულარულად განაახლონ საკუთარი ეთიკის კოდექსი და ეთიკური გზამკვლევები.  

სოციალური მუშაკთა ეროვნული ორგანიზაციები არიან პასუხისმგებლები  გაავრცელონ 

ეთიკასთან დაკავშირებული განცხადებები და დოკუმენტები პრაქტიკოს სოციალურ 

მუშაკებსა და სოციალური მუშაობის მიმართულების სტუდენტებში.  

        სოციალურმა მუშაკებმა უნდა იხელმძღვანელონ  თავიანთ ქვეყნებში არსებული 

ეთიკური კოდექსებითა და გზამკვლევებით. ქვემოთ გთავაზობთ ზოგად სახელმძღვანელო 

პრინციპებს, რომელსაც უნდა იზიარებდეს ნებისმიერი სოციალური მუშაკი, მიუხედავად 

იმისა, თუ რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს და სად არის დასაქმებული: 

1. სოციალური მუშაკი მუდმივად უნდა ისწრაფოდეს  შეინარჩუნოს და განივითაროს 

პროფესიული უნარები და კომპეტენციები. 

2. სოციალურმა მუშაკებმა არ უნდა გამოიყენონ საკუთარი უნარები და შესაძლებლობები 

არაჰუმანური მიზნებისთვის (მაგ:, წამება ან ტერორიზმი).  

3. სოციალურმა მუშაკებმა უნდა იმოქმედონ კეთილსინდისიერად. ბოროტად არ უნდა 

გამოიყენონ მომსახურების მომხმარებელთა ნდობა, უნდა გაავლონ საზღვრები 

პროფესიულ და პირად ცხოვრებას შორის და ასევე, სამსახურეობრივი მდგომარეობა არ 

უნდა გამოიყენონ პირადი სარგებლობის მისაღებად. 

4. სოციალურმა მუშაკმა მომსახურების მომხმარებლებთან უნდა იმოქმედონ  შემდეგი 

პრინციპების დაცვით: თანაგრძნობა, ემპათია, ზრუნვა და დახმარება. 

5. სოციალურმა მუშაკმა  არ უნდა დააყენოს საკუთარი ინტერესები და საჭიროებები 

მომსახურების მომხმარებელთა ინტერესებზე და საჭიროებებზე მაღლა. 



თარგმანი მომზადებულია საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მიერ 

6. სოციალური მუშაკები ვალდებული არიან  იზრუნონ საკუთარ თავზე სამსახურსა თუ 

მის გარეთ, რათა დარწმუნდნენ, რომ შეუძლიათ შესაბამისი მომსახურების მიწოდება 

მომსახურების მომხმარებლებისათვის. 

7. სოციალური მუშაკები ვალდებულნი არიან კონფიდენციალურად შეინახონ ის 

ინფორმაცია, რომლსაც იღებენ მომსახურების მომხმარებლებიდან. გამონაკლისი 

შეიძლება იყოს მხოლოდ ისეთი ეთიკური საკითხები, როცა  ინფორმაციის 

კონფიდენციალურად შენახვასა და სიცოცხლის გადარჩენას შორის გვიწევს არჩევანის 

გაკეთება. 

8. სოციალურ მუშაკებს სჭირდებათ იცოდნენ, რომ ისინი მათი ქმედებების გამო 

ანგარიშვალდებულნი არიან სერვისის მომხმარებლებთან, კოლეგებთან, 

დამსაქმებლებთან, პროფესიულ ასოციაციებთან და კანონთან. ასევე, უნდა 

აცნობიერებდნენ რომ ეს ანგარიშვალდებულება შეიძლება წინააღმდეგობრივი ხასიათის 

იყო. 

9. სოციალურმა მუშაკებს უნდა ჰქონდეთ სურვილი და მზაობა ითანამშრომლონ იმ 

უნივერსიტეტებთან, რომლებიც ახორციელებენ სოციალური მუშაობის აკადემიურ 

პროგრამებს და ხელი შეუწყონ სოციალური მუშაობის მიმართულების სტუდენტებს 

პრაქტიკული გამოცდილების მიღების პროცესში. 

10. სოციალურმა მუშაკებმა, კოლეგებთან და დამსაქმებლებთან, ხელი უნდა შეუწყონ და 

წაახალისონ აქტიურ განხილვები ეთიკის საკითხებზე. მათ უნდა აიღონ 

პასუხისმგებლობა ეთიკურად მართებული გადაწყვეტილებების მისაღებად. 

11. სოციალური მუშაკები უნდა იყვნენ მზად დაასაბუთონ საკუთარი გადაწყვეტილებები 

ეთიკის პრინციპების გათვალისწინებით და პასუხისმგებლობა აიღონ საკუთარი 

არჩევანისა და ქმედებების ეთიკური თვალსაზრისით მართებულობაზე. 

12. სოციალურმა მუშაკებმა აქტიურად უნდა იმუშაონ, რათა მათ დამსაქმებელ 

ორგანიზაციებსა და ქვეყნებში, მოხდეს წინამდებარე  დოკუმენტის და ადგილობრივი 

ეთიკის კოდექსის განხილვა, შეფასება და აღიარება.  
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წინასიტყვაობა
წინამდებარე სახელმძღვანელო შეიქმნა  სამაგისტრო არჩევითი კურსისთვის „სოციალური 
მუშაობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში“, რომლის სწავლებაც  2014 
წლის შემოდგომის სემესტრიდან დაინერგება სოციალური მუშაობის სამაგისტრო პროგრამის 
ფარგლებში თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ილიას 
უნივერსიტეტში. კურსი მიმოიხილავს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში 
რეაბილიტაციისა და კეთილდღეობის თეორიის, პოლიტიკისა და პრაქტიკის მეთოდებს. 

ევროპასა და მსოფლიოს სხვა რეგიონებში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის 
საკვანძო მიზნებია სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია. სასჯელის მიზანია 
სამართალდამრღვევთა დასჯა და დანაშაულებრივი ქცევის დათრგუნვა,  მაგრამ ის, ასევე, 
მიმართული უნდა იყოს ადამიანებში იმგვარი ცვლილებების მოხდენაზე, რომ მათ შეწყვიტონ 
დანაშაულებრივ ქცევა და გახდნენ საზოგადოებაში პოზიტიური წვლილის შემტანი მოქალაქეები. 
ევროპულ ოჯახში მიმდინარე ინტეგრაციის პროცესში საქართველოში აქტიურად ხდება სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის ამ ღირებულებების დამკვიდრება. თბილისის ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილიას უნივერსიტეტი ეხმიანება დღეს 
საქართველოში მიმდინარე სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის ფარგლებში 
სოციალური მუშაობის როლის გააზრების მცდელობას, რომლის ნათელი დასტურიცაა 
ზემოაღნიშნული კურსის დანერგვა სოციალური მუშაობის სწავლების პროცესში. 

სოციალური მუშაობის მეთოდებისა და ღირებულებების სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემაში დანერგვა  წარმატებული რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის სტრატეგიების საკვანძო 
ელემენტს წარმოადგენს. თუმცა ამ სფეროში სოციალური მუშაობა საჭიროებს სპეციალიზებულ 
ცოდნას და მიდგომას, რომელიც აღიარებს კანონის უპირატესობას. 

სახელმძღვანელო „სოციალური მუშაობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში“ 
მოამზადა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილიას 
უნივერსიტეტისა და ევროკავშირის პროექტის „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ (2012-2015 წწ) წარმომადგენლების გუნდმა. 

სახელმძღვანელოს მომზადება სასიამოვნო და ამავდროულად მეტად საპასუხისმგებლო პროცესი 
იყო თითოეული ჩვენგანისთვის, ჩვენ ბევრი რამ შევიძინეთ ერთმანეთისგან. მადლობას ვუხდით 
ენდრიუ ბერნჰარდტს, სალომე ნამიჭეიშვილს, შორენა საძაგლიშვილს, ია შეყრილაძესა და ანტონ 
ქელბაქიანს დაუღალავი შრომისთვის და მრავალი საათისთვის, რაც ამ სახელმძღვანელოს 
მომზადებას და გადახედვას დაუთმეს; ასევე, ლალი ჩხეტიას, ზემოაღნიშნული პროექტის მენეჯერს 
პრობაციის მიმართულებით, ჩვენი შრომის მოთმინებით ორგანიზებისა და სახელმძღვანელოს 
გამოსაცემად მომზადებისთვის.  

ვიმედოვნებთ, რომ  სახელმძღვანელო სტუდენტებს შესთავაზებს  სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სფეროში თეორიის, პოლიტიკისა და პრაქტიკის შედარებითი ანალიზის 
ნათელ სურათს და ხელს შეუწყობს კრიტიკულ აზროვნებას. ამ კურსმა შესაძლოა ბევრი სტუდენტი 
შეაგულიანოს,  კარიერა სწორედ ამ სფეროს დაუკავშირონ  და ამით წვლილი შეიტანონ უსაფრთხო 
და ინკლუზიური საზოგადოების განვითარებაში. 

რანდელ ბაროუზი, 

ძირითადი ექსპერტი პრობაციის მიმართულებით, ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტი 
„სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში“

იაგო კაჭკაჭიშვილი, 

სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თბილისის ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შორენა საძაგლიშვილი, 

სოციალური მუშაობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

ივლისი, 2014 წელი
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Foreword
This course book has been developed to support the elective course on Criminal Justice Social Work that 
is being offered at the Social Work Master Programme at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
and Ilia State University from Autumn 2014. The course syllabus aims to provide a mixture of theory, 
policy discourse and practice methods in the field of criminal justice rehabilitation and welfare.

One of the key objectives of Criminal Justice systems in Europe and many other parts of the world is 
to rehabilitate and re-integrate people who have been sanctioned for criminal behaviour. Sentencing 
may be intended to punish wrong doers and deter criminal behaviour but it also aims to bring 
about changes in those people so that they desist from further crime and become productive and 
contributing citizens. As part of the continuing integration into the European family of nations these 
Criminal Justice values are being pursued actively in Georgia. Ivane Javakhishvili State University and 
Ilia University support the process of understanding the role of social work as a part of the reform of 
the Criminal Justice System in Georgia and the introduction of the present course in the social work 
studies reflects proves this approach.

The application of social work methods and social work values has been a key element of successful 
rehabilitation and re-integration strategies in the criminal justice sector. Social work in this sector 
does however require specialist knowledge and an approach that recognises the primacy of the law .

This Criminal Justice Social Work Coursebook has been prepared by a team drawn from the two 
Tbilisi universities and the EU funded project “ Support to the Reform of the Criminal Justice System 
in Georgia” ( 2012-2015) implemented by Human Dynamics KG.

It has been an enjoyable but sometimes demanding task to prepare this course book and a learning 
experience for all of us. Thanks are due to Andrew Bernhardt, Salome Namicheishvili, Ia Shekriladze, 
Tato Kelbakiani and Shorena Sadzaglishvili who put in many hours to write and edit their chapters 
and to Lali Chkhetia, Project Manager for Probation, for collating, proof reading and translating the 
material and patiently organising our work. It has been a great pleasure to work with this team.

We hope that it will offer students a good understanding of comparative theory, policy and methodology 
and encourage critical thinking. It may encourage some graduates to pursue careers in this sector and 
thus to make a direct contribution towards a safer, more inclusive society.

Randel Barrows

Key Expert for Probation , EU funded project “Support to the Reform of The Criminal Justice System

in Georgia”

Iago Kachkhachishvili

Head of the Sociology and Social Work Department at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Shorena Sadzaglishvili 

Head of the Social Work Master Programme, Ilia State University

July 2014
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შესავალი

ენდრიუ ბერნჰარდტი
ლექტორი სოციალურ მუშაობაში, გაერთიანებული სამეფო

წინამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია არჩევითი კურსისთვის „სოციალური 
მუშაობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში“.

ვინაიდან, ეს სახელმძღვანელო აღნიშნული კურსის კონკრეტულ მიზანსა და შინაარსზეა 
მორგებული, იგი აკადემიურ სახელმძღვანელოს არ წარმოადგენს. მასში კურსის ფარგლებში 
მიმოხილულ საკითხებსა და ინტერესის სფეროებზეა გამახვილებული ყურადღება და, 
იმავდროულად, წამოყენებულია რიგი მოსაზრებები, დასმულია აქტუალური კითხვები და 
მითითებულია კვლევის დამატებითი სფეროები.

ვინაიდან, სამართალდამრღვევ პირებთან სოციალური მუშაობა გაერთიანებულ სამეფოში, 
ჩრდილოეთ ამერიკასა და დასავლეთ ევროპის გარკვეულ ნაწილში უკვე მრავალი 
ათწლეულის მანძილზე კარგად განვითარებულ დარგს წარმოადგენს, ამ სფეროში არსებული 
მოსაზრებებიცა და ჩამოყალიბებული პრაქტიკაც სწორედ ამ რეგიონებიდან მოდის. თუმცა, 
რადგან საქართველოში ამ დარგის განვითარება სულ ახლახან დაიწყო, ეს ახალი იდეების, 
აზროვნების ახალი სტილისა და ახალი პრაქტიკის განვითარების შესაძლებლობას იძლევა. 
საქართველო ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა ბლოკის იმ ქვეყნებს შორისაა, რომლებიც 
ამჟამად საკუთარი სისხლის სამართლის სისტემის განვითარებისა და გადახედვის პროცესში 
იმყოფებიან. ამ ქვეყნების მიზანია ბევრი იმ მოსაზრებისა და მეთოდის დანერგვა, რომლებიც 
წინამდებარე წიგნში უნდა განვიხილოთ. ვიმედოვნებთ, რომ წიგნის წაკითხვის შემდეგ 
დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის გაცნობის სურვილი გაგიჩნდებათ. ასევე, იმედია, 
წიგნი დებატების გამართვასაც შეუწყობს ხელს კვლევისა და პრაქტიკის ამ დარგში, რომელიც 
იდეებითა და შესაძლებლობებით ძალიან მდიდარია. ჩვენი მიზანია, კურსის დასრულების 
დროისთვის სოციალური მუშაობის ამ საინტერესო და მნიშვნელოვან დარგში ცოდნა 
გაიღრმავოთ და აზროვნებისა და პრაქტიკის არეალი გაიფართოვოთ.

რატომ უნდა ვიმუშაოთ სამართალდამრღვევ პირებთან?

სოციალური მუშაობა სამართალდამრღვევ პირებთან შედარებით ახალი დარგია. ყველაზე 
მეტი გამოცდილება ამ კუთხით გაერთიანებულ სამეფოში არსებობს, სადაც ამ სფეროს 
პრობაციის სახელით იცნობენ. აქ ამ მიმართულებით უკვე 100 წელზე მეტი ხანია მუშაობენ. 
ევროპის სხვა ქვეყნებსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში სამართალდამრღვევ პირებთან 
მუშაობის სხვადასხვა სისტემა განვითარდა, რომელთა უმრავლესობა იმავე მოსაზრებებსა და 
ფილოსოფიას ეფუძნება, რასაც სოციალური მუშაობა. ეს სწორედ ის მოდელია, რომელიც, 
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა უახლესი განცხადებების მიხედვით, 
საქართველოში სამართალდამრღვევ პირებთან მუშაობის სფეროში არსებულ მიდგომას 
უდევს საფუძვლად.

სანამ სამართალდამრღვევ პირებთან სოციალური მუშაობის საწყისებს განვიხილავდეთ, 
ჯერ სოციალური მუშაობის განმარტებით უნდა დავიწყოთ. შეიძლება გამოგვადგეს შემდეგი 
სამუშაო განმარტება: სოციალური მუშაობა არის სისტემა იმ ადამიანთა დასახმარებლად, 
რომლებიც ეკონომიკურად, სოციალურად და/ან ფსიქოლოგიურად მოწყვლად 
მდგომარეობაში იმყოფებიან. სოციალური მუშაობის პირდაპირი მიზანი ამ ადამიანების 
პრობლემების აღმოფხვრა ან შემცირებაა. ეს პროფესია თავისი არსით ადამიანების 
კეთილდღეობაზეა ორიენტირებული.

სოციალური მუშაობის პრაქტიკის ამ საბაზისო განმარტებით შეგვიძლია, არგუმენტირებულად 
დავასაბუთოთ ჩვეულებრივი მოქალაქეების ცხოვრებაში ჩარევასთან დაკავშირებული 
ხარჯებიც და ამ ჩარევის დონეც. აღნიშნულის დასაბუთება მორალურ, ეთიკურ, ფინანსურ 
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და პოლიტიკურ ნიადაგზე შეგვიძლია. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგის მტკიცებით, 
სოციალური მუშაობა მხოლოდ სახელმწიფო კონტროლის ერთ-ერთი ფორმაა, ამ პროფესიის 
წარმომადგენლების მოტივაცია იშვიათად არის სოციალური კონტროლის აგენტებად 
გახდომის სურვილი. გაერთიანებულ სამეფოში თავად ვასწავლი სოციალური მუშაობის 
სამაგისტრო პროგრამას და როდესაც ჯგუფს ვუსვამ კითხვას – „რატომ გსურთ გახდეთ 
სოციალური მუშაკი?“ – მათგან მრავალგვარ პასუხს ვიღებ. თუმცა, ძირითადად, პასუხები 
ისეთ ფრაზებსა და მოსაზრებებს მოიცავს, რომლებიც სხვების დახმარებაზე, სოციალური 
ცვლილების ხელშეწყობასა და ჩვენს საზოგადოებაში არსებული უსამართლობის 
გამოსწორებაზე აკეთებს აქცენტს. ამ პასუხებში, როგორც წესი, იგულისხმება, რომ ის 
ადამიანები, ვისთანაც სტუდენტებს მუშაობა სურთ, მათ დახმარებას რამე კუთხით 
იმსახურებენ.

თუმცა, სამართალდამრღვევებთან მუშაობისას, დამატებით სირთულესთან გვაქვს საქმე. 
სამართალდამრღვევმა, საკუთარი არსით, „რაღაც ცუდი ჩაიდინა“ და ამით გადაწყვიტა, 
ის წესები დაერღვია, რომლებიც საზოგადოებას აერთიანებს. წესებს, რომელთაც 
უნდა დავემორჩილოთ, ძალიან მკაფიოდ განსაზღვრული სასჯელიც ახლავს თან, რაც 
საზოგადოების მხრიდან კანონის დარღვევის ფაქტის მიმართ უარყოფით დამოკიდებულებას 
ასახავს. მოკლედ რომ ვთქვათ, სამართალდარღვევას სასჯელი მოსდევს.

თუ სისხლის სამართლის სისტემა სამართალდამრღვევებთან გასამკლავებლად ფლობს 
ისეთ შესაბამის საშუალებებსა  და დაწესებულებებს, როგორებიცაა: ციხეები, პოლიცია 
და სასამართლო, რისთვისღა გვჭირდება სოციალური მუშაკების ჩართვა? ეს კითხვა 
დღეს ისეთივე აქტუალურია, როგორც 100 წლის წინ. როგორ მოხდა, რომ საქართველო იმ 
თანამედროვე ქვეყნების გრძელ ჩამონათვალს შეუერთდა, რომლებიც მზად არიან, ხარჯები 
გაიღონ და სოციალური მუშაკები  სამართალდამრღვევებთან სამუშაოდ მოამზადონ? 
ბოლოსდაბოლოს, არც ერთი პოლიტიკოსი არ აურჩევიათ თანამდებობაზე იმის გამო, რომ 
იგი სამართალდამრღვევებს სოციალური მუშაკის მომსახურების, ან ნებისმიერი სხვა სახის 
მხარდაჭერის გაწევას და ამით მათ ცხოვრების გამარტივებასა ან გაუმჯობესებას დაჰპირდა. 
თუმცა, მიუხედავად ამისა, მოქალაქეთა უმრავლესობა სახელმწიფოსგან მოელის, რომ 
ეს უკანასკნელი გარკვეულ ბაზისურ დონეზე მაინც ჩაერევა სამართალდამრღვევების 
ცხოვრებაში და, იმავდროულად, ეს ჩარევა მხოლოდ არადამსჯელობითი კი არა, პოტენციურად 
სასიკეთოც იქნება მათთვის. ეს მოლოდინი სამართალდამრღვევების მიმართ უბრალოდ 
„ბრმა კეთილმოსურნეობის“ გამოვლინება არ არის. მას მნიშვნელოვანი სოციალური 
და პოლიტიკური შედეგები ახლავს თან. ძირითადი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ თუ 
სამართალდამრღვევვებთან მუშაობა არ ამცირებს დანაშაულის ან სამართალდამრღვევთა 
მხრიდან საზოგადოების წინაშე არსებული რისკის დონეს, მაშინ რა საჭიროა ეს მუშაობა?

კურსის ფარგლებში იმ ძირითად მოლოდინებსა და რწმენის სისტემებს განვიხილავთ, 
რომელთა წყალობითაც სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობა მყარი საფუძვლის 
მქონე მზარდ პროფესიას წარმოადგენს. ასევე, გავეცნობით, რა ფილოსოფიური, სოციალური 
და პოლიტიკური საწყისებიდან მომდინარეობს ის მრავალი განსხვავებული და 
ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრება, რომელიც სამართალდამრღვევებთან თანამედროვე 
სოციალურ მუშაობას უდევს საფუძვლად. მიმოვიხილავთ იმ იდეებსაც, რომლებთან 
ჭიდილმაც განსაზღვრა, თუ როგორ აღვიქვამთ დღეს სამართალდამრღვევებსა და 
სამართალდარღვევას და თითოეული ჩვენგანი ამ გაცხარებულ კამათს, რა თქმა უნდა, 
საკუთარი იდეებით შევუერთდებით. ასევე, განვიხილავთ ძირითად მოსაზრებას, რომელიც, 
ალბათ, განსაზღვრავს, თუ როგორ ვმუშაობთ დღეს სამართალდამრღვევებთან: ეს არის ზრუნვა 
კონტროლის წინააღმდეგ, რაც ცნობილია, როგორც რეაბილიტაცია დასჯის წინააღმდეგ და, 
ასევე, ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რამდენად მართებულია საკითხის ასე პოლარიზებულად 
წარმოჩენა.

კურსის ფარგლებში ვისაუბრებთ ზემოთ აღნიშნული და სხვა იდეების თანმიმდევრული 
სისტემის სახით სინთეზის მცდელობაზეც. ამ სისტემის მიზანი სამართალდამრღვევების 



8

უკეთ გაგება და მათთან უფრო ეფექტურად მუშაობაა. მიმოვიხილავთ რიგ თეორიებს, 
რომელიც კანონდარღვევის წარმოშობის ახსნას სოციალურ, ეკონომიკურ ან ფსიქოლოგიურ 
ჭრილში ახდენს. სწორედ ამ თეორიების გათვალისწინებით განვიხილავთ პოლიტიკასა 
და მეთოდებს, რომელთა შემუშავებისა და პრაქტიკაში გამოყენების პირდაპირი მიზანია, 
შემცირდეს დანაშაულის დონე და/ან ის საფრთხე, რომელსაც დანაშაული უქმნის 
საზოგადოებას. ამ კუთხით ჯერ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის პრობაციის თანამედროვე 
მომსახურებას მიმოვიხილავთ, რაც სისხლის სამართლის სისტემის ძირითადი ტიპების 
მიმოხილვასაც მოიცავს. იმავდროულად, ვნახავთ, როგორ განვითარდა სისხლის სამართლის 
სისტემა თითოეულ ქვეყანაში და როგორ ჩამოაყალიბა ამ სისტემამ ადგილობრივ დონეზე 
სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის ამჟამინდელი პრაქტიკა.

ზემოაღნიშნულის შემდეგ კრიტიკულად მივუდგებით იმ თეორიების განხილვას, რომლებიც 
დანაშაულის ახსნას ფსიქოლოგიური, პოლიტიკური ან სოციალური კუთხით ახდენს და იმაზეც 
ვიმსჯელებთ, თუ რა როლს თამაშობს ეს თეორიები თანამედროვე პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 
განვიხილავთ „ახალი რეალიზმის“ თეორიასაც, რომელიც ევროპაში პოპულარობას ახლა 
იძენს და ვიმსჯელებთ, აქვს თუ არა მას რამე საერთო სამართალდამრღვევებთან თანამედროვე 
სოციალური მუშაობის პრაქტიკასთან.

სხვა მოდელებს შორის ნიუ-იორკის მოდელსაც განვიხილავთ და ვნახავთ, როგორ 
უჩვეულოდ და შემოქმედებითადაც კი უდგებიან პოლიტიკოსები დანაშაულის მაღალი 
დონის შესამცირებლად პრაქტიკაში საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული და სოციალური 
მეთოდების გამოყენებას. კურსის ფარგლებში შევეხებით იმასაც, რომ ზოგადად, რისკის 
მართვის და, კონკრეტულად, ახალგაზრდა სამართალდამრღვევებთან მუშაობის სისტემა 
ამჟამად მრავალუწყებრივ თანამშრომლობაზე გადადის. აქ კი სოციალური მუშაობის ისეთი 
მოდელებია აქტუალური, რომლებიც ძველ დაყოფას – ზრუნვა კონტროლის „წინააღმდეგ“ – 
სცდება და თითოეული ასპექტის ელემენტებს ახლებურად და კონსტრუქციულად აჯვარებს 
ერთმანეთთან.

კურსის ფარგლებში განვიხილავთ, რა როლს თამაშობს სოციალური მუშაკი 
სამართალდამრღვევთა ცხოვრებაში და, ასევე, იმასაც, თუ როგორ შეიძლება სოციალური 
მუშაკის ჩარევა სამართალდამრღვევის ცხოვრებაში იმ ფაქტორების განუყოფელი ნაწილი 
გახდეს, რომელსაც დანაშაულის დონის შემცირება ან აღმოფხვრაც კი შეუძლია. „დანაშაულის 
ჩადენის შეწყვეტის (დეზისტანსის)“ კვლევა ყურადღებას იმაზე გაამახვილებს, თუ როგორ 
ხდება ადამიანი სამართალდამრღვევი და როგორ წყვეტს იგი დანაშაულებრივ ქცევას. 
განვიხილავთ სოციალურ, ეკონომიკურ და ასაკობრივ ფაქტორებსაც, რომლებმაც შეიძლება, 
დანაშაულის ჩადენა  განაპირობოს და მათ იმ ფაქტორებთან დავაკავშირებთ, რომლებიც 
დანაშაულებრივი ქცევის შეწყვეტის მიზეზი შეიძლება გახდეს. ასევე, მიმოვიხილავთ 
სამართალდამრღვევების „ღირებულებათა სისტემას“ და ვნახავთ, რა გადაფარვები 
და განსხვავებებია საზოგადოების არაკანონდამრღვევი წევრების ღირებულებებთან 
მიმართებით.

ტერმინების – „კრიმინოგენული“ და „არაკრიმინოგენული“ გამოყენებით 
სამართალდამრღვევის ცხოვრების ასპექტებს შევაფასებთ და განვსაზღვრავთ იმ ასპექტებს, 
რომლებზე მუშაობაც ყველაზე მეტი სარგებლის მომტანი შეიძლება იყოს. ამის შემდეგ  
სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის იმ თანამედროვე მიმართულებას 
მიმოვიხილავთ, რომელიც ამჟამად ჩამოყალიბების პროცესშია და რომლის მთავარ 
ასპექტს სამართალდამრღვევთა პიროვნული და სოციალური „რესურსების“ განსაზღვრა 
წარმოადგენს. აღნიშნულის მიზანია, სოციალურმა მუშაკმა საკუთარი ძალისხმევა, 
ძირითადად, კანონდამრღვევების ცხოვრების „პროსოციალურ“ და „არაკრიმინოგენულ“ 
ასპექტებზე მიმართოს.

სხვა მოდელებთან ერთად „კარგი ცხოვრების მოდელსაც“ განვიხილავთ და კრიტიკულად 
შევაფასებთ,  კრიმინალურად და არაკრიმინალურად მიჩნეულ ღირებულებებსა და 
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მისწრაფებებს შორის არის თუ არა იმდენად დიდი განსხვავება, რამდენადაც  ჩვეულებრივ 
გვგონია.

სახელმძღვანელოში განვიხილავთ „იარლიყის მიწებების“ პრობლემასაც: სასამართლო 
სისტემაში სამართალდამრღვევის მიერ გასავლელ პროცედურებს სოციალური 
სტიგმატიზაციის სისტემადაც აღიქვამენ, რაც სასამართლო სისტემის მიერ დასახულ მიზანს 
თავადვე ეწინააღმდეგება. შემდეგ სისხლის სამართლის თანამედროვე პროცედურული 
სისტემების ანალიზზე გადავალთ;  ვისაუბრებთ იმ ინოვაციურ და შემოქმედებით 
მიდგომებზე, რომელიც ამჟამად ვითარდება, რათა პოტენციური სამართალდამრღვევები 
დანაშაულის ჩადენას ავარიდოთ და, ასევე, კრიმინალური სისტემის შიგნით მოხვედრილი 
სამართალდამრღვევები სისტემას განვარიდოთ. განვიხილავთ არასასამართლო სასჯელებისა 
და რეპარაციული სამუშაოს გამოყენებასთან დაკავშირებულ უპირატესობებსა და სადავო 
საკითხებსაც.

ასევე, მიმოვიხილავთ ციხეებში, სასამართლოებსა და სისხლის სამართლის სისტემის სხვა 
დაწესებულებებში მომუშავე სოციალური მუშაკების როლს, რათა განვსაზღვროთ, რამდენად 
შესაძლებელია სოციალური მუშაობის ეთოსის (მისი ძირითადი მახასიათებლების) ისეთ 
დაწესებულებებში შენარჩუნება, რომელთა დღის წესრიგი და მიზნები ჩვენი პროფესიისგან 
აშკარად განსხვავდება.

ბევრ ქვეყანაში, რომელშიც სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის პრაქტიკა 
არსებობს, ამჟამად ხშირად იყენებენ წინასწარი პატიმრობის ანგარიშებს. სახელმძღვანელოში 
განვიხილავთ, რამდენად განსხვავებულია ამ ანგარიშების შინაარსიცა და ტონალობაც 
სხვადასხვა დროის პოლიტიკური და კულტურული კონტექსტის შესაბამისად.

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში სოციალური სამუშაოს ეფექტურად 
წარმოებისთვის, აუცილებელია იმ საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე არსებული 
სტანდარტების ცოდნა, რომელიც  მართლმსაჯულების განხორციელების სხვადასხვა 
ეტაპს შეესაბამება. პირველ ეტაპზე განვიხილავთ პატიმრებთან და პრობაციონერებთან 
მოპყრობისა და არასაპატიმრო სანქციების გამოყენების თაობაზე არსებულ საერთაშორისო 
სტანდარტებს. მიმოხილული იქნება საერთაშორისო (გაეროს) და რეგიონალურ დონეზე 
(ევროსაბჭოს) არსებული დოკუმენტები. ძირითადი აქცენტები გაკეთდება იმ მთავარ 
პრინციპებზე, მიდგომებსა და სამართლებრივი დაცვის გარანტიებზე, რაზეც უნდა იყოს 
აგებული კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა მიმართ მოპყობა, როგორც საპატიმრო, ისე 
არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების დროს.

საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვის შემდეგ აქცენტი გაკეთდება ადგილობრივ 
სტანდარტებზე. პირველ ეტაპზე შევეხებით სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
განხორციელების პროცესს; გავიგებთ, თუ რა არის დანაშაული და რა არის სასჯელის 
მიზანი; გავეცნობით სასჯელის სახეებს, რომელსაც  ადგილობრივი კანონმდებლობა იცნობს; 
განხილული იქნება სისხლის სამართალწარმოების ყველა ეტაპი - პოლიციის მიერ დაკავება, 
აღკვეთი ღონისძიებების გამოყენების წესი და პირობები, გამოძიებისა და სასამართლო 
განხილვის ეტაპები.

ადგილობრივი სტანდარტების მიმოხილვისას ცალკე აქცენტი გაკეთდება საპატიმრო და 
არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულების პროცესზე. განვიხილავთ საქართველოში არსებულ 
პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის სისტემას, თუ რა უფლებები და მოვალეობები 
აქვთ ამ სისტემაში განთავსებულ პირებს, შევეხებით ისეთ სენსიტიტიურ საკითხებს, 
როგორიც არის: პატიმრების მიმართ დისციპლინური ღონისძიებების გამოყენება და 
გასაჩივრების უფლების რეალიზება. პრობაციისა და არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების 
პროცესი ცალკე იქნება განხილული ისევე, როგორც პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 
სტრუქტურა და მისი უფლებამოსილება არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების პროცესში. 
განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის პენიტენციური 
სისტემიდან პრობაციის სისტემაში გადასვლის - ე.წ. „გარდამავალი მენეჯმენტის“ პროცესისა 
და ამ პროცესში სოციალური მუშაკების როლზე.
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საქართველოში სოციალური მუშაობა ახალბედა პროფესიაა. იგი ვითარდება ქვეყანაში 
მიმდინარე ცვლილებების პარალელურად. სახელმძღვანელო მოკლედ მიმოიხილავს 
სოციალური მუშაობის ინსტიტუტის განვითარებას საქართველოში; სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემის პასუხისმგებელ სახელმწიფო უწყებებს, მათ ძირითად 
მანდატსა და  საქმიანობის მიმართულებებს, ასევე, სოციალური მუშაობის როლს პრობაციის, 
სასჯელაღსრულების და დანაშაულის პრევენციის სფეროებში.  აღსანიშნავია, რომ ის 
ინსტიტუციური გარემო, რომლებიც არეგულირებს სოციალური მუშაობას ამ სფეროში 
ახალბედაა. ზოგადად ინსტიტუციური გარემო იშვიათადაა გაყინული და განიცდის 
ცვლილებასა და განვითარებას. მნიშვნელოვანია, რომ  ცვლილებების კონტექსტში ყველა 
აქტორისთვის მთავარ ამოცანად რჩებოდეს მართლმსაჯულების პროცესში ადამიანზე 
ორიენტირებული  მხარდამჭერი მექანიზმების ეფექტურად  განხორციელებისთვის 
აუცილებელი ინსტიტუტების ადეკვატურობა და ამ ინსტიტუტების განვითარებისათვის 
საჭირო მექანიზმებისა და რესურსების განვითარება.  

ჩვენ დავუბრუნდებით პატიმრობის მაჩვენებლების შედარებას საერთაშორისო დონეზე 
და მიმოვიხილავთ სხვადასხვა იურისდიქციებში ამ მაჩვენებლების მნიშვნელოვანი 
განსხვავებულობის პოლიტიკურ ფაქტორებს და შევისწავლით დანაშაულსა და სისხლის 
სამართლის პოლიტიკას შორის ურთიერთმიმართებას.  ჩვენ დავასრულებთ თეორიებისა და 
იდეების მიმოხილვას სამართალდამრღვევებთან სოციალური და პრობაციის მუშაობისა და 
ევროპული გადმოსახედიდან დანაშაულის შემცირების თვალსაზრისით „შედეგებისაკენ“ 
მზარდი სწრაფვის გათვალისწინებით. მხოლოდ ამგვარად შევძლებთ, რომ ამჟამად 
განვითარების პროცესში მყოფი ქართული სისტემა შესაბამის საერთაშორისო კონტექსტში 
დავინახოთ.

ბოლოს, სამართალდამრღვევებთან მუშაობის კონკრეტულ მეთოდებს განვიხილავთ და 
სტუდენტს/პრაქტიკოსს „ველზე“ სამუშაოდ საჭირო ინსტრუმენტებს მივაწვდით. იმ 
პოლიტიკური და ეკონომიკური ქარიშხლების მიმოხილვა, რომელიც ბოლო 30 წლის 
მანძილზე პრობაციისა და სოციალური მუშაობის ბევრ სისტემას დაატყდა თავს, გვაჩვენებს, 
რამდენად შეცვალა „მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ“ მიდგომაზე მკვეთრმა გადანაცვლებამ 
და, იმავდროულად, რისკებზე აქცენტის გაკეთებამ, სოციალური მუშაობის/პრობაციის 
სფეროს ღირებულებათა ბაზაცა და მუშაობის მეთოდებიც.

ასევე, სახელმძღვანელოში კრიტიკულად მივუდგებით სოციალური მუშაობის 
უკან მდგარი ძირითადი იდეის – „ცვლილების“ იდეის განხილვას და ვნახავთ, რომ 
სამართალდამრღვევებთან მუშაობისას სოციალურ მუშაკებს ერთი კონკრეტული მოვლენა 
კი არა, მთელი პროცესი აინტერესებთ; ამ პროცესის სწორად გაგება იმაზე მიგვანიშნებს, რომ 
ვიცით, როგორ განვახორციელოთ ჩარევა  ცვლილების მოხდენით.

მართალია, ამ სახელმძღვანელოში განხილული მეთოდების ნაწილი უკვე ნაცნობი იქნება 
სოციალურ მუშაობაში თქვენი პრაქტიკიდან ან სასწავლო კურსებიდან, მაგრამ ჩვენ 
მათ კონკრეტულად სამართალდამრღვევ პირებთან მუშაობას მოვარგებთ. პოტენციური 
სამუშაო მეთოდების წარმოდგენისას ვეცდებით, ქმედებების ზუსტი სიის ნაცვლად 
შემოგთავაზოთ ვარიანტები, რომლისგანაც შესაბამისს თავად აირჩევთ თქვენს პროფესიულ 
განსჯაზე, კონკრეტული სამართალდამრღვევი პირის მდგომარეობაზე, იმ პოლიტიკასა 
და სახელმძღვანელო პრინციპებზე დაყრდნობით, რომლებიც, გარკვეულწილად, ყველა 
სოციალური მუშაკის ქმედებებს ზღუდავს.

ჩვენი მიზანია, ამ კურსის დასრულების დროისთვის სტუდენტს/პრაქტიკოსს კარგად 
ესმოდეს ის ძირითადი ცნებები, რომლებიც სამართალდამრღვევებთან თანამედროვე 
სოციალურ მუშაობას უდევს საფუძვლად და ნათელი წარმოდგენა ჰქონდეს იმაზე, თუ 
რა ადგილს იკავებს ქართული სისტემა ცოდნისა და გამოცდილების ამ მუდმივად მზარდ 
საერთაშორისო დარგში. გულწრფელად გვჯერა, რომ სამართალდამრღვევებთან სოციალური 
მუშაობა სისხლის სამართლის სისტემაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და რომ იგი 
კვლევისა და პრაქტიკის შთამბეჭდავ და ინტელექტუალურად დიდი ღირებულების მქონე 
სფეროს წარმოადგენს.
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თავი 1
სოციალური მუშაობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

სფეროში: წარმოშობა და შემდგომი განვითარება
დანაშაულის ისტორიული და თანამედროვე ახსნა: 

ბიოლოგიური, სოციალური და პოლიტიკური მოდელები

ენდრიუ ბერნჰარდტი
ლექტორი სოციალურ მუშაობაში, გაერთიანებული სამეფო

სოციალური მუშაობა სამართალდამრღვევებთან რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანაში ან 
კონკრეტულ დროს არ წარმოშობილა. მართალია, თანამედროვე ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ 
სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული და სისტემატური მუშაობა სამართალდამრღვევებთან 
მე-19 საუკუნეში დაიწყო, მაგრამ იქამდეც იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამ ჯგუფთან 
რელიგიური თუ საქველმოქმედო მოტივაციის გამო, როგორც წესი, ციხეებში მუშაობდნენ. 
თუმცა, ეს მუშაობა სრულიად ინდივიდუალურ დონეზე ხორციელდებოდა და, შესაბამისად, 
როგორც მასშტაბებში, ისე ფუნქციების მხრივაც, შეზღუდული იყო. სამართალდამრღვევებთან 
სამუშაოდ სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული და კანონმდებლობით აღიარებული პირველი 
სისტემა 1907 წელს გაერთიანებულ სამეფოში „სამართალდამრღვევთა პრობაციის შესახებ 
აქტის“ მიღებით დაარსდა.

მცდარია მოსაზრება, რომ პრობაციის შესახებ ამჟამინდელ ბრძანებას ზემოთ აღნიშნულმა 
აქტმა დაუდო საფუძველი. რეალობა ცოტა უფრო საინტერესოა. პრობაციის აქტის მიღებამდე 
ლონდონის რამდენიმე სასამართლოში მოხალისეები ალკოჰოლზე დამოკიდებულ და 
უსახლკარო სამართალდამრღვევებთან მუშაობდნენ. ეს მოხალისეები ხშირად „ინგლისის 
ეკლესიის თვითკონტროლის საზოგადოების“ წარმომადგენლები იყვნენ და „ცოდვასთან“ 
ბრძოლის მტკიცე ევანგელისტური ვალდებულება ჰქონდათ დაკისრებული. ასეთი 
მიდგომა სრულიად განსხვავდება იმისგან, რასაც დღეს სოციალურ მუშაობას ვუწოდებთ. 
ქრისტიანული ორგანიზაციის „ლონდონის მაგისტრატი სასამართლოების მისია“ მუშაკებს 
ამ ორგანიზაციაში მუშაობისთვის „მაგისტრატი სასამართლოს მისიონერები“ შეარქვეს. 
მე-20 საუკუნის დასაწყისისთვის  სასამართლოების ნაწილს სასჯელის გადავადების 
არაოფიციალური პრაქტიკა ჰქონდა დამკვიდრებული. ამის მიზანი იყო, მოხალისეს/
მისიონერს საშუალება ჰქონოდა, სამართალდამრღვევს საერთო ან სხვა ტიპის საცხოვრებლის 
პოვნაში დახმარებოდა. ასეთ შემთხვევაში სამართალდამრღვევი სამუშაოს პოვნას უფრო 
შეძლებდა და/ან ალკოჰოლიზმის პრობლემას უკეთ გაუმკლავდებოდა.

მაგისტრატი მოსამართლეების მცირე ნაწილი აცნობიერებდა, რომ ბევრი სამართალდამრღვევი 
ძალიან ღარიბი იყო, კანონს განმეორებით არღვევდა და მათზე საპატიმრო სასჯელს მცირე 
ან აბსოლუტურად არანაირი ეფექტი არ ჰქონდა. შესაბამისად, ისინი ენთუზიაზმით 
უდგებოდნენ მოხალისეების/მისიონერების მუშაობას არა მაინცდამაინც იმიტომ, რომ 
სოციალური მუშაობის ეთოსს იზიარებდნენ, არამედ გაცილებით უფრო პრაქტიკული 
მიზეზის გამო:  „სამართალდარღვევების განმეორებით ჩამდენებზე“ დასჯის ჩვეული 
მეთოდები არ მოქმედებდა და, შესაბამისად, მათ გამო სასამართლოში ძალიან ბევრი საქმე 
გროვდებოდა.

„სამართალდამრღვევთა პრობაციის აქტმა“ ნება დართო სასამართლოებს, საერთოდ არ 
განეხილათ ის შემთხვევები, რომლებიც ძალიან უმნიშვნელოდ იყო მიჩნეული, ან რომელზე 
რეაგირებაც რამე მიზეზით სამართლის სისტემის ინტერესს არ წარმოადგენდა. ავტომატურად 
არ იგულისხმებოდა ის, რომ სამართალდამრღვევზე რამე ფორმით ზედამხედველობა 
დაწესდებოდა, ან ამის თაობაზე შესაბამისი ბრძანება გაიცემოდა, თუმცა მაგისტრატ 
მოსამართლეს ასეთი პირობის დაწესება შეეძლო.
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დროთა განმავლობაში სასამართლოს მიერ მსგავსი პირობების დაწესებამ უფრო 
რეგულარული ხასიათი მიიღო. აღნიშნული პრაქტიკა უფრო მეტად აღიარებული გახდა და 
მისი განვითარებისთვის ხელსაყრელი კლიმატი და შეხედულებებიც ჩამოყალიბდა.

1912 წელს რობერტ ვოლასი (სასამართლოში დედოფლის მრჩევლის უმაღლესი 
წოდების მფლობელი) აცხადებდა, რომ მის სასამართლოში „მას შემდეგ, რაც 4 წლის წინ 
სამართალდამრღვევთა პრობაციის აქტით სამართალდამრღვევებთან მუშაობის ახალი 
მეთოდი შემოიღეს, შემთხვევების რაოდენობა სტაბილურად იკლებს; მათგან კი, ვისთანაც 
ეს სამუშაო ჩატარდა, დანაშაული განმეორებით ძალიან ცოტამ თუ ჩაიდინა.“ (The Guardian, 
2007 წ.).

დროთა განმავლობაში მაგისტრატი მოსამართლეების ზეგავლენითა და „ლონდონის 
მაგისტრატი სასამართლოს მისიის“ მხარდაჭერით, პრობაციის პრაქტიკის თაობაზე 
„წესები“ შემუშავდა. ამის მიუხედავად, ეს სფერო სრული სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ 
გადავიდა1938 წელს, ანუ მაშინ, როდესაც სფეროს ოფიციალური დაფინანსება დაიწყო. ამ 
დროისთვის პრობაციის იდეას ფესვები უკვე ევროპაშიც ჰქონდა გამდგარი. ასევე, დიდი 
საკანონმდებლო და პოლიტიკური წინააღმდეგობის მიუხედავად, 1925 წელს პრობაციის 
მნიშვნელობა კანონმდებლობის დონეზე ამერიკაშიც აღიარეს.

სხვადასხვა ქვეყანაში ეს ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული სისტემები, 
ჩამოყალიბების პროცესში, მსგავსი სოციალური პრობლემების წინაშე დადგა: ბავშვების 
უგულებელყოფა, ალკოჰოლიზმი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, ძალადობა, 
სიღარიბე და რიგი სხვა საკითხებისა, რომელსაც დღეს სოციალური მუშაობის ინტერესის 
სფეროდ განვიხილავთ.

გაერთიანებულ სამეფოში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პრობაციის ოფიცრების სოციალურ 
მუშაობაში მომზადება ნორმად იქცა, რაც იმაზე მეტყველებდა, რომ სამართალდამრღვევებთან 
მუშაობა მათ კეთილდღეობაზე იყო ორიენტირებული. ეს მიდგომა 1948 წლის სისხლის 
სამართლის აქტშიც აისახა, რომელიც ხაზს უსვამდა, რომ სამართალდამრღვევებზე 
პრობაციის შესახებ გაცემული ბრძანების მიზანი „მათთვის რჩევის მიცემა, მხარდაჭერა და 
დახმარება“ იყო. თუმცა, სხვა ქვეყნებში  „პრობაციის“ სამსახურს, როგორც მას უკვე იმ დროს 
მოიხსენიებდნენ, სამხედრო ძალების ან პოლიციის ქმედებებთან უფრო მეტი ჰქონდა საერთო. 
აშშ-ში, მაგალითად, პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების ოფიცრები, როგორც მათ 
უწოდებდნენ, შეიარაღებულები იყვნენ. მათი ფუნქცია ზედამხედველობა და ნარკოტიკული 
საშუალების მოხმარების შემოწმება იყო. თანამედროვე რუსეთში ამ მუშაკებს(რომელთაც 
სასჯელაღსრულების მუშაკებს უწოდებენ), თავდაცვასა და იარაღის ხმარებას ასწავლიან. 
ისინი  სამხედრო ფორმას ატარებენ და სამხედრო წოდებას ფლობენ (ოფიცერი, გენერალი 
და ა.შ.). ეს ყოველივე იმის გამოვლინებაა, რომ აღნიშნული სამსახური, ტრადიციულად, 
კონტროლსა და თავისუფლების შეზღუდვაზე იყო ორიენტირებული. საინტერესოა, რომ 
ბოლო წლებში, სასჯელაღსრულების სამსახურმა(რომელიც სამართალდამრღვევებზე ზემოთ 
აღნიშნული ზედამხედველობის განხორციელებაზეა პასუხისმგებელი) გაერთიანებული 
სამეფოდან და ევროპიდან სოციალური მუშაობის იდეების გადმოღება დაიწყო, თუმცა ამ 
იდეების მიმართ პოლიტიკურ და სასამართლო წრეებში ჯერ კიდევ დიდი წინააღმდეგობაა.

დღეს უკვე არსებობს საერთაშორისო შეთანხმებები სხვადასხვა კატეგორიის 
სამართალდამრღვევთა მიმართ მოპყრობისა და იმის მიხედვით, თუ რა ტიპის სასჯელი აქვთ 
მათ მისჯილი. ეს შეთანხმებებია: პატიმრების შესახებ (გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის 
მინიმალური სტანდარტული წესები, 1955 წ.); არასრუწლოვანი დამნაშავეების შესახებ 
(1985 წლის გაეროს „პეკინის წესები“); საპატიმრო სასჯელების შესახებ (1990 წლის გაეროს 
„ტოკიოს წესები“). გაეროს წესები ევროპულ კონტექსტზე დაყრდნობით განავითარა და 
დაამტკიცა მინისტრთა საბჭომ. ასევე, აღსანიშნავია შემდეგ საკითხებზე შემუშავებული 
წესები: ალტერნატიული სანქციები 1992 წ.; პრობაციის სამსახურის კადრები 1997 წ.; ციხეების 
გადატვირთულობა, 1999 წ.; ალტერნატიული სასჯელების განხორციელება, 2000 წ.; ვადაზე 
ადრე გათავისუფლება, 2003 წ. და 2006 წ.; დაზარალებულები, 2006 წ.; წინასწარ პატიმრობაში 
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მყოფი პირები, 2006 წ.; არასრულწლოვანი სამართალდამრღვევები, 2008 წ.; საზოგადოებრივი 
სანქციები, 2010 წ. და ყველაზე ახალი – ელექტრონული მონიტორინგი, 2014 წ.

ამ სიისთვის  თვალის ერთი გადავლებაც საკმარისია, რომ დავრწმუნდეთ, როგორ გაფართოვდა 
ზემოთ ჩამოთვლილი წესების მოქმედების არეალი, ისევე, როგორც გაიზარდა სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის პროგრამები და, შესაბამისად, იმ ადამიანების 
რიცხვიც, რომლებიც ამ სისტემის მხრიდან რამე კონტროლის ქვეშ იმყოფებიან. თუ ადრე 
წესები მხოლოდ პატიმართა მართვას ეხებოდა, ახლა სულ უფრო მეტ და განსხვავებულ 
თემას მოიცავს.

ზემოთ ჩამოთვლილ წესებში ის ძირითადი მოსაზრებები ჩამოყალიბდა, რომლებიც 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის პრაქტიკას განსაზღვრავს. ამ წესების პირდაპირი 
მიზანი პრობაციის პრაქტიკის, მართვისა და კადრებით დაკომპლექტების კუთხით 
მიდგომების შეთანხმება იყო, რათა ეს ასპექტები ევროპულ სისტემებში თანმიმდევრულად 
განვითარებულიყო. ერთ-ერთ ნაკლებად ცნობილ წესში საინტერესო რამ იყო ჩადებული: 
პრობაციის თითოეული სააგენტო ვალდებული იყო, დაეცვა საკუთარი საქმიანობა და მისი 
პოპულარიზაცია მოეხდინა, რათა საზოგადოებას უკეთ გაეგო, რას საქმიანობდა ეს სამსახური 
და რა იყო მისი მიზანი. „პრობაციის სამსახურის პოპულარიზაციის“ თაობაზე ვალდებულების 
ჩადება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრმა 
სამსახურმა საკმაოდ გვიან გააცნობიერა,  დაფინანსების მოპოვებისა და არსებობისთვის მათ 
საზოგადოების მხრიდან მხარდაჭერა და ნდობა რომ სჭირდებოდა (პრობაციის ევროპული 
კონფედერაცია (CEP), 2011წ.). 

ზემოთ მოცემული წესები პრობაციის ყველა ჩართული სამსახურისთვის სამართლის სისტემის 
ღიაობისა და ანგარიშვალდებულების ერთიან სტანდარტს აწესებს, რაც ჰუმანიტარულ 
და დემოკრატიულ პრინციპებს ეფუძნება. მაგალითად, ამ წესების ერთ-ერთი ძირითადი 
პრინციპია „მინიმალური ჩარევა“,  რომლის მიზანია სამართალდამრღვევების უფლებებისა 
და თავისუფლებების მხოლოდ ისეთ მინიმალურ დონემდე შეზღუდვა, რაც სასჯელის 
მიზნების მისაღწევადაა საჭირო.

 როგორც ვნახავთ, პოლიტიკური და ეკონომიკური პირობები მუდმივად იცვლება და დროთა 
განმავლობაში, ეს წესებიც აუცილებლად შეიცვლება, თუმცა მხოლოდ მომავალი გვიჩვენებს, 
გამკაცრდება ისინი (სამართალდამრღვევთა უფლებების შეზღუდვის კუთხით) თუ 
შერბილდება (რეაბილიტაციის იდეალების გამყარების კუთხით). მე-10 თავში აქ დაწყებულ 
საერთაშორისო ანალიზს კიდევ უფრო ჩავუღრმავდებით.

მნიშვნელოვანია, აღვნიშნოთ, რომ ზემოთ მოცემული წესები არ არის კანონები, რომლებიც 
რეალობაში შეიძლება გატარდეს და რომ ისინი მხოლოდ ევროპის საბჭოს წევრებს ეხება. ამ 
წესებზე შეთანხმებისას ღიად იყო გაცხადებული, რომ თითოეულ ქვეყანას საკუთარი სისტემა 
და პრაქტიკა აქვს და რომ მათი პატივისცემა აუცილებელია. როგორც შემდგომში ვნახავთ, 
სხვადასხვა ქვეყნის განსხვავებული სისტემისა და პრაქტიკის ელემენტები დეკორაციულ 
ხასიათს არ ატარებს და ძირეულ ფილოსოფიურ, ისტორიულ, კულტურულ და პოლიტიკურ 
შეხედულებებზე მიგვანიშნებს.

პრობაციის სფეროს „ინტერნაციონალიზაცია“ გრძელდება და თანაც, სწრაფი ტემპით. 2013 
წელს ლონდონში პრობაციის სფეროში პირველი მსოფლიო კონგრესი შედგა, რომელსაც 
პოლიტიკოსები და დელეგატები მთელი მსოფლიოდან და, მათ შორის, საქართველოდანაც 
ესწრებოდნენ. ევროპული ვებგვერდების რიცხვი, რომლებიც პრობაციის დარგში პრაქტიკასა 
და განათლებას ეძღვნება, სულ უფრო იზრდება. იმ ქვეყნების წარმომადგენლებს, 
რომლებშიც სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობა ახლა ვითარდება, მეტად აქვთ 
შესაძლებლობა, საერთაშორისო პროფესიულ თემს შეუერთდნენ. თუმცა, ეს არ ნიშნავს, 
რომ პრობაციის პრაქტიკაში საერთაშორისოდ აღიარებული „ოქროს სტანდარტი“ არსებობს, 
რომელსაც სისხლის სამართლის ყველა სისტემა იცავს. ამის ნაცვლად გვაქვს ძალიან ბევრი 
სისტემა, რომელთაგან თითოეული „პრობაციის იდეის“ საკუთარი ვერსიის ჩამოყალიბებას 
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ცდილობს. ამგვარად, სულაც არ არის გასაკვირი, რომ როგორც სისტემებში, ისე სისტემებს 
შორისაც გარკვეული წინააღმდეგობა არსებობს.

აღნიშნული წინააღმდეგობები თითოეული ქვეყნის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემისა და სასჯელაღსრულების ფილოსოფიის ძირეული ტიპოლოგიიდან მომდინარეობს. 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემების კატეგორიზაცია სხვადასხვაგვარადაა 
შესაძლებელი, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, რომ არც ერთი ქვეყნის სისტემა არ არის „წმინდად“ 
რომელიმე ერთი ტიპის. სინამდვილეში, თითოეულ სისტემაში სხვა სისტემების 
ელემენტებიცაა გარეული. მაგალითად, ზოგი სისტემა რელიგიურ შეხედულებებს ეფუძნება, 
ზოგი პოლიტიკურ ელიტას ან ძალაუფლების მქონე სხვა ჯგუფს იცავს, ზოგიც კრიმინალის 
კონტროლს ისახავს მიზნად, სხვები კი სამართლიანობის ან კეთილდღეობის იდეების 
დანერგვას ცდილობენ. ბოლო ორი ტიპის სისტემა უკანასკნელი 50 წლის განმავლობაში 
ევროპასა და ამერიკაში პრობაციის სფეროში განსაკუთრებით დომინანტურ როლს თამაშობს.

აქვე სასარგებლო იქნება, ვახსენოთ ამერიკელი მეცნიერის, ჰერბერტ პაკერის 1960-იანი 
წლების ნაშრომი „სისხლის სამართლის სასჯელების ფარგლები“, რომელშიც მან სისხლის 
სამართლის სისტემის ორი ფართო მოდელი წამოაყენა: „დანაშაულის კონტროლისა“ და 
„სათანადო სამართლებრივი პროცესის“ მოდელები (Packer, 1968 წ.).

„დანაშაულის კონტროლის“ სისტემა ყურადღებას იმაზე ამახვილებს, თუ როგორ ვმართოთ 
როგორც დანაშაულის დონე, ისე ის რისკი, რომლის წინაშეც დანაშაული საზოგადოებას 
აყენებს. „სათანადო სამართლებრივ პროცესზე“ დაფუძნებული სისტემა უფრო სამართლის 
სისტემასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და კანონის სამართლიანად დანერგვის 
მნიშვნელობას უსვამს ხაზს. პაკერმა საკუთარ შედარებით ანალიზში აღნიშნა, რომ სხვადასხვა 
ქვეყანა, მისი ისტორიიდან და კულტურიდან გამომდინარე, სხვადასხვა აქცენტის გაკეთებას 
ირჩევს. თუმცა, ქვეყნების უმრავლესობა ეკონომიკური თუ პოლიტიკური არასტაბილურობის 
პერიოდში უფრო „დანაშაულის კონტროლის“ სისტემისკენ იხრება, ხოლო უფრო 
კეთილსაიმედო და ლიბერალურ პირობებში კი – „სათანადო სამართლებრივ პროცესზე“ 
დაფუძნებული სისტემისკენ. აღნიშნული მოსაზრებები სრულყოფილად რომ წარმოვაჩინოთ, 
„სამართლიანი მიზღვის“ და „რეაბილიტაციის“ მოდელებიც უნდა განვიხილოთ.

„სამართლიანი მიზღვის“ მოდელი სამართალდამრღვევისთვის ისეთი სასჯელის დაწესებას 
გულისხმობს, რომელიც ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის და სამართალდამრღვევის ბრალე-
ულობის ზუსტად პირდაპირპროპორციულია. სასჯელი მკაცრად განსაზღვრული საზომით 
წესდება და მას არანაირი დამატებითი მიზანი არ ახლავს თან. მაშასადამე, სასჯელს არანაირი 
კავშირი არ აქვს სამართალდამრღვევის რეაბილიტაციასთან ან დანაშაულის ჩადენისთვის 
სამაგიეროს გადახდასთან.

რეაბილიტაციაზე ორიენტირებული მოდელი სოციოლოგიისა და ფსიქოლოგიის სკოლებიდან 
იღებს სათავეს. ამ სკოლებში კი დანაშაულის ჩადენის მიზეზად, ძირითადად, ეკონომიკური 
და/ან პიროვნული ან ფსიქოლოგიური ნაკლოვანებებია მიჩნეული, რომლებიც შეიძლება 
„გამოსწორდეს“. ეს მოდელი წმინდა ბიოლოგიურ/ფსიქოლოგიურ და დეტერმინისტულ 
მიდგომებს ეწინააღმდეგება, რადგან მასში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს რწმენას, რომ 
ადამიანებს, შესაბამისი დახმარების, მითითების ან მოტივაციის არსებობის შემთხვევაში,  
შეუძლიათ, საკუთარი ქცევა შეცვალონ და უფრო კანონმორჩილები გახდნენ. მაშასადამე, 
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის ფილოსოფიური 
საფუძველი დიდწილად (მაგრამ არა მთლიანად) რეაბილიტაციის მოდელზეა დაშენებული.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპის საბჭოს პრობაციის წესები უმეტესად „სათანადო 
სამართლებრივი პროცესის“ მოდელს ეფუძნება, თუმცა წესების გარკვეული ელემენტები 
„დანაშაულის კონტროლის მოდელიდანაც“ მომდინარეობს. მაგალითად, მაშინ, როცა 
ბევრი წესი სამართალდამრღვევებისთვის გარკვეული საბაზისო სტანდარტის შესაბამისი 
მოპყრობის უფლებას აწესებს, იგივე წესები მაღალი რისკის სამართალდამრღვევებს 
პირადი ცხოვრებისა და გადაადგილების უფლებას მეტად უზღუდავს.  ეს შეიძლება „ახალი 
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რეალიზმის“ გამოვლინებად აღვიქვათ, რომელიც კრიმინოლოგიური კონსენსუსის უფრო 
ლიბერალურ მხარეს დროდადრო ჩნდება ხოლმე.                                                                           

მოგვიანებით ამ თანამედროვე მოძრაობის საწყისებსაც განვიხილავთ და ვნახავთ, როგორ 
არის მასში ასახული სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის დარგში დიდი 
ხნის განმავლობაში არსებული პოლიტიკური და იდეოლოგიური წინააღმდეგობები. 
მნიშვნელოვანია, ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რომ ზემოთქმული მხოლოდ ერთი 
მაგალითია იმ დებატებს შორის, რომელიც სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის 
ხასიათისა და მომავლის შესახებ ამჟამად გლობალურ დონეზე მიმდინარეობს. როგორც 
ზემოთ აღვნიშნეთ, ეს სფერო იდეებს ხარბად ეტანება, თუმცა, ჩვენდა საბედნიეროდ, ვინც ამ 
სფეროში ვმუშაობთ და მისი შესწავლით ვართ დაკავებულნი, ვიცით, რომ ის თავადაც მრავალ 
იდეას ბადებს. ვიმედოვნებთ, რომ ეს სფერო სწორედ ამით დაგაინტერესებთ და ეს ინტერესი 
მთელი კურსის განმავლობაში არ გაგინელდებათ. წინამდებარე თავის მომდევნო ნაწილში 
სამართლის სისტემის მოდელებს განვიხილავთ და, ასევე, ვნახავთ, როგორ ჩამოყალიბდა 
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სისტემები ამ მოდელების სახეცვლილებისა და 
კომბინირების შედეგად.

სახელმძღვანელოს წინამდებარე ნაწილში პაკერის ნაშრომს დამატებით განვავითარებთ და 
უფრო სრულყოფილ სახეს მივცემთ. პაკერმა ორ სრულიად განსხვავებულ სამართლის მოდელს 
შორის მოგვცა არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. ესენია: „სათანადო სამართლებრივი 
პროცესისა“ და „დანაშაულის კონტროლის“ მოდელები. თუმცა, რეალობაში, როგორც 
პაკერის კრიტიკოსებიც აღიარებენ, ეს განცალკევებული და ერთმანეთისგან მკაფიოდ 
გამიჯნული ცნებები კი არ არის, არამედ მხოლოდ ურთიერთსაწინააღმდეგო იდეებია. 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემები სწორედ ამ იდეებს ეფუძნება და, თანაც, 
სისტემათა უმრავლესობაში აღნიშნული ორი იდეა სხვადასხვაგვარადაა ერთმანეთთან 
შერწყმული. პაკერის ნაშრომის გამოქვეყნების შემდეგ მის მიერ წამოყენებული იდეების 
თაობაზე დებატები და ანალიზი მუდმივად მიმდინარეობს, რის შედეგადაც ეს იდეები კიდევ 
უფრო დაიხვეწა. დღეს სამართლის სისტემების მრავალი მოდელი არსებობს, მაგალითად: 
კეთილდღეობაზე, განრიდებაზე, დანაშაულის აღმოფხვრაზე, აღდგენით სამართალსა და 
უფლებებზე ორიენტირებული მოდელები. თითოეული მათგანი განსხვავებულ თემებზე 
აკეთებს აქცენტს. მაგალითად, განრიდებაზე ორიენტირებული მოდელი, პირველ რიგში, 
დანაშაულის პრევენციას და, ასევე, სასამართლო სისტემაში სათანადო პროცესის წამოწყების 
რისკის შემცირებას ისახავს მიზნად, რადგანაც ეს პროცესი, როგორც მოსალოდნელია, 
სამართალდამრღვევისთვის იარლიყის მიწებებით სრულდება.

უფლებებზე დაფუძნებული მოდელი სხვა საკითხებს შორის დაზარალებულის უფლებებზეც 
ამახვილებს ყურადღებას. ეს მოდელი სისხლის სამართლის ევროპულ და ამერიკულ 
სისტემებში მიმდინარე უფრო ფართომასშტაბიანი მოძრაობის ნაწილია, რომლის მიზანიც 
„დაზარალებულზე ცენტრირებული სისტემის შექმნაა“. მსგავს მოძრაობათაგან რამდენიმეზე 
ღირს შეჩერება, რათა მათი წინაისტორია და პოლიტიკაზე ზეგავლენა განვიხილოთ. 
უფლებებზე დაფუძნებულ მოდელში კეთილდღეობაზე ორიენტირი აქტუალობას კარგავს 
(კეთილდღეობაზე ორიენტირებული მოდელი დანაშაულს სამართალდამრღვევის 
სოციალურ და ფსიქოლოგიურ გარემოებებს უკავშირებს და ამ გარემოებებს კანონდარღვევის 
შემამსუბუქებელ გარემოებებადაც კი მიიჩნევს). უფლებებზე დაფუძნებული მოდელის 
მიხედვით, სისხლის სამართლის სისტემაში დაზარალებულის ხმა დაკნინებულია და 
ხშირად არც ისმის, რადგან  ისინი, ვინც მკაცრი კანონმორჩილების იდეას ემხრობიან, ხმის 
ჩახლეჩამდე ეჯიბრებიან ყვირილში მათ, ვინც უფრო ლიბერალურ და კეთილდღეობაზე 
ორიენტირებულ მიდგომას ირჩევს.

აღდგენითი მოდელი ცდილობს, ერთმანეთს დაუკავშიროს სამართალდამრღვევის 
მორალური და იურიდიული პასუხისმგებლობები და დაზარალებულის უფლება, მისთვის 
მიყენებული ზარალი აღიარონ და აანაზღაურონ კიდეც. 1990-იანი წლების ბოლოს კერი 
როუჩი აღდგენითი მოდელების დასაცავად გამოსვლისას ამბობდა, რომ ისინი „დანაშაულის 
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კონტროლისა“ და „სათანადო სამართლებრივი პროცესის“ ურთიერთსაწინააღმდეგო 
ბაზისური მოდელების უფრო დახვეწილ ვერსიადაც შეიძლება აღვიქვათ (Terril, 2012 წ.).

მომდევნო თავში სამართლის სისტემების მოდელებიდან უფრო ფუნდამენტურ კითხვაზე 
გადავალთ, რომელიც დანაშაულებრივი ქცევის „მოდელებს“ შეეხება, კერძოდ: რა იწვევს 
დანაშაულს?

გამოყენებული ლიტერატურა:

Commentary to Recommendation CMRec/Probation 2010. 

Guardian Newspaper, T. (2007). Timeline: A History of Probation. Retrieved April 8, 2014 from 
Guardian Online: http://www.theguardian.com/society/2007/may/02/crime.penal 

Nations, U. (1955). UN Standard Minimum Rules for the Treatemnt of Prisoners. Retrieved April 
10, 2014 from Refworld: http://www.refworld.org/docid/3ae6b36e8.html 

Packer, H. (1968). The Limits of the Criminal Sanction. Stanford University Press.

Terril, R. (2012). World Criminal Justice Systems: A comparitive survey. Newnes.
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თავი 2
დანაშაულის მართვა და პრევენცია: 

სტატისტიკა, დამოკიდებულებები და მიდგომები

ენდრიუ ბერნჰარდტი
ლექტორი სოციალურ მუშაობაში, გაერთიანებული სამეფო

რა იწვევს დანაშაულს?

სისხლის სამართლის სისტემებზე ზოგადი წარმოდგენა წინა თავიდან უკვე შეგვექმნა. 
ახლა დროა, ყურადღება დანაშაულებრივი ქცევის ძირითად ასპექტებზე გავამახვილოთ. 
აღსანიშნავია, რომ ამ ფუნდამენტურ კითხვას საკმაოდ  მრავალრიცხოვანი პასუხი აქვს.

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული კითხვა ასე მომხიბლავად მიამიტურია და ასე 
მარტივადაა დასმული, იგი უმნიშვნელოვანესი საწყისი წერტილია ყველასთვის, ვისაც სურს, 
სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის პრაქტიკა ჰქონდეს.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, სოციალური მუშაობის მიზანი ცვლილების მოხდენაა; 
„პოზიტივისტური“ შეხედულების მიხედვით, რომელიც ამ პროფესიას   საფუძვლად უდევს, 
თუ დანაშაულის მიზეზებს  გავიგებთ, შეგვიძლია, ამ მიზეზების აღმოსაფხვრელად მუშაობა 
დავიწყოთ და, იმავდროულად, დანაშაულებრივი ქცევა და ის რისკიც შევამციროთ, რომლის 
წინაშეც   აღმოჩნდება საზოგადოება.

თუმცა, ლიტერატურის თვალის გადავლებითაც კი ვნახავთ, რომ ამ მარტივი კითხვის 
უკან მრავალი ბილიკი გადის, რომელთაგან თითოეულს სრულიად განსხვავებული 
მიმართულებით მივყავართ. მაშასადამე, უნდა შევთანხმდეთ, რომ ამ არჩევითი კურსის 
ფარგლებში, აღნიშნული საკითხის „გადაწყვეტა“ და სწორი პასუხის პოვნა კი არა, არამედ 
ამ კითხვაზე არსებული მრავალი და განსხვავებული პასუხის „გამოკვლევა“ გვჭირდება. ეს 
პასუხები დაგვეხმარება, გავიგოთ, თუ როგორ განისაზღვრება, ხორციელდება და „იმართება“ 
დანაშაული თანამედროვე საზოგადოებაში. თუ ამას შევძლებთ, და, იმავდროულად, არ 
დავივიწყებთ, რომ რა შეხედულებამდეც არ უნდა მივიდეთ, ეს შეხედულება სწავლისა და 
პრაქტიკის პროცესში თავისუფლად შეიძლება შეგვეცვალოს, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ 
ნამდვილად მნიშვნელოვან მიზანს მივაღწიეთ.

ზოგად დონეზე დანაშაულის „მიზეზები“ სხვადასხვა კატეგორიებად შეგვიძლია დავყოთ, 
რომელთაგან თითოეული, თავის მხრივ, კიდევ შეიძლება შემადგენელ ნაწილებად დაიყოს. 
თუმცა, ამ ეტაპზე დანაშაულის მიზეზების მხოლოდ სამ კატეგორიად დაყოფაზე ვისაუბრებთ. 
ეს კატეგორიებია: ბიოლოგიური, სოციალური და ფსიქოლოგიური. კვლავ უნდა აღვნიშნოთ: 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს კატეგორიები თეორიულიად განცალკევებულ ცნებებად 
განიხილება, რეალობასა და პრაქტიკაში ვნახავთ, რომ მათი შემადგენელი მოსაზრებები და 
თეორიები ერთმანეთს ვენის დიაგრამის მსგავსად გადაფარავს.

მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ჩვენს ქცევას ბიოლოგიური ფაქტორები განსაზღვრავს, 
უძველესი დროიდან მოდის. ბერძენი, სპარსელი და რომაელი ექიმები „ოთხი სითხის“ 
მოდელს იყენებდნენ, რომლის მიხედვითაც ჩვენს სხეულსა და პიროვნულ თვისებებს 
შემდეგი ელემენტები განაგებდა: დედამიწა, ჰაერი, ცეცხლი და წყალი. ეს ელემენტები 
ერთმანეთთან კომპლექსურად იყო შერწყმული და სწორედ ეს განაპირობებდა თითოეული 
ადამიანის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ სისუსტეებსა და ძლიერ თვისებებს.

უილიამ შექსპირმაც იცოდა, რომ პუბლიკა ადვილად გაიგებდა მის ნაწერს:

კეისარი:

„ჩემს ირგვლივ მსუქანი კაცები მჭირდება..., ... კასიუსს მჭლე და მშიერი შესახედაობა აქვს; ის 
ძალიან ბევრს ფიქრობს; ასეთები საშიშნი არიან“.
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მე-18 საუკუნის დასაწყისიდან, როდესაც რაციონალურ სამეცნიერო აზროვნებასა და 
მოდერნიზმს (როგორც მას ახლა ვუწოდებთ) ჩაეყარა საფუძველი, თითქოს ამ მოსაზრებებსაც 
აქტუალობა უნდა დაეკარგა. თუმცა, სწორედ რაციონალური „მეცნიერული კვლევის“, 
ანთროპოლოგიის, ევგენიკისა და ფსიქიატრიის (და, ასევე, ველური თეორიული დაშვების) 
ძლიერმოქმედმა ნაზავმა უბიძგა ჩეზარე ლომბროზოს, 1878 წელს თავისი ნაშრომი 
„დამნაშავე“ გამოექვეყნებინა. ლომბროზოს მოსაზრებით, რომელსაც იმ დროს ძალიან დიდი 
გავლენა ჰქონდა, დამნაშავეობა მემკვიდრეობითი იყო. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ის 
იყო, რომ ამავე შეხედულების მიხედვით, დამნაშავის ამოცნობა  სხეულის, განსაკუთრებით 
კი - თვალების, თავისა და მხრების დათვალიერებით შეიძლებოდა. დღეს მსგავს იდეებს 
მარტივად უგულებელვყოფთ, რადგან მათ ძველმოდურად ან, უბრალოდ, ცრურწმენად 
მივიჩნევთ, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ლომბროზო მე-20 საუკუნეშიც ცხოვრობდა 
და მოღვაწეობდა, თანაც საკმაოდ დიდი დროის განმავლობაში და თუ კარგად მივაყურადებთ, 
„ჩურჩულით“ გაცხადებულ მსგავს მოსაზრებებს ლიტერატურაში, ჟურნალისტიკასა და 
პოლიტიკურ გამოსვლებში დღესაც შეიძლება გადავაწყდეთ.

დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ეს მოსაზრებები სხვა მოსაზრებებმა ჩაანაცვლა. ალბათ, 
სწორედ იმ ზიანის გამო, რაც ლომბროზოს იდეებს მოჰყვა შედეგად, დანაშაულის ჩადენის 
ბიოლოგიური კუთხით ახსნას ამჟამად დიდი სიფრთხილით ეკიდებიან.

თუმცა, სანამ ამ სფეროს გავცდებით, ტვინის ფუნქციონირებასა და გენეტიკასთან 
მიმართებაში ამჟამად მიმდინარე მუშაობა უნდა განვიხილოთ, რომელიც ძალიან ღირებული 
და მნიშვნელოვანია.

ევგენისტებმა, ლომბროზოთი დაწყებული და ჰიტლერით დამთავრებული, დანაშაულებრივი 
ქცევის ბიოლოგიური ფაქტორებით ახსნის მოდელი თითქმის მთლიანად გააბათილეს და მას 
„პატივსაცემი კვლევის“ დარგის რეპუტაცია სრულიად დაუკარგეს. საკუთარ შეცდომებზე 
მოგვიწია გვესწავლა, რომ მსგავსმა იდეებმა მეორე მსოფლიო ომის, რასისტული დევნისა 
და გენოციდის საშინელებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს. შესაბამისად, გასაგებია ტენდენციაც, 
რომ დანაშაულის მიზეზებს ახლა სოციალურ ფაქტორებში ეძებენ. თუმცა, ამ ეტაპზე არაფერს 
მოგვცემს დებატებში ჩართვა კლასიკურ თემაზე – „ბუნება აღზრდის წინააღმდეგ.“ ამის 
ნაცვლად უფრო სასარგებლო იქნება, ვისაუბროთ ეპიგენეტიკაზე, რომელიც დღესდღეობით 
მზარდ დარგს წარმოადგენს. ეპიგენეტიკა შეისწავლის, თუ როგორ მოქმედებს ჩვენი 
გარემო ზრდისა და ჩამოყალიბების პროცესში ჩვენს გენეტიკაზე. იგულისხმება, რომ ჩვენს 
გარემოსა (ემოციური, განათლებასთან დაკავშირებული, ფსიქოლოგიური და სოციალური 
ფაქტორები) და ბიოლოგიურ (და, მაშასადამე, გენეტიკურ) მახასიათებლებს შორის რთული 
ურთიერთდამოკიდებულებაა. ეს უხეშ ბიოლოგიურ დეტერმინიზმს სცდება, რომელიც 
მხოლოდ საკუთარი თავის გამართლებაზეა ორიენტირებული.

დანაშაულის (და, ზოგადად, პიროვნების) წმინდა ბიოლოგიური ახსნიდან სოციალურ ახსნაზე 
გადასვლა, რომელზეც ზემოთ ვისაუბრეთ, მკვეთრად უნდა გავარჩიოთ ლომბროზოს წმინდა 
გენეტიკური დეტერმინიზმისგანაც და სხვების მოსაზრებებისგანაც, რომელთა მიხედვითაც 
გენეტიკა „ქმნის“ დანაშაულს.

შემდეგ მტკიცებულებებს ისინიც კი დაეთანხმებიან, ვინც ყველაზე მგზნებარედ იცავს 
მოსაზრებას, რომ დანაშაულს სოციალური ფაქტორები განაპირობებს: გარემო ადამიანის 
განვითარებაზე დაბადებიდანვე მოქმედებს; განვითარებაში ტვინის ფუნქციონირებაც და 
პიროვნების ჩამოყალიბებაც მოიაზრება; გარემოსა და ადამიანის მზარდი ორგანიზმის 
ურთიერთობის პოტენციალიც სწორედ განვითარებაში დევს (რაც ეწინააღმდეგება 
მოსაზრებას, რომ პიროვნებას გენეტიკა ქმნის); გარემოსთან ურთიერთობას უდიდესი 
მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ფსიქოლოგიური და ფიზიკური განვითარების კუთხით.

ზემოთ აღწერილი „განვითარებაზე დაფუძნებული ცხოვრების მოდელის“ სახელითაა 
ცნობილი და, რა თქმა უნდა, ეპიგენეტიკის მზარდ დარგთანაა კავშირში. ამ მოდელსა 
და დანაშაულს შორის დამოკიდებულებას ახალი ზელანდიის იუსტიციის მინისტრი 
შემდეგნაირად ხსნის:
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„განვითარებაზე დაფუძნებული ცხოვრების მოდელის მიხედვით, დანაშაული განვითარების 
პროცესის შედეგია. ეს პროცესი დაბადებამდე იწყება და ადამიანის მთელი ცხოვრების 
მანძილზე გრძელდება. ამ თეორიის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ბიოლოგიურ 
ფაქტორებს ადამიანის ცხოვრების ადრეულ ეტაპზე მეტი მნიშვნელობა ენიჭება, სოციალური 
ფაქტორების ზეგავლენა დროთა განმავლობაში მატულობს. განვითარებაზე დაფუძნებული 
ცხოვრების მოდელის ძირითად ასპექტს განვითარებაში გარდამტეხი მომენტების განსაზღვრა 
წარმოადგენს, რათა ჩარევა სწორედ აქ განხორციელდეს და ამით პოზიტიურ განვითარებას 
შევუწყოთ ხელი“. (ახალი ზელანდიის იუსტიციის სამინისტრო, 2009 წ.).

ბოლო წინადადება საინტერესოა იმ კუთხით, თუ რას შეიძლება ეს ნიშნავდეს მომავალი 
თაობებისთვის სოციალური მუშაკების ინტერვენციის, ბავშვზე ზრუნვისა და განათლების 
თვალსაზრისით.

მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში ფსიქოლოგიაში ორი მოძრაობა იყო დომინანტური: 
ფსიქოანალიტიკური თეორია და ბიჰევიორიზმი. შემდგომში კარლ როჯერსისა და სხვების 
ნაშრომების საფუძველზე „მესამე ტალღა“- ჰუმანიზმი ჩამოყალიბდა, რომლის მიზანს 
აღნიშნული ორი მოძრაობის ელემენტების სინთეზი და კლინიკოსისა და პაციენტის 
ურთიერთობაში ახალი პერსპექტივის შემოტანა წარმოადგენდა. ჰუმანიზმი ყურადღებას 
იმაზე ამახვილებს, თუ როგორ აღიქვამს თითოეული პიროვნება საკუთარ სამყაროს (რაც 
სუბიექტური აღქმაა) და, ამავე დროს, „დამკვირვებლისა და დაკვირვების ობიექტის, მუშაკისა 
და კლიენტის“ ურთიერთობას ემპათიისა და სითბოს უმნიშვნელოვანეს ელემენტებს სძენს.

ამ მოძრაობებმა დანაშაულისა და დანაშაულებრივი ქცევის თეორიებს საკუთარი, უდავოდ 
გამორჩეული, კვალი დააჩნია. ფროიდი და სხვა ფსიქოანალიტიკოსები ადამიანის 
პიროვნების ჩამოყალიბებას გარდაუვალი შინაგანი კონფლიქტის გადაწყვეტის მცდელობებს 
უკავშირებდნენ. საუბარია  პიროვნების შემადგენელ სამ ელემენტს – იდენტობას, ეგოსა 
და სუპერეგოს შორის კონფლიქტზე. ამ სისტემის მიხედვით, დანაშაულებრივი თუ სხვა 
ანტისოციალური ქცევა  შინაგანი კონფლიქტის მანიფესტაციაა და მისი აღმოფხვრა 
სამართალდამრღვევის/კლიენტის მიერ გარკვეული „თერაპიული გადაჭრის გზის“ პოვნით 
შეიძლება.

მეორე მხრივ, ბიჰევიორისტები ამტკიცებდნენ, რომ ქცევა (და საკუთარი არსით, 
დანაშაულებრივი ქცევაც) დასწავლილი იყო და მას სოციალური და ფსიქოლოგიური 
ჯილდოებისა და სასჯელების რთულ სისტემაზე რეაგირების პროცესი აყალიბებდა. ისინი 
იმედოვნებდნენ, რომ თუ დანაშაულებრივი ქცევა დასწავლადი იყო, ასევე, მისი განსწავლაც 
იქნებოდა შესაძლებელი.

ბიჰევიორიზმის ოპონენტები დაობდნენ, რომ ეს თეორია მეტი სასჯელის დაწესების მოწოდება 
იყო, თუმცა, ასევე, შეგვიძლია ვიდაოთ, რომ იგი ჯილდოების სტრუქტურიზებული 
სისტემის დაწესებისკენ მოუწოდებს. სამართალდამრღვევი მაშინ ჯილდოვდება, როცა მისი 
ქცევა პროსოციალურ ან სოციალურად მისაღებ ელემენტებს შეიცავს. გასათვალისწინებელია 
თითოეული აღნიშნული მიდგომის (ფსიქოანალიტიკური და ბიჰევიორისტული) ზეგავლენა 
პიროვნულ და პოლიტიკურ დონეზე: სამართალდამრღვევი ფსიქოლოგიური პრობლემების 
მქონე „პაციენტია“, რომელსაც ფსიქოთერაპია ესაჭიროება თუ კლინიკური „სუბიექტი“, 
რომელიც ჯილდოებისა და სასჯელების სისტემის მეშვეობით საზოგადოებისთვის მისაღებ 
წევრად უნდა ჩამოყალიბდეს?

ეს, რა თქმა უნდა, ამ ორი ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური მიდგომის ძალიან უხეში 
გამარტივებაა, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ ამ საკითხებზე დებატების გამართვას მაინც 
შეუწყობს ხელს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თეორიებია, ისინი ორი ძალიან გავლენიანი 
იდეოლოგიის საფუძველიცაა, რომელიც სოციალური მუშაობის პრაქტიკაში კვლავ ძლიერ 
ძალას წარმოადგენს.

ჰუმანისტურმა მიდგომამ ყურადღება „კლიენტის სამყაროზე“ და მუშაკსა და კლიენტს 
შორის ურთიერთობაზე გაამახვილა. ამით ამ მიდგომამ სოციალური მუშაობის ახალ, თუმცა  
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ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობ ბევრ ტექნიკას მოუმზადა საფუძველი – მოტივაციური 
ინტერვიუ, კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპია, ამოცანაზე ორიენტირებული მუშაობა 
შემთხვევის მართვის ფარგლებში და სხვები. ყველა მათგანის შემთხვევაში სამუშაო 
მეთოდიკის უმნიშვნელოვანეს ელემენტს კლიენტის მსოფლმხედველობის გაგება და 
აღიარება წარმოადგენს (Hohman, 2012 წ.).

სოციოლოგია, ფსიქოლოგიის „მონათესავე“ დარგი, ვერ გამოაკლდებოდა დებატებს 
დანაშაულის საწყისების შესახებ. სოციოლოგიური თეორია პოლიტიკასა და ეკნომიკასთან 
განუყრელადაა დაკავშირებული მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ თავად დარგი ამას 
უარყოფს. როგორც ზემოთაც ვნახეთ, დანაშაულის თემას ისე ვერ განვიხილავთ, რომ იმ 
მრავალ კავშირსა და გადაფარვის ადგილს არ გავეცნოთ, რომელიც უამრავ ფილოსოფიურ 
და აკადემიურ დისციპლინას  შორის არსებობს.

უფლებები, პასუხისმგებლობები, სოციალური ვალდებულებები, პირადი თავისუფლება 
და სხვა თემები უაღრესად მრავალფეროვანი სოციოლოგიური დებატების ინტერესის 
სფეროს წარმოადგენს. მაგალითად,  გავიხსენოთ მარქსი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ 
საზოგადოების სტრუქტურა „ღვთის მიერ ბოძებული“’ კი არ იყო, არამედ სოციალურ 
კლასებს (განსაკუთრებით, საწარმოო საშუალებების მფლობელებსა და ამ უკანასკნელების 
სასარგებლოდ მშრომელებს) შორის კომპლექსური წინააღმდეგობის შედეგად ყალიბდებოდა. 
დანაშაულის მარქსისტული ხედვა, ძირითადად, იმაში მდგომარეობს, რომ თუ დანაშაული 
„კანონის“ დარღვევაა, მაშინ საკითხავია, ვინ შეიმუშავა ეს კანონები და ვის ინტერესებს 
იცავს ისინი? ფრანგი ფილოსოფოსის - პრუდოს („მთელი სიმდიდრე ქურდობაა“!) 
ნაშრომებზე დაყრდნობით, მარქსისტები ამტკიცებენ, რომ სიმდიდრისა და ცხოვრებისეული 
შესაძლებლობების უთანაბრო (და უსამართლო) გადანაწილება, რასაც ეკონომიკური ელიტის 
ინტერესებს მორგებული კანონები იცავს, არსობრივად, კანონის დარღვევასაც იწვევს და იმ 
მორალურ/პოლიტიკურ თავდაცვასაც, რაც კანონდარღვევას მოჰყვება.

დღეს ჩვენ მიერ სამყაროს აღქმას, დიდწილად, უმნიშვნელოვანესი ფაქტის გაცნობიერება 
განაპირობებს: რომ კანონები და სოციალური წესები ეკონომიკური და პოლიტიკური 
საწყისებიდან მოდის. აქ განვიხილავთ, მაგალითად, რობერტ მერტონის ნამუშევარს, 
რომელმაც 1950-იანი წლების ბოლოს ჩამოაყალიბა მოსაზრებები, რომლებიც თავდაპირველად 
მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში მოღვაწე ემილ დურკჰაიმმა, პიონერმა 
ფრანგმა სოციოლოგმა წამოაყენა. სწორედ დურკჰაიმმა დაამყარა კონცეპტუალური კავშირი 
საზოგადოებრივ სტრუქტურებსა (და მათ შორის არსებულ წინააღმდეგობებს) და დანაშაულს 
შორის. (Merton, 1962 წ.).

ამ შეხედულების მიხედვით, დანაშაული, მაინცდამაინც, დამნაშავის მორალური დაცემის 
ან ფსიქოლოგიური ნაკლის გამოვლინება კი არ იყო, არამედ, ზოგადად, საზოგადოების 
დისფუნქციას ასახავდა. შესაბამისად, სოციალური ფუნქცია ეკისრებოდა. დანაშაული არა 
პიროვნული ქცევის, არამედ საზოგადოების ნგრევის, გაუცხოების ან სხვა დისფუნქციის 
სიმპტომი იყო. სახელმძღვანელოს შემდგომ ნაწილში, ვნახავთ, როგორ განავითარეს ეს 
იდეები სოციალურმა თეორეტიკოსებმა. თეორიის უკან მოტოვების შემდეგ კი ე.წ. „უტყუარ 
მონაცემებს“ განვიხილავთ და ვნახავთ, როგორ ხდება დანაშაულის „ფაქტების“ „წარმოქმნა“ 
და მართვა.

იმ იდეაზე დაყრდნობით, რომ დანაშაული „სოციალური“ ფენომენია და არა გამოკვეთილად 
პიროვნული მოვლენა, რობერტ მერტონმა „დაძაბულობის თეორია“ ჩამოაყალიბა. ამ 
თეორიის ძირითადი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ საზოგადოება მრავალშრიანი 
პირამიდაა, რომელშიც ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ელიტას დომინანტური ადგილი 
უჭირავს ვიწრო კენწეროში, რომელიც თანდათან სულ უფრო ვიწროვდება. ნაკლები 
ეკონომიკური შესაძლებლობების მქონე და ღარიბი მოსახლეობა კი დაბალ, ფართო შრეებს 
იკავებს. მერტონის მოსაზრებით, ზოგადად, თითოეულ ჯგუფს ერთი და იგივე მიზანი 
ამოძრავებს: ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და/ან ძალაუფლების მოპოვება. 
თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოება თითქოს „მაღალ ეშელონებში ასასვლელად“ 
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ლეგიტიმურ „გზას“ ყველას სთავაზობს, კერძოდ, განათლებისა თუ ეკონომიკური/ფინანსური 
წარმატების სახით, თავად სტრუქტურა ისეა მოწყობილი, რომ მხოლოდ მცირე ნაწილს 
შეუძლია საზოგადოების ღიად გაცხადებული მიზნების მიღწევა. თეორიის მიხედვით, 
მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის ხელმისაწვდომი შესაძლებლობების შეზღუდვა 
სოციალურ და ფსიქოლოგიურ წინააღმდეგობებს, ანუ დაძაბულობას იწვევს.

მერტონი აღნიშნავდა, რომ ზოგი „გზა მაღალ ეშელონებში“ სოციალური მობილობის 
ტრადიციულ გზებს – განათლებასა და თავდადებულ შრომას – გვერდს უვლიდა. ეს იყო: 
სპორტში წარმატების მოპოვება, ლატარეაში მოგება, ცნობილ ადამიანად გახდომა, მაგრამ ეს 
გზები ძალიან ცოტასთვის იყო ხელმისაწვდომი. კიდევ ერთი გზა, რომლითაც საზოგადოებრივ 
სტრუქტურასა და ადამიანების მისწრაფებებს შორის არსებული წინააღმდეგობისთვის 
გვერდის ავლა შეიძლებოდა, დანაშაულის ჩადენა იყო.

ზემოაღნიშნული ანალიზიდან გამომდინარე, გარდაუვალია, რომ ზოგი ადამიანი მიზნის 
მისაღწევად ლეგიტიმურ გზას გვერდს აუვლის და კანონს დაარღვევს. თუმცა, საინტერესოა, 
რომ ფინანსური და, განსაკუთრებით, საკუთრებასთან დაკავშირებული დანაშაული მთელი 
საზოგადოების სურვილებსა და მიზნებს ასახავს: განგსტერს იგივე უნდა, რაც ყველას – 
სიმდიდრე და ძალაუფლება, მაგრამ მათ მოსაპოვებლად საზოგადოების მიერ მიღებულ 
გზებს არ აღიარებს. მაშასადამე, მიუხედავად იმისა, რომ მის მიერ გამოყენებულ მეთოდებს 
საზოგადოება გმობს, მისი მიზნები „ლეგიტიმური“ საზოგადოების მიზნებს სრულად ასახავს.

აღნიშნულ თეორიასთან მიმართებაში, ასევე, საინტერესოა  კიდევ ერთი მცირე დეტალი, 
რომ „წინააღმდეგობასა თუ დაძაბულობაზე“ რეაქცია ზემოთ აღნიშნული მიზნებისა და 
ღირებულებების სრული უარყოფაც შეიძლება იყოს. ასეთი დამოკიდებულება ბოჰემურ/
მეამბოხე/უარყოფაზე დაფუძნებულ სუბკულტურებში იჩენს თავს. დასავლეთის 
საზოგადოებაში 1960-იან წლებში ჩამოყალიბებული ჰიპების სუბკულტურა ამის ცხადი 
მაგალითია. ამ სუბკულტურის წევრებმა „კონტრკულტურა“ შექმნეს, რომელიც, ზედაპირულ 
დონეზე მაინც, სიმდიდრეს, ძალაუფლებასა და ეკონომიკურ მიღწევებს უარყოფდა და მათ 
ნაცვლად უფრო კოლექტივისტური და შემოქმედებითი ღირებულებები ამოძრავებდა. ამ 
ადამიანებისთვის „ჩვეულებრივი საზოგადოების“ ღირებულებები უვარგისი, სულელური ან 
„ჩარჩოებში ზედმეტად მოქცეული“ იყო.

საინტერესო მხილებას წარმოდგენს 1960-იანი წლების დასაწყისში აშშ-ში ჩამოყალიბებული 
კიდევ ერთი კონტრკულტურის, ბიტნიკების, ჰიპების მოძრაობის წინამორბედების, 
მოსაზრება: ისინი უარყოფდნენ, რომ განგსტერები ანტისოციალურად იყვნენ განწყობილნი 
ან „სისტემის“ გარეთ იმყოფებოდნენ. ამის ნაცვლად, ბიტნიკების აზრით, განგსტერები 
„ჩარჩოებში მოქცეული ადამიანები იყვნენ, რომელთაც ძალიან ეჩქარებოდათ,“ რაც იმას 
ნიშნავდა, რომ მათ ძალიან ტრადიციული თვალთახედვა ჰქონდათ და იგივე უნდოდათ, რაც 
სხვებს, უბრალოდ მათ ყველაფერი ძალიან სწრაფად უნდოდათ.

მოსაზრებას, რომ ბევრი დამნაშავე მიღებულ ღირებულებათა სისტემას კი არ ეწინააღმდეგება, 
არამედ ამ ღირებულებებს ენთუზიაზმით აღიარებს, კურსის ბოლოსკენ მივუბრუნდებით, 
როცა „კარგი ცხოვრების მოდელს“ და მის ძალიან საინტერესო თეორიულ „ტყუპს“, 
„დანაშაულის ჩადენისგან თავშეკავების“ თეორიას განვიხილავთ. კარგი ცხოვრების მოდელის 
მიხედვით, ბევრ სამართალდამრღვევს იგივე უნდა, რაც თქვენ და  მე: „კარგი ცხოვრება“, 
რომელშიც ეკონომიკური და სოციალური სტაბილურობა ექნება უზრუნველყოფილი. ისევ 
იმ კითხვამდე მივდივართ, რომელიც აქამდე ამ კურსის დიდ ნაწილს ედო საფუძვლად და 
დარჩენილ ნაწილებშიც იჩენს თავს: ზუსტად რა არის დანაშაული? ეს არის კითხვა, რომელიც 
ფილოსოფიურ/ეთიკურ და პოლიტიკურ კვლევა-ძიებაში საკმაოდ შორს წაგვიყვანს და, 
მაშასადამე, ამ კურსის ფარგლებსაც სცდება, მაგრამ კურსის ფარგლებში, მინიმუმ, შეგვიძლია 
ის ლანდშაფტი გამოვიკვლიოთ, რომელსაც ამ კითხვაზე პასუხი ქმნის.

უკვე ვნახეთ, რომ სისხლის სამართლის კანონმდებლობა „წესების“ ერთობლიობად 
შეიძლება აღვიქვათ, რომლის მიზანსაც ძალაუფლების მქონეთა და არმქონეთა შორის 
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მუდმივი კონფლიქტის მართვა წარმოადგენს (რაც, უხეშად რომ ვთქვათ, მარქსისტული 
შეხედულებაა). თუმცა, დანაშაულის აღქმა და გაგება ბევრი სხვა კუთხითაც შეიძლება: 
მორალური, რელიგიური, ნორმატიული და სხვა. მაგალითად, შეიძლება ვთქვათ, რომ 
დანაშაული ნებისმიერი ქმედებაა, რომელსაც საზოგადოება არასწორად აღიქვამს. ამ „საღ 
აზრს“ საკუთარი ხიბლი აქვს.

შეგვიძლია, რომ ცხადი და, ერთი შეხედვით, მარტივად გასაგები მაგალითი – ბავშვების 
მკვლელობა განვიხილოთ და უყოყმანოდ შევთანხმდეთ, რომ ეს ქმედება არასწორია 
და უკანონო უნდა იყოს. ასევე, შეგვიძლია შევთანხმდეთ, რომ სხვა ადამიანის სახლის 
განადგურება, ბავშვებისთვის მიზანმიმართულად ზიანის მიყენება და ომის დროს 
შეუიარაღებელი სამოქალაქო პირების მკვლელობა ისეთი ქმედებებია, რომლებზეც მკაცრი 
სასჯელი უნდა დაწესდეს. თუმცა, ყველა ეს ქმედება რაღაც დროს მიღებული კულტურის 
ნაწილი იყო (ბავშვების მსხვერპლად შეწირვა რელიგიურ რიტუალებში, ქვეყნების დაბომბვა 
ომის დროს და სხვა) და ყველა მათგანი დაშვებული და ზოგჯერ გამართლებულიც კი იყო.

გაერთიანებულ სამეფოში, ბოლო 60 წლის განმავლობაში, რასისტული დისკრიმინაციის 
მიმართ დამოკიდებულებამ ღირებულებათა ზოგად სისტემაში ადგილი შეიცვალა – ადრე 
ასეთი დამოკიდებულება, ზოგადად, მიღებული იყო, შემდეგ ეს დამოკიდებულება დაგმეს და 
ბოლოს – უკანონოდ ცნეს. ბოლო 30 წლის განმავლობაში, მსგავსი ცვლილებები აზროვნების, 
კანონიერებისა და ტოლერანტულობის კუთხით, სხვა საკითხთა შორის, ერთსქესიან 
ქორწინებებთან, ნასვამ მდგომარეობაში მანქანის მართვასა და საზოგადოებრივ ადგილებში 
მოწევასთან დაკავშირებით მოხდა.

მაშასადამე, თუ შუა საუკუნეებში ზოგ კანონდარღვევას, როგორიც მცირე ქურდობა იყო, 
ღვთისა და მეფის წინაშე დანაშაულად მიიჩნევდნენ და მათი ჩადენისთვის სიკვდილით 
სჯიდნენ, ახლა ამავე კანონდარღვევას იურიდიული და მორალური საზღვრების 
უმნიშვნელო გადაჭარბებად მივიჩნევთ და მოველით, რომ სასჯელიც, კანონდარღვევის 
მსგავსად, შედარებით მსუბუქი ხასიათის იყოს. ეს, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმურობასა და 
პროპორციულობაზე ჩვენს შინაგან მოსაზრებებთანაა დაკავშირებული. ამ საკითხებს კურსის 
ფარგლებში მოგვიანებით მივუბრუნდებით.

პრაქტიკაში თანამედროვე ევროპული კანონმდებლობა ჩვეულებიდან, ისტორიული 
პრეცედენტიდან, სოციალური მოლოდინებიდან, ეკონომიკური საჭიროებიდან, მორალური 
და რელიგიური ღირებულებებიდან და კომპლექსური, ჩახლართული, ურთიერთგადამფარავი 
და ცვალებადი მოსაზრებებიდან იღებს სათავეს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, არ უნდა 
დაგვავიწყდეს, რომ როცა სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის პრაქტიკას 
ვეწევით  ყოველთვის უნდა ვაკვირდებოდეთ და ვიკვლევდეთ, როგორც ჩვენს, ისე იმ 
ადამიანების ღირებულებებს, რომლებთანაც ვმუშაობთ და, ასევე, ღირებულებებს, რომლებიც, 
ერთი შეხედვით, „ცხად და ბუნებრივ“ კანონებსა და პოლიტიკას უდევს საფუძვლად.

ამ მოსაზრებებს მოგვიანებით მივუბრუნდებით. ასევე, მოგვიანებით განვიხილავთ იმ 
ინოვაციურ მეთოდებსაც, რომელთა მეშვეობითაც „იარლიყის მიწებების რიტუალს“ იყენებენ. 
„იარლიყის მიწებება“ მაშინ ხდება, როდესაც ბრალდებულს სასამართლო გაასამართლებს და 
ოფიციალურად დამნაშავედ ცნობს. ამის საპირისპირო მსგავსი პროცედურის გამოყენებით, 
შესაძლებელია, სამართალდამრღვევისთვის „იარლიყის და შესაბამისად, სტიგმის 
მოშორებაც“. (Herzog-Evans, 2011 წ.).

როგორ აღიქვამს სამართალდამრღვევი საკუთარ თავს და როგორ აღიქვამენ მას სხვები – ეს 
ის თემებია, რომლებიც დებატებისა და კვლევისთვის მდიდარ სფეროს წარმოადგენს. ახლა 
შეგვიძლია უფრო ზოგად საკითხზე გადავიდეთ, კერძოდ, როგორ აღიქვამს დანაშაულს 
საზოგადოება და ვნახოთ, როგორ ზეგავლენას ახდენს ეს პოლიტიკასა და პრაქტიკაზე 
სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის დარგში. თუმცა, სანამ დანაშაულის 
აღქმაზე გადავიდოდეთ, ჯერ უფრო ბაზისური კითხვა უნდა დავსვათ: საერთოდ, რამდენი 
დანაშაულებრივი აქტის ჩადენა ხდება?
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ამის გასაგებად, ცხადია, დანაშაულის დონის გარკვეული საზომი გვჭირდება, თუმცა 
დანაშაულის დონის დადგენა ძალიან რთული და სადავო საკითხია. ამ მიზნის მისაღწევად, 
როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი მიდგომების გამოყენება შეგვიძლია. რაოდენობრივი 
მეთოდებით ჩადენილი დანაშაულის „რაოდენობას“ დავადგენთ, თვისებრივი მეთოდებით 
კი განვსაზღვრავთ, რა ტიპისაა ჩადენილი დანაშაული, ე.ი. როგორია კანონდარღვევების 
ხასიათი, ვინ არიან დაზარალებულები და რა რისკის წინაშე აყენებს დანაშაულის ჩადენა 
საზოგადოებას. სასარგებლოა, გვახსოვდეს, რომ დანაშაული მყარი ფიზიკური ცნება არ არის, 
რომელსაც მარტივად გავზომავთ. დანაშაულის სტატისტიკა საკამათო თემაა და ხშირად 
იცვლება, რათა ასახოს  დანაშაულის ახალი ტენდენციები, ახალი მოსაზრებები დანაშაულის 
შესახებ და მისი ახლებური აღქმა. ინტერნეტთან დაკავშირებული დანაშაულის ზრდა ახალი 
ტენდენციების ცხადი მაგალითია. ამ ტიპის დანაშაულის დონის მონიტორინგისთვის ახალი 
ტექნიკის შემუშავებაა საჭირო. ეს ტენიკა, ასევე, დაგვეხმარება, დავადგინოთ, ინტერნეტთან 
დაკავშირებული ზუსტად რა ტიპის დანაშაულების ჩადენა ხდება და სად.

მაგრამ თუ ავიღებთ დანაშაულის სტატისტიკას  და შევადარებთ იმას, თუ როგორია 
საზოგადოების მხრიდან დანაშაულის აღქმა, შეუსაბამობებს აღმოვაჩენთ იმას შორის, რაც 
რეალურად ხდება (ოფიციალური მონაცემების მიხედვით) და როგორც აღიქვამს მომხდარს 
საზოგადოება. ცნობილია შემდეგი გამონათქვამი:

„თუ გსურთ დანაშაულის დონის კლება იხილოთ, ოფიციალურ სტატისტიკას გაეცანით, 
ხოლო თუ გსურთ მისი დონის მატება ნახოთ, ფანჯრიდან გაიხედეთ.“

გაერთიანებულ სამეფოში  ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მიუხედავად იმისა, რომ 
ყველაზე სანდო სტატისტიკის მიხედვით, მძიმე ძალადობრივი დანაშაულების უმეტესობა 
(თუმცა არა ყველა სახე) იკლებდა,  ეროვნულ დონეზე მაინც იყო შეგრძნება, რომ თითქოს 
დანაშაულის დონე სწრაფად იმატებდა (ბრიტანეთის დანაშაულის კვლევა, 2014 წ.).

მსგავსი შეუსაბამობა დანაშაულის დონის მაჩვენებლებლებსა და საზოგადოების მიერ 
დანაშაულის აღქმას შორის, ასევე, ევროპის სხვა ქვეყნებშიც გვხვდება. ამის სხვადასხვა ახსნა 
არსებობს, რომელთაგან ერთ-ერთის მიხედვით, დანაშაულს საზოგადოება საფრთხისა და 
დაუცველობის უფრო ფართო კონტექსტში აღიქვამს.

ამ თეორიის მიხედვით, რომელსაც ხშირად „აღმავალ ტალღას“ უწოდებენ, „რომელიც 
ყველა ნავს ჰაერში სწევს“, საზოგადოების მიერ დანაშაულის აღქმა მსოფლიოში საფრთხისა 
და დაუცველობის მზარდ შეგრძნებასთან არის დაკავშირებული – იქნება ეს ტერორიზმის, 
საერთაშორისო კონფლიქტის, კლიმატის ცვლილების თუ გლობალური არასტაბილურობის 
სხვა ფაქტორების გამო. სწორედ დაუცველობის ამ შეგრძნებას ასახავს და აზვიადებს მედია, 
რომელიც მცირედ მღელვარე პუბლიკის შესანარჩუნებლად ამ უკანასკნელს მუდმივად 
ოდნავ დაფეთებულ მდგომარეობაში ამყოფებს.

ეს კრიტიკული ხედვა მედიის მიერ დანაშაულის გაშუქებასთან დაკავშირებით ახალი არ 
არის. 40 წელზე მეტი ხნის წინ, სამხრეთ აფრიკაში დაბადებულმა სოციოლოგმა სტენლი 
კოენმა ამჟამად ცნობილი ნაშრომი - „მორალური პანიკა“ გამოაქვეყნა, რომელშიც განხილული 
იყო, როგორ აშუქებდა პრესა და ტელევიზია აქტუალურ სოციალურ და კრიმინალურ 
ფენომენებს. კოენმა ნაშრომში სოციალური ფენომენების მთელი სპექტრი განიხილა – 
მოზარდთა ბანდები, ბავშვზე ძალადობა, ნარკოტიკების მოხმარება და ა.შ. აღწერა, როგორ 
არაპროპორციულად მძაფრად და განგაშის ატეხით რეაგირებდა მედია ამ მოვლენებზე, რაც, 
თავის მხრივ, საზოგადოებას მღელვარებითა და შიშით ავსებდა. საზოგადოების სწორედ 
ამ რეაქციას უწოდა კოენმა მორალური პანიკა. საზოგადოების რეაქცია, უცილობლად, 
პოლიტიკურ რეაქციასაც იწვევდა, რაც, ყველაზე ცუდ შემთხვევაში, გაცხადებულ, სავარაუდო 
პრობლემასთან გასამკლავებლად ახალი პოლიტიკური კურსის მიღებით გამოიხატებოდა. ეს  
კურსი კი ცუდად იყო დაგეგმილი და აწონ-დაწონილი (Cohen 2002 წ.).

კოენის ნაშრომში შემდგომში ცვლილებებიც შეიტანეს და იგი კრიტიკის საგანიც გახდა, მაგრამ 
მისი მთავარი მტკიცება, რომ დანაშაული შეიძლება სოციალურ ქმნილებას  წარმოადგენდეს, 
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ე.ი. მას საზოგადოება შეიძლება ქმნიდეს; რომ შესაძლებელია, მისი გაზვიადებაც მოხდეს 
და მას პოლიტიკური რეაქციაც მოჰყვეს – მნიშვნელოვანი კონცეფციაა, რომელიც 
თანამედროვეობის უახლეს, შიშის მომგვრელ ფენომენებთან შეჯახებისას უნდა გვახსოვდეს. 
ეს მოსაზრებები გაერთიანებულ სამეფოში ჯოკ იანგსა და სხვებს ეკუთვნით, რომლებიც 
გვაფრთხილებენ, რამდენად საშიშია კრიტიკის გარეშე  დანაშაულის შესახებ მედიის მიერ 
შექმნილი ხედვის მიღება.

თუმცა, აღსანიშნავია, რომ შეიძლება ცდუნებას ვერ გავუძლოთ და დანაშაული წმინდა 
სოციალურ და პოლიტიკურ კონსტრუქტად აღვიქვათ. ბევრი კრიმინოლოგიც ამ გზას 
საკმაოდ დიდხანს მიჰყოლია. ეს ხედვა ხშირად პოლიტიზირებულია და გულისხმობს, 
რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის საშუალებით დომინანტური 
ძალაუფლების მქონე ჯგუფები (რომლებიც სხვადასხვა კრიტიკოსისთვის განსხვავდებიან: 
მდიდრები, თეთრკანიანები, მამაკაცები) დანაშაულს ისე განმარტავენ, რომ საკუთარი 
ინტერესები დაიცვან და დაჩაგრონ ისინი, ვინც მათ ჯგუფს არ მიეკუთვნება. ამის ცხადი და 
რეზონანსული მაგალითია აპართეიდის სისტემა, რომლის მეშვეობითაც სამხრეთ აფრიკა 
მე-20 საუკუნის ბოლოს იმართებოდა. კანონმდებლობა, რომელიც, მაგალითად პირადობის 
დამადასტურებელ დოკუმენტაციასა და რასას ეხებოდა, ისე იყო შედგენილი, რომ 
თეთრკანიან უმცირესობას შედარებით ღარიბ, მაგრამ რიცხობრივად უფრო დიდ შავკანიან 
უმრავლესობაზე კონტროლი შეენარჩუნებინა.

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის კრიტიკული ხედვა, ძირითადად, 
მემარცხენეებთანაა პოპულარული. ამ ხედვას მრავალი კუთხით აკრიტიკებენ და დაობენ, 
რომ იგი დანაშაულს ლამის დომინანტური ელიტის მიერ გამოგონილ სოციალურ თუ 
პოლიტიკურ ცნებად აქცევს. ეს  მაშინ, როცა უმრავლესობისთვის, მათ შორის, ღარიბთა 
და ძალაუფლების არმქონეთათვისაც, რომლებიც დანაშაულის მსხვერპლები ყველაზე 
ხშირად ხდებიან, დანაშაულებრივი ქმედებები მხოლოდ რეალური კი არ არის, არამედ 
უმნიშვნელოვანეს დამანგრეველ როლს თამაშობს მათ ისედაც რთულ ცხოვრებაში.

ის, რომ დაბალი სოციალური ფენის ბევრი წარმომადგენლისთვის დანაშაული რეალობას 
წარმოადგენს და, ზოგადად, მთელ საზოგადოებასაც დანაშაულის შიში აქვს, პოლიტიკური 
ძალებისთვის უპირატესობის მოპოვების შესაძლებლობას ქმნის. გაერთიანებულ სამეფოში 
პოლიტიკური სპექტრის ორივე მხარეს მყოფი ძალები დანაშაულის წინააღმდეგ იბრძვიან, 
რათა საზოგადოებას „დანაშაულის მიმართ მკაცრი დამოკიდებულება“ აჩვენონ. ცხადია, 
საზოგადოებას, ზოგადად, ეშინია დანაშაულის და ნებისმიერი ახალი პოლიტიკური 
მთავრობისგან მოელის, რომ ისინი დანაშაულის მართვას და საზოგადოების უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფას შეძლებენ.

აღსანიშნავია, რომ გაერთიანებულ სამეფოში 1990-იან წლებში, პოლიტიკოსისა და შემდგომში 
პრემიერმინისტრის, ტონი ბლერის წარმატების ერთ-ერთი ფაქტორი მისი შემდეგი ფრაზა 
იყო: „სიმკაცრე დანაშაულის მიმართ, სიმკაცრე დანაშაულის გამომწვევი მიზეზების მიმართ“. 
ეს ფრაზა მან მაშინ წარმოთქვა, როდესაც ჩრდილოვანი მთავრობის შინაგან საქმეთა მინისტრი 
იყო. ეს მიმზიდველი სლოგანი როგორც მემარჯვენეების, ისე მემარცხენეების ინტერესებს 
ეხმიანებოდა. თუმცა, იმავდროულად, ისინი, ვისაც კვლავ სჯეროდა, რომ დანაშაული, 
ძირითადად, „საზოგადოების მიერ შექმნილი მოვლენა“ და უსამართლო საზოგადოებაში 
კლასებს შორის გარდაუვალი წინააღმდეგობის შედეგი იყო, საზოგადოებრივ აზრსაც 
ასცდნენ, და, ზოგის თქმით, რეალობასაც ჩამორჩნენ.

ზემოთ აღნიშნულმა კრიმინოლოგებს შორის ბევრი შიდა დებატი გამოიწვია და ე.წ. 
„ახალი რეალიზმი“ დაბადა. ამ ახალ მიმართულებაში „დანაშაულის, როგორც სოციალური 
კონსტრუქტის“ ცნების ყოფილმა მომხრეებმა სამეცნიერო საზოგადოებაში (ჯოკ იანგი (Jock 
Young) ამის ცნობილი მაგალითია) პოზიცია შეიცვალეს და საზოგადოების იმ ჩვეულებრივი 
წევრების წუხილი და ყოველდღიური გამოცდილება აღიარეს, რომლებიც დანაშაულებრივი 
ქცევის შედეგებს იმკიან.
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 როგორც ვნახეთ, შეიძლება,  დანაშაულებრივი ქცევის ახსნა უაღრესად მრავალფეროვანი 
იყოს და სათავეს მრავალი წყაროდან იღებდეს, მაშინ არ უნდა გაგვიკვირდეს იმის გაგებაც, 
რომ დანაშაულთან გამკლავების შემოთავაზებული გზებიც თანაბრად მრავალფეროვანი 
და კომპლექსურია. მომდევნო ნაწილში ვნახავთ, როგორ ერწყმის ერთმანეთს დანაშაულის 
საწყისებისა და მართვის შესახებ ურთიერთსაწინააღმდეგო  მოსაზრებები და, შედეგად, 
როგორ ვითარდება პოლიციის მუშაობასა და სოციალურ მუშაობაში ახალი და საინტერესო 
მეთოდები.
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თავი 3
დანაშაულის მართვა (გაგრძელება): პოლიციის მუშაობა

მრავალუწყებრივი თანამშრომლობა, სოციალური მუშაობის, 
ციხისა და პრობაციის სისტემის როლი

ენდრიუ ბერნჰარდტი
ლექტორი სოციალურ მუშაობაში, გაერთიანებული სამეფო

ეს კურსი, ძირითადად, დანაშაულებრივი ქცევის ერთ საკმაოდ ფართო ასპექტს ეხება, 
რომლის მართვა სოციალური მუშაკის ჩარევით შეიძლება. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ის 
ფართო კონტექსტი, რომელშიც სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის პრაქტიკა 
ხორცილდება.

როცა ჩვენი კომპიუტერის კლავიატურიდან თუ წიგნიდან ავიხედავთ და  ირგვლივ არსებულ 
სამყაროს შევხედავთ, მივხვდებით, რომ ჩვენი მუშაობა ყოველთვის ჩვენს კულტურასთან, 
დროსა და ცვალებად პოლიტიკურ ლანდშაფტთანაა დაკავშირებული. ზემოთ აღვნიშნეთ, 
რომ სამართალდამრღვევებთან მუშაობის კუთხით არსებულ მიდგომებში საერთაშორისო 
დონეზე დიდი განსხვავებებია. ევროპის დიდ ნაწილში სამართალდამრღვევებთან 
მუშაობას დიდწილად სოციალური მუშაობის ეთოსი და ისტორია უდევს საფუძვლად. აშშ-
სა და რუსეთში, როგორც უკვე ვნახეთ, უფრო მეტი აქცენტი კონტროლსა და შეკავებაზეა 
გაკეთებული. თუმცა, რაც არ უნდა ედოს საფუძვლად სამართალდამრღვევებთან სოციალურ 
მუშაობას, რაც ნამდვილად მუდმივია - ეს არის ცვლილება.

გაერთიანებულ სამეფოში, მაგალითად, ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე ჩამოყალიბდა 
შეხედულება, რომლის მიხედვითაც სამართალდამრღვევებთან მუშაობის ეფექტურობისთვის, 
ეს მუშაობა კოორდინირებული უნდა იყოს. ეს, განსაკუთრებით, არასრულწლოვან 
სამართალდამრღვევებთან მუშაობის სფეროშია მართალი. იმის გამო, რომ ამ სფეროში 
მრავალი მომსახურება შეიძლება იყოს ჩართული – სკოლა, პოლიცია, ჯანდაცვა, სოციალური 
მომსახურება და ა.შ. – ამან „ერთიანი აზროვნების“ ან უფრო სწორად, ერთიანი პრაქტიკის 
საჭიროება წარმოშვა. ძირითადი მიწოდებული მომსახურების მსგავსად კოორდინირება ახლა 
ზრდასრულებთან მუშაობაშიც  იძენს აქტუალობას. ეს,  ზოგადად, სამართალდამრღვევებთან 
მუშაობაში, არა მარტო გაერთიანებულ სამეფოში, არამედ საერთაშორისო დონეზეც, ალბათ 
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, 
გავიგოთ, რას აკეთებენ სხვა ძირითადი სააგენტოები. ასევე, მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ, რა 
მოსაზრებები და რწმენათა რა სისტემა განსაზღვრავს პოლიტიკის ამ ახალ კურსს, რათა ამ 
საკითხის შესახებ უფრო ფართო ხედვა ჩამოგვიყალიბდეს.

რთული არ არის იმ მარტივი ჭეშმარიტების დამტკიცება, რომ დანაშაულთან გამკლავების 
საუკეთესო გზა მისი ჩადენის პრევენციაა. სახელმძღვანელოში განრიდებისა და პრევენციული 
მუშაობის თაობაზე მოსაზრებები უკვე განვიხილეთ სოციალური მუშაობის პოტენციური 
პრაქტიკის შემადგენელი ელემენტების სახით. ახლა შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, როგორ ახდენს 
მსგავსი მოსაზრებები ზეგავლენას სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
ჩართული სხვა სააგენტოების მუშაობაზე.

აქ ცოტა ხნით შევჩერდებით, რათა დანაშაულის ის ტიპები განვიხილოთ, რომლებსაც 
სახელმძღვანელოში შევეხებით.

დანაშაულის  სახეები, რომლებიც  ადამიანების უმეტესობას აფიქრდება და, ასევე, ყველაზე 
ხშირად გვხვდება, სწორედ ის არის, რომელსაც სოციალური მუშაკის მომსახურების 
მომხმარებელი სამართალდამრღვევების უმეტესობა ჩადის: მცირედან საშუალომდე 
სიმძიმის; არა შემაძრწუნებელი, თუმცა შემაწუხებელი; არა სიცოცხლისთვის საშიში, 
თუმცა მოკლევადიან პერსპექტივაში ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური ზიანის მომტანი; 

tinatintsertsvadze




27

გაცილებით უფრო ხშირი, ვიდრე ის სერიოზული და დიდი საზოგადოებრივი ინტერესის 
გამომწვევი დანაშაულები, რომლებიც მედიასა და ლიტერატურაში ახალი ამბების სახით 
შუქდება. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, როცა „ფანჯრიდან ვიყურებით“, არ ველით, რომ 
მკვლელობას ან ტერორისტულ აქტს ვიხილავთ, მაგრამ არ გაგვიკვირდება, თუ მცირე 
ვანდალიზმის ან დაბინძურების შემთხვევის, ახალგაზრდების ხმაურის და მისთანების 
მხილველები გავხდებით.

პოლიციას, ტრადიციულად, მკაფიოდ განსაზღვრული დავალება აკისრია, რომელიც 
დაპირისპირების ელემენტს მოიცავს: პოლიცია დამნაშავეების წინააღმდეგ, პოლიციელები 
ყაჩაღების წინააღმდეგ და კანონის დამცველები სამართალდამრღვევების წინააღმდეგ.  
პოლიციის როლი დანაშაულის გამოძიების, მტკიცებულებათა შეგროვების, ეჭვმიტანილთა 
გაუვნებელყოფის, კანონდამრღვევების დევნისა და დაკავების კუთხით ადვილად 
გასაგებიცაა და ემოციური თვალსაზრისითაც სრულიად ცხადი. ეს სიცხადე, თავისთავად, 
საკმაოდ სასიამოვნოცაა. ეს არის ის ძირითადი მოდელი, რომლის გამოყენებითაც პოლიციის 
ძალების უმეტესობა საჭირო კადრებს აკომპლექტებს და ტექნოლოგიასა და პრაქტიკას 
ავითარებს, რათა საკუთარი როლის განხორციელება შეძლოს. შესაბამისად, დღეს გვაქვს 
მონაცემთა საერთაშორისო ბაზები დანაშაულის, შეიარაღებული პოლიციის და პოლიციელთა 
სპეციალური რაზმების შესახებ, რომლებიც სერიოზულ და დიდი საზოგადოებრივი 
ინტერესის გამომწვევ დანაშაულთან საბრძოლველად არის შექმნილი (ნარკოტიკები, 
თაღლითობა, ტერორიზმი და ა.შ.). ასევე, არსებობს პოლიციის მიერ საზოგადოებრივი 
წესრიგის დაცვის პრაქტიკაც, რომელიც აღნიშნულ მიდგომას შეესაბამება. ეს მოიცავს 
საიდუმლო ინფორმაციის შეგროვებას, ფარულ თვალთვალს,  დაპატიმრებას, დაკავებას, 
სწრაფი რეაგირების ერთეულებს და ა.შ. ჩამოთვლილთაგან ყველა ნაცნობი ასპექტია 
ტერმინისა:  „პოლიციის მკაცრი კონტროლი“. თუმცა, რამდენად ღირებულიც არ უნდა იყოს 
აღნიშნული სამუშაო, არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ფაქტი, რომ ამ სამუშაოს ნამდვილად ძალიან 
გამოკვეთილი ღირებულება აქვს – იგი ნაკლებადაა კავშირში დანაშაულის იმ სახეებთან, 
რომელთაც უმეტესობა ჩვენგანი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვაწყდებით.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, პოლიციის მკაცრი კონტროლის მოდელს ბოლო 
წლებში პოლიციის მუშაობის მხოლოდ ერთ-ერთ ელემენტად  განიხილავენ. გაერთიანებულ 
სამეფოში, აშშ-სა და ევროპის გარკვეულ ნაწილში პოლიცია უკვე ადგილობრივ თემთან 
პირისპირ მუშაობაშია ჩართული. გაერთიანებულ სამეფოში ეს იმას ნიშნავს, რომ მეტი 
პოლიციელი საპატრულო მანქანებიდან ქუჩებში გადმოსხეს და მისცეს კონკრეტული 
ინსტრუქცია, რომ მხოლოდ კი არ „უთვალთვალონ და დააკავონ“, არამედ ადგილობრივ 
მაცხოვრებლებთან და ორგანიზაციებთან კავშირები დაამყარონ. ამან საინტერესო 
შედეგი გამოიღო. მაგალითად, შემუშავდა  სამეზობლოს დაკვირვების სქემა, რომლითაც 
ადგილობრივი მოსახლეობის მოტივაციას ზრდიან, რათა ფხიზლად იყვნენ და მათ 
სამეზობლოში ყოველგვარი შემაშფოთებელი ქცევის ან ქმედების შესახებ ადგილობრივ 
პოლიციას შეატყობინონ. პოლიციის ამ შედარებით მცირე, მაგრამ სასარგებლო როლთაგან 
ერთ-ერთის გადაცემას ადგილობრივი თემისთვის  პოლიციის როლის ცვლილებაც სდევს 
თან. პოლიციამ ისეთი პასუხისმგებლობები აიღო საკუთარ თავზე, რასაც ადრე სხვები 
ასრულებდნენ, ან რაც საერთოდ არავის ვალდებულებას არ წარმოადგენდა. მაგალითად, 
პოლიცია ახლა უფრო აქტიურად მუშაობს დაზარალებულების ოჯახებთან და მოწყვლად 
ადამიანებთან. კრიტიკის საგანს წარმოადგენს  პოლიციის მუშაობის უფრო „რბილი 
მიდგომა“, რომელშიც მისი როლი იზრდება და იგი მხოლოდ სამართალდამრღვევებზე კი 
არა,  თემზეა ორიენტირებული. ასევე, ტრადიციონალისტები დაობენ, რომ პოლიციის როლი 
ბუნდოვანი ხდება და მათ ისეთი სამუშაოს შესრულებას სთხოვენ, რასაც უფრო ეფექტიანადაც 
და უფრო ეფექტურადაც არაერთი სხვა სააგენტო, მაგალითად, სოციალური მომსახურება 
შეასრულებდა.

თუმცა, გაერთიანებულ სამეფოში საზოგადოებას მოსწონს იმის შეგრძნება, რომ „ყოველდღიური 
დანაშაულის“ დიდ ნაწილს ადგილობრივ დონეზევე შეიძლება გაუმკლავდნენ. საინტერესოა, 
განვიხილოთ, რა შეიძლება იყოს ადგილობრივ დონეზე ჩართული პოლიციის ძალის 
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ალტერნატივა. ზოგის აზრით, აშშ-ში და სხვაგანაც ადგილობრივი დანაშაულის პრობლემის 
„გადაჭრა“ დაცული და დახურული თემების დაარსების გზით ხდება, რომელთაგან ზოგს 
საკუთარი დაცვაც ჰყავს.

სოციოლოგები და კრიმინოლოგები, ასევე, მონაწილეობენ დებატებში პოლიციის მკაცრ 
და რბილ მიდგომასთან დაკავშირებით  და საკუთარ სათქმელსაც ამბობენ. განხილვა 
„ჩვეულებრივი“, ნაკლებად სერიოზული ვანდალიზმის დანაშაულით შეგვიძლია დავიწყოთ. 
ეს დანაშაული ბევრისთვის ნაცნობია. შეგვიძლია მარტივი კითხვა დავსვათ: რა ხდება 
დანაშაულის ჩადენის შემდეგ? ამ კითხვაზე პასუხი, როგორც ჩანს, ძალიან მნიშვნელოვან 
სოციალურ და პოლიტიკურ რეაქციას იწვევს.

რომელიმე ერთი თანამედროვე ქალაქის და ამ კითხვაზე მისეული პასუხის (უფრო სწორად, 
მრავალი განსხვავებული პასუხის) მაგალითზე ვხვდებით მოვლენებს, რომელთაგან ზოგი 
უკვე ნაცნობია, ზოგიც – ახალი.  ამან შეიძლება საინტერესო ხედვა  ჩამოგვიყალიბოს 
დანაშაულის კონტროლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ.

1990-იანი წლების დასაწყისში მძიმე დანაშაულების მაღალი დონის გამო, ნიუ-იორკს 
ისეთი რეპუტაცია ჰქონდა, რომ ჰოლივუდის რამდენიმე კრიმინალურ ფილმში სიუჟეტის 
განვითარების ადგილად სწორედ ეს ქალაქი შეარჩიეს. ეს არ იყო დამახინჯებული 
ჰოლივუდური ხედვა, ეს რეალობა იყო. 2245 მკვლელობით ერთ წელიწადში, გასაგებია, რატომ 
დასვა ერთ-ერთმა კომენტატორმა შემდეგი კითხვა: „ნიუ-იორკის მართვა შეუძლებელია“? ასე 
რომ, დიდი საზოგადოებრივი ინტერესის გამომწვევი მძიმე დანაშაულების მაღალი დონე, 
არცთუ უსაფუძვლოდ, ამერიკის უმთავრესი ქალაქის სოციალური ნგრევის მაჩვენებლად 
აღიქმებოდა. თუმცა, ის, რაც შემდეგ მოხდა, გასაკვირიც იყო და სიუჟეტის დრამატულ 
განვითარებასაც წარმოადგენდა: ორი ათწლეულის განმავლობაში, მკვლელობების 
მაჩვენებელმა 79%-ით, გაუპატიურებების მაჩვენებელმა – 62%-ით, ყაჩაღობების მაჩვენებელმა 
– 82%-ით და ქურდობების მაჩვენებელმა კი – 84%-ით იკლო.

ნებისმიერი პოლიტიკოსი საზოგადოებას ამ მაჩვენებლების მიღწევას რომ დაჰპირებოდა, 
მას ნამდვილად დამსახურებულ სიცილს დააყრიდნენ. ეს ციფრები ძალიან მნიშვნელოვან 
რამეზე მეტყველებს. იმის მიზეზი, თუ რა მოხდა,  ახალი ამბებისთვის საინტერესო 
სტატისტიკაზე უფრო ღრმად უნდა ვეძებოთ და პოლიციის მუშაობისა და სოციალური 
ჩარევის მცირემასშტაბიანი ღონისძიებები უნდა განვიხილოთ. აღნიშნულმა ღონისძიებებმა 
მხოლოდ დანაშაულის დონე კი არა, ციხეებში მოხვედრილი სამართალდამრღვევების 
რიცხვიც შეამცირა (რაც „იარლიყის მიწებების“ თეორიის დამცველებისთვის მნიშვნელოვანი 
მიღწევაა).

გრეგ ბერმანი საკუთარ მოკლე, მაგრამ მრავლისმეტყველ კვლევაში იმაზე მსჯელობს, თუ 
რამდენად არარელევანტურია დანაშაულის ტრადიციული ახსნა ნიუ-იორკის დანაშაულის 
დონეში ცვლილებების ასახსნელად (Berman, 2012 წ.).

მაშასადამე, თუ ტრადიციულ მემარცხენე/ლიბერალურ მიდგომას ავიღებთ, რომელიც 
დანაშაულის დონეს ძირეულ სოციალურ პრობლემებს, უთანასწორობასა და დისკრიმინაციას 
უკავშირებს, ვნახავთ, რომ 1990-იან წლებში როგორი მდგომარეობაც არ უნდა ყოფილიყო ამ 
კუთხით, მომდევნო 20 წლის განმავლობაში ძირეული ცვლილებები ამ მიმართულებით არ 
მომხდარა.

ამის მსგავსად, ზომიერი მემარჯვენეების ტრადიციული მიდგომის, რაც დაპატიმრებების 
მაღალ მაჩვენებელთან ერთად პოლიციის მკაცრ კონტროლს გულისხმობს, მტკიცებულებებიც 
არ გვაქვს. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, დაპატიმრებებისა და დანაშაულის დონემ ერთად 
იკლო.

რა შეიძლება იყოს ამ მოულოდნელი ცვლილებების ახსნა?

ამ კითხვის შემდეგი ფორმულირება უფრო სასარგებლო იქნება: „როგორი ახსნა 
შეიძლება მოვუძებნოთ ამ ცვლილებებს იმის გათვალისწინებით, რომ მათ ბევრი და 
ურთიერთდაკავშირებული ახსნა ექნებათ?“

tinatintsertsvadze
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სოციოლოგების აზრით, ზოგი, ერთი შეხედვით, ძალიან მცირე დანაშაული დიდი 
მნიშვნელობის მატარებელია. ესენი, ფაქტობრივად, „სასიგნალო დანაშაულებია“, რომლებიც 
სხვა მსგავსი ან უფრო მძიმე დანაშაულების ჩამდენებს გარკვეულ ნიშანს ან დანაშაულის 
ჩადენის „ნებართვას“ აძლევს, რითაც ამ დანაშაულებს გზას უკვალავს. მაგალითად, თუ 
საზოგადოებრივი ტელეფონი გააფუჭეს (მცირე ვანდალიზმის აქტი) და ორი კვირის შემდეგ 
ტელეფონი მაინც შეუკეთებელია, ეს ხელს უწყობს მოსაზრების ჩამოყალიბებას, რომ 
საზოგადოებრივი მოხმარების ამ ნივთს არც აფასებენ და არც უვლიან. ასევე, უფრო ფართო 
კონტექსტში, ზემოთ აღნიშნული ფაქტი საზოგადოებაში იმის შეგრძნებასაც ქმნის, რომ 
უბანს, რომელშიც ეს ტელეფონია, პატივისცემითაც ნაკლებად ეპყრობიან და ღირებულადაც 
არ მიიჩნევენ. მაშასადამე, არ იქნება გასაკვირი, თუ გავიგებთ, რომ ტელეფონის გაფუჭების 
შემდეგ ახლომდებარე სხვა ნივთებიც – მაგალითად, საგზაო ნიშანი, ფანჯარა, სადგომზე 
დაყენებული მანქანა,  ასევე, ვანდალიზმის აქტის შედეგად დაზიანდა. ვანდალიზმის აქტის 
პოტენციური ჩამდენებისთვის საზოგადოებრივი ტელეფონი ნიშანი გახდა, რომელიც მათ 
,,ეუბნება“: მართალია, თქვენი ქმედებები მიუღებელია, მაგრამ დაშვებულია. აღნიშნული, 
ასევე, ნიშანი ხდება ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვისაც: თქვენი საცხოვრებელი უბანი 
სახიფათოა და მასზე არ ზრუნავენ. ერთი გატეხილი ფანჯარა უკვე იმაზე მიუთითებს, რომ 
თემი ნელ-ნელა იშლება.

მაშასადამე, ზემოთ განხილული თეორიის მიხედვით, ტელეფონი მალე რომ შეკეთებულიყო 
და ვანდალიზმის აქტების მიმართ ყურადღება არ მოდუნებულიყო, აღარ ჩამოყალიბდებოდა 
ისეთი კულტურა, რომელიც უგულებელყოფას  ეფუძნება და საზოგადოების დაშლას უწყობს 
ხელს. „გატეხილი ფანჯრების“ ამ თეორიამ მთელი რიგი ცვლილებები განაპირობა პოლიტიკასა 
და პრაქტიკაში ყოველდღიურ, მცირემასშტაბიან ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, 
როგორიცაა: შეკეთებები, ქუჩის განათება და გრაფიტისგან ქუჩების გასუფთავება.

სხვა კრიმინოლოგიურმა კვლევებმა დაადასტურა, რომ დანაშაული დიდ ქალაქში 
ხშირად არა ქალაქის მასშტაბით არსებული, არამედ ადგილობრივ უბანზე მიბმული 
მოვლენა იყო. ამ კვლევების საფუძველზე კიდევ უფრო გაფართოვდა დანაშაულის ერთ 
უბანზე ან ოლქზე მიბმული კონტროლის ცნება. დანაშაულის კონტროლი უკვე სათანადო 
ინფორმაციის შეგროვებასაც მოიცავდა, რაშიც დანაშაულის ტიპების დეტალური ანალიზი 
და ცნობილი დამნაშავეების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა მოიაზრებოდა. აღნიშნულის 
შედეგად დანაშაულის ჩადენის „ცხელ წერტილებთან“ ბრძოლა უკვე ეფექტიანად და 
მიზანმიმართულად იყო შესაძლებელი. მაშასადამე, ნარკოტიკებით ღიად ვაჭრობა და 
პროსტიტუცია, რაც ადრე  ერთ უბანში მაცხოვრებლების სხვა უბნებში გადასახლებას ან ამ 
უბნებში ცხოვრების ხარისხის სერიოზულად გაუარესებას იწვევდა, მუდმივად პოლიციის 
ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა. პოლიციის მსგავსი ჩარევა მანამ გრძელდებოდა, სანამ 
პრობლემა სრულად აღმოიფხვრებოდა. გასაოცარი აღმოჩენა ის იყო, რომ დანაშაულებრივმა 
ქმდებებმა სხვა უბანში კი არ გადაინაცვლა, რაც მიღებული მოსაზრება და წინასწარ 
მოსალოდნელი შედეგი იყო, არამედ დანაშაულის დონე, ზოგადად, შემცირდა.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ნიუ-იორკის „ექსპერიმენტი“ მხოლოდ პოლიციის მიერ 
განხორციელებული ქმედებების სერიას კი არ მოიცავდა, არამედ კონკრეტული ოლქების 
მასშტაბით იმ ღონისძიებებსაც, რაშიც სასამართლოსა და მოსამართლეების, სათემო და 
მოხალისეობრივი ორგანიზაციების ფართო სპექტრის აქტიურად ჩართვა იგულისხმებოდა. 
შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დებატებს დანაშაულის მართვის შესახებ და, ასევე, 
არგუმენტებს დანაშაულის გამომწვევი ფაქტორებისა და სამართალდამრღვევების მოტივაციის 
თაობაზე,  ახასიათებთ საზოგადოების შესახებ ყოვლისმომცველი განზოგადებები, ან 
კიდევ უფრო მკაცრი სასჯელების დაწესებისკენ გადამეტებულად მარტივი მოწოდებები. 
უმეტეს შემთხვევაში დებატები სასოწარკვეთილ ტონალობაში იმართება და შეთავაზებულ 
გადაწყვეტილებებს ან ძალიან ფართომასშტაბიანად და არაპრაქტიკულად, ან ძალიან 
არაპოპულარულად და მიუღებლად მიიჩნევენ.

ერთმა ჟურნალისტმა შემდეგნაირად აღწერა ის, რასაც ნიუ-იორკის გამოცდილება გვიჩვენებს:
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,,…. დანაშაულის შესახებ არსებული ლიტერატურისთვის რომ გადაგეხედათ მანამ, სანამ 
დანაშაულის დონე დაიკლებდა, დისტოპიურ სასოწარკვეთილებას იგრძნობდით: ჩვენ უნდა 
დავამარცხოთ სიღარიბე... გამოვაცხადოთ ომი ოჯახების დაშლის წინააღმდეგ და ა.შ., რათა 
დანაშაულის ტალღა დავამარცხოთ... [მაგრამ] დანაშაულის აღმოფხვრა „სასწაულმოქმედი 
წამლით“ არ მომხდარა. დანაშაულის დონე ათასი გონივრული მცირემასშტაბიანი ქმედების 
მეშვეობით შემცირდა.“

აღნიშნულ დებატებში საკუთარი წვლილი კრიმინოლოგიის დარგში სტატისტიკოსებმაც 
შეიტანეს ერთი უმთავრესი აღმოჩენით: სამართალდამრღვევთა მცირე რაოდენობა 
არაპროპორციულად დიდი რაოდენობის დანაშაულზეა პასუხისმგებელი. მართალია, 
მაჩვენებლები განსხვავდება სხვადასხვა კვლევისა და ევროპის ამა თუ იმ ქვეყნის მიხედვით, 
მაგრამ მთავარი ფაქტი იმაში მდგომარეობს, რომ ძალიან აქტიური სამართალდამრღვევების 
მცირე რაოდენობა, რომელთაც ზოგჯერ „ცოტა, მაგრამ კრიტიკულად მნიშვნელოვან 
სამართალდამრღვევებს“ უწოდებენ, საკუთარ თემს არაპროპორციულად დიდ ზიანს აყენებს 
(Garside, 2004 წ.).

სწორედ ზემოაღნიშნულიდან მომდინარეობს სხვადასხვა ინიციატივა პოლიტიკის დარგში. 
ამ ინიციატივების სამიზნეს სწორედ აღნიშნული სამართალდამრღვევები წარმოადგენენ. 
მსგავსი პოლიტიკა სამართალდამრღვევებს  მეთვალყურეობასაც უწევს და მხარდაჭერასაც 
სთავაზობს  დანაშაულთან დაკავშირებულ ისეთ ძირითად საკითხებთან მიმართებაში, 
როგორიცაა: ნარკოტიკები, ალკოჰოლი, საცხოვრებელი და დასაქმება.

თუმცა, ნიუ-იორკის მოდელის წარმატება, რომელიც მრავალი სახის მიდგომისა და 
ჩარევის გამოყენებას გულისხმობს, არ ნიშნავს, რომ ვიპოვეთ „მაგიური ტყვია“, რომლითაც 
დანაშაულს მთლიანად ან თუნდაც ადგილობრივ დონეზე დავამარცხებთ. როგორც 
სხვა მოდელების შემთხვევაში, ამ მოდელის თაობაზეც არსებობს კრიტიკული ხედვა. 
მაგალითად, დანაშაულის „ცხელი წერტილების“ სამიზნეებად ამოღებით და იქ პოლიციის 
უფრო აქტიური ქმედებების: თვალთვალისა და სხვა ჩარევების განხორციელებით, 
კონკრეტული რასობრივი ან სოციალური ჯგუფის დემონიზაციისა და კონკრეტული 
უბნისთვის არასასურველი რეპუტაციის შექმნის საშიშროება არსებობს. ამის გამო კი თემის 
მეტი პროსოციალური წევრი ტოვებს ამ უბანს. აღნიშნულის მსგავსია გაერთიანებული 
სამეფოს შემთხვევა. აქ ვიდეოთვალთვალის კამერები თავდაპირველად დანაშაულის 
პრევენციისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის მოტივით დაამონტაჟეს. თუმცა, 
კამერების სიჭარბის გამო მათი მეშვეობით მხოლოდ მძიმე დანაშაულებზე აღარ გროვდება 
სასარგებლო მტკიცებულება. ინფორმაცია უფრო რუტინულადაც მუშავდება, მაგალითად, 
ქალაქების ცენტრებში დამონტაჟებული კამერებიდან: იქ პარასკევ/შაბათის ღამეს დათრობა 
და ანტისოციალური ქცევა ადრე პრობლემას წარმოადგენდა. თუმცა, კრიტიკოსები დაობენ, 
რომ რადგან გაერთიანებულ სამეფოში მეტი სათვალთვალო კამერაა, ვიდრე ევროპის სხვა 
რომელიმე ქვეყანაში, მოსახლეობაზეც გაცილებით მეტი რუტინული და არარეგულირებადი 
თვალთვალის წარმოება ხდება. მართალია, საზოგადოებას არწმუნებდნენ, რომ ეს 
„თვალები“ წესრიგის კონტროლისა და საზოგადოების დაცვის მიზნით დაყენდა, თუმცა, 
ამის მიუხედავად, ზოგი მათ როგორც მთავრობის, ისე კერძო კომპანიების მხრიდან პირად 
ცხოვრებაში უხეშ ჩარევად და პირადი ცხოვრების უფლების დარღვევად აღიქვამს. ამ 
ადამიანების აზრით, ამით მთავრობაც და კერძო კომპანიებიც სამოქალაქო თავისუფლების 
დაცვას საფრთხეს უქმნიან.

ამ და სხვა არაერთი მოსაზრების მიუხედავად, გაერთიანებულ სამეფოშიც და ევროპის სხვა 
ნაწილებშიც ძირითად ტენდენციად მაინც თემის დონეზე პოლიციის მეტი ჩართულობა 
და „პოლიციასთან დაკავშირებული სხვა არატრადიციული“ საქმიანობა რჩება. მაშინ რა 
მნიშვნელობა აქვს ამ ცვლილებებს სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობისთვის?

ზემოთ აღნიშნულის ყველაზე ხილული შედეგია მზარდი მოძრაობა დანაშაულის 
საპასუხოდ კოორდინირებული, მრავალუწყებრივი მუშაობის მხარდასაჭერად. ეს, 
განსაკუთრებით, სამართალდამრღვევთა ორ კონკრეტულ ჯგუფთან მუშაობას ეხება: 

tinatintsertsvadze


tinatintsertsvadze


tinatintsertsvadze


tinatintsertsvadze


tinatintsertsvadze


tinatintsertsvadze


tinatintsertsvadze




31

ახალგაზრდა სამართალდამრღვევები და მაღალი რისკის კატეგორიას მიკუთვნებული 
სამართალდამრღვევები.

მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში 16 წელს ქვემოთ სამართალდამრღვევებს ახალგაზრდა 
სამართალდამრღვევებთან მომუშავე სპეციალურ გუნდთან ამისამართებენ. მათი მუშაობა 
კოორდინირებული, მრავალუწყებრივი მუშაობის იდეის ლოგიკურ გაგრძელებას 
წარმოადგენს. ამ გუნდების სამუშაო ოფისებში ყველა ძირითადი სააგენტოს მუშაკები – 
პოლიციიდან, პრობაციის სამსახურიდან, სოციალური მუშაკის მომსახურებიდან, ჯანდაცვის 
სექტორიდან, განათლების სფეროდან და ნარკოტიკებთან ბრძოლის სამსახურიდან 
– შემთხვევებზე ერთად მუშაობენ და ერთმანეთს ინფორმაციას უზიარებენ. ამ „360 
გრადუსიანი“ მიდგომის მიზანია ახალგაზრდა სამართალდამრღვევის პროფესიონალთა 
გუნდით გარემოცვა, რომელთაც მონიტორინგის გაწევაც შეუძლიათ და მხარდაჭერაც. 
აღნიშნული ცვლილების მნიშვნელოვნება აუცილებლად სათანადოდ უნდა დავაფასოთ 
(Garside, 2004 წ.).

ისტორიულად, ისეთი სააგენტოები, როგორიცაა: პოლიცია, ციხე და პრობაცია, არა მარტო 
ცალ-ცალკე მუშაობდნენ, არამედ ხშირად ცალკე ორგანიზაციულ კულტურასაც ქმნიდნენ, 
რაც ამ სააგენტოების ერთმანეთის მიმართ ანტაგონისტურ დამოკიდებულებას ასახავდა. 
მაგალითად, 1980-იან წლებში ლონდონის ჩრდილოეთ ნაწილში, სადაც თავად ვმუშაობდი, 
პრობაციის სამსახურის პერსონალი არაოფიციალურ პოლიტიკას მისდევდა - ცდილობდა, 
ადგილობრივ პოლიციასთან არავითარი კონტაქტი არ ჰქონოდა, რადგან პოლიციას 
კორუმპირებულად მიიჩნევდა. ასეთ სიტუაციაში დიდი რაოდენობით ინფორმაცია, რომლის 
გამოყენებაც ორივე სააგენტოს შეეძლო, მათ შორის არასდროს გაცვლილა. მთელი ქვეყნის 
მასშტაბით, პოლიციის, ციხისა და პრობაციის სამსახურების ეს „ქორწინება, რომელიც 
ჯოჯოხეთში იყო შემდგარი“, განწირული იყო კატასტროფისთვის. საბოლოოდ, ეს ასეც 
მოხდა. მთელი რიგი ტრაგედიების შემდეგ, რომლებიც მძიმე დანაშაულებთან და მოწყვლად 
დაზარალებულებთან (როგორც წესი, ბავშვებთან) იყო დაკავშირებული, ზემოთ აღწერილის 
მსგავსი ვიწრო თვალთახედვა, ნაწილობრივ მაინც, სამუშაოს ძალიან ცუდად წარმართვის 
მიზეზად იქნა მიჩნეული.

საბოლოოდ, თანამშრომლობის საჭიროება ყველა ჩართულმა მხარემ გაიაზრა და 
ამჟამად ახალგაზრდა სამართალდამრღვევებთან მომუშავე გუნდები, ზოგადად, 
სამართალდამრღვევებთან მუშაობის დარგში ძალიან წარმატებულ მოდელადაა მიჩნეული.

აღნიშნულის მსგავსად, პრობლემებმა, რომლებიც უწყებებს შორის კომუნიკაციის 
ნაკლებობამ და თანმხლებმა ტრაგედიებმა გამოიწვია 1980-იან და 1990-იან  წლებში, 
სათანადო ოფიციალური პოლიტიკის შემუშავება განაპირობა. ამ პოლიტიკის არსი იმაში 
მდგომარეობს, რომ ფასდება რისკი, რომელსაც სამართალდამრღვევი საზოგადოებას უქმნის. 
მათი შემთხვევები კი, ვინც ყველაზე მეტ რისკს ქმნის, მრავალუწყებრივ დამცავ საბჭოს 
გადაეცემა. ახალგაზრდა სამართალდამრღვევებთან მომუშავე გუნდებისგან განსხვავებით ეს 
საბჭო გეოგრაფიულად ერთ ოფისში კი არ მდებარეობს, არამედ ყველა ძირითადი უწყების 
წარმომადგენლების რეგულარული შეხვედრების სახით ფუნქციონირებს. ამ შეხვედრების 
მიზანია ინფორმაციის გაცვლა და მაღალი რისკის სამართალდამრღვევზე ზედამხედველობის 
სქემის განსასაზღვრად საუკეთესო პრაქტიკის განხილვა და გათვალისწინება როგორც  
ციხიდან მის გათავისუფლებამდე, ისე თემში ცხოვრების დროსაც. 

გარდაუვალი იყო, რომ მრავალუწყებრივი მიდგომის გაფართოებამ განაპირობა ამ 
იდეის ზრდასრული სამართალდამრღვევების ზედამხედველობის საქმეში გადმოღებაც. 
სამართალდამრღვევების ქცევის მართვის ასეთი ინტეგრირებული მიდგომა, გაერთიანებული 
სამეფოს მასშტაბით პრობაციისა და პოლიციის ერთობლივი ოპერაციული ერთეულის 
სახით, ამჟამად გამოცდას გადის. ეს ერთეული „კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე მცირე 
რაოდენობის სამართალდამრღვევზეა“ პასუხისმგებელი. ეს სამართალდამრღვევების ის 
მცირე პროცენტული წილია, რომლებიც ძალიან ბევრ დანაშაულზე არიან პასუხისმგებელნი 
და  რომლებზეც  ადრეც ვისაუბრეთ. კურსის ბოლოსკენ რისკების მართვას უფრო დეტალურად 
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განვიხილავთ, მაგრამ ახლა ორიოდე სიტყვით ტორონტოში, კანადაში ჩამოყალიბებულ 
მხარდაჭერისა და ანგარიშვალდებულების წრეებს შევეხებით. ამ წრეებს იყენებენ 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული და თემში მცხოვრები იმ 
სამართალდამრღვევების ქცევის სამართავად, რომელთაც სექსუალური ხასიათის დანაშაული 
აქვთ ჩადენილი. ფაქტობრივად, ეს მეთოდი გულისხმობს ადგილობრივი თემიდან შერჩეულ 
მოხალისეთა მცირე ჯგუფის დანიშვნას, რომელიც სამართალდამრღვევის ირგვლივ 
მხარდაჭერის (და ზედამხედველობის) მიზნით ქსელს ქმნის. ეს გუნდი მათ ზედამხედველ 
სოციალურ მუშაკთან/პრობაციის ოფიცერთან არის ანგარიშვალდებული.  აქ კიდევ ერთხელ 
ჩანს, თუ როგორ საინტერესოდ რბილდება საზღვრები ადრე ერთმანეთისგან ტრადიციულად 
ძალიან გამოყოფილ შემდეგ ცნებებს შორის: პოლიციის მუშაობა, სოციალური მუშაობა და 
თემი.

შემდეგ ნაწილში დავიწყებთ იმის განხილვას, თუ კონკრეტულად რას აკეთებენ სოციალური 
მუშაკები სამართალდამრღვევებთან მუშაობის დროს და როგორ შეცვალა ზემოაღნიშნულმა 
უფრო „ჰოლისტურმა“ მიდგომამ სოციალური მუშაობის თანამედროვე პრაქტიკა. 
მნიშვნელოვანია, გვახსოვდეს, რომ ზემოთ აღწერილი მიდგომა ანგლო-ჩრდილო ამერიკულ 
სიახლეს კი არ წარმოადგენს, არამედ მთელ ევროპაში პოლიციისა და სოციალური მუშაკების 
მიერ კანონდამრღვევებთან წარმოებული მუშაობის თანდათან მზარდი ნაწილი ხდება. 2011 
წელს ოთხ ევროპულ ქვეყანაში ზემოთ აღწერილის მსგავსი 80 წრე ფუნქციონირებდა: 65 – 
ინგლისსა და უელსში, 14 – ნიდერლანდებში და 1 – ბელგიაში (Hanvey & Hoing 2010 წ.).

უკვე ვიმსჯელეთ დანაშაულის შესახებ რამდენიმე ყველაზე დიდ ფილოსოფიურ და 
პოლიტიკურ საკითხზე, კერძოდ: რა არის დანაშაული? როგორია მისი ბიოლოგიური, 
სოციოლოგიური და ეკონომიკური საწყისები? რომელი პოლიტიკური კურსია ყველაზე 
ეფექტური დანაშაულის დონის შესამცირებლად? ახლა შეგვიძლია, უმნიშვნელოვანესი და 
ფრიად სასარგებლო საკითხის განხილვაც დავიწყოთ: კონკრეტულად, როგორ ვმუშაობთ 
სამართალდამრღვევებთან?

კურსის დარჩენილი ნაწილის უმეტეს დროს ამ კითხვას დავუთმობთ და კრიტიკულად 
განვიხილავთ იმ პასუხების ნაწილს, რასაც მეცნიერები, მკვლევარები და პრაქტიკოსები 
გვთავაზობენ. თუმცა, კურსის დასაწყისიდან მოგვდევს ერთი პასუხგაუცემელი კითხვა, 
რომელსაც უნდა მივუბრუნდეთ, რათა ამ კურსის ფარგლებში ჩვენ მიერ დასახული მიზანი 
კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ: რატომ უნდა ვიმუშაოთ სამართალდამრღვევებთან?

ამ კითხვაზე ჩვენი პასუხი ის იყო, რომ დანაშაულისა და იმ რისკის შემცირება/აღმოფხვრა 
გვინდოდა, რომლის წინაშეც დანაშაული საზოგადოებას აყენებს. უკვე განვიხილეთ 
დანაშაულის უამრავი შესაძლო მიზეზი და მათგან „განკურნების საშუალებებიც“. თუმცა, 
გაერთიანებულ სამეფოში, ლივერპულში, 1980-იან წლებში მომუშავე ამერიკელის - შად 
მარუნას  ორიგინალური აზროვნება დასჭირდა ამ ერთი შეხედვით ცხადი მოსაზრების 
ჩამოყალიბებას. ლონგიტუდურმა კვლევამ სამართალდამრღვევების შესახებ, რომელიც 
მათ ადრეული მოზარდობიდან აკვირდებოდა, აჩვენა, რომ მათი დიდი უმრავლესობა 
კანონდარღვევებს ყველაზე ხშირად შუა  ასაკიდან  გვიან მოზარდობის პერიოდში ჩადიოდა. 
ამ პერიოდის შემდეგ კი კანონდარღვევების ჩადენის სიხშირე სტაბილურად იკლებდა და 20-
დან დაახლობით 25 წლამდე ასაკში სრულიად წყდებოდა.

დანაშაულის ჩადენის სიხშირის კუთხით აღნიშნული „პიკი და შემცირება“ იმ 
სამართალდამრღვევების შემთხვევაშიც ხდებოდა, რომლებთანაც სოციალური მუშაკის/
პრობაციის მუშაკის ან სხვა ინტერვენცია არ განხორციელებულა.

დანაშაულის ჩადენის კუთხით მატებისა და კლების ტენდენცია მაშინაც იყო შესამჩნევი, 
როცა სამართალდამრღვევს თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა შეფარდებული. მარუნას 
აინტერესებდა, რატომ იკლებდა დანაშაულის ჩადენის სიხშირე „თავისით, ყოველგვარი 
ჩარევის გარეშე“. დანაშაულებრივი ქცევის ამგვარი შეწყვეტა ან შემცირება „თავშეკავების“ 
(დეზისტანსის) ცნების სახელით იქცა ცნობილი (ინგლისურ ენაში ხშირად გამოყენებადი 
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ზმნიდან  to desist, რაც „თავის შეკავებას“ ნიშნავს). მარუნას აზრით, თუ გავიგებდით, რა 
ფაქტორები განაპირობებდა მსგავსი დანაშაულის ჩადენისგან „თავშეკავებას,“ მაშინ ამ 
ფაქტორების გაღვივებასა და განვითარებას შევუწყობდით ხელს. ამით კი დანაშაულის 
ჩადენის სიხშირე უფრო სწრაფად დაიკლებდა. მოკლედ რომ ვთქვათ, მარუნამ სრულიად 
შემოატრიალა კთხვა: „რა იწვევს სამართალდარღვევის ჩადენას? და ამის ნაცვლად დასვა 
კითხვა: „რით შეიძლება თავიდან ავიცილოთ სამართალდარღვევა?“ (Maruna, Porter, & 
Carvalho 2004 წ.).

თუმცა, მხოლოდ ამ კითხვას კიდევ რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში შეეძლო გამოეწვია 
დამატებითი აკადემიური დებატები, კვლევები და არგუმენტების წამოყენება.  მარუნას 
შთამბეჭდავი სვლა იმაში მდგომარეობდა, რომ თავად სამართალდამრღვევების აზრით 
დაინტერესდა, რითაც დებატები უფრო გაამარტივა. მან აღმოაჩინა, რომ სამართალდამრღვევებს 
ძალიან კარგად შეეძლოთ, თავად აეხსნათ საკუთარი მოგზაურობა დანაშაულის ჩადენისკენ 
მიმავალ გზაზე და უკან. მარუნა თავისი მუშაობის გამო, რაშიც სამართალდამრღვევებთან 
უამრავი საათის გატარება იგულისხმებოდა, „გიჟი ამერიკელის“ სახელით გახდა 
ცნობილი. თუმცა, მისმა მიგნებებმა „დეზისტანსის“ შედარებით მცირემასშტაბიანი დარგი 
კრიმინოლოგიისა და სოციალური მუშაობის თანამედროვე დებატების ყურადღების ცენტრში 
მოაქცია. მარუნამ აღმოაჩინა, რომ დანაშაულის ჩადენის სიხშირის შემცირებაზე ყველაზე 
მეტი ზეგავლენის მომხდენი ელემენტები 3 დიდ კატეგორიად შეიძლებოდა დაყოფილიყო: 
ასაკობრივი სიმწიფის მატება, სოციალური კავშირების გაძლიერება და საკუთარი თავის თუ 
საკუთარი „ცხოვრებისეული ისტორიის“ განსხვავებულად აღქმა.

ინტუიციურად, სწორი ჩანს ის, რომ მოზარდობიდან ადრეულ ზრდასრულობაში 
გადასვლისას ადამიანს სამყაროს მიმართ ემოციური და ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება 
ეცვლება. მარუნა მეორე მწერლის დევიდ მატზას სიტყვებს იშველიებს და მოზარდების 
დახასიათებისას ამბობს, რომ მათ „ერთ მხარეს ზრდასრული ცხოვრების სოციალური 
კავშირები ექაჩება, მეორე მხარეს კი მათი თანატოლების დევიანტური სუბკულტურები; 
თუმცა, მათ არც ერთთან მჭიდრო მიჯაჭვულობა არა აქვთ.“ მარუნა აღნიშნავდა, რომ 
მომწიფების ჩვეულებრივ პროცესში საკუთარ ქმედებებზე პასუხისმგებლობის აღება, 
საზოგადოებასთან კავშირის აღიარება, ქმედებების გრძელვადიანი შედეგების გაცნობიერება 
და მისთანანი იგულისხმება. ყველა ჩამოთვლილი კი, მარუნას აზრით, „დეზისტანსის“ 
პროცესში დამხმარე  ფაქტორს წარმოადგენს.

აღნიშნულის მსგავსად და „დეზისტანსის“ პროცესთან კავშირში, მარუნა აღნიშნავდა, 
თუ რამდენად ხშირად საუბრობდნენ სამართალდამრღვევები საკუთარ ოჯახებთან, 
შეყვარებულებთან და მათ გარშემო სხვა ადამიანებთან ურთიერთობების მნიშვნელობაზე. ეს 
სოციალური კავშირები გაცილებით მნიშვნელოვანი ხდებოდა სამართალდამრღვევებისთვის 
მაშინ, როცა ყოფილი ანტისოციალური და დანაშაულთან დაკავშირებული ურთიერთობები 
უკანა პლანზე იწევდა. სოციალური მუშაობის პრაქტიკის კუთხით, გასათვალისწინებელია, 
როგორ შეიძლება სამართალდამრღვევის მხარდაჭერა ამ ორი ელემენტის – მომწიფების 
პროცესისა და სოციალური ურთიერთობების განმტკიცების ან განვითარების კუთხით. 
მოგვიანებით ვნახავთ როგორ იყენებენ სხვა ტექნიკებს შორის, მაგალითად, მოტივაციურ 
ინტერვიუსა და შემთხვევის მართვის ფარგლებში ამოცანაზე ორიენტირებული მუშაობის 
მეთოდს ზემოთ აღნიშნული მიგნებების პრაქტიკაში გადასატანად. თუმცა, აქვე აღსანიშნავია, 
რომ ყველა ეს მეთოდი „დეზისტანსის თეორიისგან“ დამოუკიდებლად ჩამოყალიბდა.

მესამე ელემენტი და, ალბათ, „დეზისტანსის თეორიის“ მიხედვით, ყველაზე საინტერესო და 
მნიშვნელოვანი ფაქტორი სამართალდამრღვევის თემში და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის 
პროცესში იყო იდენტობის, ანუ საკუთარი ცხოვრებისეული ისტორიის აღქმის შეცვლა. 
მარუნა იყენებს ტერმინს „ცხოვრებისეული ისტორია“, რადგან მისი კვლევის შედეგები 
აჩვენებს, რომ სამართალდამრღვევები თანმიმდევრული ისტორიის სახით აყალიბებდნენ 
თავიანთ მოგზაურობას დანაშაულისკენ მიმავალ გზაზე და უკან.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ რეალობაში ცოტა ჩვენგანის ცხოვრება თუ არის ისეთი ისტორია, 
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რომლის სიუჟეტიც თანმიმდევრულად ვითარდება: ჩვენი ყოველდღიური გამოცდილება 
უფრო ფრაგმენტული და ეპიზოდურია. თუმცა, როცა ჩვენს ცხოვრებას სხვებს აღვუწერთ, 
მოვლენებს არცთუ ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული, მაგრამ მიზეზშედეგობრივი 
მიმდინარეობის სახით წარმოვაჩენთ. ჩვენს ცხოვრებისეულ ისტორიებს, როგორც წესი, 
გარკვეული თემები ამთლიანებს. ეს ისტორიები გარკვეულწილად თანმიმდევრულიცაა. 
სამართალდამრღვევების ცხოვრებისეული ისტორიებიც აღნიშნულის მსგავსია, მაგრამ 
მარუნას კვლევის მიხედვით, იმ სამართალდამრღვევების შემთხვევაში, ვინც დანაშაულის 
ჩადენისგან თავის არიდება შეძლო, რამდენიმე ტიპური ისტორია იკვეთება.

ამ ისტორიებს შორისაა, მაგალითად, „მონანიების ისტორია“, რომელშიც სამართალდამრღვევი 
აღწერს, რომ სულ ქურდობით იყო დაკავებული, მაგრამ შემდეგ გააცნობიერა, რომ მისი 
საქციელი მის უმცროს ძმაზე ახდენდა გავლენას; მას კი არ უნდოდა, რომ ძმა მასავით 
კრიმინალური სამყაროსკენ მიმავალ გზას დასდგომოდა. ასეთმა სამართალდამრღვევებმა 
შეიძლება თქვან, მაგალითად: „დანაშაულს ჩავდიოდი და ცხოვრება კარგად მქონდა 
აწყობილი, მაგრამ შევამჩნიე, რომ ბილის უნდოდა, ჩემთვის მოებაძა. ვიცოდი, რომ მისთვის 
უკეთესი იქნებოდა, თუ ქურდობას თავს დავანებებდი.“ ამ ისტორიების მეშვეობით, 
კანონდამრღვევები იმ დანაკარგს აღიარებენ და ეგუებიან, რაც ქცევის ცვლილებას მოჰყვება 
შედეგად. ეს ისტორიები, ასევე, მთხრობელს საკუთარი თავის გაუმჯობესებულ და 
სოციალურად მისაღებ ვარიანტს წარუდგენს.

მარუნამ ისიც შეამჩნია, რომ ის სამართალდამრღვევები, რომლებიც დანაშაულებრივ ქცევას 
თავს არ ანებებდნენ, ასევე, საკუთარ ცხოვრებისეულ ისტორიებს ჰყვებოდნენ. თუმცა, ეს 
ისტორიები, როგორც წესი, ნეგატიური და საკუთარი თავის წინააღმდეგ  იყო მიმართული. 
მაგალითად, სამართალდამრღვევი, რომელიც 30 წლის ასაკში ჯერ კიდევ რეგულარულად 
ჩადიოდა დანაშაულს, ისეთ ცხოვრებისეულ ისტორიას ჰყვებოდა, რომ ამით  პატიოსნად 
ცხოვრების შესაძლებლობას გამორიცხავდა:

„ყველა ქურდობს... პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები. ყველანი გაიძვერები არიან. მე უბრალოდ 
ჩემს წილს ვიღებ. პატიოსნად ცხოვრებას აზრი არ აქვს“.

მარუნას დაკვირვებით, ამ შემთხვევაში ფატალისტური და „ტოტალური“ ენის გამოყენება 
უარყოფით კონტექსტში ხდებოდა: „არასდროს... ყოველთვის... არაფერი...“

სოციალური მუშაობის პრაქტიკაზე გავლენას აღნიშნულიც ახდენს, განსაკუთრებით მაშინ, 
როცა სამართალდამრღვევები, რომლებიც „გამოსწორებაზე“ ფიქრობენ, მერყეობენ.  ამ 
პროცესში  შეიძლება, დაგვეხმაროს სამართალდამრღვევისთვის უკუკავშირის გაზიარება, 
მაგალითად: როგორ სასაუბრო ენას იყენებს იგი და რა დგას  ამ სასაუბრო ენის უკან. 
ამ მოსაზრებას კურსის ბოლო ნაწილში უფრო განვავითარებთ, როდესაც მეთოდებს 
განვიხილავთ.

„დეზისტანსის თეორია“ ფსიქოლოგიაში უფრო ფართო მოძრაობის ნაწილად შეიძლება 
აღვიქვათ, რომელსაც პოზიტიური ფსიქოლოგია ჰქვია. ეს მოძრაობა, ძირითადად, მე-20 
საუკუნის მეორე ნახევარში ჩამოყალიბდა და საფუძვლად უდევს მოსაზრება, რომ ადამიანებს 
ცვლილებისა და გამოსწორების პოტენციალი აქვთ. აღნიშნული მოძრაობა კარლ როჯერსის, 
აბრამ მასლოუს და სხვების მიერ წამოყენებული ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის პირდაპირი 
შედეგია. პოზიტიური ფსიქოლოგია ზოგჯერ კარიკატურული სახით არის წარმოჩენილი, 
როგორც მიამიტური და პოპულისტური მიდგომა, რომლის მიზანიც ის არის, რომ თავი 
კარგად გვაგრძნობინოს. ეს მოძრაობა გადამეტებულ აქცენტს პირად ბედნიერებაზე აკეთებს 
და, ამის სანაცვლოდ, ადამიანის გამოცდილებათა უფრო ფართო სპექტრს უგულებელყოფს. 
თუმცა, მას გარკვეული ღირებული ელემენტებიც აქვს და სხვა მიდგომებთან ერთად 
სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის პრაქტიკის ჩამოყალიბებაში საკუთარ 
როლს თამაშობს.

სამართალდამრღვევებთან მუშაობა იმ ადამიანების ჯგუფთან მუშაობას გულისხმობს, 
რომლებიც ისედაც სტიგმის მსხვერპლნი არიან და საკმაოდ ხშირად რთული სოციალური 
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და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა აქვთ. ისინი შეიძლება დამნაშავეები იყვნენ ჩადენილი 
ქმედების გამო, თუმცა სამართალდამრღვევთა უმეტესობაზე ვერ ვიტყვით, რომ მათ ბედნიერი, 
დამაკმაყოფილებელი ან პოზიტიური ცხოვრება აქვთ. ზოგი სამართალდამრღვევი საკუთარი 
დანაშაულებრივი ქმედების მეშვეობით სიამოვნებას, ძალაუფლებას და (ხშირად დროებით) 
გარკვეულ სიმდიდრესაც კი მოიპოვებს  და მათი როლიც სხვა სამართალდამრღვევების 
„შთაგონებაში“ სათანადოდ დასაფასებელია, მაგრამ ისინი მხოლოდ გამონაკლისებს 
წარმოადგენენ. რადგან ბევრი სამართალდამრღვევი ხშირად საკმაოდ შეზღუდულ 
და საკუთარი თავის დამაზიანებელ ცხოვრებას ეწევა, ალბათ ნებისმიერ რამეს უნდა 
მივესალმოთ, რასაც გარკვეული ცვლილების მოხდენა და დამატებითი შესაძლებლობების 
მოტანა შეუძლია მათთვის, მათი ოჯახებისა და მათი პოტენციური მსხვერპლებისთვის. რა 
თეორიას ან დოქტრინასაც არ უნდა მივდევდეთ სოციალურ მუშაობაში, გონივრულად არ 
მოვიქცევით, თუ ცვლილების ძალასა და ღირებულებას დავივიწყებთ. ცვლილებას, ასევე, 
შეგვიძლია ვუწოდოთ „იმედი, რომელიც ქმედებაშია გატარებული“.

პოზიტიური ფსიქოლოგია სოციალურ მუშაობაში „დეფიციტის მოდელის“ საპირისპიროა. 
დეფიციტის მოდელი კლიენტებს ისეთ ადამიანებად წარმოაჩენს, რომელთაც რაღაც 
„აკლიათ“. ეს შეიძლება იყოს განათლება, ფული, საკითხის არსში გარკვევის უნარი, 
შესაძლებლობა, საცხოვრებელი ან იმ პოტენციურ დეფიციტთა უზარმაზარი სპექტრიდან 
ნებისმიერი, რომელზე მუშაობაც სოციალური მუშაკის მიზანს წარმოადგენს. თუმცა, 
გონივრულია ვივარაუდოთ, რომ არც ერთი ადამიანი, სამართალდამრღვევი იქნება იგი თუ 
არა,  პრობლემების ნაზავი არ არის. ასევე, გონივრულია ვივარაუდოთ, რომ იმ პრობლემებს 
შორის, რომელიც კლიენტებს აქვს, მოიაზრება (ფიზიკური თუ გონებრივი) შესაძლებლობები 
და იმ დაწესებულებებისა და ადამიანების ხელმისაწვდომობაც, რომელთაც პოზიტიური 
ან სასარგებლო როლის შესრულება შეუძლიათ სამართალდამრღვევის ცხოვრებაში. თუმცა 
აღსანიშნავია, რომ ეს დაწესებულებები და ადამიანები შეიძლება ძალიან მცირე რაოდენობით 
იყვნენ წარმოდგენილნი.

პოზიტიური ფსიქოლოგიის პრაქტიკული გამოყენების ერთ-ერთი მაგალითია რესურსების 
რუკის შედგენის მეთოდი. ეს მშრალი, ტექნიკური ტერმინი მუშაობის იმ მეთოდს აღნიშნავს, 
რომელიც ბევრი გამოცდილი პრაქტიკოსის უნარებში თავისთავად მოიაზრება. თუმცა, 
როგორც გაცნობიერებული მეთოდი, იგი ხშირად არ ისწავლება და არც მისი ცოდნის შეფასება 
არ ხდება. ამ მეთოდის ძირითადი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ უბრალოდ „რუკაზე 
დავიტანოთ“, ჩამოვთვალოთ ან დიაგრამის სახით წარმოვაჩინოთ ის ფაქტორები, რომლებიც 
ყველაზე დიდ ზეგავლენას ახდენს სამართალდამრღვევზე და, ასევე, წარმოვაჩინოთ  ის 
რესურსები, რომლებზეც მას ხელი მიუწვდება.

ჩვეულებრივ, როცა სამართალდამრღვევებს ვხვდებით, ისინი, ძირითადად, კონკრეტული 
პრობლემის ან პრობლემათა ნაკრების სახით წარმოგვიდგებიან. ასე, მაგალითად, მაიკლმა, 
რომელიც 15 წლისაა, პირველად ჩაიდინა ქურდობა, კრიმინალური ბანდის წევრია და 
მშობლებთან კონფლიქტი აქვს. პრობლემაზე ორიენტირებული ეს მიდგომა თანამედროვე 
სოციალურ მუშაობას დიდწილად უდევს საფუძვლად. მას ის უპირატესობა აქვს, რომ იმ 
სფეროებს გამოყოფს, რომელთაც ჩვენი ყურადღება და რესურსები ესაჭიროება. წინამდებარე 
სახელმძღვანელოში ეს სფეროები თუ საკითხები უკვე შევაფასეთ და კრიმინოგენულ და 
არაკრიმინოგენულ საჭიროებად დავყავით. თუმცა, თავისთავად, პრობლემის/საჭიროების 
ასეთი ჩამოთვლით პიროვნება მხოლოდ პრობლემების, რისკებისა და სირთულეების 
ნაზავამდე შეიძლება დავიყვანოთ, რაც ჩვენი ჩარევით უნდა დავძლიოთ.

„დეზისტანსის თეორიით“ და მისი მხარდამჭერი კვლევებით შთაგონებულებმა 
საფუძვლიანად შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ როგორიც არ უნდა იყოს მაიკლი ამჟამად, ის 
25 წლის ასაკისთვის ან 25 წლის  შემდეგ უკვე შეცვლილი იქნება. ამ დროისთვის მაღალი 
სტატისტიკური ალბათობით, იგი საზოგადოების ზოგადად კანონმორჩილი, პროსოციალური 
წევრი გახდება. ასე რომ, კითხვა შემდეგში მდგომარეობს: როგორ დავეხმაროთ მაიკლს იმაში, 
რომ მივიდეს ამჟამინდელი მდგომარეობიდან იმ მდგომარეობამდე, რომელშიც ყველას 
გვინდა, რომ  იყოს?
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თუ ასაკობრივი მომწიფება ამ პროცესის ნაწილია, უბრალოდ ხომ არ დავსხდეთ და 
დაველოდოთ? ან თუ მაიკლის გაცნობას დროსა და მცდელობას არ დავაკლებთ, იქნებ 
შევძლოთ, ხელი შევუწყოთ მას, რომ თავად გააცნობიეროს, მისი ქცევის რა ასპექტები 
მიუთითებს მის მოუმწიფებლობაზე (ამისთვის მისთვის ქება არ უნდა დავიშუროთ და 
მის ქცევაზე ჩვენი უკუკავშირი მისთვის გასაგები ენით უნდა ავუხსნათ)? შეგვიძლია თუ 
არა მაიკლს მისი პოტენციური კრიმინალური იდენტობის ალტერნატივები შევთავაზოთ? 
შევძლებთ „მოვრწყათ ახალგაზრდა მცენარე“ „პოზიტიური ზრუნვით“, როგორც ჰუმანისტი 
ფსიქოლოგები ამბობენ, რათა მის უკეთ განვითარებას შევუწყოთ ხელი? ვისაც მოზარდი 
აღუზრდია, ან ამ ასაკში საკუთარი თავი ახსოვს, ნამდვილად დაგვეთანხმება, რომ ზემოთ 
ნათქვამი ადვილი საქმე არ არის! საინტერესოა, რომ როცა მოზარდები ყველაზე უარესად 
იქცევიან, ხშირად სწორედ ამ დროს არიან ისინი ყველაზე დაუცველები და ჩვენგან შექებასა 
და მოწონებას ყველაზე მეტად საჭიროებენ. ნათქვამია, რომ რთულად აღსაზრდელი 
მოზარდები გვიწვევენ, რათა დამოუკიდებლად გავუშვათ ისინი, თუმცა სინამდვილეში 
მხოლოდ ის უნდათ, რომ ხელი მაგრად ჩავჭიდოთ.

რესურსების რუკის შედგენა, რაც ხშირად დიაგრამის ან ჩამონათვალის სახით  ხორციელდება, 
იწყება სოციალური მუშაობის ჩვეული მეთოდით, კერძოდ: საჭიროების, რისკისა და 
პრობლემის შეფასებით. ტერმინი „კაპიტალი“ ამ მეთოდში სამართალდამრღვევის ცხოვრების 
დადებით თუ უარყოფით ელემენტებს აღნიშნავს (Mills, 2008 წ.).

ამ მეთოდში პირველი ნაბიჯია საჭიროებისა და პრობლემის შეფასება,  მათი უარყოფითი 
პიროვნული კაპიტალისა და უარყოფითი სოციალური კაპიტალის შემადგენელ ელემენტებად 
დაყოფა. მაშასადამე, მაიკლის „უარყოფითი პიროვნული კაპიტალის“ შემადგენელ 
ელემენტებად შეგვიძლია ჩავთვალოთ ძალაუფლების მქონეთა მიმართ უნდობლობა და 
ტენდენცია, იმპულსურად მოქცევა. უარყოფითი სოციალური კაპიტალის შემადგენელ 
ელემენტებად კი შეგვიძლია დავასახელოთ ანტისოციალური ბანდა, რომელთანაც მას 
ურთიერთობა აქვს და, ალბათ, თანაბრად დევიანტური ქცევის მქონე ძმაც.

აღნიშნულის საპირისპიროდ, შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ მაიკლს ჰყავს მზრუნველი 
მამა, შეწუხებული და, სანდო და ღირებული მეგობარი, რომელიც ბანდას არ ეკუთვნის და, 
ასევე, შეიძლება, შევამჩნიოთ, რომ მას მანქანის ხელოსნობის ნიჭი და მიდრეკილება აქვს. 
ჩამოთვლილი ელემენტები, რომლებიც მაიკლის დადებით პიროვნულ და სოციალურ 
კაპიტალს შეადგენს, სწორედ ის ნიადაგი გახდება, რომელშიც მისი მომავალი კანონმორჩილი 
ცხოვრება განვითარდება, როგორც ამას „დეზისტანსის“ თეორია გვეუბნება. მაშასადამე, 
ჩვენი საქმეა საჭიროების/პრობლემის გადასაჭრელად მუშაობა, მაგრამ, იმავდროულად, 
ნებისმიერი იმ დადებითი პიროვნული და სოციალური კაპიტალის გამოყენება, რის 
მოძიებასაც პიროვნებაში შევძლებთ.

სწორედ ამ ეტაპზე უნდა ვახსენოთ მაიკლის ცხოვრებაში დადებითი სოციალური კაპიტალის 
უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ელემენტი, რომელიც ყურადღებით უნდა განვიხილოთ: ეს 
არის სოციალური მუშაკი, ანუ თქვენ...

შემთხვევების დიდი რაოდენობისა და დატვირთული გრაფიკის გამო, სოციალურ მუშაკებს 
შეიძლება ვაპატიოთ, რომ სხვა თანამშრომლებივით გადაღლილებად და არასათანადოდ 
დაფასებულებად გრძნობენ თავს. ასეთ დროს, მარტივია, დაგავიწყდეს მთელი არსი იმისა, 
თუ რას ნიშნავს, იყო სოციალური მუშაკი.

სოციალური მუშაკი სოციალური მოვლენების ჩამწერი/აღმნუსხავი ან საქმის მწარმოებელი 
არ არის. მას ხელფასს იმიტომ არ უხდიან, რომ საკუთარი კლიენტების პიროვნული, 
ფსიქოლოგიური თუ ეკონომიკური პრობლემების ფართო სპექტრის შესახებ ჩანიშვნები 
გააკეთოს. სოციალური მუშაობა სოციალური დაკვირვება კი არ არის, არამედ სხვების 
ცხოვრებაში აქტიური და კონსტრუქციული სახით ჩარევას გულისხმობს.

მაშ, ჩვეულებრივ, რა „დადებითი სოციალური კაპიტალის“ შეთავაზება შეუძლიათ სოციალურ 
მუშაკებს? სოციალური მუშაობის სწავლებასა და პრაქტიკას საფუძვლად ძირეული უნარებისა 
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და ღირებულებების სპექტრი უდევს, რომელიც ინდივიდუალური სოციალური მუშაკის 
კონკრეტულ პიროვნულ თვისებებსა და რწმენათა სისტემაზე არ არის დამოკიდებული. 
სრულიად სუბიექტურ და მოკლე ჩამონათვალში შემდეგი პუნქტები შეიძლება შევიყვანოთ: 
მოთმინება, ემპათია, ტოლერანტობა და სოციალური სამართლიანობის შეგრძნება. ასევე, 
ჩამოთვლილ ლიბერალურ ღირებულებებს ისეთი თვისებები შეგვიძლია დავუმატოთ, 
როგორიცაა: პუნქტუალობა, თვითკონტროლი, სანდოობა, პატიოსნება და, საჭიროების 
შემთხვევაში, მკაფიო საზღვრების დაწესების უნარი. ეს თვისებები შეიძლება იყოს იშვიათი 
ან არარეგულარული ხასიათის მქონე, ან სრულიადაც არ არსებობდეს ჩვენი კლიენტების 
ჯგუფში შემავალი ადამიანების ცხოვრებაში.

თუ  ერთმანეთს შევადარებთ მაიკლის რესურსების რუკას, რომელიც თავდაპირველად 
შევადგინეთ და რუკას, რომელსაც მოგვიანებით უფრო სრულყოფილი სახე მივეცით, ვნახავთ, 
რომ თავდაპირველი ვერსია პრობლემებზე და დეფიციტზეა ორიენტირებული, ბოლო კი – 
შესაძლებლობებსა და რესურსებს გვთავაზობს.

ჩვენ მიერ ადრე განხილული მრავალუწყებრივი, თანამშრომლობითი მუშაობის მოდელებს 
თუ გავიხსენებთ, შეგვიძლია, შევადგინოთ რესურსების რუკის გამოყენებით მაიკლთან 
მუშაობის გეგმა, რომელიც მისი და მისი ოჯახის რესურსებს და, ასევე, კვალიფიციური 
სოციალური მუშაკის პიროვნულ და პროფესიულ რესურსებსაც გაითვალისწინებს.

მოგვიანებით ამ კურსის ფარგლებში მეთოდების შესახებ ნაწილში განვიხილავთ პრობლემის 
გადაწყვეტაზე ორიენტირებული ხანმოკლე თერაპიის მეთოდს, რომელიც რესურსების 
რუკასთან ერთად სრულყოფილი შეფასების წარმოების საშუალებას მოგვცემს.

ამ ეტაპზე აქამდე განხილული საკითხების საფუძველზე შეგვიძლია, სოციალური მუშაკის/
პრობაციის ოფიცრის სხვადასხვა განსხვავებული როლის თაობაზე ვისაუბროთ. მაგალითად, 
რესურსების რუკის შედგენისას, სოციალური მუშაკი მენტორია, კლიენტს შესაძლებლობებს 
სთავაზობს და მისი ცხოვრების ზოგჯერ გაფანტულ და ფრაგმენტულ ნაწილებს აგროვებს, 
რათა მას უკეთესი ცხოვრების შენებაში დაეხმაროს. ამის მსგავსად, როცა „დანაშაულის 
ჩადენისგან თავის შეკავებაა“ მთავარი სახელმძღვანელო პრინციპი, სოციალური მუშაკი კარგი 
მსმენელია, რომელიც კლიენტის ცხოვრების ცალკეულ, ზოგჯერ ურთიერთსაპირისპირო 
ნაწილებს აკავშირებს კლიენტის მიერ განცდილი და მოყოლილი ცხოვრების ისტორიის 
საფუძველზე. ამით იგი სამართალდამრღვევს დანაშაულებრივი ქცევის შეწყვეტაში ეხმარება.

თუმცა აღსანიშნავია, რომ უფრო საშიშ სამართალდამრღვევებთან მუშაობისას, სოციალური 
მუშაკის როლი ზემოთ აღნიშნულ ელემენტებთან ერთად მისი ქცევისა და ადგილსამყოფელის 
მონიტორინგის ძალიან მკაფიო ვალდებულებასაც მოიცავს. ეს განსხვავებული აქცენტი 
უბრალო დეტალი კი არ არის, არამედ სამართალდამრღვევებთან სოციალურ მუშაობაში 
ტრადიციული დასავლეთ ევროპული ლიბერალური მიდგომის – „მხარდაჭერა, დახმარება 
და რჩევის მიცემა“ – ძალიან მნიშვნელოვანი თანამედროვე ცვლილებაა. სახელმძღვანელოს 
დასაწყისში ვახსენეთ, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სხვადასხვა სისტემა 
რამდენიმე მოდელიდან გადმოღებულ კონცეფციას აერთიანებს. აქედან გამომდინარე, 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების იმ სისტემებს, რომლებშიც სოციალური 
მუშაკები სამართალდამრღვევებთან მუშაობენ, სხვადასხვა მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეს 
სოციალური მუშაკის მიერ შესასრულებელი როლის მიმართ. სახელმძღვანელოს მომდევნო 
თავში რისკის განხილვაზე გადავალთ, რაც სისხლის სამართლის სფეროში სოციალური 
მუშაობის პრატიკაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია.
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თავი 4 
სოციალური მუშაკი, სამართალდამრღვევი და სისტემა (1): 

რისკი და სოციალური სამუშაო

ენდრიუ ბერნჰარდტი
ლექტორი სოციალურ მუშაობაში, გაერთიანებული სამეფო

პრევენცია, განრიდება, მედიაცია – სამართალდამრღვევი, დაზარალებული და თემი/
საზოგადოება 

რისკის შეფასებაზე და საზოგადოების დაცვაზე აქცენტის გაკეთებამ, რაც გაერთიანებულ 
სამეფოში ბოლო 20 წლის მანძილზე დომინირებდა  სამართალდამრღვევებთან მუშაობის 
დროს, პრობაციის სამსახურისა და მისი პერსონალის როლებში დიდი ცვლილება 
გამოიწვია. შესაძლოა, სწორედ აქცენტებზე ფუნდამენტური ცვლილება  ვლინდება 
სოციალურ სამუშაოსთან პირველადი კონტაქტის მომენტიდან,   როცა თანამედროვე კარგად 
მომზადებული პრობაციის ოფიცრის  „სენსიტიური ანტენები“ კარგად არის მომართული 
იმაზე, რომ შეაფასოს ზიანის რისკისა და დანაშაულის ხელმეორედ ჩადენის ალბათობასთან 
დაკავშირებული საკითხები  და პრიორიტეტი მიანიჭოს სწორედ ამ საკითხებს ნაცვლად  
„კლიენტის საჭიროებებისა“. 

გაერთიანებულ სამეფოში კანონსა და პოლიტიკაში შეტანილმა ცვლილებებმა პრობაციის 
პერსონალს უბიძგა  ყურადღების ფოკურისება, ძირითადად,  ციხიდან ზედამხედველობის 
ქვეშ გათავისუფლებულ პატიმრებზე მოეხდინათ. ეს ჯგუფი განმარტების მიხედვით, 
ზოგადად, წარმოადგენს მაღალი რისკის მატარებელ ჯგუფს, რის გამოც რესურსები და 
ენერგია გამოთავისუფლებულ იქნა იმ სამართალდამრღვევთა ჯგუფებისგან, რომლებიც 
დაბალი რისკის მატარებლებად ითვლებიან.  ეს ცნობილია, როგორც პრინციპი: „რესურსები 
მიჰყვება რისკს“ და იწვევს პრევენციის გარშემო სერიოზული საკითხების წამოჭრას, ვინაიდან 
არსებობს მოსაზრება, რომ რესურსების ადრეულად მიმართვა დაბალი რისკის მატარებელ 
ჯგუფებზე ხელს უშლის მოგვიანებით მათ მაღალი რისკის მატარებლებად გადაქცევაში. 

ასევე, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული დამატებითი პრაქტიკული ფაქტორი: სისხლის 
სამართლის სხვადასხვა სისტემას შესაძლებელია ჰქონდეს არა მხოლოდ სხვადასხვა 
პრიორიტეტი, არამედ ძალზე განსხვავებული ბიუჯეტი და დატვირთვა. იმის მიხედვით, თუ 
რამდენად სპეციალიზებულია გაერთიანებულ სამეფოში პრობაციის ოფიცერი, მისი სამუშაო 
დატვირთვა შეიძლება მერყეობდეს მცირე 20 შემთხვევიდან (მაღალ სპეციალიზებულ 
ერთეულში) 80 ან 90 შემთხვევამდე, საშუალოდ 40-დან 60 შემთხვევამდე. თუმცა, რუსეთში და 
სხვა ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში იშვიათობას არ წარმოადგენს პრობაციის ოფიცრის/
სოციალური მუშაკის სამუშაო  შემთხვევათა რაოდენობა რამდენიმე ასეულს მოიცავდეს. 

პრაქტიკულ ცხოვრებაში ასეთი მაღალი რაოდენობის შემთხვევათა სუპერვიზიაზე 
პასუხისმგებლობა ხელს უშლის მაღალი ინტენსივობით საქმის მართვაში ჩართვას, 
რაც  ტრადიციულად იყო დაკავშირებული სოციალური მუშაობის პრაქტიკასთან.  ასეთ 
სიტუაციებში ოფიცერს/სოციალურ მუშაკს ხშირად  მხოლოდ ზერელე შეფასებისა და 
ინტერვენციის განხორციელება შეუძლია. სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის 
სამუშაო მეთოდების განხილვისას არსებითი მნიშვნელობა აქვს აღიარებულ იქნეს, რომ 
ზოგიერთ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში, სადაც რეალობა ძალიან 
მძიმეა, სოციალური სამუშაოს ნებისმიერი ტიპის მეთოდების პრაქტიკულად გამოყენების 
შესაძლებლობები ძალიან შეზღუდულია. ასე რომ, რისი გაკეთება შეიძლება?

ვთქვათ, სოციალური მუშაკი/პრობაციის ოფიცერი აწარმოებს სოციალურ სამუშაოს თუნდაც 
რაღაც ფორმით და არა - მხოლოდ საქმეებს ფორმალურად, მაგალითად: პრობაციონერების 
დასწრების აღრიცხვას და აკეთებს კიდევ ცოტათი  უფრო მეტს, ჩვენ ვდგავართ მთავარი 
კითხვის წინაშე: რას მოელის კონკრეტული სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
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სისტემა პრობაციის ოფიცრისა და სოციალური მუშაკისგან? როგორც კი ამ კითხვას ნათლად 
გავცემთ პასუხს, ჩვენ შევძლებთ ყურადღება მივაქციოთ შემთხვევათა საკმაოდ მაღალ და 
შემაშინებელ  რაოდენობას. მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში, სადაც რისკის შეფასება 
და საზოგადოების დაცვა პრიორიტეტს წარმოადგენს, დიდი რაოდენობის შემთხვევები 
დახარისხებულია ზიანის მიყენების ალბათობისა და რისკის დონის მიხედვით – მაღალი, 
საშუალო და დაბალი რისკის შემცველი საქმეები. შესაბამისად, არსებული დრო და 
რესურსები, ძირითადად, ფოკუსირებულია მაღალი და საშუალო რისკის შემცველ ჯგუფებზე. 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემამ, რომელიც უფრო დიდ აქცენტს აკეთებს 
იმაზე, რასაც ჩვენ შეიძლება ვუწოდოთ ტრადიციული სოციალური სამუშაო, შესაძლოა 
ანალოგიურად შეაფასოს შემთხვევები სამართალდამრღვევების სხვადასხვა საჭიროების 
მიხედვით. შესაბამისად,  პრიორიტეტი მიანიჭოს მათ, რომლებთან დაკავშირებითაც 
ყველაზე დიდი საჭიროება იკვეთება. ამის შემდეგ ისმება კითხვა, თუ რა საჭიროებას უნდა 
მივხედოთ.  გაერთიანებულ სამეფოში 1980-იან წლებამდე  სამართალდამრღვევთა საჭიროება 
რესურსების თვალსაზრისით არ გამოირჩეოდა სოციალური სამუშაოს სხვა კლიენტების 
საჭიროებისგან: სამართალდამრღვევს, რომელსაც ჰქონდა ნარკოტიკების მოხმარებასთან 
დაკავშირებული პრობლემები, ეპყრობოდნენ ასე თუ ისე იგივე ინტენსივობით, როგორც 
მომსახურების სხვა მიმღებს. თუმცა, რისკის შემცირებაზე აქცენტის გაკეთებასთან ერთად 
მოხდა აქცენტირება იმ საჭიროებებსა და საკითხებზე, რომლებიც   განსაკუთრებულად 
კრიმინოგენულად მიიჩნეოდა. მოსალოდნელი იყო,  რომ სამართალდამრღვევი, რომელსაც 
ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდა, რაც  მისი დანაშაულებრივი ქცევის 
მთავარ ელემენტად მიიჩნეოდა, გამხდარიყო უფრო მეტი ინტერვენციის (და, სავარაუდოდ, 
ჩარევის) მიმღები. ვინაიდან, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის ხასიათი 
შეიცვალა, ასევე, შეიცვალა რესურსებისა და „წინა ხაზზე“  მომუშავეთა მიმართულებაც – 
რესურსებმა დაიწყო რისკებზე გაყოლა (Robinson, 1995).

იმის თქმა გვინდა, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მომუშავე 
ნებისმიერი სოციალური მუშაკისთვის არსებობს საჭიროება, დასვას „ძირითადი კითხვები,“ 
რათა გაარკვიოს რა მიიჩნევა მათი სამუშაოს არსად. რა თქმა უნდა, შემთხვევების დიდი 
რაოდენობიდან გამომდინარე მაღალი დატვირთვა შეიძლება  იყოს შემაშინებელი და 
დამქანცავი, თუ ნათლად არ იქნება  გასაგები, რა წარმოადგენს კონკრეტული სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის პრიორიტეტებს და რა მოლოდინი არსებობს 
თითოეული სოციალური მუშაკის/პრობაციის ოფიცრის მიმართ. სხვა შემთხვევაში რთული 
სამუშაო გადაიქცევა ნამდვილად შეუსრულებლად. პრაქტიკულ დონეზე ეს იდეები 
მჟღავნდება შეფასების პროცესში – ეს საკითხი ამ კურსში კიდევ ერთხელ  მეთოდების 
სექციაში შეგვხვდება. ვინაიდან, ეს არის მომენტი, როდესაც ხდება ინფორმაციის შეგროვება 
და ჩვენს პრიორიტეტებზე დაყრდნობით (რომელიც, რა თქმა უნდა, ასახავს იმ სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის პრიორიტეტებს, რომელშიც ჩვენ ვმუშაობთ)  
მომავალი სამუშაოს დაგეგმვა. 

ჩვენ ამ კურსში უკვე მიმოვიხილეთ ძირითადი საფუძვლები და  სხვადასხვაგვარი  იდეა 
და თეორია. ახლა  შეგვიძლია  ამ „სოციალური სამუშაოს პოზიტიურ კაპიტალზე“ 
დაყრდნობით  ზოგი იდეის უფრო ღრმად გამოკვლევა, რასაც ვიწყებთ ძალიან მარტივი 
კითხვით: როგორ უნდა ვიმუშაოთ სამართალდამრღვევებთან? ამ კითხვაზე პასუხია ის, 
რომ სამართალდამრღვევებთან  მუშაობის ბევრი გზა არსებობს - რასაც ჩვენ ვაკეთებთ,  
გადაწყვეტილებების მიღებაა. შემდეგ თავში ჩვენ განვიხილავთ სამართალდამრღვევებთან 
მუშაობის ინოვაციურ მეთოდებს, რასაც დავიწყებთ მსგავსი საკითხების ერთად თავმოყრით: 
მრავალუწყებრივი მუშაობა, იარლიყების მიკვრა, განრიდება სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემაში და სისტემისგან და მედიაცია.

მრავალი კრიმინოგენული და სოციალური სამუშაო მართლმსაჯულების სისტემაში ეყრდნობა 
დამნაშავის „მოგზაურობას“ დანაშაულის სამყაროში და მის შესაძლო უკან დაბრუნებას. 
ეს კი იწყება დამნაშავის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემასთან პირველი 
კონტაქტიდან  და მოიცავს:  დაპატიმრებას, სასამართლოს, განაჩენს, დასჯას და, შემდეგ, 
შესაძლოა, რეაბილიტაციასაც.
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თუმცა, მე-20-ე საუკუნის ბოლოს სამართალდამრღვევებთან, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა 
სამართალდამრღვევებთან,  მუშაობამ  კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა, თუ რამდენად ახერხებდა 
თავად სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა დანაშაულებრივი ქცევის მართვას 
ყველაზე ეფექტური ან სოციალურად კონსტრუქციული მეთოდებით. 

თავის დროზე ეს იდეები იპოვის ფორმას დასავლური (ფართოდ გაერთიანებულ სამეფოსა 
და ჩრდილოეთ ამერიკაში) სისხლის სამართლის სისტემაში კრიმინოლოგიური აზროვნების 
ორი დამატებითი მიმართულების განვითარების სახით: პრევენცია და განრიდება. ასევე, 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ორივე ცნება აშკარად ეწინააღმდეგება დანაშაულებრივი 
ქცევის  მკაცრ ბიოლოგიურ-დეტერმინისტულ განმარტებას. რატომ უნდა განვახორციელოთ 
ინტერვენცია  ნებისმიერ სამართალდამრღვევთან, თუ მათი გენები და სხვა ბიოლოგიური 
ბუნება მიუთითებს იმაზე, რომ ისინი წინასწარ არიან განწირულნი დაარღვიონ კანონი? 

როგორც აქამდე უკვე ვნახეთ, მოიძებნა მრავალი სოციოკულტურული ახსნა, რომელიც ხაზს 
უსვამს ეკონომიკის, სიღარიბის, განათლებისა და სხვა ფაქტორებს (და რომელსაც შეგვიძლია 
თავისუფლად ვუწოდოთ ,,გარემო“), რომლებიც მთავარ როლს ასრულებს დანაშაულებრივი 
ქცევის სტიმულირებაში.  იმას, რასაც ჩვენ ახლა  ქცევას ვუწოდებთ  და კიდევ - პირად თვისებებს 
ადრე  „მორალური თვისების“ სათაურის ქვეშ აერთიანებდნენ. როგორც  გაერთიანებული 
სამეფოს პრობაციის სამსახურის განვითარებისას ვიხილეთ, მე-19 საუკუნის ბოლოსა და 
მე-20 საუკუნის დასაწყისში არსებობდა შეუვალი რწმენა, რომ რომელიმე  რელიგიური, 
საქველმოქმედო ან  სოციალური კეთილდღეობის ორგანო შეიძლებოდა დახმარებოდა, 
გამოესწორებინა ან განერიდებინა სამართალდამრღვევი „დანაშაულებრივი ცხოვრებისგან“ 
(The Guardian, 2007).

ინტერვენცია მიმართული იყო დამნაშავის მორალური თვისებების გაუმჯობესებაში 
დახმარებისკენ,  რათა ის გამხდარიყო „რესპექტაბელური“ საზოგადოების  ნაწილი. თუმცა, 
ეს შეხედულება მალე გამოწვევების წინაშე დადგა. 

 ემილ დურკეიმის (Emile Durkheim) ნაშრომებმა მე-19 საუკუნის დასასრულს ხაზი 
გაუსვა სოციალური კავშირისა და კუთვნილების  მნიშვნელობას ჩვეული მორალური 
თვისებების საწინააღმდეგოდ  ქცევის განვითარებასთან მიმართებაში. სოციალური გარემოს 
მნიშვნელობით გატაცებამ და მის მიმართ ცნობიერების მომატებულმა ზრდამ საბოლოოდ 
დაამკვიდრა აზრი, რომ სოციალური გარემოს შეცვლითა და გამოსწორებით შესაძლებელია 
ზემოქმედების მოხდენა დანაშაულის დონეზე. ამ იდეებმა დაიწყეს შეღწევა ისეთ 
განსხვავებულ სფეროებში, როგორიცაა: ქალაქის დაგეგმარება, არქიტექტურა, ეკონომიკა, 
სოციალური პოლიტიკა და განათლება.  სოციალურ სამუშაოში შემოთავაზებულ იქნა, 
რომ პიროვნულ დონეზე  არსებული სოციალური პირობებისა და სამართალდამრღვევის 
ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებზე მუშაობას ჰქონდეს  პოტენციალი, შეამციროს დანაშული 
და მასთან დაკავშირებული რისკები.  ეს იდეები, რომლებიც ხშირად ვიქტორიანული 
ფილანტროპიიდან იღებს სათავეს, სოციალისტურ და ლიბერალურ პოლიტიკურ 
შეხედულებებთან დაკავშირების შედეგად გადაიქცა სოციალური და საკანონმდებლო 
ცვლილებების ძლიერ ძალად.

ამ იდეების ზრდისა და მათი სოციალურ სამუშაოზე ზეგავლენის  მოხდენის ყველაზე ნათელი 
მაგალითები შეგვიძლია ვიხილოთ მე-20 საუკუნეში თანამედროვე ინდუსტრიალიზებულ 
ქვეყნებში ახალგაზრდებთან მუშაობისას. 1907 წელს ლორდ ბადენ-პაუელის (Lord Baden-
Powell) დროს, გაერთიანებულ სამეფოში მსოფლიო სკაუტების მოძრაობის ზრდიდან 
მოყოლებული, ახალგაზრდული კლუბებისა და მთელი რიგი მეორე მსოფლიო ომის 
ახალგაზრდული პროექტების განვითარებით დამთავრებული, შეიძლება გამომჟღავნებულ 
იქნეს, რომ ცხადად არსებობდა რწმენა, რომლის მიხედვითაც გააზრებული საქმიანობის 
გარეშე ახალგაზრდები მიდრეკილნი იქნებოდნენ ცუდი ქცევისკენ და დანაშაულისკენაც 
კი.  ეს შეიძლება შეჯამებულ იქნეს ინგლისურ ფრაზაში ,,უსაქმური ხელების საქმეს ეშმაკი 
აკეთებს“, რომელსაც აშკარად დაჰკრავს  მორალური და რელიგიური ელფერი.
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„გააზრებულ საქმიანობას“, რომელიც, თავის მხრივ, უკვე საყურადღებო იყო, მიიჩნევდნენ  
ახალგაზრდებში დანაშაულის პრევენციის უფრო ფართო სქემის ნაწილად. თუმცა, ასეთ 
კონცეფციას ჯერ კიდევ ესაჭიროებოდა მიეღო ფორმა ახალგაზრდებისა და სისხლის 
სამართლის სისტემაში.  ახალგაზრდა ადამიანებთან მუშაობის ყველაზე დიდი სტიმული 
გაჩნდა დემოგრაფიულ ცვლილებასთან ერთად. ეს გამოწვეული იყო  თავდაპირველად 
მეორე მსოფლიო ომით,  მას შემდეგ კი - 1950-იან წლებში აშშ-სა და მოგვიანებით დასავლეთ 
ევროპაში,  თინეიჯერის ე.წ. „აღმოჩენის“ შედეგად. 

კოენმა (Cohen) მედიის გაშმაგების შესახებ თავის ნაშრომში,  ფაქტობრივად, ჩვენ მიერ უკვე 
განხილული რამდენიმე პირველი მორალური პანიკა აღწერა, რომელიც, როგორც ჩანს,  
თინეიჯერების საკითხის გარშემო წარმოიშვა. გარდა ამისა, აღწერა ის შესაძლო საშიშროებაც, 
რომელსაც  ის ადრეულ 1960-იან წლებში წარმოადგენდა (Cohen, 2002).

მას შემდეგ მრავალ თანამედროვე ქვეყანაში ვითარდება  სახელმწიფოს მიერ  ოფიციალურად  
დაფინანსებული ახალგაზრდებთან მუშაობის პროცესი, რომელიც სხვადასხვა ფორმას 
იღებს, მათ შორის, ტრადიციული საქმიანობების ფორმას. ეს არის: განათლება, სპორტი, 
გარესპორტული და/ან სარეკრეაციო აქტივობები და სხვა; ასევე, ვითარდება  ერთ კონკრეტულ 
საკითხზე ფოკუსირებული ისეთი სამუშაო პროცესი,   როგორიცაა, მაგალითად, აქცენტი 
ბანდებთან მუშაობაზე ამჟამინდელ გაერთიანებულ სამეფოში.

ამ აქტივობებს შეიძლება ვუწოდოთ როგორც დანაშაულის პრევენციისადმი მიმართული 
სამუშაო, ასევე განრიდება, რადგან ახალგაზრდებთან მუშაობის მიზანია, მათ დანაშაულებრივ 
ქმედებაში ჩართულობას ხელი შეუშალოს   და  ისინი ააცილოს სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემასთან ნებისმიერ კონტაქტს.

დავუბრუნდეთ უკვე განხილულ „ნიუ-იორკის ექსპერიმენტს“,  რომლის  ფარგლებში 
ჩატარებული სამუშაოს გარკვეული ნაწილი  მოიცავდა პირდაპირ განრიდებას 
თინეიჯერებთან.  საუკეთესო და აზრიანი კომბინაცია აღმოჩნდა სამიზნე ჯგუფად ბანდის 
ლიდერების შერჩევა და მათთვის ისეთი აქტივობების შეთავაზება, რომელიც ითვლებოდა 
,,საკაიფოდ“ ან ღირებულად, მისაღებად დღის ან ღამის იმ მონაკვეთებში, როდესაც 
დანაშაულებრივი ქმედებების ჩადენის პიკია. ეს კი ზოგ პოტენციურ სამართალდამრღვევს 
წარმატებით ეხმარებოდა, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
მოხვედრისგან თავი დაეღწია.

მაგალითად,  1980-იანი წლების შუა ხანებში ამერიკაში შუაღამის კალათბურთის ლიგამ 
დაიწყო ფუნქციონირება.  ძირითადი პირობები, რომლით უზრუნველყოფაც საჭირო გახდა, 
იყო მხოლოდ მიწის ნაკვეთი, კალათბურთის ბურთი, განათება, რამდენიმე მოხალისე 
და უფასო უალკოჰოლო სასმელებით მომარაგება. ეს ლიგები იქცნენ კარიბჭეებად ან 
ხელმისაწვდომ პუნქტებად, რომელთა საშუალებითაც  ლიგაში მონაწილეობის მიმღებ პირებს 
შესაძლებლობა ეძლეოდათ ჩაწერილიყვნენ მთელ რიგ დამატებით მომსახურებებზე: წერა-
კითხვის სწავლება, CV-ის შედგენა, სმასთან ან ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული 
პრობლემების მქონე პირებისთვის რჩევების მიცემა და სხვ.  ლიგები ამჟამად უკვე  ევროპაშიც 
გავრცელდა და მათ სპონსორობას უწევენ დიდი კომპანიები, ხოლო პატრონაჟს –  წამყვანი 
სპორტსმენები (Berman, 2012). რა თქმა უნდა, იდეა არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ 
კალათბურთით ან სხვა ახალგაზრდა მამაკაცებისთვის პოპულარული ტრადიციული 
აქტივობებით, თუმცა საკითხავია, რამდენად შეიძლება ამ ტიპის სამუშაოს ჩატარება 
ახალგაზრდა სამართალდამრღვევი ქალებისთვის.

ეს პროექტები შეიძლება მივიჩნიოთ გარკვეული ფორმის  „კულტურულ ჩანაცვლებად“, 
რომელშიც ღირებულებები და ქცევები, რაც  დანაშაულებრივ სუბკულტურასთან 
ასოცირდება,  ჩანაცვლებულია პროსოციალური, ჯანსაღი და სოციალურად კონსტრუქციული 
სუბკულტურით. კულტურული ღირებულებები  ფართო გაგებით და უფრო კონკრეტულად 
კი  სუბკულტურების ღირებულებები,  ხსნის   სამართალდამრღვევებთან მუშაობის  არსებით 
ნაწილს. ეს კვლევის დიდი სფეროა, თუმცა, ამჯერად, ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ თავად 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის სუბკულტურის ზეგავლენის საკითხი. 
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ერთი შეხედვით, ეს შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ. ბოლოს და ბოლოს, სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა ნებისმირ ქვეყანაში გამიზნულია იმისთვის, 
რომ იყოს პროსოციალური და მხარს უჭერდეს ფართო საზოგადოების  ღირებულებებს. 
შესაბამისად, ეს სისტემები, რომლებიც შექმნილია კანონის მხარდასაჭერად, უნდა ქმნიდეს 
და მხარს უჭერდეს პროსოციალურ, მისაღებ დამოკიდებულებებსა და ქცევებს. თუმცა, 
რამდენიმე კრიმინალისტმა კრიტიკულად განიხილა პროცესიც, რომელსაც  ადგილი  აქვს 
და შედეგიც, რომელსაც ადამიანის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
მოხვედრის შემთხვევაში  ვიღებთ.

მოდით, წარმოვიდგინოთ თანამედროვე სისხლის სამართლის სიტემა, რომელიც 
დამყარებულია შეთანხმებული კანონის სამართლიანობის კარგად ცნობილ ცნებებზე, 
ორივეს - დამნაშავისა და დაზარალებულის უფლებებზე  და სოციალურ სამართლიანობაზე, 
ზრუნვაზე. სისტემაში შედის 15 წლის ბიჭი მაიკლი, რომელმაც პირველად ჩაიდინა დანაშაული 
- მძიმე ქურდობა თავის მეგობრებთან ერთად, რომლებიც უკვე არიან ნასამართლევი მსგავსი 
დანაშაულებისთვის. მისი მშობლები ძალიან შეწუხებულნი არიან, რადგან მათი შვილი  
კრიმინალურ დაჯგუფებაში გაერია. 

 საწყის წერტილად ავიღოთ შეთანხმებული შეხედულება, რომ ეს ქურდობა შედარებით 
სერიოზული დანაშაულია და იმსახურებს გასამართლებას.  ჩვენ არ გვაქვს არჩევანი, რომ 
მოვხსნათ ბრალი და კარგად ვიცით, რომ ადგილობრივი საზოგადოებაც და დაზარალებულიც  
სამართლიან განაჩენს მოითხოვს. მაიკლს აპატიმრებენ და ბრალს უყენებენ. წესისამებრ, 
ის თავს იცავს, მაგრამ მაინც ცნობენ სამართალდამრღვევად. შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ 
იარლიყის მიკვრის სტიგმა შეაჩერებს მაიკლს მომავალში დანაშაულის ჩადენისგან. 
ნებისმიერი სასჯელი, რომელსაც მიუსჯიან, მხოლოდ განამტკიცებს  აზრს, რომ საზოგადოება 
გმობს მის საქციელს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემამ შეასრულა თავისი დანიშნულება.

თუმცა, თუ მხედველობაში მივიღებთ იმ ფაქტს, რომ მაიკლი პიროვნებად ყალიბდება სწორედ 
თინეიჯერობის ასაკში, რამდენად შეიძლება დამნაშავის იარლიყმა იქონიოს მასზე  გავლენა? 
მაიკლი, რომელსაც ამ მომენტამდე ნასამართლობის ისტორია არ ჰქონდა, ახლა უკვე თავისი 
ოჯახის, თემისა და მართლმსაჯულების სისტემის თვალში არის სამართალდამრღვევი.  

ჰოვარდ ბეკერის (Howard Becker), დევიდ მათზას (David Matza), ირვინგ გოფმანისა (Irving 
Goffman) და სხვების  მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი წლების ნამუშევარი მიუთითებს 
სულ სხვა შესაძლო შედეგზე. „იარლიყის მიკვრის თეორიის“ სახელით ცნობილ ნაშრომში 
წარმოშობილი იდეების მიხედვით შესაძლებელია, რომ მას შემდეგ, რაც ადამიანს მიეკვრება 
დამნაშავის იარლიყი, საზოგადოება მას  სხვაგვარად მოეპყროს (n.b. იარლიყის მიკვრის 
თეორია, ასევე, ვრცელდება ბევრ სხვა სოციალურ ჯგუფზე:  ფსიქიკურად დაავადებულ 
პირებზე, სექსუალურ და რელიგიურ უმცირესობებზე და სხვ.). იარლიყმიკრული ადამიანი 
ფიქრობს, რომ მას ნაწილობრივ მაინც აქვს მიკრული იარლიყი, რაც, თავის მხრივ, გავლენას 
ახდენს მის მიერ საკუთარი თავის აღქმაზე, ასევე, მის ცხოვრებისეულ შანსებზე (Becker, 1963).

ასე რომ, შეგვიძლია ვივარაუდოთ: მაიკლი, რომელსაც მიაკრეს დამნაშავის იარლიყი და 
ამით მას გადასცეს იდენტურობა  (სოციალურად მიუღებელი იდენტურობა), დაიწყებს მის 
,,გათავისებას“ და, შესაძლოა, სისრულეში მოყვანასაც კი. 

აშკარაა, რომ ბრალდებულობამ და სამართალდამრღვევთან გაიგივებამ, შესაძლებელია, 
გარკვეული როლი ითამაშოს მაიკლის, ოჯახისა და რამდენიმე მისი  თანატოლის მიმართ 
სოციალური მიმღებლობიდან გამოძევების საქმეში. ეს  მაშინ, როდესაც მისი ბანდისთვის 
მაიკლის სამართალდამრღვევობა (ანუ ის, რაც აკავშირებს მათ ერთმანეთთან)  ინკლუზიურ 
და ერთობ მისაღებ იდენტურობას წარმოადგენს. მხედველობაშია მისაღები ის ფაქტიც, რომ  
საზოგადოების უმრავლესობაში  „სამართალდამრღვევი“ არის იარლიყი, რომელსაც ადამიანი 
სიცოცხლის ბოლომდე ატარებს. 

ეს უნებლიე იარლიყი, ყველა თავისი უარყოფითი შედეგით, კრიმინოლოგიური და აკადემიური 
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დებატების საგანს წარმოადგენს. შედეგად წარმოიშვა მთელი რიგი იდეები განრიდების 
ცნების ირგვლივ, ამოქმედდა პროცედურები და ინსტიტუციები, რომლებიც განკუთვნილია, 
პირველ რიგში, დანაშაულის ჩამდენისა თუ სამართალდამრღვევად გადაქცევის კანდიდატის 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემისგან განრიდებისათვის.  

განრიდების იდეამ შეაღწია ევროპისა თუ სხვა ქვეყნების სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემებში  და დაეხმარა პოლიტიკისა და ახალი პრაქტიკის შექმნაში. 
მას შემდეგ  ახალგაზრდული და სოციალური მუშაობის სფეროების ნაწილი მზარდი  გახდა.

,,იარლიყის მიკვრის“ თეორიისა და თვით იდენტიფიკაციის  შექმნის გარშემო იდეების  
განვითარების  შემდეგ  მხოლოდ პოსტმოდერნისტულ პერიოდში –  მე-20 სააუკუნის 
ბოლოს მოხდა თავად სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის დანახვა 
პოტენციურად უარყოფით ძალად.  ეს იყო სისტემა, რომელსაც შეეძლო შეექმნა პროცესი, 
რომელშიც დანაშაულებრივი ქცევა მყარდებოდა და ხალისდებოდა.  მაგალითად, მაშინ 
როცა ციხეები შეიძლება გამართლებული იყოს, როგორც დანაშაულებრივი ქმედების 
უხეში, მაგრამ ეფექტური შემბოჭველი, ბევრმა ისიც შეამჩნია, რომ  შეიძლება მათი 
„დანაშაულის უნივერსიტეტებად“ დახასიათებაც.  ეს არ არის გამოწვეული მხოლოდ იმ 
პოტენციალით, რომელიც საშუალებას აძლევს  სამართალდამრღვევებს, გაცვალონ იდეები 
და, შესაბამისად, ისწავლონ ერთმანეთისგან. ანტისოციალური დამოკიდებულება, რომელმაც 
სამართალდამრღვევი ციხემდე მიიყვანა, შესაძლებელია, წახალისებულ  და მხარდაჭერილ 
იქნეს ციხის შიგნით „კრიმინალური სუბკულტურის“ მიერ. 

ასევე, გამოითქვა მოსაზრება, რომ თავად სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
შესვლა შეიძლება იყოს დამნაშავის კრიმინალიზაციის ძლიერი საშუალება.  როგორც უკვე 
აღვნიშნეთ, „სამართალდამრღვევი“ არის სიცოცხლის განმავლობაში მიკრული იარლიყი. 
ბოლოსდაბოლოს,  „ერთხელ სამართალდამრღვევი, ყოველთვის სამართალდამრღვევია“ 
– ეს არის საზოგადოდ მიღებული მოსაზრება, რომელიც, ასევე, წარმოადგენს იურიდიულ 
ფაქტს იმ მრავალ ქვეყანაში, სადაც პიროვნების დანაშაულებრივი ქცევის შესახებ მონაცემებს, 
მათ შორის, ყველაზე უმნიშვნელო დანაშაულზეც კი, ადამიანის მთელი სიცოცხლის 
განმავლობაში ინახავენ. 

ამ სფეროსთან დაკავშირებით საინტერესო ევროპულ განვითარებას ჰქონდა ადგილი 
საფრანგეთში, სადაც დაარსდა  „დაბრუნების სასამართლო“. იღებდა რა თავის ფილოსოფიურ 
და ფსიქოლოგიურ სათავეს იარლიყის მიკვრისა და სხვა თეორიებიდან, განვითარებულ 
იქნა შემდეგი იდეა: თუ სამართალდამრღვევი უარყოფითად და მუდმივად იქნება 
იარლიყმიკრული სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების პროცესის მიერ,  მაშინ იგივე 
სისტემას უნდა შეეძლოს მას ეს იარლიყი ჩამოაშოროს.  თუ სასამართლოში გამოჩენა 
შეიძლება მივიჩნიოთ ფორმალურ იურიდიულ რიტუალად, რომელიც სრულდება 
დამნაშავის გასამართლებითა და სტიგმატიზაციით, მაშინ შესაძლებელი უნდა იყოს იგივე 
რიტუალითა და მტკიცებულებებით მოხდეს „იარლიყის მოხსნა“ დამნაშავისგან, რომელმაც 
წარმატებით გაიარა რეაბილიტაცია და შეინარჩუნა კანონისადმი მორჩილება დროის 
გარკვეულ მონაკვეთში. ამ გზით სამართალდამრღვევს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს, 
წარდგეს მოსამართლის წინაშე და წარადგინოს  მტკიცებულება მხარდაჭერილი  მოწმეთა 
ჩვენებით, რათა გამოცხადებულ იქნეს, რომ ის აღარ წარმოადგენს სამართალდამრღვევს. 
თუ სასამართლო დათანხმდება, პირი ოფიციალურად იქნება დეკლასიფიცირებული. მასზე 
ნასამართლობის დოსიე ინახება, მაგრამ ნასამართლობების გაცხადების სამართლებრივი 
ვალდებულება ზოგ შემთხვევაში  შეიძლება მოიხსნას (Maruna, 2003).  უნდა აღინიშნოს, რომ 
სოციალური მუშაობა მხარს უჭერს იდეას, რომელიც ასაჩუქრებს და პოზიტიურ მოტივაციას 
ზრდის კარგად მოქცევასა და კანონმორჩილებაზე, რაც სამართალდამრღვევებთან მუშაობისას 
ნაკლებად გამოიყენება.

ამ სფეროში ამგვარი აზროვნებისგან  წარმოიშვა კრიმინოლოგიური შეხედულების მეორე 
მიმართულება: განრიდება. აქ ეს ტერმინი გამოიყენება არა პრევენციული მნიშვნელობით, 
არამედ ეხება იმ სამართალდამრღვევებს, რომლებიც დააპატიმრეს დანაშაულის ჩადენის გამო 
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და პირველად არიან სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემასთან კონტაქტში.

განრიდების კლასიფიკაცია აქ შეიძლება მოხდეს ორმხრივად: განრიდება სისხლის 
სამართლის სისტემისგან  და განრიდება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემაში. განრიდება სასამართლო სისტემისგან წარმოადგენს საშუალებას, რომელიც 
აძლევს პოლიციას და/ან სასამართლოს შესაძლებლობას, მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ 
ფორმალურად არ დაადანაშაულოს სამართალდამრღვევი, ხოლო ამის ნაცვლად გასცეს 
გარკვეული ტიპის შეტყობინება, გაფრთხილება ან სიფრთხილის გამოჩენა. ეს შეტყობინებები 
შეიძლება განსხვავდებოდეს მათი იურიდიული სტატუსის მიხედვით. შესაბამისად, 
შეტყობინებებს  ქვეტექსტები აქვს დამნაშავისათვის. მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში 
სიფრთხილის გამოჩენაზე გაფრთხილების ერთხელ გაცემის შემდეგ გაკეთდება ჩანაწერი და 
შესაძლებელია, დაიწყოს სისხლისსამართლებრივი დევნა, თუ მომავალში სუბიექტი კიდევ 
ჩაიდენს დანაშაულს. სიფრთხილის გამოჩენაზე გაფრთხილება, ასევე, შეიძლება შეიცავდეს 
პირობებს, თუმცა გაფრთხილებას არ აქვს ამგვარი  იურიდიული წონა. 

ამ პრაქტიკის გარდა, არსებობდა პროექტები, რომლებიც გამოცდილ იქნა პოლიციის 
განყოფილებებში, სადაც გარკვეული კატეგორიის სამართალდამრღვევები: 
წამალდამოკიდებულები, ალკოჰოლიკები და სხვა, ფასდებიან ავტომატურად  და მათ 
სთავაზობენ სამედიცინო/სოციალური სამუშაოს საშუალებით ინტერვენციას, როგორც 
ალტერნატივას,   სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში მიცემის ნაცვლად. რა თქმა უნდა, 
ეს იმ შემთხვევაში ხდება, როდესაც სამართალდამრღვევი თავიდანვე მზად არის აღიაროს 
ჩადენილი დანაშაული. 

მოსაზრება, რომელიც  განრიდების უკან დგას, მდგომარეობს შემდეგში: პოლიციის მიერ 
ადრეულ ეტაპზე ნებისმიერი ტიპის ჩარევა, განსაკუთრებით კი იმ ტიპის ჩარევა, რომელიც 
არ მოიცავს დამნაშავისთვის ფორმალური იარლიყის მიკვრას,  ამა თუ იმ  პირისთვის  
წარმოადგენს  მომავალში დანაშაულებრივი ქცევისაგან  შემაკავებელ ეფექტურ  ზომას.  
სისტემის კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ ამ სისტემების განვითარების ერთ-ერთ მთავარ 
მოტივს ჩადენილ დანაშაულზე  რამე მნიშვნელოვანი გზით რეაგირების მოხდენა კი არ 
წარმოადგენდა, არამედ უბრალოდ -  სასამართლოსთვის წნეხის/დატვირთვის შემცირების 
საშუალება. სხვა კრიტიკოსები ამტკიცებდნენ,  რომ სამართლიანობის კუთხით საშიშია ასეთი 
გადაწყვეტილებების მიღება, იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად  ექვემდებარება ესა თუ 
ის მოქალაქე საქმის ფორმალურად აღძვრას იმ პირების მიერ, რომლებიც არ წარმოადგენენ 
მოსამართლეებს ან ზოგიერთ იურისდიქციაში პროკურორებს. გარდა ამისა, არსებობს 
მოსაზრება, რომ როცა განრიდებაზე, როგორც არჩევანზე, უფლებამოსილი ორგანოები პირს 
უარს ეუბნებიან, მიკერძოებულობამ და ცრურწმენამ შეიძლება გამოიწვიოს შევიწროებული 
ჯგუფების კიდევ უფრო მეტად კრიმინალიზაცია.  დამატებითი კონტრასტული კრიტიკა 
მდგომარეობს შემდეგში: სამართალდამრღვევები, რომლებიც ექვემდებარებიან განრიდებას, 
რეალურად იღებენ „ადვილ გამოსავალს“, რომელმაც დაზარალებულთა  მხრიდან შეიძლება 
გამოიწვიოს გარკვეული უკმაყოფილება. სწორედ დაზარალებულის ეს პოზიცია იქნება 
განხილული შემდეგ მედიაციის პროგრამების მიმოხილვისას. 

როგორც ალბათ უკვე მიხვდით, საერთაშორისო პერსპექტივით, სამართალდამრღვევებთან 
მიმართებაში სოციალურმა მუშაობამ ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე  რადიკალური 
ცვლილება განიცადა. ამის გასაგებად ერთ-ერთ გზას წარმოადგენს იმის დანახვა, თუ როგორ 
მოხდა აქცენტების გადატანა  დამნაშავის გარემოებიდან  და საჭიროებიდან ყველა ჩართული 
მხარის უფლებებსა და ვალდებულებებზე.  ფილოსოფიაში შესული ეს ცვლილება აისახა 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში ჩართული პირების გადამზადების 
პროგრამებსა და პრაქტიკულ მუშაობაში ცვლილებების შეტანით. ამან გამოიწვია 
სოციალური მუშაკების სამართალდამრღვევებთან  სამუშაოს გაფართოება, დაზარალებულის 
მოსაზრებებისა და გრძნობების აღიარება და აქტიურად გათვალისწინება – იგულისხმება 
„დაზარალებულის პერსპექტივა“.  

სასარგებლო იქნება განვიხილოთ,  როგორ შეიძლება მოხდეს სისხლის სამართლის 
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მართლმსაჯულების სისტემის სოციალური მუშაკების განთავსება დაზარალებულებთან, 
რომლებიც  სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მრავალ სისტემაში  ზრუნვის საგანი 
ხდებიან და როგორ უნდა შევადაროთ  ეს პროცესი  „ზოგად სოციალურ მუშაობას“. 

სტანდარტული სოციალური სამუშაოს პრაქტიკაში, როგორც წესი, არსებობს კლიენტი/
მომსახურების მომხმარებელი და ერთი ან მეტი საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია 
მომსახურების ამ მომხმარებელთან.  შესაძლებელია, სხვებიც იყვნენ ჩართულნი პროცესში, 
თუმცა, არსებითად, სოციალური მუშაკი გვევლინება დახმარების მიმწოდებლის როლში, 
ხოლო მომსახურების მომხმარებელი – მიმღების როლში.  დაზარალებულის ჩართვით  
დამხმარე/ მომხმარებლის დინამიკაში  აქცენტებსა და მიზნებში აშკარა ცვლილება ხდება. 

გაერთიანებულ სამეფოში ოფიციალური და პროფესიული პრობაციის სამსახური დაფუძნდა 
(დამნაშავის მიმართ თავდაპირველი სლოგანით „ურჩიე, დაეხმარე და დაუმეგობრდი“) 
ათწლეულებით ადრე - 1970-იან წლებში მსვერპლთათვის მოხალისეთა საქველმოქმედო 
მომსახურების დაფუძნებამდე. ამიტომაც არ არის  გასაკვირი, რატომ მოხდა ამ საკითხის 
პოლიტიზირება, ისმებოდა რა მარტივი მაცდუნებელი კითხვა: რატომ ვაფინანსებთ 
სახელმწიფო მომსახურებას სამართალდამრღვევების  დასახმარებლად, მაშინ როცა მათი 
მსხვერპლნი  იძულებულნი არიან მიმართონ ქველმოქმედებას? საინტერესო და იმედის 
მომცემია, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის სისტემა უკვე მუშაობს დაზარალებულთან 
მუშაობის განვითარებაზე. საერთაშორისო სტანდარტებით ეს ოფიციალური აღიარება 
გარკვეულწილად უჩვეულო,  მაგრამ მისასალმებელი განვითარებაა.

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ევროპაში პრობაციის პერსონალის ჩართულობა 
დაზარალებულებთან კონტაქტში საგრძნობლად გაიზარდა. ძალაში შევიდა სხვადასხვა 
გაიდლაინი, რომელიც სასამართლოს ავალდებულებს მხედველობაში მიიღოს 
დაზარალებულის ჩვენება/განცხადება განაჩენის გამოტანამდე და გამოტანის შემდეგ.  
მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში დაზარალებულის ჩვენება/განცხადება, რომლის 
სახით დაზარალებული სასამართლოს აძლევს წერილობით განმარტებას იმის შესახებ, თუ 
რა გავლენა იქონია მის ცხოვრებაზე დანაშაულმა, იქცა მნიშვნელოვან ახალ (თუმცა, არა 
უნივერსალურად გამოყენებად) სისხლის სამართლის საქმის წარმოების მახასიათებლად.

2013 წელს გაერთიანებულ სამეფოში მიღებულ იქნა კანონები, რომლის მიხედვითაც,  
დაზარალებულებს უფლება მისცეს დასწრებოდნენ სასამართლოს, რათა თავად    ხმამაღლა  
წაეკითხათ განცხადება. ეს მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვანი დეტალი პირდაპირ  მიანიშნებს 
იმაზე, რომ დაზარალებულის ხმა უკვე  სისხლის სამართლის პროცესის აღიარებულ ნაწილს 
წარმოადგენს.

ეს ნაბიჯი, რომელიც აკავშირებს დამნაშავის „ცუდ მხარეს“ დაზარალებულის უფლებებთან, 
წარმოადგენს იმ მიდგომის ნაწილს, რომელიც ცნობილია, როგორც აღდგენითი 
მართლმსაჯულება. 

1950-იან წლებში ალბერტ ეგლაშმა (Albert Eglash) მართლმსაჯულების სისტემა  3 მთავარ 
ტიპად გაყო: სამაგიეროს მიზღვა, რომელიც დამყარებულია დასჯაზე;  დამთიშველი, 
რომელიც მოიაზრებს სამართალდამრღვევების თერაპიულ მკურნალობას; და აღდგენითი  
მართლმსაჯულება, რომელიც დაინტერესებულია  დამნაშავის ქმედებებსა და 
დაზარალებულის გამოცდილებას შორის გააზრებული კავშირის დამყარებით.  მისი ნაშრომი 
მოგვიანებით შერჩეული იყო ჰოვარდ ზერის (Howard Zehr) მიერ, რომელმაც ხაზი გაუსვა იმ 
ფაქტს, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება წარმოადგენს დანაშაულის აღქმის გზას, რომლის 
მიხედვითაც დანაშაული მიმართულია არა სახელმწიფოს წინააღმდეგ, არამედ პიროვნებისა 
და თემის წინააღმდეგ.  აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აღდგენითობისა და რეპარაციის ცნებები 
თანამედროვე გამოგონებას კი არა,   ზოგიერთი კულტურისა და რელიგიური საზოგადოების 
მართლმსაჯულების სისტემის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს (Terril, 2012).

მაგალითად, ახალ ზელანდიაში დანაშაულთან დაკავშირებით მაორის (Maori) კულტურაში 
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არსებობს გამონათქვამი:  ,,სირცხილი ყოფილიყოს სასჯელი“. ეს მიუთითებს დანაშაულის 
მიმართ დამოკიდებულებაზე, რომელიც მას, ისევე, მიიჩნევს სოციალურ თემად, როგორც 
იურიდიულად. ამ შეხედულებამ გამოხატულება პოვა 1980-იან წლებში კანონში ოჯახის 
ჯგუფური კონფერენციის  (Family Group Conference (FGC)) ჩამოყალიბებასა და დაფუძნებაში. 
ოჯახის ჯგუფური კონფერენციის დროს ოჯახი, თემის შესაბამისი წევრები, პოლიცია, 
დაზარალებული და სამართალდამრღვევი ერთად იკრიბებიან, რათა  მოითხოვონ დასჯა და/
ან რესტიტუცია.  სასჯელის/რესტიტუციის დაკისრება ხდება კონკრეტულად ამ ჩართული 
პირების და არა - ოფიციალური პირის მიერ.  ოჯახის ჯგუფური კონფერენცია ამჟამად  
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების განუყოფელ ნაწილად იქცა.  

შესაძლებელია, ახალი ზელანდია ძალიან შორს არის, მაგრამ, ამის  მიუხედავად, კიდევ 
ერთხელ საქართველოსა და, შეიძლება ითქვას, ევროპის პერსპექტივით,   არსებითი 
მნიშვნელობისაა იმის აღნიშვნა, რომ „იდეები მოგზაურობენ“ და მათი მარცვალი 
შესაძლებელია აღმოცენდეს სისხლის სამართლის მრავალ განსხვავებულ სისტემაში. 
აქტიური აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამები  უკვე არსებობს  რამდენიმე ქვეყანაში, 
მათ შორის, გაერთიანებულ სამეფოში, ბელგიაში, უნგრეთსა და ესტონეთში. 

აღდგენითი მართლმსაჯულების შუაგულში დევს რამდენიმე ღირებულება, რომელიც 
ჩაქსოვილია განსხვავებულ სისხლის სამართლის ფილოსოფიებში და რომელსაც აერთიანებს 
რამდენიმე საერთო სწრაფვა: დაზარალებულის უფლებების აღიარება, დამნაშავისათვის 
ვალდებულების დაკისრება, რომ თვალი გაუსწოროს მის მიერ ჩადენილი ქმედებების 
შედეგებს და, ზოგ შემთხვევაში, ხელი შეუწყოს სამართალდამრღვევს ჩამოაყალიბოს ახლო 
კავშირი იმ თემთან თუ საზოგადოებასთან, რომლის წინაშეც ჩაიდინა დანაშაული(რასაც 
შეიძლება ძველმოდურად „მორალური განათლების“ კურსი ვუწოდოთ). 

ასეთ შემთხვევაში აღდგენით მართლმსაჯულებას შეიძლება ვუწოდოთ მცდელობა, 
„აღადგინოს“  დაზარალებულისა და დამნაშავის ცხოვრების დანგრეული ან დაზიანებული 
ასპექტები. ამჟამად დაზარალებულის ხმის გაგება უკვე შესაძლებელია მრავალ სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში. ჩვენ უკვე ვახსენეთ დაზარალებულის ჩვენება, 
რომელიც ზეგავლენას ახდენს გაერთიანებული სამეფოს სასამართლოების მუშაობაზე. 
იზრდება დაზარალებულთა მომსახურების რაოდენობაც, მათ შორის, თავად სასამართლო 
სისტემის შიგნითაც. დაზარალებულთა საკითხებზე მომუშავე პირები მხარში უდგანან, რჩევას 
აძლევენ და იცავენ დაზარალებულებს სასამართლო პროცესის დროსაც და სასამართლო 
პროცესის დამთავრების შემდეგაც.

მეორე პირდაპირ გზას, რომლის საშუალებითაც დაზარალებულის ხმა შეიძლება გავიგოთ, 
წარმოადგენს მედიაცია. ზოგადად მედიაცია არის, როდესაც  კონფლიქტის ორივე მხარე 
ერთად არის მიწვეული მესამე გადამზადებული მხარის მიერ, რომლის როლია  თითოეულ 
მხარეს უბიძგოს შეთანხმებით გადაწყვიტონ კონფლიქტი. 

მედიაცია სისხლის სამართლის სისტემაში არის ფრთხილად მართული კონტაქტი 
სამართალდამრღვევსა და დაზარალებულს შორის, რომელშიც პრიორიტეტი ენიჭება 
დაზარალებულის ხმას. სამართალდამრღვევისგან მოელიან თავისი ქმედებების ახსნას 
და, იდეალურ შემთხვევაში, ბოდიშის მოხდას. მიიღებს თუ არა ბოდიშს, ეს მთლიანად 
დამოკიდებულია დაზარალებულზე, თუმცა აქ მთავარი იდეა მდგომარეობს შემდეგში: 
სამართალდამრღვევი პირისპირ ისმენს დაზარალებულისგან, თუ რას გრძნობს ეს 
უკანასკნელი და იძულებულია, შეიგნოს ის დარტყმა, რაც მისმა დანაშაულებრივმა ქმედებამ 
მიაყენა მსხვერპლს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის პროცესი, რომელიც შეიძლება თავს მოვახვიოთ 
და ნაჩქარევად დავიწყოთ. ორივეს - სამართალდამრღვევსაც და დაზარალებულსაც უნდა 
ჰქონდეს სურვილი, დაესწროს ამ შეხვედრას. ასევე, საჭიროა მოსამზადებელი სამუშაოების 
ჩატარება ამ მომსახურების მიმწოდებლების (სოციალური მუშაკის ან გადამზადებული 
მოხალისის) მიერ, რათა დარწმუნდეთ იმაში, რომ ეს შეხვედრა დადებით შედეგს გამოიღებს. 
ამ პროცესის სხვა ვარიაციებში  (განსაკუთრებით, არასრულწლოვნებთან მედიაციის დროს) 
ოჯახები და სხვა დაინტერესებული მხარეები შეიძლება იყვნენ მოწვეული. იქ, სადაც არსებობს 
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კონფლიქტის ალბათობა,  მედიაციის ზოგიერთ შეხვედრაზე გამოიყენება სტუქტურირებული 
სცენარი, ხოლო დაზარალებული და სამართალდამრღვევი  ხმამაღლა კითხულობენ თავიანთ 
განცხადებებს, რომლებიც მათ წინასწარ ჰქონდათ დაწერილი (Daniels, 2013).

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ განსხვავებულ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემებში მედიაცია შეიძლება იყოს დასჯის პირობა: ჩაანაცვლოს დასჯა, ან დაეკისროს 
როგორც სასამართლოს სხვა გადაწყვეტილებების  დამატებითი  პირობა,  მაგალითად,  
საზოგადოებრივი სამუშაო და ჯარიმა. დაზარალებულსა და სამართალდამრღვევს შორის 
მედიაცია წარმოადგენს ერთ-ერთ ახალ როლს, რომელსაც პრობაციის ოფიცერი/ სოციალური 
მუშაკი შეიძლება ასრულებდეს თავისი კარიერის განმავლობაში. სამართალდამრღვევსა 
და სამყაროს შორის „ხიდის“ როლის შესრულების უნარი ყოველთვის წარმოადგენდა 
სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის განუყოფელ ნაწილს.  საერთო ინტერესს 
წარმოადგენს ისიც, რომ სამართალდამრღვევებთან სოციალური სამუშაოს ახალი და 
განვითარების პროცესში მყოფი მომსახურებები უფრო მეტად იმედის მომცემ პრაქტიკას 
ირჩევს, რათა ისინი უფრო სწრაფად განვითარდეს, ვიდრე  ინსტიტუციონალიზებული 
სისტემები.  მაგალითად, ჩეხეთის რესპუბლიკას აქვს შედარებით ახალი მედიაციის 
სისტემა, რომელიც აცხადებს, რომ მისი დანიშნულებაა სამართალდამრღვევების 
ინტეგრაცია, საზოგადოების დაცვა და დაზარალებულთა მონაწილეობა. ასევე, საინტერესოა 
აღინიშნოს, რომ წარმატებულად განვითარებითვის მათ აირჩიეს პროფესიონალთა შორის 
თანამშრომლობა. მედიაციის სამსახური აცხადებს, რომ მათი სამუშაო „დამყარებულია ორი 
პროფესიის თანამშრომლობაზე – სოციალურ სამუშაოსა და სამართალს, განსაკუთრებით კი 
სისხლის სამართალს  შორის თანამშრომლობაზე.“

ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ მრავალუწყებრივ სქემაში სოციალური მუშაკი/პრობაციის 
ოფიცერი იმუშავებს სხვა სააგენტოების გვერდით და,  ხშირად, სწორედ ის იქნება 
სამართალდამრღვევისთვის მთავარი მომუშავე პირი. სანამ ის პასუხისმგებელია შემთხვევაზე, 
სოციალური მუშაკი და სხვა სააგენტოები უნდა თანამშრობლობდნენ ერთმანეთთან, ისე რომ 
არც ერთი სააგენტო არ ფლობდეს მაკონტროლებელ ძალაუფლებას. 

არსებობს სხვა გარემოცვაც, სადაც შეიძლება სოციალური მუშაკის „ჩანერგვა“ 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში, სადაც უფროსსა და დაქვემდებარებულ პირს 
შორის  ურთიერთობები სოციალური მუშაკისგან მოითხოვს ეფექტურად ემსახუროს ამ 
დაწესებულებას. შემდეგ თავში ჩვენ განვიხილავთ სოციალური მუშაკის როლს სასამართლო 
სისტემასა და ციხეში. 
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თავი 5
სოციალური მუშაკი, სამართალდამრღვევი და სისტემა (2): 
სასამართლოები და ციხეები. სასამართლოს ანგარიშები და 

საზოგადოებრივი სანქციები 

ენდრიუ ბერნჰარდტი
ლექტორი სოციალურ მუშაობაში, გაერთიანებული სამეფო

ჩვენ ადრეც აღვნიშნეთ,  რომ პრობაციის მომსახურება გაერთიანებულ სამეფოში სათავეს 
იღებდა რელიგიური მოხალისეებისგან, „სასამართლოს პოლიციის მისიონერებისგან“, 
რომლებიც მუშაობდნენ ადგილობრივ მაგისტრატ სასამართლოებთან და ჩართულნი იყვნენ 
ალკოჰოლიკი და ღატაკი სამართალდამრღვევების ცხოვრებაში.  სასამართლოში მუშაობა  
ყოველთვის წარმოადგენდა გაერთიანებული სამეფოს პრობაციის სამსახურის არსებით 
ნაწილს. ადმინისტრაციულად ამას აქვს გამართლება, ვინაიდან მუშაკს შეეძლო დამნაშავის 
სასამართლოში ჩართვა განაჩენის გამოტანამდე ან გამოტანის შემდეგ. დღესდღეობით, 
პრობაციის ოფიცრები შეიძლება მუშაობდნენ  ცალკე პრობაციისთვის განკუთვნილ ოფისებში 
და ასრულებდნენ სამეთვალყურეო ფუნქციებს სასამართლოსგან მოშორებით. მიუხედავად 
ამისა,  „პრობაციის ყოფნა ადგილზე ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია გაერთიანებული სამეფოს 
სასამართლოების უმრავლესობაში, ხოლო სასამართლო ვალდებულება წარმოადგენს 
პრობაციის ოფიცრის სამუშაოს რუტინას“. 

სასამართლოს  მომუშავე პრობაციის ოფიცრის სამუშაო ამჟამად  მთელ რიგ როლებს მოიცავს. 
ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია პრობაციის ოფიცრის „ადგილზე“  ყოლის ადმინისტრაციული 
შესაძლებლობა. ოფიცერს მოეთხოვება მონიტორინგი გაუწიოს შემთხვევებს, რომლის 
განხილვაც  სასამართლოს მიერ მიმდინარეობს. გარდა ამისა, ამუშავებს შესაბამის დოკუმენტებს 
ნებისმიერ ბრალდებულზე, რომელიც ექვემდებარება საზოგადოებრივ სანქციებს, იმყოფება 
წინასწარ პატიმრობაში, მიუსაჯეს პატიმრობა ან დააკავეს ანგარიშისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ პრობაციის ოფიცერს შესაძლებელია ჰქონდეს თავისი ოფისი 
სასამართლოში, ის სამუშაო დღის დიდ ნაწილს ატარებს სასამართლოში მისთვის განკუთვნილ 
მოსამართლე/მაგისტრატისა და ადვოკატების მომიჯნავე ადგილას. სასამართლოში ყოფნის 
დროს პრობაციის ოფიცერი არა მხოლოდ ამუშავებს მოსამართლე/მაგისტრატის მოთხოვნებს 
ან სხვა ინფორმაციას, არამედ დროდადრო მას სთხოვენ გამოთქვას აზრი. ზოგ შემთხვევაში 
კი შესაძლებელია მოკლე დროით შეაჩერონ კიდეც  საქმე, რათა პრობაციის ოფიცერს მიეცეს 
საშუალება გაესაუბროს ბრალდებულს და გაარკვიოს მეტი ინფორმაცია მის გარემოებებთან 
დაკავშირებით.

კრიტიკული განსხვავება სასამართლოში მომუშავე პრობაციის ოფიცერსა და მრავალუწყებრივ 
სისტემაში მომუშავე ოფიცერს შორის იმაში მდგომარეობს, რომ იგი ყოველთვის უნდა იყოს  
„სასამართლოს მოსამსახურე“. ვინაიდან სასამართლოს საქმის განხილვის ფორმალური 
მხარეები დაცული უნდა იყოს ნებისმიერ დროს და  სასამართლოსთან კონტაქტი 
შეზღუდულია, პრობაციის ოფიცერი ასრულებს სასიცოცხლო როლს სასამართლო სისტემის 
ფუნქციონირებაში. ზოგი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა, მათ შორის 
გაერთიანებული სამეფოს სისტემაც, განაჩენის გამოტანამდე მსჯავრის განხილვის განუყოფელ 
ნაწილად მოითხოვს სასამართლოსთვის ბრალდებულის სოციალური, ფსიქოლოგიური, 
ეკონომიკური და სადაც რელევანტურია დანაშაულებრივი ფონის შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდებას. 

სხვადასხვა ქვეყანაში ბრალდებულთა კატეგორიები, რომელთა შესახებ მოპოვებულ უნდა 
იქნეს სასჯელის მისჯამდე წარსადგენი წინასასამართლო ანგარიში,  ერთმანეთისგან 
განსხვავდება. თუმცა, მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში ამ კატეგორიებში  შედიან: 
არასრულწლოვნები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლის 
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მოხმარებასთან დაკავშირებული პრობლემების მქონე ბრალდებულნი  და კიდევ, 
ნებისმიერი ბრალდებული სასჯელის მისჯამდე. იმისათვის, რომ ანგარიში დაიწეროს, 
სამართალწარმოება დროებით წყდება მაშინ, როდესაც სოციალური  ან პრობაციის 
მომსახურების სოციალურ მუშაკებს (დამოკიდებულია ბრალდებულის ასაკზე) სთხოვენ 
დაამყარონ კავშირი ბრალდებულთან და დაწერონ წინასასამართლო ანგარიში. აღსანიშნავია, 
რომ მრავალ სამართლებრივ სისტემაში, რომელიც ემყარება რომაულ სამართალს, 
სამართალდამრღვევად ცნობას დაუყოვნებლად მოჰყვება  სასჯელის მისჯა. გაერთიანებულ 
სამეფოში წინასასამართლო ანგარიში მოითხოვება სამართალდამრღვევად ცნობის შემდეგ, 
მაგრამ სასჯელის მისჯამდე. 

წინასასამართლო ანგარიშის შინაარსი სხვადასხვა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემაში ერთმანეთისგან განსხვავდება. გაერთიანებულ სამეფოში მისი შინაარსი დროთა 
განმავლობაში დაიხვეწა. უკვე ნახსენებ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემების 
სხვადასხვა მოდელს თუ ისევ შევეხებით, წინასასამართლო ანგარიშები წარმოადგენს იმ 
სამართლის სისტემის საინტერესო ინდიკატორებს, რომელშიც ისინი არიან წარმოებული.

მაგალითად, 1970-იან და 1980-იან წლებში წინასასამართლო ანგარიშებში ირეკლებოდა 
პრობაციის სამსახურის სოციალური მუშაობის სულისკვეთება და მნიშვნელოვნად, მაგრამ არა 
ექსკლუზიურად ფოკუსირებული იყო ბრალდებულის სხვადასხვა სოციალურ, ეკონომიკურ 
და ფსიქოლოგიურ საჭიროებაზე. დანაშაული და დანაშაულის ისტორია განიხილებოდა, 
მაგრამ ანგარიში, ძირითადად, ფოკუსირებული იყო პრობლემაზე ან „დეფიციტზე“. 
თუმცა, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დღის წესრიგში  ზიანის მიყენების 
რისკსა და განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის ალბათობაზე გაზრდილი ფოკუსისა და  
მსხვერპლსა და პოტენციურ დაზარალებულზე ახალი აქცენტების აღმოცენების შედეგად, 
სასამართლოსწინა ანგარიშის ტონი და შინაარსი  მნიშვნელოვნად შეიცვალა. მიმდინარე 
სამართალდარღვევისა და ნებისმიერი სხვა წინა ნასამართლობის  ბუნებას და კონტექსტს, 
რისკის ფორმალურ შეფასებასთან ერთად,  უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. დამნაშავის 
საჭიროებების მხედველობაში მიღება რელევანტურად ითვლება მხოლოდ იმდენად, 
რამდენადაც მათ  რამე გავლენა აქვთ დანაშაულებრივ ქმედებაზე , რასაც ჩვენ შეგვიძლია 
ვუწოდოთ „კრიმინოგენული პერსპექტივა“.

ზოგადად, სადაც სასამართლოს აქვს საქმის წინაწარი მოსმენის ან განაჩენის წინა ანგარიშების 
მისთვისვე ხელმისაწვდომობა,  ვრცელი საწყისი ინფორმაცია ფასდება, როგორც სასჯელის 
მისჯის პროცესის ნაწილი (მაგ. ჰოლანდია, გაერთიანებული სამეფო). თუმცა, იქ სადაც 
ანგარიშის მიწოდება ნორმას არ წარმოადგენს, მსგავსი ზომების მიღების შემოტანაზე 
გაკეთებული წინადადებები ხშირად წინააღმდეგობრივია (მაგ. ბულგარეთი, საქართველო, 
რუსეთი).  ზოგ სასამართლო სისტემას მიაჩნია, რომ ასეთმა ანგარიშებმა შეიძლება გამოიწვიოს 
სასჯელის მისჯის პროცესის არა მარტო უსარგებლო დაგვიანება, არამედ სასამართლოს 
დამოუკიდებლობის ხელყოფა. ეს სიფრთხილე შეიძლება  ზედმეტ თავდაცვით პოზიციად 
გვეჩვენებოდეს, თუმცა ის დამყარებულია სათანადო დაკვირვებაზე. გაერთიანებულ 
სამეფოში წინასასამართლო ანგარიშებს ორმაგი ფუნქცია აქვს: სასამართლოს მიაწოდოს 
ინფორმაცია და, ასევე, რეკომენდაცია სასჯელის მისჯასთან დაკავშირებით. ამ უკანასკნელ 
კომპონენტს არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება წინასასამართლო ანგარიშების როლზე 
ნათელი წარმოდგენის შესაქმნელად და, ასევე,  დავის საგანს წარმოადგენს. იმ შემთხვევაში, 
თუ პრობაციის მომსახურება მთლიანობაში სასამართლო სისტემისთვის წარმოადგენს 
„სასამართლოს სამსახურში მდგომ“ სამსახურს, მაშინ სამსახურის  ნებისმიერი ზეგავლენა  
სასჯელის მისჯის პროცესზე ზედმიწევნით უნდა იქნეს გამოკვლეული. 

სასამართლოსაც და პრობაციის სამსახურსაც კარგად ესმის, რომ პრობაციის ოფიცრის მიერ 
განაჩენთან დაკავშირებით გაკეთებულ ნებისმიერ რეკომენდაციას არ აქვს სამართლებრივი 
საფუძველი და  უბრალოდ  „პროფესიონალურად განხილულ შეთავაზებას“ ან ექსპერტის 
მოსაზრებას წარმოადგენს.  რეკომენდაციები სიფრთხილით უნდა  დასაბუთდეს და 
ისე  ჩამოყალიბდეს, რომ გარკვევით აღიარებდეს სასამართლოს უფლებამოსილებასა და 
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განაჩენის გამოტანის სრულუფლებიანობას. წინასასამართლო ანგარიშით უზრუნველყოფის 
გაპროტესტება იმ მოტივით, რომ ამით უკანონოდ ერევიან მართლმსაჯულების 
დამოუკიდებლობის საქმეში, შესაძლებელია, ადვილად დაკმაყოფილდეს, თუ დაუშვებენ 
წინასასამართლო ანგარიშს, რომელიც სასამართლოს აწვდის ინფორმაციას ბრალდებულის 
შესახებ  განაჩენთან დაკავშირებით კონკრეტული რეკომენდაციის გაკეთების გარეშე.

ერთი წუთით შეგვიძლია თავი დავანებოთ ფილოსოფიურ და იურიდიულ დებატებს 
და განვიხილოთ თუ რა ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია წინასასამართლო ანგარიშს 
სოციალური მუშაკის სამუშაოსა და ბრალდებულის ცხოვრებაზე. სასამართლო პროცესის 
ნაწილად წინასასამართლო ანგარიშის შემოღების საინტერესო და წინასწარ განუჭვრეტელი 
შედეგი  იყო ბრალდებულებთან წინასასამართლო სამუშაოს საინტერესო „სუბკულტურის“ 
განვითარება. ეს რომ უფრო კარგად გავიგოთ, ჩვენ შეგვიძლია კონცეფციის შეცვლა და ამის 
ნაცვლად  „მსჯავრდების შემდგომი ანგარიშის“ შესახებ საუბარი. ეს ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, 
რომ ანგარიშებს მოითხოვენ სასამართლო განხილვამდე ან დამნაშავედ ცნობისთანავე და 
რომ გაერთიანებულ სამეფოში არასდროს იწერება ბრალდებულებზე, რომლებიც ბრალს არ 
აღიარებენ. 

მსჯავრდებულად ცნობისთანავე მოსამართლე/მაგისტრატი საკითხს განიხილავს მიცემული 
დროის მონაკვეთში (გაერთიანებულ სამეფოში ეს შეიძლება იყოს რამდენიმე საათი, რამდენიმე 
დღე ან 3 კვირამდე პერიოდი). მოთხოვნა გადაეგზავნება ოფისს, რომელიც ყველაზე ახლოს 
მდებარეობს მსჯავრდებულის სახლთან და  მსჯავრდებულს დაიბარებენ ინტერვიუზე. 
თუ სამართალდამრღვევი იმყოფება წინასწარ პატიმრობაში, ანგარიში დაიწერება ან ციხეში 
მომუშავე პრობაციის ოფიცრის მიერ (როლი, რომელსაც მოგვიანებით განვიხილავთ), ან 
მსჯავრდებულის საცხოვრებელ რაიონში მომუშავე ოფიცრის მიერ.  მართლმსაჯულების 
ზოგ სისტემაში სახლში ვიზიტიც ევალებათ, ზოგში კი ეს არ არის სავალდებულო. როდესაც 
ინტერვიუს დედააზრი მდგომარეობს სასამართლოსთვის ინფორმაციის მოგროვებაში,  
უნდა აღინიშნოს, რომ მსჯავრდებულის აზრით, ბევრი რამ შეიძლება იყოს საფრთხის ქვეშ, 
ვინაიდან განაჩენი ჯერ არ არის გამოტანილი. 

ისეთ დროს, როცა გადავადება გრძელდება სამ კვირამდე,  სწორედ მაშინ  „კლიენტის 
მოტივაციას“, ანუ სოციალური მუშაკის ალბათ ყველაზე ღირებულ რესურსს შეუძლია 
მიაღწიოს უმაღლეს გამოვლინებას. ჩვენ მოგვიანებით განვიხილავთ ისეთი მეთოდების 
შესაძლებლობებს, როგორიცაა დავალებაზე კონცენტრირებული ცხოვრების პირობების 
შესწავლა, რაც შესაძლებელია  ცვლილების მოხდენის ძლიერი საშუალება გახდეს.

არასრულწლოვან  მსჯავრდებულებთან მუშაობის დროს ხშირად  კონტაქტის დამყარება 
ოჯახთან მნიშვნელოვანია, რათა მშობლებმაც და სხვებმაც  გააცნობიერონ, რომ მათ შვილს  
შესაძლებელია მიესაჯოს სასჯელი. 

განაჩენის გამოტანის შემდეგ, რომელიც, ვთქვათ,  მდგომარეობს საზოგადოებისთვის 
სასარგებლო აქტივობის განხორციელებაში,  სასამართლოს/პრობაციის ურთიერთობაში 
არსებობს ასპექტი, რომელიც მზარდი დაკვირვების ქვეშ ექცევა.  იქიდან გამომდინარე, 
რომ სასამართლოს მიერ მისჯილი სასჯელისა და სანქციების აღსრულება, როგორც წესი, 
არ ხდება თავად სასამართლოს მიერ, არამედ დელეგირებულია სხვა სააგენტოებისთვის: 
პრობაციის, (ახალგაზრდების) ციხის,   იუსტიციის  და სხვების მიმართ, ამიტომ ამ 
სააგენტოებსა და სასამართლოს შორის  ურთიერთობა მთავარი წუხილის საგანს 
წარმოადგენს. სასამართლოები დარწმუნებული უნდა იყვნენ, რომ სასჯელი, რომელსაც 
ისინი მიუსჯიან სამართალდამრღვევებს, სისრულეში იქნება მოყვანილი.  შესაბამისად, 
როდესაც სამართალდამრღვევთან პრობლემა წარმოიშობა, როგორც ეს ხდება ხოლმე ყველა 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო მომსახურებასთან დაკავშირებული განაჩენების დროს 
– მაშინ სასამართლო დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ სასჯელი აღსრულებული იქნება.  
პრობაციის ეთოსის „დასამძიმებლად“ გაერთიანებულ სამეფოში ბოლო 20 წლის მანძილზე 
ახლოს აკვირდებოდნენ სრულდებოდა თუ არა სასამართლოს განაჩენი. ახლა არსებობს მკაცრი 
პროცედურები საზოგადოებრივ სანქციებზე დასწრებასა და თანამშრომლობაზე. არსებობს 
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სქემა, რომლითაც (თუკი აღსრულებისთვის საჭირო იქნება იძულება) შესაბამისმა უწყებებმა 
მყისიერად უნდა იმოქმედონ, რათა სამართალდამრღვევი  სასამართლოში სასჯელის 
განახლებისთვის დააბრუნონ. სასჯელის  აღსრულება ამჟამად სამართალდამრღვევებთან 
მუშაობის მთავარ საკითხს წარმოადგენს. 

მაშინ, როდესაც პრობაციის თანამშრომლის სასამართლოში ჩანერგვის კონტექსტი ნათელია 
– ოფიცერი ემსახურება ინსტიტუციას – სოციალური სამუშაოს პერსონალის მუშაობას 
ციხეებში უფრო ნაკლებად განსაზღვრული დაქვემდებარებითი ურთიერთობა აქვს და არც 
არის გასაკვირი, რომ ეს იწვევს საინტერესო დაძაბულობას.

მაშინ, როდესაც ციხეების მთავარი ფუნქციაა მსჯავრდებულების შეკავება, მსოფლიოს 
მრავალი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა, ასევე, აღიარებს სხვა 
მნიშვნელოვან როლებს, რომლებსაც ამ მთავარი დანიშნულების გვერდით უნდა ასრულებდეს. 
სამედიცინო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად ზოგი თანამედროვე ციხე, 
ასევე, მოიცავს ფსიქოლოგიურ და სოციალურ სამსახურებს. ვინაიდან, სერვისები ციხის 
ფუნქციების დამატებით და არა განუყრელ ნაწილს წარმოადგენს, მათი გარედან „შესყიდვაც“ 
შესაძლებელია, მაგალითდ ისე, რომ არ ჰქონდეთ არანაირი ოფიციალური ბაზა ან ოფისი 
ციხეში. თუმცა ზოგიერთ სისტემას ასეთი ერთეულები თავად ციხეში აქვთ ჩანერგილი. 
ამ გზით სოციალური მუშაკები დაფუძნდნენ ციხეებში სოციალური მომსახურების 
უზრუნველყოფის მიზნით, რაც წარმოადგენს ხიდს პატიმარსა და გარესამყაროს შორის.

უნდა აღინიშნოს, რომ, ვინაიდან, არსებობს სხვადასხვა ტიპის სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემა, ამიტომ მსოფლიოში  სასჯელაღსრულების სისტემების  
ტიპები, პირობები და ეთოსიც  განსხვავდება ერთმანეთისგან. სოციალური მუშაკის ციხეში 
განთავსება, თეორიულად საშუალებას უნდა აძლევდეს ციხეს, კონცენტრირება მოახდინოს 
თავის მთავარ ფუნქციაზე – უზრუნველყოს თავისუფლების აღკვეთა. ციხის თანამშრომლების  
პატიმრების პირადი და სოციალური საკითხებისგან გათავისუფლებით, უსაფრთხოებისა 
და შეკავების საკითხების მენეჯმენტი უკეთესად შეიძლება იქნეს უზრუნველყოფილი. 
თუმცა სისხლის სამართალში გლობალურმა ცვლილებებმა ციხის კედლებში შეაღწიეს, 
რითაც ციხეების როლისა და დაპატიმრების დანიშნულების ახალი პერსპექტივები იქნა 
განსაზღვრული. შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ როდესაც ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე 
პრობაციის ოფიცრის როლი ზოგიერთ ქვეყანაში განზრახ იქნა „გამკაცრებული“, ციხის 
თანამშრომლების როლმა, იმის მიუხედავად, რომ არ შერბილდა, მაინც დაიწყო შეცვლა.

მაშინ, როდესაც ნებისმიერი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა ყველაზე 
სერიოზული ბრალდების მქონე და/ან განსაკუთრებით საშიში მსჯავრდებულების 
თავისუფლების მკაცრად აღკვეთის ელემენტს მოიცავს,  ამ კატეგორიისთვის არსებობს 
სხვადასხვა ტიპის სასჯელაღსრულების დაწესებულება. ზოგიერთი სასჯელაღსრულების 
სისტემა თავისი რესურსების ფოკუსირებას, ძირითადად, და თითქმის მთლიანად, ახდენს 
შეკავებასა და კონტროლზე, მაშინ როდესაც სხვები სხვადასხვა ხარისხით იყენებენ 
შეკავების ეთოსს რეაბილიტაციასთან კომბინაციაში. თანამედროვე მსოფლიოში სისტემების 
უმრავლესობა ამ ორი იდეის ელემენტებს აერთებენ სხვადასხვა დონეზე; მაგალითად, 
ინგლისი და უელსი,  ციხეების სტრატიფიკაციას აკეთებენ უსაფრთხოების საჭიროების 
მიხედვით: კატეგორია A-დან, რომელიც განკუთვნილია ყველაზე საშიში და სერიოზული 
სამართალდამრღვევებისათვის, კატეგორია D-მდე, რომელიც რეალურად წარმოადგენს „ღია“ 
ტიპის ციხეებს, რომლებსაც არ აქვს კედლები და სხვა უსაფრთხოების ზომები. ამის ნაცვლად 
კი ემყარებიან პატიმრისადმი ნდობასა და მოტივაციას, დარჩეს სისტემაში სასჯელის 
მოხდამდე.

ხანდახან არაკომფორტული კავშირი შეკავებასა და რეაბილიტაციის შორის შესაძლებელია 
წარმოადგენდეს სოციალური სამუშაოს პერსონალსა და ციხის უსაფრთხოების პერსონალს 
შორის კონფლიქტის წყაროს.  თუმცა, ამ ორი კულტურის აშკარა ოპოზიციური ბუნება 
– ციხე და პრობაცია -კონფლიქტამდე  არ უნდა მივიდეს. გაერთიანებული სამეფოს 
სასჯელაღსრულების სისტემაში იყო ტენდენცია, რომ, მაგალითად, ციხის ოფიცრებს უფრო 



53

ახლოს ემუშავათ სოციალური სამუშაოს კოლეგებთან და უფრო აქტიურად ჩართულიყვნენ 
პატიმრების სოციალურ და საგანმანათლებლო საჭიროებებში. მაგალითად, „რეაბილიტაციის 
იდეალის“ ზრდასთან ერთად პატიმრებს ახლა მოეთხოვებათ მონაწილეობა მიიღონ 
ჯგუფებში თავიანთი დანაშაულებრივი ქცევის გამოსასწორებლად. 

ამ ჯგუფების გაძღოლა შესაძლებელია სოციალური მუშაკისა და ციხის უსაფრთხოების 
პერსონალის თანამშრომლობით. მთლიანობაში ხდება  სასჯელაღსრულების სისტემის 
დატვირთვა, რათა  მან შეასრულოს უფრო საზრიანი და კონსტრუქციული  როლი, ნაცვლად 
სამართალდამრღვევთა „ჩაკეტვისა და გასაღების გადაგდებისა“. ზოგ იურისდიქციაში 
ეს აისახება აქცენტების ცვლილებაში, რომელიც  დასჯისა და უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფიდან  რეაბილიტაციისა და რეციდივიზმის შემცირების განზრახვაზე (Cluely, 
2009) გადაიტანება.

ციხეებში მუშაობისას სოციალური მუშაკების როლი, როგორც წესი, მოიცავს ჩამონათვალიდან 
ყველას ან უმეტესობას მაინც: მსჯავრდებულის ოჯახთან ურთიერთობის შენარჩუნება; 
პატიმრის მომზადება მომავალში გათავისუფლებისათვის; დანაშაულზე დაფუძნებული 
შესაბამისი ჯგუფის სამუშაოს ორგანიზება იქ, სადაც ხელმისაწვდომია; პატიმრების პირად 
და ფსიქოლოგიურ საკითხებზე რეაგირება და რეფერალის გაკეთება სხვა სააგენტოებთან – 
ნარკოტიკების, ალკოჰოლის, ფსიქიატრიული, სამედიცინო და სხვა საჭიროების შესაბამისად. 

სასჯელაღსრულების სისტემაში რეფორმის განხორციელებასთან დაკავშირებულ 
დატვირთვას საფუძვლად უდევს საერთაშორისო კვლევების განმეორებადი შედეგები, 
რომელთა მიხედვითაც, როდესაც ციხე დანაშაულის პრევენციის ეფექტურ საშუალებას 
წარმოადგენს  (დამნაშავის საზოგადოებისგან ფიზიკურად ჩამოშორების გზით), მას აქვს 
ძალიან მცირე, ან საერთოდ არ აქვს რეაბილიტაციური ღირებულება. მაშინ, როდესაც 
ციფრები იცვლება დროის მიხედვით და სისტემებს შორის, სურათი შესამჩნევად იგივე 
რჩება: გათავისუფლებული პატიმრების უმრავლესობა ისევ ჩაიდენს დანაშაულს. 2010 წელს 
გაერთიანებულ სამეფოში 14 ციხის პატიმრებს ჰქონდათ დანაშაულის ხელმეორედ ჩადენის 
70%-ზე მაღალი დონე, ხოლო არასრულწლოვან მსჯავრდებულებს  შორის  დანაშაულის 
განმეორებით ჩადენის დონე კიდევ უფრო მაღალია (იუსტიციის სამინისტრო, 2012).

საჭიროა ამ ციფრების მხედველობაში მიღება, ვინაიდან, ცალკე კვლევა მიუთითებს, რომ 
ის, რასაც ჩვენ  დანაშაულის განმეორებით ჩადენის დონეს ვუწოდებთ, წარმოადგენს თავად 
დანაშაულის სუსტ ინდიკატორებს (ისინი, უბრალოდ, მიუთითებენ იმ დანაშაულებრივი 
ქმედებების საზომებზე, რომელთა გამოც სამართალდამრღვევი დააკავეს და დამნაშავედ 
ცნეს). კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ შეფასებები მნიშვნელოვნად განსხვავდება 
სხვადასხვა იურისდიქციასა და დანაშაულის ტიპს შორის, თუმცა მიიჩნევენ, რომ ზოგიერთი 
დანაშაულისთვის, როგორიცაა წვრილმანი ქურდობა და ბინის ქურდობა, დანაშაულსა და 
სამართალდამრღვევად ცნობას შორის თანაფარდობა ასეთია: ყოველ 5-სა და 15-ში - ერთი. 
უცებ გაიფიქრებთ, რომ შეუძლებელია  ყველა სამართალდამრღვევი ცნონ დამნაშავედ 
თითოეულ დანაშაულზე, რომელიც მას ჩაუდენია. მოტივაციის თეორიის მიხედვით 
სამართალდამრღვევები დანაშაულს ჩადიან იმიტომ, რომ უფრო ხშირად ისინი ამით იგებენ, 
ვიდრე აგებენ. ეს მოსაზრება იმსახურებს ყურადღებას: განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის 
ოფიციალური სტატისტიკა, საუკეთესო შემთხვევაში, სათანადოდ ვერ აფასებს რეალურ 
სურათს, ხოლო უარეს შემთხვევაში - შევყავართ შეცდომაში.

როდესაც გაზეთი გვეუბნება, რომ „ნასამართლევმა სამართალდამრღვევებმა ჩაიდინეს  
510 000 დანაშაული ერთ წელიწადში“ (The Guardian, 2011), ეს აშკარად  შემაშფოთებელი 
სტატისტიკა, ფაქტობრივად, მნიშვნელოვნად და ჯეროვნად ვერ ასახავს რეალურ ციფრებს.

 რა კავშირი აქვს ამას ციხეში მომუშავე სოციალური მუშაკის როლთან?  მაშინ, როდესაც  
ციხეს აქვს სხვებისთვის შემაკავებელი ეფექტი, ხელახალი მსჯავრდების შემაძრწუნებლად 
მაღალი დონე ხაზს უსვამს, რომ დაპატიმრებულ სამართალდამრღვევებზე ციხეს 
მინიმალური შემაკავებელი ზეგავლენა აქვს.   თუმცა, ისიც უნდა ითქვას, რომ   ციხეებში 
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ამჟამად  მსჯავრდებულებთან  სოციალური მუშაობის კომპეტენციისა და როლის გაზრდის 
მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა არსებობს. ეს იდეა ორ მტკიცებულებაზეა დაფუძნებული: 
დანაშაულზე ფოკუსირებული სამუშაო (მნიშვნელოვნად, მაგრამ არა ექსკლუზიურად 
წარმოადგენს სოციალური მუშაობის სფეროს - პრობაცია) და დამნაშავის რეინტეგრაციის 
კვლევები.

 მოგვიანებით შეგვიძლია, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესახებ ლექციაში  ვიხილოთ,  
თუ რამდენად სწორად ხდება დანაშაულზე ფოკუსირებული სამუშაოს მიზნობრიობის 
განსაზღვრა და განხორციელება და რამდენადაა შესაძლებელი განმეორებითი დანაშაულის 
ჩადენის დონის შემცირება.

დამატებით, სამართალდამრღვევების საზოგადოებაში რეინტეგრაციისათვის ერთ-ერთ 
მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს საზოგადოებასთან სოციალური კავშირები, რომლებიც 
მყარდება  ციხიდან მათ გამოშვებამდე. თუ ჩვენ უკან დავუბრუნდებით შეწყვეტას, კარგად 
გავიგებთ, რომ  „პოზიტიური სოციალური კაპიტალი“ ოჯახის სახით, ურთიერთობების, 
საცხოვრებლის, სამსახურის ან ტრენინგით  უზრუნველყოფის სახით წარმოადგენს ერთ-
ერთ მთავარ საშუალებას, რომელზე დაყრდნობითაც სამართალდამრღვევები თავს აღწევენ 
დანაშაულებრივი ცხოვრების წესს. ამიტომ შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ ამჟამად უფრო 
მკაცრი უსაფრთხოების სისტემის შექმნაზე, ან ციხის მოძველებულ საცხოვრებელ პირობებზე  
დახარჯული რესურსების უკეთ გამოყენება შეიძლება იმ საკითხებზე რეაგირებით, რომლებიც 
პირდაპირ კავშირშია მთავარ საკითხთან და რომელთან დაკავშირებითაც  დამნაშავის მიმართ 
გამოტანილ იქნა განაჩენი: დანაშაულებრივი ქცევა. 

მომდევნო თავებში ჩვენ გვერდს ავუვლით კრიმინოლოგიურ, სოციოლოგიურ, 
ფსიქოლოგიურ და პოლიტიკურ სფეროებს და გადავალთ იურიდიულ, ინსტიტუციურ და 
საერთაშორისო სფეროებზე. ხოლო მე-10  თავში ჩვენ მიმოვიხილავთ სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემებისა და წესების იმ საერთაშორისო პერსპექტივებს, რომელთაც 
ისინი ეფუძნება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

Cluely, E. (2009). Longitudinal survey of prisoners: problems and needs of newly sentenced 
prisoners. 56 (2), 183-184

Guardian, T. (2011). Guardian Society. Retrieved May 20, 2014 from Guardian Online: 
http://www.theguardian.com/society/2011/oct/27/convicted-offenders-crime-figures

MOJ. (2012). Gov.UK. Retrieved May 20, 2014 from Ministry of Justice: https://www.gov.uk/
government/publications/compendium-of-reoffending-statistics-and-analysis.
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თავი 6
პრობაციის, საპატიმრო და არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 

საერთაშორისო სტანდარტები

ანტონ ქელბაქიანი 
ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის
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პატიმრობის მოხდის საერთო პირობები ......................................................................................... 59

ქვემოთ წარმოდგენილ გზამკვლევში მიმოხილულია მართლმსაჯულების განხორციელების 
პროცესში არსებული საერთაშორისო სტანდარტები.  ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია 
ევროსაბჭოს (ეს არის ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციები: (2006)2 
ციხის ევრო-პული წესების შესახებ და (2010)1 პრობაციის ევროპული წესების შესახებ) 
და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (იგულისხმება გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების 
გამოყენების თაობაზე, ანუ ტოკიოს წესები  და, ასევე, პატიმართა მიმართ მოპყრობის 
მინიმალური სტანდარტული წესები) შესაბამისი დოკუმენტების მიმოხილვაზე. 

აღნიშნულ გზამკვლევში დეტალურად არის განხილული მართლმსაჯულების 
განხორციელების სხვადასხვა ეტაპზე საპატიმრო თუ არასაპატიმრო ღონისძიებების 
გამოყენების მიზანი, წესი და მიზანშეწონილობა როგორც წინასწარი გამოძიებისა და 
სასამართლო განხილვის, ასევე სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების 
ეტაპზე. მიმოხილულია ზემოთ აღნიშნული ღონისძიებების აღსრულების წესიც და ამ 
პროცესში მონაწილე პირთა სამართლებრივი და სხვა სახის დაცვის გარანტიებიც.

მიმოხილული იქნება კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა საერთაშორისო და ადგილობრივ 
დონეზე არსებული სამართლებრივი დაცვის გარანტიები, მათი  ძირითადი უფლებები 
და მოვალეობები. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა იმ ნორმებსა და რეგულაციებს, 
რომლებიც უზრუნველყოფს პენიტენციურ სისტემაში  არაადამიანური და ღირსების 
შემლახველი წამებისა და  დასჯის სხვა   მეთოდების პრევენციას.

პრობაციის და არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენება

პრობაციისა და, ზოგადად, არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების შესახებ საერთაშორისო 
სტანდარტების მიმოხილვისას, უპირველეს ყოვლისა, ყურადღება უნდა მიექცეს ასეთი სახის 
ღონისძიებების გამოყენების მიზნებსა და პრინციპებს115. ალტერნატიული ღონისძიებების 
გამოყენების პირველად მიზანს წარმოადგენს, ჩამოუყალიბოს კანონთან კონფლიქტში მყოფ 
პირებს რესოციალიზაციის პროცესის მიმართ ნდობა, განხორციელდეს ასეთი ღონისძიებების 
ეფექტური ორგანიზება, რის შედეგადაც მიღწეულ უნდა იქნეს უმთავრესი მიზანი -  
განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილება. ასეთი ტიპის ღონისძიებების  დაგეგმვა უნდა 
განხორციელდეს თითოეული პირის დანაშაულთან დაკავშირებული ინდივიდუალური 
საჭიროებიდან გამომდინარე. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს პირის უფლებების 

115 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული წესების შესახებ, მ.1-17/გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების თაობაზე (ტოკიოს 
წესები), მ. 1.1.-1.5 
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პატივისცემას, დისკრიმინაციის დაუშვებლობას, მათ  ჩართულობასა და თანხმობას 
კონკრეტული სახის არასაპატიმრო ღონისძიებების რეჟიმისა და პირობების შერჩევისას.

შესაბამისი ღონისძიებების გამოყენების შემთხვევაში უმთავრეს პრინციპს წარმოადგენს, 
ასევე, ასეთი გადაწყვეტილების გასაჩივრებისა და ასეთი სახის საჩივრის მიუკერძოებელი 
განხილვის შესაძლებლობა116.

პრობაციისა და არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენებისას მნიშვნელოვანია 
უწყებათაშორისი კოორდინაცია, ურთიერთობა საზოგადოებისა და არასამთავრობო 
სექტორის წარმომადგენლებთან, გამჭვირვალეობა და  საზოგადოების აქტიური წევრების 
ჩართულობა მოხალისეობრივ საწყისებზე117, თუ ასეთი სახის ჩართულობა იქნება ეფექტური.

საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვისას, ასევე, მნიშვნელოვანია, ხაზი გაესვას 
პრობაციისა და არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების არეალსა და ჩარჩოს118. არეალი 
უნდა მოიცავდეს როგორც აღკვეთი ღონისძიებების გამოყენებას, ასევე კონკრეტული 
სასჯელის შერჩევას ან უკვე შერჩეული ღონისძიების შეცვლას. გადაწყვეტილების მიმღებ 
პირებს (გამომძიებელი, პროკურორი, მოსამართლე) მართლმსაჯულების განხორციელების 
ნებისმიერ ეტაპზე უნდა ჰქონდეთ ალტერნატიული ღონისძიებების გამოყენების ან 
ასეთი ღონისძიების გამოყენების თაობაზე შუამდგომლობის დაყენების დისკრეციული 
უფლებამოსილება. 

პრობაციისა და არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენებისას მნიშვნელოვანია, 
მიმოვიხილოთ თუ რა სახის სამართლებრივი დაცვის სტანდარტები უნდა იყოს დაცული119. 
აუცილებელია, ნებისმიერი სახის ალტერნატიული ღონისძიების გამოყენების თაობაზე 
პროცედურები დეტალურად აისახოს ეროვნულ კანონმდებლობაში. დეტალურად უნდა 
იყოს გაწერილი ის კრიტერიუმები, რის საფუძველზეც უნდა მოხდეს ამა თუ იმ ღონისძიების 
შერჩევა.  კანონმდებლობა უნდა იძლეოდეს ასეთი სახის გადაწყვეტილების გადახედვისა 
და გასაჩივრების შესაძლებლობას. დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი ის უფლებები და 
მოვალეობები, რომლებიც მსჯავრდებულს გააჩნია ასეთი სახის ღონისძიებების შერჩევის, 
გამოყენების და აღსრულების პროცესში, ასევე - პერსონალური მონაცემების შენახვისა და 
დაცვის წესიც.

ცალკე აქცენტი უნდა გაკეთდეს  წინასწარი გამოძიების ეტაპზე120 არასაპატიმრო ღონისძიებების 
გამოყენების თაობაზე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ხაზი გაესვას, რომ წინასწარი 
გამოძიების ეტაპზე, აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა უნდა გამოიყენებოდეს როგორც 
უკიდურესი ზომა, მაშინ როცა სხვა საშუალებები არაეფექტურია. გადაწყვეტილების მიმღებ 
პირებს/ორგანოებს უნდა ჰქონდეთ ასეთი ღონისძიებების გამოყენების ფართო დისკრეცია, 
რაც უნდა ემყარებოდეს ჰუმანურობის და ადამიანის ღირსების დაცვის პრინციპს. ხოლო 
იმ შემთხვევაში, თუკი მაინც მოხდა ასეთი სახის ღონისძიების გამოყენება, იგი უნდა 
იყოს მინიმალური ხანგრძლივობით, რაც აუცილებელია მოწმის, დაზარალებულის და 
საზოგადოების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით და, ზოგადად, გამოძიების ინტერესებიდან 
გამომდინარე.    

ცალკე უნდა მიმოვიხილოთ არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების წესი და პირობები 
როგორც სასამართლო განხილვის, ასევე სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების 

116 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული წესების შესახებ, მ.85-87 / 99-103
117 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 17.1 – 19.3 / ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული 
წესების შესახებ, მ.31, 34, 62
118 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 2.1.-2.7
119 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 3.1.-3.12 
120 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 5.1.-6.3
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ეტაპზე121. სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, განხილვის პროცესში, 
მნიშვნელოვანია, მიეწოდოს წინასასამართლო ანგარიში იმ პირის შესახებ, ვისი საკითხიც 
იხილება. სოციალური მოკვლევის ანგარიშში უნდა იყოს ასახული ინფორმაცია კონკრეტული 
პირის პირადი და ოჯახური გარემოებების, სოციალური გარემოს, განათლების, დასაქმების 
შესაძლებლობის, დამოკიდებულებების და სხვა სახის რისკისა და საჭიროების შესახებ. 
წინასასამართლო ანგარიში, ასევე, უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას დანაშაულის შინაარსის, 
მისი ხასიათის და სავარაუდო გამომწვევი მიზეზების, დანაშაულთან დაკავშირებული 
რისკისა და საჭიროების შესახებ(როგორიცაა, მაგალითად:ნარკოტიკზე, ალკოჰოლზე 
ან რამე სხვა სახის დამოკიდებულება, დასაქმების ხელმისაწვდომობის პრობლემა და 
სხვა). ასეთი სახის ინფორმაცია საშუალებას მისცემს სასამართლოს გადაწყვეტილების 
მიღებისას გაითვალისწინოს ყველა ის სუბიექტური თუ ობიექტური ფაქტორი, რის გამოც 
პირი  კანონთან კონფლიქტში აღმოჩნდა. სასამართლომ გადაწყვეტილების მიღებისას 
მხედველობაში უნდა მიიღოს პირის რისკები და საჭიროებები, დაზარალებულის და 
ზოგადად, საზოგადოების დაცვის ინტერესები. გარდა ამისა, კანონმდებლობით უნდა იყოს 
გათვალისწინებული არასაპატიმრო ღონისძიებების ფართო ჩამონათვალი, რაც მისცემს 
სასამართლოს შესაძლებლობას ზემოთ აღნიშნული ფაქტორების შესწავლის საფუძველზე 
გამოიყენოს ყველაზე უფრო რელევანტური გადაწყვეტილება.

ძალიან მნიშვნელოვანია და ცალკე განსახილველი საკითხია ის შემთხვევები, როცა საპატიმრო 
ღონისძიების შეცვლა ხდება არასაპატიმრო ღონისძიებით122 (მაგ. მსჯავრდებულის ვადაზე 
ადრე გათავისუფლებისას), ასევე, როცა მსჯავრდებულის გათავისუფლების შემდეგ მას 
განსაზღვრული აქვს დამატებით პირობითი მსჯავრი.  ამ პროცესში, რომელსაც ზოგადად 
„გარდამავალ მენეჯმენტს“ ეძახიან, მნიშვნელოვანია პენიტენციური და პრობაციის სისტემის 
ურთიერთთანამშრომლობა, მჭიდრო კოორდინაცია ინფორმაციის გაცვლის თვალსაზრისით. 
მნიშვნელოვანია, რომ საპატიმრო დაწესებულებიდან გათავისუფლებამდე ეფექტურად 
მომზადდეს ნიადაგი კონკრეტული პირის საზოგადოებაში ინტეგრაციის კუთხით და 
გათავისუფლების შემდეგ გაგრძელდეს არასაპატიმრო ღონისძიების სწორად დაგეგმვა და 
განხორციელება.

ხშირ შემთხვევაში არასაპატიმრო ღონისძიების ამოწურვის შემდეგ, რომელიც პირს 
შეფარდებული ჰქონდა სასჯელის  საფუძველზე  , შეიძლება კიდევ არსებობს გარკვეული 
ინტერვენციების გაგრძელების საჭიროება123. სასურველია, კანონმდებლობის დონეზე 
არსებობდეს სპეციალური რეგულაციები, რომლებიც უნდა მოიცავდეს სასჯელის  (საპატიმრო 
და არასაპატიმრო) მოხდის შემდგომ გარკვეული სერვისების მიწოდების ან სხვა სახის 
ჩარევების შესაძლებლობას. პრობაციისა და არასაპატიმრო ღონისძიებების აღსრულებისას, 
სპეციალური ინდივიდუალური გეგმების შემუშავება უნდა ხდებოდეს თითოეული პირის 
რისკისა და საჭიროების საფუძველზე. მიუხედავად განხორციელებული აქტივობებისა, ასეთი 
ღონისძიებების ამოწურვის შემდეგ  ხშირად არსებობს იმის საჭიროება, რომ დაწყებული 
ინტერვენციები გაგრძელდეს და პირს ჰქონდეს შესაძლებლობა, ჩაერთოს სხვადასხვა სახის 
საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო თუ სხვა სახის აქტივობაში; ჰქონდეს შესაძლებლობა, 
მიიღოს სხვადასხვა სახის სერვისი, რაც მნიშვნელოვანია მისი საზოგადოებაში უმტკივნეულო 
ინტეგრაციისთვის. აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილია, საკანონმდებლო დონეზე 
არსებობდეს იმის შესაძლებლობა, რომ არასაპატიმრო სასჯელის დასრულების შემდეგაც 
სახელმწიფომ შეძლოს იმ პირთა მხარდაჭერა, ვისაც ამის საჭიროება ექნება. 

პრობაციისა და არასაპატიმრო ღონისძიებების აღსრულებისას მნიშვნელოვანია ასეთი 

121 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 7.1.-8.2
122 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული წესების შესახებ, მ.59-61
123 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 9.1.-9.4 /  ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული 
წესების შესახებ, მ.62
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სახის ღონისძიებების დაგეგმვისა და იმპლემენტაციის პროცესი124. ალტერნატიული 
ღონისძიებების აღსრულების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს პირობების 
განსაზღვრის წესს, ასეთი სახის ღონისძიებების ხანგრძლივობას და სარეაბილიტაციო 
პროცესს. პრობაციის და არასაპატიმრო ღონისძიებების აღსრულებისას, პირობების 
განსაზღვრისას, აქცენტი ერთობლივად უნდა გაკეთდეს როგორც დაზარალებულისა და 
საზოგადოების ინტერესზე, ასევე მსჯავრდებული პირის უფლებების სრულ პატივისცემაზე. 
ყველა სახის პირობის განსაზღვრა უნდა მოხდეს პირის ინდივიდუალური საჭიროებიდან 
გამომდინარე. დადგენილი პირობების აღსრულებით  პირის  პოზიტიური უნარები კიდევ 
უფრო განვითარდება, რაც,  თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში ინტეგრაციას 
და, ზოგადად, განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილებას.  პირობების დარღვევისა 
და შერჩეული ღონისძიებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, აუცილებელია, შესაძლო 
პასუხისმგებლობის საკითხის განმარტება მოხდეს გასაგები ფორმით და პირს წინასწარ 
განცხადებული ჰქონდეს თანხმობა ასეთი პირობების შესრულებაზე. ალტერნატიული 
ღონისძიებების აღსრულება ხორციელდება სხვადასხვა სახის პროგრამის მეშვეობით125. 
როგორც უკვე აღინიშნა, თითოეული პირის მიმართ შერჩეული გეგმა აუცილებლად 
უნდა ემყარებოდეს მის საჭიროებას, რომლის შესახებაც ინფორმაცია უნდა მივიღოთ 
სპეციალური შეფასების მეშვეობით. ალტერნატიული ღონისძიებების აღსრულების გეგმა 
შეიძლება მოიცავდეს საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამებს, ფსიქოსოციალურ 
მომსახურებას, ჯგუფურ თერაპიას, ჯგუფურ მუშაობას, ტრენინგკურსების გავლას და ა.შ. 
აუცილებელია, რომ შეფასების პროცესი,  სერვისების შერჩევა, იმპლემენტაცია და  ჩარევები 
განხორციელდეს სპეციალური კვალიფიკაციისა და გადამზადების მქონე პროფესიონალების 
მიერ126.

მნიშვნელოვანი პროცესია პრობაციისა და არასაპატიმრო ღონისძიებების აღსრულების 
სუპერვიზია და შეფასება127. სპეციალურად შერჩეული ალტერნატიული ღონისძიების 
შეფარდებისას აუცილებელია, მსჯავრდებულს განემარტოს ის უფლებები და მოვალეობები, 
რომლებიც  აღსრულების პროცესში აკისრია. მან დეტალურად უნდა იცოდეს დაკისრებული 
პირობების და ამ პირობების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლო პასუხისმგებლობის შესახებ. 
სუპერვიზია უნდა ხორციელდებოდეს ინდივიდუალურად შერჩეული გეგმის მიხედვით და 
მას უნდა ახორციელებდნენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პროფესიონალები. სუპერვიზია 
უნდა მოიცავდეს არა მხოლოდ დაკისრებული პირობების კონტროლს, არამედ, საჭიროების 
შემთხვევაში, მაგალითად, პროცესში, შესაბამისი შეფასების საფუძველზე მსჯავრდებულებს 
ფსიქოსოციალურ და სხვა სახის კონსულტაციებს უნდა უწევდეს.

პრობაციისა და არასაპატიმრო ღონისძიების პირობების დარღვევა ავტომატურად არ უნდა 
იწვევდეს შეცვლას საპატიმრო ღონისძიებით. შესაძლებელი უნდა იყოს ამ გადაწყვეტილების 
მიღებამდე გამოყენებულ იქნეს სხვა სახის ღონისძიებები. ალტერნატიული ღონისძიების 
შეცვლა საპატიმრო ღონისძიებით უნდა მოხდეს უკიდურეს შემთხვევაში, როცა უკვე 
გამოყენებული ან არსებული სხვა ღონისძიებები არაეფექტურია მიზნის მისაღწევად.

პრობაციისა და არასაპატიმრო ღონისძიებების აღსრულების პროცესის შეფასება უნდა 
განხორციელდეს როგორც სუპერვიზიის პროცესში, ასევე ამ ღონისძიების ამოწურვის 
შემდეგ. შეფასება უნდა ხორციელდებოდეს წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით. 
შეფასების პროცესში გათვალისწინებული უნდა იყოს  მსჯავრდებულის მოსაზრებები და მას 

124 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 10.1 – 14.6
125 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 13.1 – 13.6
126 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 15.1 – 16.3 / ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული 
წესების შესახებ, მ.21-34
127 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 10.1 – 10.4/ 14.1 – 14.6/  ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის 
ევროპული წესების შესახებ, მ.53-55/  57-58/  81-84 / 
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ხელი უნდა მიუწვდებოდეს საბოლოო შეფასების ანგარიშზე, რომელიც  შეიძლება სადავოც 
კი გახადოს. 

პრობაციის სამსახურის დამატებით ფუნქციას შეიძლება წარმოადგენდეს დანაშაულის 
მსხვერპლთან მუშაობა მათი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და სხვა სახის სერვისის 
მიწოდების კუთხით128. პრობაციის სამსახური შეიძლება მონაწილეობდეს, ასევე, აღდგენითი 
მართლმსაჯულებისა და განრიდების აღსრულების პროცესში, როგორც მენეჯმენტის 
განმახორცილებელი. ასეთ შემთხვევაში, აუცილებელია სისტემის თანამშრომლებმა გაიარონ 
სპეციალური გადამზადება და ჰქონდეთ შესაბამისი კვალიფიკაცია129.

პრობაციისა დ არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების პროცესში, მათი პირადი საქმის 
წარმოება უნდა განხორციელდეს პირადი ცხოვრების სრული პატივისცემით, დაცული 
უნდა იყოს კონფიდენციალობის დაცვის პრინციპი130. ამა თუ იმ პირის მიერ მიწოდებული 
ინფორმაციის შენახვის, დამუშავების, გაცნობისა და გამოყენების წესი მკაცრად უნდა იყოს 
რეგულირებული კანონმდებლობის დონეზე. კონკრეტული პირის შესახებ ინფორმაციის 
გაცვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ კომპეტენტურ ორგანოებთან, რომლებსაც საკანონმდებლო 
დონეზე ინფორმაციის შენახვისა და გამოყენების ერთი და იგივე ვალდებულებები გააჩნია. 

საბოლოოდ, ხაზი უნდა გაესვას იმ საკითხს, რომ პრობაციისა და არასაპატიმრო 
ღონისძიებების დაგეგმვა, შერჩევა, სხვადასხვა პროგრამის ორგანიზება და, ზოგადად, 
პოლიტიკის განსაზღვრა უნდა იყოს მხოლოდ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული131. ამ 
მიზნით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია განვლილი პროცესის სისტემატური ანალიზი 
და კვლევების ჩატარება, რაც შესაძლებლობას მისცემს სახელმწიფო სტრუქტურების 
წარმომადგენლებს, შედეგზე ორიენტირებული ალტერნატიული ღონისძიებების დაგეგმვა 
და აღსრულება განახორციელონ. 

პატიმრობის მოხდის საერთო პირობები

პატიმრობის მოხდის პირობების საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვა, უპირველეს 
ყოვლისა, უნდა დავიწყოთ ძირითად  პრინციპებზე აქცენტის გაკეთებით132. კერძოდ, 
ნებისმიერი ფორმით თავისუფლებააღკვეთილ ადამიანს უნდა მოეპყრონ მისი უფლებების 
სრული პატივისცემით, აკრძალული უნდა იყოს ყოველგვარი დისკრიმინაციული მიდგომა. 
ციხის პირობები არ უნდა იყოს ღირსების შემლახველი და ციხეში ცხოვრება შეძლებისდაგვარად 
უნდა უახლოვდებოდეს საზოგადოებაში ცხოვრების პოზიტიურ ასპექტებს. მაქსიმალურად 
უნდა შეეწყოს ხელი თავისუფლებააღკვეთილ პირთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის 
პროცესს. დეტალურად უნდა მიმოვიხილოთ პენიტენციურ სისტემაში პატიმრის მიერ 
გასავლელი ყველა ეტაპი და მათი სამართლებრივი დაცვის გარანტიები.

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესია პატიმრის პირველადი კონტაქტი პენიტენციურ 
სისტემასთან - დაწესებულებაში მიღება, განაწილება და განთავსება133. დაწესებულებაში 
მიღებისთანავე აუცილებლად უნდა მოხდეს სხვადასხვა საკითხის შემოწმება და დაფიქსირება. 
კერძოდ: უნდა შემოწმდეს  პატიმრის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, 
კომპეტენტური პირის/ორგანოს გადაწყვეტილება, რის საფუძველზეც  პირს  თავისუფლება 

128 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული წესების შესახებ, მ.93-98
129 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 15.1 – 16.3 / ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული 
წესების შესახებ, მ.21-34
130 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული წესების შესახებ, მ.88-92
131 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 20.1 – 21.3 / ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული 
წესების შესახებ, მ.104-108
132 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.1-9  / გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.6
133 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.14-18.10  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.7-14
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აქვს შეზღუდული. ასევე, მიღების დრო და საათი, პირადი ნივთების ნუსხა, უნდა აღირიცხოს 
გარეგნული დაზიანებები და პირის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია არასათანადო 
მოპყრობასთან დაკავშირებით. პატიმარმა  უნდა გაიაროს დეტალური სამედიცინო შემოწმება. 
მიღებისთანავე პატიმარს უნდა განემარტოს უფლებები და მოვალეობები და საჭიროების 
შემთხვევაში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს უფასო იურიდიული კონსულტაციით134.

პატიმართა განაწილება უნდა მოხდეს შეძლებისდაგვარად მათ საცხოვრებელ სახლთან 
ახლოს. პატიმართა განაწილების დროს ყურადღება უნდა მიექცეს როგორც გამოძიების 
ინტერესებს, ასევე უსაფრთხოებისა და უშიშროების ყველა სახის საჭიროებას: პატიმართა 
საცხოვრებელი სადგომი არ უნდა იყოს პირის ღირსების შემლახველი; უნდა პასუხობდეს 
ჯანმრთელობისა და ჰიგიენის აუცილებელ მოთხოვნებს; საკანში უნდა იყოს საკმარისი 
ფართი ცხოვრების ნორმალური პირობებისთვის; უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბუნებრივი 
განათება და ვენტილაცია; როგორც წესი, პატიმრები უნდა იყვნენ განთავსებულნი 
ინდივიდუალურ საკნებში, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ისინი განთავსებულნი არიან საერთო 
საცხოვრებლებში, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს პატიმრების კატეგორიებს, 
რამდენად ეთავსებიან ისინი ერთმანეთს. ამ შემთხვევაში დაცული უნდა იყოს უშიშროებისა 
და უსაფრთხოების გარანტიები;

აუცილებლად ცალ-ცალკე უნდა განთავსდნენ მისჯილი და მიუსჯელი პატიმრები, მამაკაცი 
და ქალი პატიმრები, არასრულწლოვნები და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები 
(შშმ პირები, ფსიქოლოგიური პრობლემის მქონე პირები, დამოკიდებულებების მქონე პირები 
და სხვა სახის მოწყვლადი ჯგუფები).

როგორც უკვე აღინიშნა, ჰიგიენის დაცვას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს135. 
პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ სანიტარულ სადგომებთან მუდმივი ხელმისაწვდომობის 
შესაძლებლობა, რომელიც უნდა იძლეოდეს განმარტოების საშუალებას. ყველას უნდა 
ჰქონდეს შესაძლებლობა მიიღოს შხაპი იმ პერიოდულობით, რაც აუცილებელია ჰიგიენის 
დასაცავად, კვირაში მინიმუმ ორჯერ მაინც. ადმინისტრაცია ვალდებულია პატიმრები 
მოამარაგოს ჰიგიენური საშუალებებით, ხოლო პატიმრები ვალდებულნი არიან დაიცვან 
სისუფთავე და ჰიგიენა.

პატიმრებს, რომლებსაც არა აქვთ სათანადო ტანსაცმელი, უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ 
სეზონის შესაფერისი სამოსით136; ტანსაცმელი არ უნდა იყოს ღირსების შემლახველი და 
პატიმარს კარგ მდგომარეობაში უნდა გადაეცეს;  ყველა პატიმარი უზრუნველყოფილი უნდა 
იყოს ცალკე საწოლითა და ქვეშაგებით, რომელიც უნდა იცვლებოდეს ჰიგიენური მოთხოვნის 
შესაბამისად.

პატიმრები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ სამჯერადი კვებით137. საკვების რაციონი 
უნდა იყოს მორგებული თითოეული პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობას (დიეტური 
საკვები). ყურადღება უნდა მიექცეს რელიგიურ და კულტურულ თავისებურებებს. სასმელი 
წყალი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ნებისმიერ დროს.

პატიმრებს მაქსიმალურად უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა ურთიერთობა იქონიონ 
გარესამყაროსთან პაემნების მეშვეობით, ასევე, წერილობით, ტელეფონით და კომუნიკაციის 
სხვა  საშუალებებით138. ადმინისტრაცია უნდა დაეხმაროს პატიმრებს მაქსიმალურად 
შეინარჩუნონ ოჯახური ურთიერთობები. კომინიკაციების შეზღუდვა შესაძლებელია 

134 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.23.1-23.6  
135 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.19.1-19.7 / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.15-16
136 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.20.1-21  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.17-19
137 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.21.1-22.6  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.20
138 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.24.1-24.12  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.37-39
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მხოლოდ წესრიგის, უსაფრთხოებისა და უშიშროების უზრუნველსაყოფად, დანაშაულის 
აღსაკვეთად და გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე. ეროვნული კანონმდებლობით 
განსაზღვრული უნდა იყოს იმ პირთა/ორგანოთა ჩამონათვალი, რომლებთან კომუნიკაციაც 
პატიმრებს არ უნდა შეეზღუდოთ. გარესამყაროსთან ურთიერთობა უნდა მოიცავდეს 
პაემნებს, სატელეფონო საუბრებს, შვებულებებს, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებზე 
ხელმისაწვდომობას და ა.შ. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ თავიანთი ქვეყნის 
დიპლომატიურ წარმომადგენლობასთან  შეხვედრის  შესაძლებლობა.

ყველა პატიმარს უნდა ჰქონდეს ყოველდღიურად მინიმუმ ერთი საათი სუფთა ჰაერზე ყოფნის 
შესაძლებლობა139.  ყველა დაწესებულებაში უნდა არსებობდეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა 
და ინვენტარი პატიმრების სპორტულ აქტივობებში ჩართვის მიზნით. 

პატიმრებს, მათი ინდივიდუალური საჭიროებიდან გამომდინარე, ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ 
სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო პროგრამაზე140; პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოთ იმ 
პირებს, ვისაც არ აქვს მიღებული საბაზისო განათლება; განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
მიექცეს ახალგაზრდა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირებს; ახალგაზრდებისთვის 
საბაზისო განათლების მიღება სავალდებულო უნდა იყოს; პატიმართა განათლების სისტემა 
ინტეგრირებული უნდა იყოს ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემასთან; ყველა დაწესებულებას 
უნდა გააჩნდეს  ბიბლიოთეკა, რომელიც სათანადოდ იქნება აღჭურვილი სხვადასხვა სახის, 
მათ შორის, სამართლებრივი და რელიგიური ლიტერატურით;  პატიმრებს, ასევე, უნდა 
ჰქონდეთ შესაძლებლობა პერიოდულად ჩაერთონ სხვადასხვა სახის რეკრეაციულ და 
კულტურულ ღონისძიებაში.

პატიმრის რეაბილიტაციისათვის, საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმისაწვდომობასთან 
ერთად, მნიშვნელოვანია მათი შრომით აქტივობებში ჩართვა141. პატიმრებისთვის 
ორგანიზებული შრომა არ უნდა იყოს პირის პატივისა და ღირსების შემლახველი. 
შესაძლებლობის შემთხვევაში პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება აირჩიონ საქმიანობის 
ტიპი. პენიტენციურ დაწესებულებაში მუშაობის ორგანიზაცია და მეთოდები მიახლოებული 
უნდა იყოს სამოქალაქო სექტორში არსებულ სტანდარტებთან. პატიმრები უნდა იყვნენ 
უზრუნველყოფილნი ადეკვატური სამუშაო და დასვენების საათებით/დღეებით, შრომის 
უსაფრთხოებით, ჯანმრთელობის  დაზღვევით და კომპენსაციით საწარმოო ტრავმის 
შემთხვევაში. პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა გამომუშავებული ანაზღაურების 
ნაწილი გამოიყენონ დაწესებულებაში, გაუგზავნონ ოჯახის წევრებს და ახლობლებს ან 
შეინახონ გათავისუფლებამდე. შესაძლებელია, მისჯილი პატიმრებისთვის დაწესებულებაში 
შრომა სავალდებულო იყოს. პატიმრები შეიძლება დასაქმდნენ სამუშაოზე, ასევე, 
დაწესებულების გარეთ.

პატიმრების გადაყვანისას ერთი დაწესებულებიდან მეორეში ან სხვა ადგილას142 (სასამართლო, 
საავადმყოფო, საგამოძიებო მოქმედებებისთვის) დაცული უნდა იყოს პირის ანონიმურობა. 
ტრანსპორტირებისას საბადრაგო მანქანაში უნდა არსებობდეს ადეკვატური ვენტილაცია და 
განათება, რაც პირს ზედმეტ დისკომფორტსა და უხერხულობას არ შეუქმნის.

პატიმრის დაწესებულებიდან გათავისუფლებისას ადმინისტრაციას გააჩნია გარკვეული 
ვალდებულებები143. ყველა პირი დაუყონებლად უნდა გათავისუფლდეს სასამართლო 
გადაწყვეტილების ვადის გასვლის შემდეგ. გათავისუფლების დრო და თარიღი უნდა 
დაფიქსირდეს. პატიმარს უნდა დაუბრუნდეს ყველა ნივთი და ფული, რომელიც მას 

139 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.27.1-27.7  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.21
140 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.28.1-28.7 / 106.1 -106.7 / 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.40, 77
141 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.26.1-26.17/ 105.1-105.5  / 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.71-76
142 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.32.1-32.3  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.45
143 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.33.1-33.38 
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ეკუთვნის და რომელიც ჩამოერთვა დაწესებულებაში შემოსვლისას. გათავისუფლებისას 
პატიმრებს უნდა გააჩნდეთ საარსებო საშუალებები, სეზონის შესაფერისი ტანსაცმელი და 
დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელი ხარჯები.

როგორც ზემოთ უკვე  აღვნიშნეთ, დაწესებულებაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
მიექცეს სხვადასხვა საჭიროების მქონე პატიმრებს, ისეთ მოწყვლად ჯგუფებს, როგორიცაა: 
არასრულწლოვანი, ქალი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ეთნიკური და 
რელიგიური უმცირესობები, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები144. განსაკუთრებული ყურადღება 
უნდა მიექცეს ქალ პატიმრებს, რომლებსაც  სპეციალური საჭიროება აქვთ ფიზიკური, 
პროფესიული, სოციალური და ფსიქოლოგიური კუთხით. 

ქალ პატიმრებს უნდა მიეცეთ საშუალება იმშობიარონ დაწესებულების გარეთ. იმ შემთხვევაში, 
თუ ჩვილი ბავშვების დატოვება  გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ხდება დედასთან, 
პენიტენციურ დაწესებულებაში უნდა შეიქმნას შესაბამისი პირობები ჩვილი ბავშვების 
კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. მათ არ უნდა ეპყრობოდნენ, როგორც პატიმრებს. ქალ 
პატიმართა სპეციალური საჭიროების გათვალისწინებით, საერთაშორისო დონეზე არსებობს 
შესაბამისი სპეციალური დოკუმენტები145.

კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ არასრულწლოვანი პატიმრები აუცილებლად 
უნდა იყვნენ განთავსებულნი განცალკევებით. იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვნები 
მოთავსებულნი არიან მოზრდილთა დაწესებულებაში, განთავსებულნი უნდა იყვნენ 
ცალკე განყოფილებაში, რომელიც არ უნდა იძლეოდეს სრულწლოვან პატიმრებთან 
ურთიერთობის შესაძლებლობას. არასრულწლოვან პატიმრებს უნდა გაეწიოთ სოციალური, 
ფსიქოლოგიური და საგანმანათლებლო მომსახურება. ისინი უნდა ექვემდებარებოდნენ 
სავალდებულო საბაზისო განათლებას. არასრულწლოვან პატიმართა სპეციალური 
საჭიროების გათვალისწინებით, საერთაშორისო დონეზე არსებობს შესაბამისი სპეციალური 
დოკუმენტები146.

ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებს უნდა შეექმნათ 
შესაბამისი პირობები, რათა დაცული იყოს მათი კულტურული პრაქტიკა და რელიგიური 
მოთხოვნილებები. მათ უნდა მიეწოდოთ წერილობით ინფორმაცია მათი უფლებებისა 
და მოვალეობების შესახებ მათთვის გასაგებ ენაზე და ფორმით. საჭიროების შემთხვევაში, 
დაწესებულების ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს ისინი  თარჯიმნის მომსახურებით.

ყველა პატიმრის აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება დაცული უნდა იყოს147. ყველა 
რელიგიური კონფესიის წარმომადგენელს შეძლებისდაგვარად უნდა შეექმნას პირობები 
მისდიოს თავის რელიგიასა და რწმენას. ამ მიზნით მათ უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა 
შეხვდნენ სასულიერო პირებს და დაესწრონ ღვთისმსახურებას, ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ 
რელიგიურ ლიტერატურასა და წიგნებზე.

პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა ჯანდაცვის ორგანიზება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
საკითხია, რომელიც დეტალურად უნდა განვიხილოთ148. პენიტენციურ დაწესებულებებში 
ორგანიზებული ჯანდაცვის სისტემა უნდა იყოს სამოქალაქო სექტორში არსებული სისტემის 
ნაწილი და უნდა ეთავსებოდეს  ჯანდაცვის ერთიან პოლიტიკას. ყველა დაწესებულებას უნდა 

144 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.34.1-38.3  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.5, 8, 23.
145 გაეროს სტანდარტული წესები ქალი პატიმრებისადმი მოპყრობისა და ქალი სამართალდამრღვევების მიმართ არასაპატიმრო 
სასჯელის შეფარდების თაობაზე (,,ბანგკოკის წესები“).
146 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11სანქციებს და ან ზომებს დაქვემდებარებული არასრულწლოვანი  
სამართალდამრღვევებისათვის. /  გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების 
განხორციელების შესახებ („პეკინური წესები“) / გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად /  
გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილ იდანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებით.
147 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.29.1-29.3  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.41-42
148 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.39-48.2  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.22-26
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ჰყავდეს კვალიფიციური და სათანადოდ მომზადებული სამედიცინო პერსონალი. ყველა 
პატიმრისთვის დაწესებულებაში ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თერაპევტის, ფსიქიატრისა 
და სტომატოლოგის მომსახურება. საჭიროების შემთხვევაში, პატიმარი უნდა გაიყვანონ 
სპეციალიზირებულ ან სამოქალაქო სექტორის შესაბამისი პროფილის დაწესებულებაში, თუ 
დაწესებულებაში სათანადო მომსახურების გაწევა შეუძლებელია.

დაწესებულებაში შემოყვანისთანავე ყველა პატიმარს უნდა ჩაუტარდეს დეტალური 
სამედიცინო შემოწმება და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შემდეგ 
საკითხებს: ფიზიკურ და ფსიქიკურ დაავადებებს (განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
მიექცეს თვითდაზიანების და სუიციდის რისკს); გარეგნული დათვალიერების შედეგად 
გამოვლენილ ძალადობის ნიშნებს; სხვადასხვა ნივთიერებაზე დამოკიდებულების 
შემთხვევაში აბსტინენციის სიმპტომებს; ინფექციურ და გადამდებ დაავადებებს, რის გამოც 
შესაძლებელია მოხდეს პირის განცალკევება; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს 
და სხვა საკითხებს.  სამედიცინო გამოკვლევების შედეგად გამოვლენილი  საჭიროებიდან 
გამომდინარე, სამედიცინო პერსონალი ვალდებულია, აცნობოს ადმინისტრაციას დროებითი 
ან მუდმივი ღონისძიებების გატარების აუცილებლობის შესახებ (იზოლირება, ვიზუალური 
მეთვალყურეობა და ა.შ.).

სამედიცინო პერსონალი დაწესებულებაში რეგულარულად უნდა ამოწმებდეს: საკვებისა და 
წყლის ხარისხს;  დაწესებულებაში არსებულ ჰიგიენურ პირობებს; სანიტარულ მდგომარეობას; 
გათბობას და ვენტილაციას; პატიმართა ტანსაცმლისა და ქვეშაგების სისუფთავეს.

დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია წესრიგის დაცვა და 
ორგანიზება149. დაწესებულებაში წესრიგის შენარჩუნება უნდა მოხდეს უსაფრთხოების, 
უშიშროებისა და დისციპლინის მოთხოვნის გათვალისწინებით.

პატიმრების მიმართ გამოყენებული უშიშროების ღონისძიებები უნდა იყოს მინიმალური, რაც 
აუცილებელია მათივე უსაფრთხოებისთვის. დაწესებულებაში მიღებისთანავე უნდა მოხდეს 
პატიმრის შეფასება, რათა განისაზღვროს: დაწესებულებიდან გაქცევის რისკი, უქმნიან თუ არა 
საფრთხეს სხვა პატიმრებს, ციხის პერსონალს ან/და სხვა პირებს. ამ პრინციპით უნდა მოხდეს 
პატიმრების შემდგომი განაწილება. საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 
უშიშროების გაძლიერებული ღონისძიებები, რომლებიც კანონმდებლობით უნდა იყოს 
დარეგულირებული.

უსაფრთხოების დაცვის ერთ-ერთ ღონისძიებას წარმოადგენს ჩხრეკისა და კონტროლის 
განხორციელება. ჩხრეკას შეიძლება დაექვემდებაროს: პატიმრის საცხოვრებელი ადგილი; 
პატიმრის სხეული; პატიმრების ახლობლები და მათი საკუთრება; დაწესებულების 
თანამშრომლები.  ჩატარებული ჩხრეკა არ უნდა იყოს პირის პატივისა და ღირსების 
შემლახველი და აუცილებლად უნდა განახორციელოს იმავე სქესის წარმომადგენელმა. 
სხეულის ჩხრეკა შეიძლება ჩაატაროს მხოლოდ პრაქტიკოსმა ექიმმა.

პატიმრების წინააღმდეგ დისციპლინური ღონისძიებები უნდა იქნეს გამოყენებული, როგორც 
უკიდურესი საშუალება. დისციპლინურ გადაცდომად შეიძლება ჩაითვალოს ქმედება, 
რომელიც საფრთხეს უქმნის წესრიგს, უსაფრთხოებას და უშიშროებას. დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის დაკისრებამდე პატიმარს უნდა განემარტოს ინფორმაცია იმ გადაცდომის 
შესახებ, რაშიც ედება ბრალი. მას უნდა ჰქონდეს დაცვისათვის მოსამზადებლად ადეკვატური 
დრო, საჭიროების შემთხვევაში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ადვოკატის და თარჯიმნის 
მომსახურებით. კატეგორიულად იკრძალება კოლექტიური და სხეულებრივი დასჯები, 
აგრეთვე, დასჯა, რომელიც არის არაადამიანური და ღირსების შემლახველი. სასჯელი არ 
შეიძლება მოიცავდეს ოჯახთან კონტაქტის სრულად აკრძალვას. სასჯელი გამოყენებული  
უნდა იყოს მხოლოდ გადაცდომის პროპორციულად. პატიმარი არ შეიძლება დაისაჯოს 
ორჯერ ერთი და იგივე გადაცდომისთვის.

149 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.49-69.3  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.27-34
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დაწესებულების ადმინისტრაციამ შეიძლება გამოიყენოს ძალა პატიმრების წინააღმდეგ 
თავდაცვის ან გაქცევის მცდელობისას, ფიზიკური წინააღმდეგობის გაწევისას, როგორც 
უკიდურესი ზომა. ძალა უნდა იყოს გამოყენებული საფრთხის პროპორციულად და რაც 
შეიძლება მცირე პერიოდით. დეტალურად უნდა იყოს კანონმდებლობით დარეგულირებული: 
გარემოებები, როცა შეიძლება ძალის გამოყენება; ძალის გამოყენებაზე უფლებამოსილი 
პირები; გადაწყვეტილების მიმღები პირები/ორგანოები; სპეციალური საშუალებები, 
რომლებიც შეიძლება იყოს გამოყენებული; სპეციალური საშუალებების გამოყენების წესი და 
პირობები; ბორკილებისა და ლითონის გამოყენება უნდა აიკრძალოს; პერსონალმა შეიძლება 
გამოიყენოს ცეცხლსასროლი იარაღი გაქცევის აღსაკვეთად ან თავდასხმის მოსაგერიებლად; 
გაქცევის აღკვეთის მიზნით ქალებისა და არასრულწლოვნების მიმართ აკრძალულია 
ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება.

ყველა პატიმარს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა მიმართოს საჩივრით ან თხოვნით 
დაწესებულების ადმინისტრაციას ან სხვა კომპეტენტურ ორგანოს150. მოთხოვნები და 
საჩივრები არ შეიძლება დაექვემდებაროს ცენზურას. პატიმარს შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს, 
ასევე, ზეპირად მიმართოს საჩივრით ან თხოვნით დაწესებულების ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლებს. 

პენიტენციური სისტემა უნდა იყოს დამოუკიდებელი სამხედრო, საპოლიციო და სხვა 
სახის საგამოძიებო სამსახურებისგან. სისტემის თანამშრომლები უნდა იყვნენ სათანადოდ 
შერჩეული და მომზადებული, უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი ანაზღაურება და სოციალური 
დაცვის გარანტიები151. შერჩეულმა თანამშრომლებმა წინასწარ უნდა გაიარონ სპეციალური 
მოზადება. ის თანამშრომლები, რომლებმაც უნდა იმუშაონ სხვადასხვა სპეციფიკურ ჯგუფთან 
(ქალები, არასრულწლოვნები, შშმ პირები და ა.შ), დამატებით უნდა იყვნენ მომზადებულნი 
სპეციფიკურ საკითხებში. თანამშრომელთა ტრენინგები აუცილებლად უნდა მოიცავდეს 
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა საერთაშორისო და ადგილობრივ სტანდარტებს.

პენიტენციურ დაწესებულებებში  უნდა ხორციელდებოდეს  მუდმივი მონიტორინგი 
პატიმართა მიმართ მოპყრობაზე  ადგილობრივი და საერთაშორისო დამოუკიდებელი 
ორგანოების მხრიდან152.

საბოლოოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ხელი უნდა შეეწყოს პენიტენციურ დაწესებულებებში 
კვლევების ჩატარებას153, რაც  სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს შესაძლებლობას 
მისცემს დაგეგმონ და განახორციელონ შედეგზე ორიენტირებული ღონისძიებები. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული 
წესების შესახებ

•	 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების 
შესახებ

•	 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11 სანქციებს და ან ზომებს 
დაქვემდებარებული არასრულწლოვანი  სამართალდამრღვევებისათვის

•	 გაეროს სტანდარტული წესები ქალი პატიმრებისადმი მოპყრობისა და ქალი 
სამართალდამრღვევების მიმართ არასაპატიმრო სასჯელის შეფარდების თაობაზე 
(,,ბანგკოკის წესები“)

150 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.70.1-70.3  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.35-36
151 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.71-89.2  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.46-54
152 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.92-93.3  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.55
153 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.91  
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•	 გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა მიმართ 
მართლმსაჯულების განხორციელების შესახებ („პეკინური წესები“)

•	 გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად

•	 გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი 
დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებით.

•	 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები 
არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების თაობაზე (ტოკიოს წესები)

•	 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური 
სტანდარტული წესები



66

თავი 7
მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესი -  

ადგილობრივი სტანდარტები

ანტონ ქელბაქიანი 
ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის

დანაშაული ............................................................................................................................................ 66

სასჯელის მიზნები და სახეები .......................................................................................................... 68

პირობითი მსჯავრი ............................................................................................................................. 69

სისხლისსამართლებრივი დევნა ....................................................................................................... 70

განრიდება .............................................................................................................................................. 70

დაკავება, აღკვეთის ღონისძიებები და მისი გამოყენების წესი ................................................... 71

სასამართლო ინსტანციები, გასაჩივრების წესი .............................................................................. 72

ქვემოთ წარმოდგენილ გზამკვლევში  მიმოხილულია მართლმსაჯულების განხორციელების 
ყველა ეტაპზე არსებული ადგილობრივი სტანდარტები. განხილული იქნება სასჯელის 
მიზნები და სახეები (როგორც საპატიმრო, ისე არასაპატიმრო), დანაშაულის კატეგორიები, 
დაკავების და აღკვეთი ღონისძიებების გამოყენების წესი, პირობები, სასამართლო განხილვის 
სტადიები და გასაჩივრების პროცედურები. მიმოხილული იქნება, ასევე, სხვადასხვა სახის 
ადგილობრივი ნორმატიული აქტი - საქართველოს კონსტიტუცია, სისხლის სამართლის 
კოდექსი, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი და სხვა ნორმატიული აქტები. 

დანაშაული

საქართველოს კონსიტუტუციის თანახმად, ადამიანი უდანაშაულოდ ითვლება, ვიდრე მისი 
დამნაშავეობა არ დამტკიცდება კანონით დადგენილი წესით და კანონიერ ძალაში შესული 
სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენით154.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, დანაშაული არის ამ კოდექსით 
გათვალისწინებული, მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედება155. 

კანონმდებლობით  გათვალისწინებულია გარემოებები, რომლებიც შეიძლება იყოს 
მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხავი. კერძოდ: აუცილებელი მოგერიება, დამნაშავის 
შეპყრობა, უკიდურესი აუცილებლობა და მართლზომიერი რისკი156. შესაძლებელია, 
ასევე, არსებობდეს სხვა გარემოებებიც, რომლებიც პირდაპირ არ არის განსაზღვრული 
კანონმდებლობით, თუმცა აკმაყოფილებს ქმედების მართლზომიერების პირობებს.  

კანონმდებლობა, ასევე, ითვალისწინებს ბრალის გამომრიცხავ და შემამსუბუქებელ 
გარემოებებს, კერძოდ: შეურაცხაობა ასაკის გამო, შეურაცხაობა ფსიქიკური დაავადების 

154 საქართველოს კონსტიტუცია, მ. 40 (1)
155 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 7
156 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 28-32
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გამო, შეზღუდული შეურაცხაობა, შეცდომა და ბრძანების/განკარგულების შესრულება157. 
შესაძლებელია, ასევე, არსებობდეს სხვა გარემოებები, რომლებიც პირდაპირ არ არის 
გათვალისწინებული კანონმდებლობით, თუმცა აკმაყოფილებს ქმედების არაბრალეულობის 
პირობებს. 

არსებობს ორი სახის დანაშაული: განზრახი და გაუფრთხილებლობითი158. განზრახ 
დანაშაულად ითვლება ქმედება, რომელიც ჩადენილია პირდაპირი ან არაპირდაპირი 
განზრახვით. გაუფრთხილებლობით დანაშაულად ითვლება ქმედება, რომელიც ჩადენილია 
თვითიმედოვნებით ან დაუდევრობით.

ქართული კანონმდებლობა,  ასევე, დანაშაულთა კატეგორიებს განსაზღვრავს თავისუფლების 
აღკვეთის მაქსიმალური ვადის მიხედვით159. დანაშაულთა კატეგორიები იყოფა: ნაკლებად 
მძიმე, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიებად. ნაკლებად მძიმეა ისეთი დანაშაული, 
რომლისთვისაც სასჯელის მაქსიმალური ვადა არ აღემატება ხუთი წლით თავისუფლების 
აღკვეთას; მძიმეა ისეთი დანაშაული, რომლისთვისაც სასჯელის მაქსიმალური ვადა 
არ აღემატება ათი წლით თავისუფლების აღკვეთას; განსაკუთრებით მძიმეა ისეთი 
დანაშაული, რომლისთვისაც სასჯელის სახით გათვალისწინებულია ათ წელზე მეტი ვადით 
თავისუფლების აღკვეთა ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა.

კანონმდებლობა განსაზღვრავს ერთიანი დანაშაულის სახეებს - დენადი და განგრძობადი.

დენადია დანაშაული, რომლის ჩადენა იწყება მოქმედებით ან უმოქმედობით და რომელიც 
შემდეგ უწყვეტად ხორციელდება160. 

განგრძობადია დანაშაული, რომელიც მოიცავს ერთიანი მიზნითა და საერთო განზრახვით 
ჩადენილ ორ ან მეტ ქმედებას161.

ქართული კანონდებლობა, ასევე, იცნობს დანაშაულის სიმრავლის სხვადასხვა სახეს - 
არაერთგზისი დანაშაული, დანაშაულთა ერთობლიობა, დანაშაულის რეციდივი და რეკეტი. 

არაერთგზისი დანაშაული ნიშნავს წინათ ნასამართლევი პირის მიერ სისხლის სამართლის 
კოდექსის შესაბამისი მუხლით  გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას162. 

დანაშაულთა ერთობლიობა ნიშნავს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით ან მუხლის 
ნაწილით გათვალისწინებული ორი ან მეტი ქმედების ჩადენას, რომელთაგან პირი არც 
ერთისთვის არ ყოფილა მსჯავრდებული.  დანაშაულთა ერთობლიობად ითვლება, აგრეთვე, 
ისეთი ქმედების ჩადენა, რომელიც შეიცავს სისხლის სამართლის კოდექსის ორი ან მეტი 
მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულთა ნიშნებს163.

დანაშაულის რეციდივი ნიშნავს წინათ განზრახი დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირის 
მიერ განზრახი დანაშაულის ჩადენას. დანაშაულის რეციდივის დადგენისას მხედველობაში 
არ მიიღება ნასამართლობა თვრამეტ წლამდე ჩადენილი დანაშაულისათვის, აგრეთვე, 
ნასამართლობა, რომელიც მოხსნილი ან გაქარწყლებულია164.

რეკეტი არის შემოსავლის ან სხვაგვარი ქონებრივი სარგებლის სისტემატურად მიღების 
მიზნით წარმოებული არაერთჯერადი და ორგანიზებული საქმიანობა, რომელიც 
დაკავშირებულია განზრახი დანაშაულის ჩადენასთან.165.

157 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 33-38
158 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 9-10
159 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 12
160 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 13
161 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 14
162 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 15
163 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 16
164 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 17
165 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 171
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კანონმდებლობა განსაზღვრავს დაუმთავრებელი დანაშაულის სახეებს - დანაშაულის 
მომზადება, დანაშაულის მცდელობა და დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება.

დანაშაულის მომზადებად ითვლება დანაშაულის ჩადენისათვის პირობების განზრახ შექმნა. 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, როგორც წესი, დაწესებულია მხოლოდ მძიმე 
და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულების მომზადებისთვის166.

დანაშაულის მცდელობად ითვლება განზრახი ქმედება, რომელიც, თუმცა, უშუალოდ 
მიმართული იყო დანაშაულის ჩასადენად, მაგრამ დანაშაული ბოლომდე არ იქნა მიყვანილი167.

ასევე, პირს არ დაეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, თუ მან დანაშაულის 
დამთავრებაზე ნებაყოფლობით და საბოლოოდ აიღო ხელი168.

საქართველოს სისხლისსამართლებრივი კანონმდებლობით გათვალისწინებულია 
დანაშაულში თანამონაწილეობის სახეები: ამსრულებელი, ორგანიზატორი, დამხმარე 
და წამქეზებელი. კანონმდებლობა ითვალისწინებს განსხვავებულ პასუხისმგებლობას 
დანაშაულის ჩადენაში თითოეულის მონაწილეობის ხასიათისა და ხარისხის 
გათვალისწინებით169.

კანონმდებლობა იცნობს, ასევე, ჯგუფური დანაშაულის განმარტებას. დანაშაული ჯგუფის 
მიერ ითვლება ჩადენილად, თუ მის განხორციელებაში წინასწარ შეუთანხმებლად 
ერთობლივად მონაწილეობდა ორი ან მეტი ამსრულებელი. დანაშაული ჯგუფის მიერ 
წინასწარი შეთანხმებით ითვლება ჩადენილად, თუ მის განხორციელებაში მონაწილენი 
წინასწარ შეკავშირდნენ დანაშაულის ერთობლივად ჩასადენად. დანაშაული ორგანიზებული 
ჯგუფის მიერაა ჩადენილი, თუ იგი განახორციელა დროის განსაზღვრულ პერიოდში 
არსებულმა, შეთანხმებულად მოქმედმა, სტრუქტურული ფორმის მქონე ჯგუფმა, რომლის 
წევრები წინასწარ შეკავშირდნენ ერთი ან რამდენიმე დანაშაულის ჩასადენად, ან რომლის 
მიზანია პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფინანსური ან სხვა მატერიალური სარგებლის უკანონოდ 
მიღება170.

სასჯელის მიზნები და სახეები

საქართველოს კანონმდებლობაში ამომწურავად არის განმარტებული სასჯელის მიზნები 
- სამართლიანობის აღდგენა, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება და დამნაშავის 
რესოციალიზაცია171. სასჯელის მიზანი არ უნდა იყოს პირისათვის ტანჯვის მიყენება ან 
ღირსების შელახვა.  სასჯელის საბოლოო მიზნის მისაღწევად აუცილებელია ყველა მიზნის 
განხორციელება, როგორც ერთმანეთთან დაკავშირებული ფაქტორების. 

ქართული კანონმდებლობა განსაზღვრავს სასჯელის სახეებს172, რომლებიც შეიძლება დავყოთ 
საპატიმრო და არასაპატიმრო სასჯელებად.

არასაპატიმრო სასჯელებია: ჯარიმა, თანამდებობის ან საქმიანობის უფლების 
ჩამორთმევა, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, გამასწორებელი სამუშაო, ქონების 
ჩამორთმევა, სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა და თავისუფლების შეზღუდვა.  
არასრულწლოვნების შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ შემდეგი 
არასაპატიმრო სასჯელი:  ჯარიმა, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა, საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომა, გამასწორებელი სამუშაო და თავისუფლების შეზღუდვა173.

166 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 18
167 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 19
168 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 21
169 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 22-26
170 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 27
171 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 39
172 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 40-52 
173 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 80 -89
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საპატიმრო სასჯელებია: ვადიანი და უვადო თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო 
არასრულწლოვნების შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის 
გამოყენება. 

სასჯელის სახეები იყოფა ძირითად და დამატებით სასჯელებად. გამასწორებელი სამუშაო, 
სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა, თავისუფლების შეზღუდვა, ვადიანი და უვადო 
თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დანიშნულ იყოს მხოლოდ ძირითად სასჯელად. ჯარიმა, 
თანამდებობის ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა და საზოგადოებისათვის სასარგებლო 
შრომა  შეიძლება დანიშნულ იყოს როგორც ძირითად, ასევე დამატებით სასჯელად. ქონების 
ჩამორთმევა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ როგორც დამატებითი სასჯელი.

ჯარიმის მინიმალური ოდენობა უნდა  იყოს 2000 ლარი, ხოლო  თუ მუხლის სანქცია 
ითვალისწინებს 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, მინიმალური ოდენობა არ უნდა იყოს 
500 ლარზე ნაკლები. თუ არასრულწლოვანი პირი გადახდისუუნაროა, ჯარიმის გადახდა 
შეიძლება დაეკისროს მშობელს, მეურვეს ან მზრუნველს. 

თანამდებობის ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ძირითადი სასჯელის სახით ინიშნება 
ერთიდან ხუთ წლამდე, ხოლო დამატებითი სასჯელის სახით ექვსი თვიდან სამ წლამდე 
ვადით. არასრულწლოვნების მიმართ საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს ერთიდან სამ წლამდე ვადით.

სასჯელის სახით საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სახეს განსაზღვრავს პრობაციის 
ბიურო. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ინიშნება ორმოციდან რვაას საათამდე 
ვადით, ხოლო არასრულწლოვნების შემთხვევაში - ორმოციდან სამას ოც საათამდე ვადით. 

გამასწორებელი სამუშაო ინიშნება ერთი თვიდან ორ წლამდე ვადით, ხოლო 
არასრულწლოვნების მიმართ - ორი თვიდან ერთ წლამდე ვადით. 

სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა ინიშნება სამი თვიდან ორ წლამდე ვადით. 

თავისუფლების შეზღუდვა ინიშნება ერთი თვიდან ხუთ წლამდე ვადით, ხოლო 
არასრულწლოვნების მიმართ - ოთხ წლამდე ვადით.

ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა, როგორც წესი, ინიშნება ექვსი თვიდან ოც წლამდე ვადით. 
დანაშაულთა ერთობლიობის დროს სასჯელის საბოლოო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 
30 წელს, ხოლო განაჩენთა ერთობლიობის დროს - 35 წელს. თოთხმეტიდან თექვსმეტ 
წლამდე არასრულწლოვნებისთვის სასჯელის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს, ხოლო 
თექვსმეტიდან თვრამეტ წლამდე არასრულწლოვნებისთვის - 15 წელს. 

უვადო თავისუფლების აღკვეთა  არ შეიძლება დაინიშნოს არასრულწლოვნების მიმართ და 
იმ პირთა მიმართ, ვისაც განაჩენის გამოტანის დროისათვის შეუსრულდა 60 წელი.

პირობითი მსჯავრი

პირობითი მსჯავრი სასამართლოს მიერ შეიძლება დაენიშნოს პირს, თუ მხარეებს შორის 
დადებულია საპროცესო შეთანხმება174. ამ შემთხვევაში პირს თავისუფლების აღკვეთის 
სახით დანიშნული სასჯელი ჩაეთვლება პირობითად. პირობითი მსჯავრი არ გამოიყენება, 
თუ მსჯავრდებულმა ჩაიდინა მძიმე ან განზრახ მძიმე დანაშაული, ან წარსულში იყო 
ნასამართლევი ორი ან მეტი განზრახი დანაშაულის ჩადენისათვის. გამონაკლისს წარმოადგენს 
არასრულწლოვანი პირი, კერძოდ, მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში, თუ მან პირველად 
ჩაიდინა დანაშაული, შესაძლებელია პირობითი მსჯავრის განსაზღვრა. 

პირობითი მსჯავრის დროს სასამართლოს შეუძლია დააკისროს მსჯავრდებულს გარკვეული 
მოვალეობის შესრულება: პრობაციის ბიუროს თანხმობის გარეშე არ შეიცვალოს მუდმივი 
საცხოვრებელი ადგილი; არ ჰქონდეს ურთიერთობა გარკვეულ პირებთან; არ მოინახულოს 

174 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 63-67
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განსაზღვრული ადგილი; ჩაერთოს სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო და სამკურნალო 
პროგრამაში და ა.შ. სასამართლოს მიერ განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევაში 
პირს შეიძლება დაეკისროს გარკვეული დისციპლინური სახდელები ან პირობითი მსჯავრი 
შეეცვალოს თავისუფლების აღკვეთით.

სისხლისსამართლებრივი დევნა

სისხლისსამართლებრივი დევნა იწყება პირის დაკავებისთანავე ან ბრალეულად 
ცნობისთანავე. დევნის დაწყების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება ან მასზე უარის თქმა 
ან დაწყებული დევნის შეჩერება, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, განეკუთვნება 
პროკურორის დისკრეციულ უფლებამოსილებას175.  პროკურატურა, ზოგადად, წარმოადგენს 
სისხლისსამართლებრივი დევნის ორგანოს და ამ ფუნქციის შესასრულებლად ახორციელებს 
გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობას, სრული მოცულობით ატარებს დანაშაულის 
გამოძიებას და სასამართლოში მხარს უჭერს სახელმწიფო ბრალდებას176.  პროკურორი, ასევე, 
უფლებამოსილია -  მონაწილეობა მიიღოს საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებაში ან თვითონ 
აწარმოოს გამოძიება; შუამდგომლობით მიმართოს სასამართლოს აღკვეთი ღონისძიების 
გამოყენების, შეცვლის ან გაუქმების, ასევე, ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიების ჩატარების 
თხოვნით; შეცვალოს ბრალდება; ბრალდებულთან დადოს საპროცესო შეთანხმება, შეწყვიტოს 
ან შეაჩეროს სისხლისსამართლებრივი დევნა  და სხვა.

განრიდება

მართლმსაჯულების სფეროში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სიახლეს წარმოადგენს პროკურორის 
დისკრეციული უფლებამოსილება, არ დაიწყოს ან შეწყვიტოს სისხლისსამართლებრივი დევნა 
ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაულის ფაქტზე და განარიდოს პირი სისხლის სამართლის 
პასუხისმგებლობას. კანონმდებლობა განსაზღვრავს პირობებს, თუ რა შემთხვევაში შეუძლია 
პროკურორს ამ უფლებამოსილების გამოყენება177. ეს პირობებია: უკანონოდ მოპოვებული 
ქონების სახელმწიფოსთვის გადაცემა ან ამ ქონების ღირებულების ანაზღაურება; დანაშაულის 
იარაღის ან/და სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული ობიექტის სახელმწიფოსთვის გადაცემა; 
ქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის სრული ან ნაწილობრივი ანაზღაურება; სახელმწიფო 
ბიუჯეტის სასარგებლოდ ფულადი თანხის გადახდა, რომლის მინიმალური ოდენობაა 500 
ლარი; საზოგადოებისათვის სასარგებლო უსასყიდლო სამუშაოს შესრულება 40 საათიდან 
400 საათამდე.

გარდა ამისა, პროკურორს გააჩნია დისკრეციული უფლებამოსილება, არ დაიწყოს 
სისხლისსამართლებრივი დევნა და გააფორმოს არასრულწლოვანთან ხელშეკრულება 
განრიდებისა და მედიაციის შესახებ178. ამ წესის გამოყენების პირობები განისაზღვრება 
იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით179. არასრულწლოვნების მიმართ ეს პირობები შეიძლება 
იყოს ამგვარი: პირმა პირველად ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე დანაშაული; პირს მანამდე არ 
მიუღია მონაწილეობა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში; იგი აღიარებს დანაშაულს 
და მზად არის ბოდიში მოიხადოს დაზარალებულის წინაშე; არასრულწლოვანი ან მისი 
ოჯახი მზად არის აანაზღაუროს ზიანი (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა დაზარალებული უარს 
ამბობს ანაზღაურებაზე). პროკურორის შინაგანი რწმენით, არასრულწლოვნის ჭეშმარტი 
ინტერესების გათვალისწინებით არ არსებობს დევნის დაწყების ან გაგრძელების საჯარო 

175 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 166-167
176 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ.32-33
177 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 105 (4), 167-168
178 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 105 (5),
179 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება N216 განრიდებისა და მედიაციის შესახებ, პროკურორებისთვის  
სახელმძღვანელო მითითებებისა და მხარეებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების 
თაობაზე   
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ინტერესი. დაკისრებული ვალდებულება უნდა იყოს ჩადენილი ქმედების პროპორციული. 
გაფორმებული ხელშეკრულება შესაძლებელია ითვალისწინებდეს არასრულწლოვნის 
ვალდებულებებს, მისი ქცევის შეზღუდვას, სხვადასხვა პროგრამაში ჩართვას, 
დაზარალებულის და მშობლის უფლება-მოვალეობებს. ყველა ხელშეკრულება შეიძლება 
დაიდოს 12 თვემდე ვადით. 

ზოგადად, განრიდებისა და მედიაციის მთავარი პრინციპებია - ალტერნატიული 
მექანიზმების მაქსიმალურად ხელშეწყობა, ნებაყოფლობითობა, პროპორციულობა, 
კონფიდენციალობა, სტიგმატიზაციის დაუშვებლობა, არასრულწლოვნის ჭეშმარიტი 
ინტერესების გათვალისწინება.

დაკავება, აღკვეთის ღონისძიებები და მისი გამოყენების წესი

საქართველოში უზენაესი კანონის - კონტიტუციის დონეზე არის განსაზღვრული ის 
სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები, რაც  პირს დაკავებისას გააჩნია. თავისუფლების 
აღკვეთა ან პირადი თავისუფლების სხვაგვარი შეზღუდვა დაუშვებელია სასამართლოს 
გადაწყვეტილების გარეშე180.

ადამიანის დაკავება დასაშვებია კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში საგანგებოდ 
უფლებამოსილი პირის მიერ. დაკავებული თუ სხვაგვარად თავისუფლებაშეზღუდული 
პირი უნდა წარედგინოს სასამართლოს განსჯადობის მიხედვით არაუგვიანეს 48 საათისა. 
თუ მომდევნო 24 საათის განმავლობაში სასამართლო არ მიიღებს გადაწყვეტილებას 
დაპატიმრების ან თავისუფლების სხვაგვარი შეზღუდვის შესახებ, პირი დაუყოვნებლად უნდა 
გათავისუფლდეს181. ბრალდებულის წინასწარი პატიმრობის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 9 
თვეს182.

დაკავება არის თავისუფლების ხანმოკლე აღკვეთა, რომლის ვადა, ზოგადად, არ უნდა 
აღემატებოდეს 72 საათს. დაკავებიდან 48 საათის განმავლობაში პირს უნდა გადაეცეს 
დადგენილება ბრალდებულის პასუხისმგებლობაში მიცემის შესახებ. დაკავების ვადა 
ითვლება თავისუფლების აღკვეთის ვადაში183. დაკავების უფლება აქვს გამოძიების 
ჩატარების თაობაზე უფლებამოსილ პირს/ორგანოს, რომელიც ასრულებს ოპერატიულ 
ფუნქციებს, საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის მოვალეობებს, აწარმოებს გამოძიებას ან 
ახორციელებს სისხლისსამართლებრივ დევნას (მაგ. პოლიცია). დაკავება განსხვავდება 
პატიმრობისგან, რომელიც გამოიყენება აღკვეთის ღონისძიების სახით და აღნიშნულის 
თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო. 

გამოძიების მიმდინარეობის პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია აღკვეთის 
ღონისძიებების გამოყენების წესი და პირობები184. აღკვეთის ღონისძიება გამოიყენება 
იმ მიზნით, რომ ბრალდებულმა თავი არ აარიდოს სასამართლოში გამოცხადებას, არ 
გაანადგუროს საქმისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და აღიკვეთოს მისი შემდგომი 
დანაშაულებრივი საქმიანობა. 

აღკვეთის ღონისძიებების სახეებია: გირაო; არასრულწლოვანი ბრალდებულის 
მეთვალყურეობაში გადაცემა; შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ; 
პირადი თავდებობა; სამხედრო მოსამსახურის ქცევისადმი სარდლობის მეთვალყურეობა და 
პატიმრობა. პირს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა უნდა შეეფარდოს მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ ზემოთ აღნიშნული მიზნების მიღწევა შეუძლებელია სხვა, ნაკლებად მკაცრი 
ღონისძიების გამოყენებით. აღკვეთი ღონისძიების გამოყენების თაობაზე გადაწყვეტილებას 
იღებს სასამართლო.

180 საქართველოს კონსტიტუცია, მ.18 (2)
181 საქართველოს კონსტიტუცია, მ.18 (3)
182 საქართველოს კონსტიტუცია, მ.18 (6)
183 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 170-176
184 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 198-207
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გირაო შეიძლება იყოს ფულადი თანხა ან უძრავი ქონება. გირაოს თანხა არ შეიძლება იყოს 
1000 ლარზე ნაკლები. გირაოს შეტანის წინ მისი შემტანი წერილობით უნდა გააფრთხილონ 
ვალდებულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის შესაძლო შედეგების 
შესახებ. პირობების დარღვევის შემთხვევაში გირაოს თანხა ჩაირიცხება ბიუჯეტში. 

არასრულწლოვანი ბრალდებული შეიძლება გადაეცეს მშობლის, მეურვის, მზრუნველის ან 
სხვა პირის მეთვალყურეობის ქვეშ. აღნიშნულ პირებს უნდა ეცნობოთ იმ პასუხისმგებლობის 
შესახებ, რომელიც შეიძლება დაეკისროთ იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი პირი კვლავ 
ჩაიდენს ქმედებას, რომლის აღსაკვეთადაც გადაეცა მეთვალყურეობაში. ასეთი პირობის 
დარღვევის შემთხვევაში კანონმდებლობით დადგენილი წესით სასამართლოს მიერ მათ 
დაეკისრებათ ჯარიმა.  

პირადი თავდებობისას სანდო პირები იღებენ წერილობით ვალდებულებას, რომ ისინი 
კისრულობენ პასუხისმგებლობას ბრალდებულის სათანადო ქცევაზე - გამოცხადდება თუ 
არა ის გამომძიებელთან, პროკურორთან და სასამართლოში.  თუ ბრალდებული ჩაიდენს 
ქმედებას, რომლის აღსაკვეთადაც გამოყენებულ იქნა თავდებობა, თავდებ პირს/პირებს 
დაეკისრება ჯარიმა კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

სამხედრო მოსამსახურე მისი ქცევისადმი მეთვალყურეობის მიზნით შეიძლება გადაეცეს 
სამხედრო ნაწილის, შენაერთის, სამხედრო დაწესებულების სარდლობის მეთვალყურეობაში. 
ზემოთ აღნიშნული არასაპატიმრო აღკვეთი ღონისძიებების პირობების დარღვევის 
შემთხვევაში, ბრალდებულს შეიძლება შეეფარდოს უფრო მკაცრი ფორმის აღკვეთის 
ღონისძიება. 

აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 
ეს ერთადერთი საშუალებაა, თავიდან იქნეს აცილებული ბრალდებულის მიმალვა, 
ბრალდებულის მიერ მტკიცებულებათა მოპოვებისათვის ხელის შეშლა და ბრალდებულის 
მიერ დანაშაულის ჩადენა. პატიმრობის საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს.

სასამართლო ინსტანციები, გასაჩივრების წესი

სასამართლო წარმოადგენს სასამართლო ხელისუფლების ერთადერთ ორგანოს, რომელიც 
უფლებამოსილია განახორციელოს მართლმსაჯულება, განიხილოს სისხლის სამართლის 
საქმე, გამოიტანოს კანონიერი, დასაბუთებული და სამართლიანი განაჩენი185.

საქართველოში არსებობს 3 დონიანი სასამართლო სისტემა, რომელიც ერთიანი საერთო 
სასამართლოების სისტემის ნაწილია. საქართველოს საერთო სასამართლოებია: რაიონული 
(საქალაქო) სასამართლო (პირველი ინსტანცია), სააპელაციო სასამართლო და უზენაესი  
სასამართლო186. 

თუ პირველი ინსტანციით საქმეს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო არ განიხილავს, მას 
განიხილავს რაიონული (საქალაქო) სასამართლო. რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში 
არსებობს მაგისტრატი მოსამართლის ინსტიტუტი, რომლის ძირითად კომპეტენციასაც 
განეკუთვნება: ადამიანის კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვისა და იძულებით 
ღონისძიებასთან დაკავშირებული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ სასამართლოს 
განჩინების გამოტანა; ბრალდებულის მიმართ აღკვეთი ღონისძიების საკითხის გადაწყვეტა; 
გამომძიებლის ან/და პროკურორის უკანონო ქმედების გამო საჩივრის გადაწყვეტა და ა.შ187.
მსჯავრდებულს უფლება აქვს, სააპელაციო წესით სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივროს 
პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, გამამტყუნებელი განაჩენის 
გამოტანიდან 1 თვის ვადაში. სააპელაციო საჩივარს განიხილავს სააპელაციო სასამართლოს 

185 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ.19
186 ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, მ. 2, 14-33
187 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ. 20
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სააპელაციო პალატა. გასაჩივრების წესსა და პროცედურებს განსაზღვრავს კანონი188. 

მსჯავრდებულს უფლება აქვს, გადაწყვეტილების გამოტანიდან 1 თვის ვადაში საკასაციო 
წესით უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივროს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, 
რომელიც, კასატორის აზრით, უკანონოა. საკასაციო საჩივარს განიხილავს უზენაესი 
სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა. გასაჩივრების წესსა და პროცედურებს 
განსაზღვრავს კანონი189. ასევე, შეიძლება, სასამართლოს გადაწყვეტილება უზენაესი 
სასამართლოს მიერ გადაიხედოს ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო190.

სასამართლო უფლებამოსილია, განაჩენი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე საქმის 
არსებითი განხილვის გარეშე გამოიტანოს.  საპროცესო შეთანხმების საფუძველია შეთანხმება 
ბრალზე ან სასჯელზე. სასჯელზე შეთანხმებისას ბრალდებული არ ეწინააღმდეგება 
წაყენებულ ბრალს, თუმცა ეთანხმება პროკურორს სასჯელის ზომაზე ან მისგან სრულად 
გათავისუფლებაზე, ხოლო ბრალზე შეთანხმებისას ბრალდებული აღიარებს დანაშაულს191. 
საპროცესო შეთანხმება იდება ზემდგომ პროკურორთან წინასწარი წერილობითი შეთანხმებით. 
დაუშვებელია საპროცესო შეთანხმების დადება ადვოკატის უშუალო მონაწილეობისა 
და მის დადებაზე ბრალდებულის წინასწარი თანხმობის გარეშე. დაუშვებელია ისეთი 
საპროცესო შეთანხმების დადება, რომელიც უზღუდავს ბრალდებულს უფლებას წამების, 
არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის შემთხვევაში მოითხოვოს შესაბამის 
პირთა მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება192. კანონმდებლობით 
გათვალისწინებულია საპროცესო შეთანხმების გამოყენების დეტალური პროცედურები193.

გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 საქართველოს კონსტიტუცია

•	 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

•	 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

•	 საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ

•	 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება N216 განრიდებისა და მედიაციის 
შესახებ, პროკურორებისთვის  სახელმძღვანელო მითითებებისა და მხარეებს შორის 
გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების თაობაზე   

188 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ. 292-299
189 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ. 300-309
190 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ. 310-314
191 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ. 209
192 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ. 210
193 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ. 209-218
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ქვემოთ წარმოდგენილ გზამკვლევში მიმოხილულია  პრობაციის, საპატიმრო და 
არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების ადგილობრივი სტანდარტები, ასევე, 

 სხვადასხვა სახის ადგილობრივი ნორმატიული აქტი - საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, 
საქართველოს კანონი არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის შესახებ და 
სხვა ნორმატიული აქტები.

პრობაციისა და არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულების სისტემა, პრობაციისა და 
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულება

პრობაციისა და არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების ეროვნული სააგენტო (შემდგომში - 
პრობაციის ეროვნული სააგენტო) არის სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი194. პრობაციის 
ეროვნული სააგენტო შედგება სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული 
ორგანოებისგან - პრობაციის ბიუროებისგან, რომელთა მეშვეობით სააგენტო  თავის 
უფლებამოსილების განხორციელებას უზრუნველყოფს195.

პრობაციის ეროვნული სააგენტო აღასრულებს შემდეგი სახის არასაპატიმრო  სასჯელებს - 
თანამდებობის ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა, საზოგადოებისათვის სასარგებლო 
შრომა, გამასწორებელი სამუშაო და თავისუფლების შეზღუდვა.  ასევე, პრობაციის 
ეროვნული სააგენტო აღასრულებს პირობით მსჯავრს (როგორც სასამართლოს პირდაპირი 
გადაწყვეტილების საფუძველზე, ასევე, მსჯავრდებულის პირობით ვადაზე ადრე 
გათავისუფლებისას) და სასჯელის მოხდისგან გადავადებას (ორსული ქალების მიმართ). 
გარდა ამისა, პრობაციის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს კონტროლს განრიდების 
სუბიექტის მიერ საზოგადოებისათვის უსასყიდლო სამუშაოს სრულფასოვნად შესრულებაზე.

194 საქართველოს კანონი არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის შესახებ, მ.2-7, 25-44
195 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N903 - 
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს შესახებ
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პირობითი მსჯავრის აღსრულების პროცესში მსჯავრდებული ვალდებულია, დაემორჩილოს 
სასჯელის მოხდის კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და პირობებს, შეასრულოს 
მისთვის დაკისრებული მოვალეობები და პრობაციის ოფიცრის კანონიერი მოთხოვნები196. 
დადგენილი რეჟიმი მოიცავს პრობაციის ოფიცრის მიერ დადგენილ დროსა და ადგილას 
კვირაში ერთხელ გამოცხადების ვალდებულებას, ასევე, შესაძლოა მოიცავდეს საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა მოვალეობების შესრულებას. ბიუროს უფროსის 
გადაწყვეტილებით შესაძლებელია უფრო შეღავათიანი რეჟიმის დადგენა.

მსჯავრდებულის მიერ დადგენილი რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში პრობაციის ბიუროს 
უფლებამოსილი პირი ადგენს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს, რომლის 
საფუძველზეც შესაძლებელია მსჯავრდებულს დაეკისროს სხვადასხვა სახის სახდელი, 
რომელიც განსაზღვრულია კანონმდებლობით197. რეჟიმის ხშირი დარღვევის შემთხვევაში 
პირობითი მსჯავრი შეიძლება შეიცვალოს თავისუფლების აღკვეთით და ამის თაობაზე 
გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო პრობაციის ბიუროს შუამდგომლობის საფუძველზე.

ქართული კანონმდებლობა, ასევე, ითვალისწინებს პირობითი მსჯავრის გაუქმებისა 
და ნასამართლობის ვადაზე ადრე მოხსნის შესაძლებლობას. აღნიშნულის თაობაზე 
გადაწყვეტილებას იღებს მუდმივმოქმედი კომისია გამოსაცდელი ვადის არანაკლებ 
ნახევრის გასვლის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების ან სამოქალაქო შეთანხმების 
პირობების საფუძველზე. მუდმივმოქმედი კომისიის დაკომპლექტების და საქმიანობის წესს 
განსაზღვრავს კანონი198.

პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის სისტემა

საქართველოში პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის სისტემაში შედის 
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი და მის დაქვემდებარებაში არსებული პატიმრობისა 
და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებები. დეპარტამენტი არის  სასჯელაღსრულების 
და პრობაციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო 
დაწესებულება199.
დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებული დაწესებულებებია: პატიმრობის 
დაწესებულება, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება და ბრალდებულთა/
მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულება. შესაძლებელია შეიქმნას  შერეული ტიპის 
დაწესებულებებიც.

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა უფლებები და მოვალეობები

პენიტენციურ სისტემაში განთავსებულ ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს საქართველოს 
კანონმდებლობით განსაზღვრული აქვთ უფლებები და მოვალეობები200. 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის უფლებებია: უზრუნველყოფილი იყოს საცხოვრებელი 
სადგომით, კვებით, პირადი ჰიგიენით, ტანსაცმლით, შრომით, შრომისა და პირადი 
უსაფრთხოებით; სამედიცინო მომსახურებით; ახლო ნათესავებთან შეხვედრით (პაემნით); 
დამცველთან, დიპლომატიური წარმომადგენლობის, საკონსულო დაწესებულებისა და სხვა 
დიპლომატიურ წარმომადგენლებთან (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის) შეხვედრით; 
სატელეფონო საუბრებითა და მიმოწერით; ამანათებისა და ფულადი გზავნილების მიღება-
გაგზავნით; უფასო იურიდიული დახმარებითა და სამართლებრივი კონსულტაციებით. 

196 საქართველოს კანონი არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის შესახებ, მ.11
197 საქართველოს კანონი არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის შესახებ, მ.12
198  საქართველოს კანონი არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის შესახებ, მ.67!

199 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 6-12
200 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 13-46
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მათ, ასევე, უფლება აქვთ: მიიღონ ზოგადი და პროფესიული განათლება; მონაწილეობა 
მიიღონ სპორტულ, კულტურულ, აღმზრდელობით და რელიგიურ ღონისძიებებში; მიიღონ 
ინფორმაცია პრესითა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებით; ისარგებლონ 
მხატვრული და სხვა ლიტერატურით; ეწეოდნენ ინდივიდუალურ საქმიანობას; შეიტანონ 
მოთხოვნა და საჩივარი; ყოველდღიურად არანაკლებ 1 საათისა იმყოფებოდნენ სუფთა ჰაერზე; 
განსაკუთრებულ, პირად გარემოებებთან დაკავშირებით დროებით დატოვონ დაწესებულება; 
ცალკე მსჯავრდებულს დამატებით უფლება აქვს ისარგებლოს სარეაბილიტაციო 
პროგრამებით და დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უფლებით.

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა მოვალეობას წარმოადგენს დაიცვან დაწესებულების 
დებულება და ადმინისტრაციის კანონიერი მოთხოვნები, პირადი ჰიგიენა, სუფთად და 
წესრიგში იქონიონ ტანსაცმელი, საწოლი და საცხოვრებელი სადგომი.
მიზანშეწონილია ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ზოგიერთი უფლება უფრო დეტალურად 
მიმოვიხილოთ.
პატიმართა საცხოვრებელი პირობები, მათი სადგომი სანიტარულ-ჰიგიენურ ნორმებს 
უნდა შეესაბამებოდეს. საკანი უნდა იყოს იმ ზომის, რომ უზრუნველყოფდეს ბუნებრივ 
ვენტილაციას და განათებას. საქართველოს კანონმდებლობით თითოეული პატიმრის 
მინიმალური საცხოვრებელი ფართი დაწესებულების ტიპების მიხედვით უნდა იყოს  4 
კვ.მეტრზე ნაკლები, პატიმრობის დაწესებულებაში ბრალდებულთა მიმართ კი - 3 კვ. 
მეტრზე ნაკლები. ორსულ ქალებს, მეძუძურ დედებს, არასრულწლოვნებს და სხვა მოწყვლად 
ჯგუფებს უნდა შეექმნათ გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.

მიმოწერის უფლება გარესამყაროსთან ურთიერთობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
ფორმაა, რომლის შეზღუდვა დაუშვებელია. გამონაკლის შემთხვევაში, გამოძიების 
ინტერესებიდან გამომდინარე, პროკურორს/გამომძიებელს უფლება აქვს ბრალდებულს 
შეუზღუდოს მიმოწერა. თუმცა, ადმინისტრაციას ეკრძალება შეაჩეროს ან შეამოწმოს 
საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, საქართველოს 
პრემიერმინისტრის, საქართველოს პარლამენტის წევრის, სასამართლოს, ადამიანის 
უფლებათა ევროპის სასამართლოს, საერთაშორისო ორგანიზაციის, (რომელიც შექმნილია 
საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული ადამიანის უფლებათა დაცვის 
სფეროს საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე), საქართველოს სამინისტროს, 
დეპარტამენტის, საქართველოს სახალხო დამცველის, დამცველის, პროკურორის სახელზე 
გაგზავნილი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ნებისმიერი სახის მიმოწერა.

პაემნის უფლება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საშუალებაა იმისთვის, რომ 
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ჰქონდეს კავშირი გარესამყაროსთან. საქართველოს 
კანონმდებლობა იცნობს პაემნის სხვადასხვა ფორმას - ხანმოკლე პაემანი, ხანგრძლივი 
პაემანი201, ვიდეოპაემანი202 და საოჯახო პაემანი.

ხანმოკლე პაემანი ეწყობა 1-2 საათამდე ვადით და შეუძლია ისარგებლოს როგორც 
ბრალდებულმა, ასევე მსჯავრდებულმა. თუმცა ბრალდებულის მიმართ აღნიშნული უფლება 
შეიძლება შეიზღუდოს პროკურორის/გამომძიებლის გადაწყვეტილებით. კანონმდებლობა 
განსაზღვრავს პირთა წრეს, ვისთანაც შეუძლია ბრალდებულს/მსჯავრდებულს შეხვედრა.  
დაწესებულების ტიპებისა და პატიმართა კატეგორიების მიხედვით, ასევე, გასაზღვრულია 
ყოველთვიურად ხანმოკლე პაემნების რაოდენობა.

ვიდეოპაემნით სარგებლობის უფლება აქვს მხოლოდ მსჯავრდებულს. ვიდეოპაემანი არის 
მსჯავრდებულის ურთიერთობა ნებისმიერ პირთან პირდაპირი ხმოვანი და ვიზუალური 
ტელეხიდის მეშვეობით. ვიდეოპაემნის ხანგრძლივობა არის 15 წუთი და წარმოადგენს ფასიან 

201 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N42 
მსჯავრდებულთა ხანგრძლივი პაემნის განხორციელების თაობაზე
202 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N55 
მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნით სარგებლობის წესის დამტკიცების თაობაზე
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მომსახურებას. ვიდეოპაემნით სარგებლობა ეზღუდებათ მხოლოდ იმ მსჯავრდებულებს, 
რომლებსაც აქვთ მოქმედი დისციპლინური ან ადმინისტრაციული სახდელი. ვიდეოპაემნით 
სარგებლობის წესი, ღირებულება და პროცედურები დარეგულირებულია მინისტრის 
ბრძანებით.

ხანგრძლივი პაემანი არის კანონმდებლობით განსაზღვრულ პირებთან ერთად 
მსჯავრდებულის ცხოვრება თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების ტერიტორიაზე, 
ამისთვის სპეციალურად გამოყოფილ ოთახში. ხანგრძლივი პაემანი გრძელდება 23 საათი და 
წარმოადგენს ფასიან მომსახურებას. ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობა ეზღუდებათ მხოლოდ 
იმ მსჯავრდებულებს, რომლებსაც აქვთ მოქმედი დისციპლინური ან ადმინისტრაციული 
სახდელი. ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის წესი, ღირებულება და პროცედურები 
დარეგულირებულია მინისტრის ბრძანებით. ასევე, დაწესებულების ტიპების და პატიმართა 
კატეგორიების მიხედვით კანონმდებლობით  განსაზღვრულია ხანგრძლივი პაემნების 
რაოდენობა.

საოჯახო პაემანი არის კანონმდებლობით განსაზღვრულ პირებთან ქალი მსჯავრდებულების 
შეხვედრა თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების ტერიტორიაზე, ამისთვის სპეციალურად 
გამოყოფილ ოთახში. საოჯახო პაემანი გრძელდება არაუმეტეს 3 საათისა. საოჯახო პაემნით 
სარგებლობის წესი და პროცედურები დარეგულირებულია მინისტრის ბრძანებით.

ბრალდებულს/მსჯავრდებულს აქვს სატელეფონი საუბრის უფლება. სატელეფონო საუბარი 
ხორციელდება  საკუთარი ხარჯითა და ადმინისტრაციის კონტროლით. დაწესებულების 
ტიპებისა და პატიმართა კატეგორიების მიხედვით კანონმდებლობით განსაზღვრულია 
ყოველთვიურად სატელეფონო საუბრების რაოდენობა. ბრალდებულს შეიძლება შეეზღუდოს 
სატელეფონო საუბრის უფლება გამომძიებლის/პროკურორის გადაწყვეტილების 
საფუძველზე.  

ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს უფლება აქვთ გაეცნონ პრესას, ჰქონდეთ მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებათა გამოყენების შესაძლებლობა. დაწესებულებაში, როგორც წესი, 
ხდება რადიო და ტელეტრანსლაცია, ასევე, შესაძლებელია ინტერნეტით სარგებლობა. 
ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ გამოიწერონ სამეცნიერო, 
რელიგიური და მხატვრული ლიტერატურა, ჟურნალ-გაზეთები. მათ, ასევე, შესაძლებლობა 
უნდა ჰქონდეთ საკუთარი სახსრებით შეიძინონ ტელევიზორი და რადიომიმღები. 

ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს უფლება უნდა ჰქონდეთ დაიცვან ჰიგიენა პატივისა და 
ღირსების შეულახავად. ისინი უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ შხაპის მიღებით (კვირაში 
მინიმუმ ორჯერ) და საპარიკმახერო მომსახურებით.

თუ მსჯავრდებულს/ბრალდებულს არა აქვს პირადი ტანსაცმელი, მას უნდა გადაეცეს სეზონის 
შესაფერისი სამოსი, რომელიც არ უნდა ლახავდეს პირის პატივსა და ღირსებას. ბრალდებულს/
მსჯავრდებულს პირად სარგებლობაში უნდა ჰქონდეს საწოლი და თეთრეული, რომელიც 
უნდა იყოს სუფთა და დაუზიანებელი.

ბრალდებული/მსჯავრდებული ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს ყოველდღიურად 
სამჯერადი კვებით.  კვების ნორმები განისაზღვრება მინისტრისა და საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით203. ორსულ 
ქალებს, მეძუძურ დედებს, არასრულწლოვნებს, ავადმყოფებს, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად 
გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ხანდაზმულებს  უნდა შეექმნათ 
მათი მდგომარეობის შესაბამისი კვების პირობები. სუფთა სასმელი წყლის მიწოდება უნდა 
ხდებოდეს შეუზღუდავად.
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სამედიცინო მომსახურება უნდა ხორციელდებოდეს 
ქვეყანაში ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში დადგენილი სამედიცინო მომსახურების 

203 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N87-83/ნ - 
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა კვების ნორმებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების შესახებ
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მოთხოვნების შესაბამისად204. დაწესებულებაში მისვლისთანავე ბრალდებულმა/
მსჯავრდებულმა უნდა გაიაროს სამედიცინო შემოწმება. თუ პირის მკურნალობა არ შეიძლება 
განხორციელდეს კონკრეტული დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტში, მაშინ იგი 
გადაყვანილ უნდა იქნეს ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში 
ან საერთო პროფილის სამოქალაქო საავადმყოფოში.
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს შეიძლება მიეცეს უფლება, განსაკუთრებულ, პირად 
გარემოებებთან დაკავშირებით დატოვოს დაწესებულება, თუ მიღებულია სარწმუნო 
ცნობა მისი ახლო ნათესავის გარდაცვალების ან სიცოცხლისათვის საშიში ავადმყოფობის 
თაობაზე205. მსჯავრდებულისთვის აღნიშნული უფლების მინიჭების თაობაზე 
გადაწყვეტილებას იღებს დეპარტამენტის თავმჯდომარე და არ უნდა აღემატებოდეს 3 დღეს, 
ხოლო ბრალდებულისთვის აღნიშნული უფლების მინიჭების თაობაზე გადაწყვეტილებას 
იღებს გამომძიებელი/პროკურორი  და არ უნდა აღემატებოდეს 2 დღეს. განსაკუთრებულ, 
პირად გარემოებებთან დაკავშირებით დაწესებულების დატოვების წესი რეგულირდება 
მინისტრის ბრძანებით.

მსჯავრდებულს, რომელიც სასჯელს იხდის ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებაში და რომლის 
მიმართაც არ მოქმედებს დისციპლინური სახდელი ან ადმინისტრაციული პატიმრობა, 
უფლება აქვს, წელიწადში ორჯერ ისარგებლოს თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 
გარეთ ხანმოკლე გასვლის უფლებით. არასრულწლოვნებს, აგრეთვე, ფეხმძიმე ქალებს და 3 
წლამდე ბავშვების დედებს უფლება აქვთ, წელიწადში სამჯერ ისარგებლონ თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უფლებით. ხანმოკლე გასვლის 
ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 დღეს. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 
გარეთ ხანმოკლე გასვლის აღსრულების წესი დეტალურად არის რეგულირებული მინისტრის 
ბრძანებით206.

პენიტენციური დაწესებულების ტიპები და პატიმართა კატეგორიები 

როგორც უკვე აღინიშნა,  საქართველოს სასჯელაღსრულების სისტემაში არის შემდეგი 
ტიპის დაწესებულებები - პატიმრობის დაწესებულებები, თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებები და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებები.  
შესაძლებელია,  ასევე,  შერეული ტიპის დაწესებულებებიც  შეიქმნას.

პატიმრობის დაწესებულება არის დახურული, განსაკუთრებულად დაცული, სასაკნე 
ტიპის დაწესებულება, რომლის მიზანია ბრალდებულის იზოლაცია აღკვეთი ღონისძიების 
აღსრულების მიზნით. პატიმრობის აღსრულების წესი და პროცედურები დეტალურად არის 
რეგულირებული კანონმდებლობით207.

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებია: დაბალი რისკის თ/აღკვეთის დაწესებულება, 
ნახევრად ღია ტიპის თ/აღკვეთის დაწესებულება,  დახურული ტიპის თ/აღკვეთის 
დაწესებულება, განსაკუთრებული რისკის თ/აღკვეთის დაწესებულება, არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულება და ქალთა სპეციალური დაწესებულება208.

204 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 119-122
205 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N160  
პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დროებითი დატოვების, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 
გარეთ ხანმოკლე გასვლის, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უზრუნველყოფის 
ღონისძიების გამოყენებისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის აღსრულების წესის 
განსაზღვრის თაობაზე
206 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N160  
პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დროებითი დატოვების, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 
გარეთ ხანმოკლე გასვლის, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უზრუნველყოფის 
ღონისძიების გამოყენებისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის აღსრულების წესის 
განსაზღვრის თაობაზე
207 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.73-79
208 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 10 -123
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დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება არის დაცული, შეიარაღებული 
დაცვით უზრუნველყოფილი და სპეციალური დამცავი ზღუდეებით გარშემორტყმული, 
რომელშიც უზრუნველყოფილია მსჯავრდებულთა მუდმივი მეთვალყურეობა. დაბალი 
რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მსჯავრდებულის მოთავსება ხდება 
მისი წერილობითი თანხმობით. მსჯავრდებული თანახმა უნდა იყოს შეასრულოს 
დაწესებულებაში დადგენილი ვალდებულებები - ისწავლოს ან/და იმუშაოს,  მონაწილეობა 
მიიღოს დაწესებულების მიერ შეთავაზებულ სარეაბილიტაციო აქტივობებში. ამ ტიპის 
დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულთა უფლებები, მოვალეობები და სასჯელის 
აღსრულების წესი დეტალურად არის დარეგულირებული კანონმდებლობით209.

ნახევრად ღია ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მსჯავრდებულები 
განთავსებულნი არიან საერთო საცხოვრებელში, სადაც მათი ან სხვა პირების უსაფრთხოების 
ინტერესებიდან გამომდინარე შესაძლებელია განხორციელდეს ვიზუალური ან/
და  ელექტრონული მეთვალყურეობა. ნახევრად ღია ტიპის თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებაში, როგორც წესი, სასჯელს იხდის: პირი, რომელიც მსჯავრდებულია 
ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაულისათვის და რომლისთვის დანიშნული თავისუფლების 
აღკვეთის ვადა არ აღემატება 10 წელს; ქალი, რომელსაც სასჯელის სახით შეფარდებული აქვს 
ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა. ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებაში სასჯელის მოხდის 
წესი, მსჯავრდებულთა უფლებები და მოვალეობები განსაზღვრულია კანონმდებლობით210.

დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში  მსჯავრდებულები 
განთავსებულნი არიან სპეციალურ საკნებში, სადაც მათი ან სხვა პირების უსაფრთხოების 
ინტერესებიდან გამომდინარე შესაძლებელია განხორციელდეს ვიზუალური ან/
და ელექტრონული  მეთვალყურეობა. დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებაში, როგორც წესი, სასჯელს იხდის: პირი, რომელიც პირველად არის 
მსჯავრდებული განზრახი, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის და სასამართლოს მიერ 
განესაზღვრა 10 წელზე მეტი ვადით თავისუფლების აღკვეთა; განზრახი დანაშაულისათვის 
არაერთგზის ნასამართლევი პირი, უვადო თავისუფლებააღკვეთილი პირი და ადრე 
ნასამართლევი პირი, რომლებსაც სასჯელის სახით განსაზღვრული ჰქონდათ თავისუფლების 
აღკვეთა. ამ ტიპის დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულთა უფლებები, 
მოვალეობები და სასჯელის აღსრულების წესი  კანონით რეგულირდება211.

ქალთა სპეციალური დაწესებულება არის განსაკუთრებულად დაცული და შეიარაღებული 
დაცვით უზრუნველყოფილი,  სპეციალური  დამცავი ზღუდეებით გარშემორტყმული, 
რომელშიც უზრუნველყოფილია მსჯავრდებულთა მუდმივი მეთვალყურეობა.  
დაწესებულებაში განთავსებულნი არიან ქალი, მათ შორის, არასრულწლოვანი ქალი 
მსჯავრდებულები. არასრულწლოვან ქალ მსჯავრდებულებზე ვრცელდება იგივე პირობებები, 
რაც დადგენილია არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში განთავსებული 
მსჯავრდებულებისათვის. ქალთა სპეციალურ დაწესებულებაში მსჯავრდებულები, როგორც 
წესი, განთავსებულნი არიან სპეციალურ საკნებში. ქალთა სპეციალური დაწესებულება  
გათანაბრებულია ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებასთან. ქალ მსჯავრდებულთა სასჯელის 
მოხდის თავისებურებები განსაზღვრულია კანონმდებლობით212.

არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება განსაკუთრებულად დაცულია 
და სპეციალური დამცავი ზღუდეებით არის გარშემორტყმული. იქ უზრუნველყოფილია 
მსჯავრდებულთა მუდმივი მეთვალყურეობა. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო 
დაწესებულებაში არ შეიძლება შეიარაღებული დაცვის გამოყენება. არასრულწლოვანთა 
დაწესებულებაში სასჯელის მოხდის თავისებურებები  კანონმდებლობით რეგულირდება213.

209 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 601 -603

210 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 61-63
211 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 64-66
212 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 72
213 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 67-711
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განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება არის განსაკუთრებულად 
დაცული, როგორც შეიარაღებული დაცვით უზრუნველყოფილი, ისე სპეციალური 
დამცავი ზღუდეებით გარშემორტყმული. ამ დაწესებულებაში ტარდება უსაფრთხოების 
განსაკუთრებული ზომები და  უზრუნველყოფილია მსჯავრდებულთა მუდმივი 
მეთვალყურეობა. განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 
სასჯელს იხდიან საშიშროების მაღალი რისკის მქონე პირები, რომელთა პიროვნული 
თვისებები, კრიმინალური ავტორიტეტი, დანაშაულის ჩადენის მოტივი, დამდგარი 
მართლსაწინააღმდეგო შედეგი ან/და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 
გამოვლენილი ქცევა მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის ან შეიძლება შეუქმნას თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულებას ან მათ გარშემომყოფთ, აგრეთვე, საზოგადოების, სახელმწიფოს 
ან/და სამართალდამცავი ორგანოების უსაფრთხოებას. ამ ტიპის დაწესებულებაში 
განთავსებულ მსჯავრდებულთა უფლებები, მოვალეობები და სასჯელის აღსრულების წესი 
დარეგულირდება კანონით214.

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში, როგორც წესი, განცალკევებით უნდა 
მოთავსდნენ: ქალები; არასრულწლოვნები; პირველადი მსჯავრდებულები; პირები, 
რომელთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას შეიძლება საფრთხე შეექმნას  წარსული 
საქმიანობიდან გამომდინარე; განსაკუთრებით საშიში  პირები, რომელთა პიროვნული 
თვისებები, კრიმინალური ავტორიტეტი, დანაშაულის ჩადენის მოტივი, დამდგარი 
მართლსაწინააღმდეგო შედეგი ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გამოვლენილი 
ქცევა მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებისა და მათ 
გარშემომყოფთა უსაფრთხოებას215.

დისციპლინური წარმოება, ადმინისტრაციული პატიმრობის გამოყენების წესი და 
გასაჩივრების პროცედურები

დისციპლინურ დარღვევად მიიჩნევა ქმედება, რომელიც არღვევს პენიტენციური 
დაწესებულების დებულებას, ზიანს აყენებს წესრიგსა და უსაფრთხოებას და არ შეიცავს 
დანაშაულის ნიშნებს. კანონმდებლობით განსაზღვრულია, ასევე, დისციპლინური 
დარღვევების კონკრეტული ჩამონათვალი216. გამოყენებული დისციპლინური სახდელი 
უნდა იყოს ჩადენილი ქმედების პროპორციული. ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 
მიმართ დისციპლინური ღონისძიების გამოყენება დაიშვება მხოლოდ დისციპლინური 
სამართალწარმოების საფუძველზე, სადაც კანონმდებლობით განსაზღვრულია 
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი დაცვის გარანტიები (მისთვის გასაგებ 
ენაზე ეცნობოს დარღვევის არსი და საფუძველი, ჰქონდეს საკმარისი დრო და საშუალება 
დაცვის მოსამზადებლად, ისარგებლოს იურიდიული დახმარებით და ა.შ.).

დისციპლინური სახდელის სახეებია: გაფრთხილება; საყვედური; მუშაობის უფლების 
შეზღუდვა; ნებადართული ნივთებით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა; ამანათისა და 
გზავნილის მიღების შეზღუდვა; საკნის ტიპის სადგომში გადაყვანა; სამარტოო საკანში 
მოთავსება; სატელეფონო საუბრის შეზღუდვა; ფულადი გზავნილების მიღება-გაგზავნის 
უფლების შეზღუდვა და ხანმოკლე პაემნის აკრძალვა. ორსული ქალების, მცირეწლოვანი 
დედებისა და 65 წელს გადაცილებულ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა მიმართ არ 
გამოიყენება საკნის ტიპის სადგომში გადაყვანა და სამარტოო საკანში მოთავსება, ხოლო 
არასრულწლოვნების მიმართ არ გამოიყენება სამარტოო საკანში მოთავსება.
დისციპლინური გადაცდომის შემთხვევაში, ადმინისტრაციული პატიმრობა217 შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ მსჯავრდებულის მიმართ. ადმინისტრაციული პატიმრობა 

214 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.661-665

215 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.50
216 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.80-89
217 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.90-94
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ერთდროულად შეიძლება დაინიშნოს არაუმეტეს 60 დღე-ღამის ვადით, ხოლო 1 წლის 
განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 90 დღე-ღამეს.  ადმინისტრაციული პატიმრობა 
არ შეიძლება დაენიშნოთ ორსულ ქალებსა და არასრულწლოვნებს. ადმინისტრაციული 
პატიმრობის გამოყენების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო და იგი არ 
ითვლება მსჯავრდებულის სასჯელის ვადაში. კანონმდებლობით განსაზღვრულია 
ადმინისტრაციული პატიმრობის გამოყენების დეტალური პროცედურები, სადაც 
განსაზღვრულია მსჯავრდებულთა სამართლებრივი დაცვის გარანტიები218.
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს აქვს მოთხოვნისა და საჩივრის შეტანის უფლება219. 
მოთხოვნის საფუძველზე ბრალდებულს/მსჯავრდებულს შეუძლია ისეთი უფლებების 
მინიჭების  მოთხოვნა, რომლის მინიჭებაც ადმინისტრაციის დისკრეციას განეკუთვნება. 
საჩივრის შეტანის საფუძველი შეიძლება იყოს სასჯელაღსრულების სფეროში საქმიანობის 
განმახორციელებელი თანამშრომლის ქმედება, სამართლებრივი აქტი, გადაწყვეტილება 
ან უფლების სხვაგვარი ხელყოფა.  ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ გაგზავნილი 
საჩივარი არის კონფიდენციალური და მისი კონტროლი დაუშვებელია. ბრალდებულს/
მსჯავრდებულს უფლება აქვს მოთხოვნით ან საჩივრით მიმართოს დაწესებულების 
ადმინისტრაციას, დეპარტამენტის თავმჯდომარეს, სახალხო დამცველს ან სხვა 
ნებისმიერ უფლებამოსილ პირს/ორგანოს. წამებასთან, არაადამიანურ და დამამცირებელ 
მოპყრობასთან დაკავშირებული საჩივრები განეკუთვნება განსაკუთრებულ შემთხვევას 
და განხილულ უნდა იქნეს დაუყოვნებლად. ყველა დაწესებულებაში უნდა განთავსდეს 
საჩივრის ყუთები, რომლებიც უნდა უზრუნველყოფდნენ მოთხოვნის/საჩივრის გაგზავნის 
კონფიდენციალურობას. კანონმდებლობით, ასევე, განსაზღვრულია მოთხოვნის/საჩივრის 
გაგზავნისას ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი დაცვის სხვა დამატებითი 
გარანტიები.

თავისუფლების აღკვეთის სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლება

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან 
მსჯავრდებულის გათავისუფლება შესაძლებელია: სასჯელის მოხდის შემდეგ; სასჯელის 
მოხდისგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისას; სასჯელის მოუხდელი ნაწილის 
უფრო მსუბუქი სასჯელით შეცვლისას; ამინისტიით ან შეწყალებით; ავადმყოფობის ან 
ხანდაზმულობის ასაკის გამო; სასამართლოს მიერ განაჩენის აღსრულების გადავადების 
შემთხვევაში220.

სასჯელის მოხდის შემდეგ მსჯავრდებული თავისუფლდება სასჯელის მოხდის დამთავრების 
წინა დღეს. თუ გათავისუფლების დღე ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს, მსჯავრდებული 
თავისუფლდება წინა სამუშაო დღეს. 

ავადმყოფობის ან ხანდაზმულობის გამო სასჯელის მოხდისგან მსჯავრდებული 
თავისუფლდება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსა (შემდგომში - 
სამინისტრო) და შრომის, ჯანმრთელობის  და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი 
მუდმივმოქმედი კომისიის მიერ, საექიმო დასკვნის საფუძველზე. შრომის, ჯანმრთელობის და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო ბრძანებით განსაზღვრავს ჩამონათვალს იმ დაავადებებისას, 
რომლებიც წარმოადგენს გათავისუფლების  საფუძველს221.

218 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N3 - 
მსჯავრდებულის მიერ ადმინისტრაციული პატიმრობის მოხდის წესის, მსჯავრდებულისათვის ადმინისტრაციული 
პატიმრობის შეფარდების შესახებ განკარგულების ტიპური ფორმისა და მსჯავრდებულის მოძრაობის ბარათის ფორმის 
დამტკიცების თაობაზე
219 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.95-109
220 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 37-40 /  სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ.284-286 / სისხლის სამართლის 
კოდექსი, მ. 72-79
221 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-6/ნ - იმ მძიმე და განუკურნებელ 
დაავადებათა ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ, რომელიც წარმოადგენს სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლების 
საფუძველს
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მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების თაობაზე 
გადაწყვეტილებას იღებენ სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოები. ადგილობრივი საბჭოების 
საქმიანობაზე ზედამხედველობას აწარმოებს სამინისტროს მუდმივმოქმედი კომისია. 
მუდმივმოქმედი კომისიის, ადგილობრივი საბჭოების საქმიანობისა და დაკომპლექტების 
წესს, ასევე, ადგილობრივი საბჭოების რაოდენობას განსაზღვრავს სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის მინისტრი (შემდგომში - მინისტრი)222.

მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება შეიძლება 
მხოლოდ მაშინ, თუ მან, ფაქტობრივად, მოიხადა:  ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის 
მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ ნახევარი; მძიმე 
დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ ორი 
მესამედი; განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების 
აღკვეთის ვადის არანაკლებ სამი მეოთხედი.

არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა შემთხვევაში კი მაშინ, თუ მან, ფაქტობრივად, მოიხადა:  
ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის 
არანაკლებ ერთი მესამედი; მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების 
აღკვეთის ვადის არანაკლებ ნახევარი; განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი 
სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ ორი მესამედი.

მსჯავრდებული უვადო თავისუფლების აღკვეთისგან შეიძლება გათავისუფლდეს, თუ მან 
მოიხადა თავისუფლების აღკვეთის 25 წელი.

სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სასჯელით შეცვლის თაობაზე 
გადაწყვეტილებას, ასევე, იღებენ ადგილობრივი საბჭოები კანონმდებლობით დადგენილი 
საერთო წესით.

განაჩენის აღსრულების გადავადების თაობაზე, სასამართლო-სამედიცინო კომისიის 
დასკვნის საფუძველზე,  გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო. განაჩენის აღსრულების 
გადავადება შეიძლება შემდეგი საფუძვლების არსებობისას: მსჯავრდებული დაავადებულია 
მძიმე ავადმყოფობით, რაც ხელს უშლის სასჯელის მოხდას მის გამოჯანმრთელებამდე ან 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის არსებითად გაუმჯობესებამდე; მსჯავრდებული განაჩენის 
აღსრულების მომენტისათვის ორსულადაა – მშობიარობის შემდეგ 1 წლამდე.

ამინისტიას აცხადებს საქართველოს პარლამენტი ინდივიდუალურად განუსაზღვრელ პირთა 
მიმართ. ამინისტიის თაობაზე გადაწყვეტილებას პარლამენტი იღებს კანონის მიღების გზით.

საქართველოს პრეზიდენტი შეწყალებას ახორციელებს ინდივიდუალურად განსაზღვრული 
პირის მიმართ.

გარდამავალი მენეჯმენტი

როგორც უკვე აღინიშნა, სასჯელის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს მსჯავრდებულის 
რესოციალიზაცია. რესოციალიზაცია მიიღწევა მსჯავრდებულების საჭიროებებიდან 
გამომდინარე, მათი საგანმანათლებლო223, სარეაბილიტაციო224, სპორტულ და დასაქმების225 
პროგრამებში აქტიური ჩართვით, რა დროსაც უნდა მოხდეს იმ რისკფაქტორების 
დაწევა, რის გამოც პირი აღმოჩნდა კანონთან კონფლიქტში. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 

222 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N151 - 
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ადგილობრივი 
საბჭოების რაოდენობის, ტერიტორიული განსჯადობისა და ადგილობრივი საბჭოს ტიპური დებულების დამტკიცების 
შესახებ  / საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N185 
- საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მუდმივმოქმედი 
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
223 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.113-115
224 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.116-118
225 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.110-112
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რესოციალიზაციის პროცესი არ მთავრდება პენიტენციური დაწესებულების კარებთან - 
არანაკლებ მნიშვნელოვანი პროცესი იწყება მისი გათავისუფლების შემდეგ. ზუსტად ამ 
მიზნით,  მნიშვნელოვანია მსჯავრდებულის მომზადება გათავისუფლებისათვის, მისი 
გათავისუფლების შემდეგ პრობაციის სისტემაში (იმ შემთხვევაში, თუ მას ექნება პირობითი 
მსჯავრი, ან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისას) რესოციალიზაციის და, ზოგადად, 
საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის ეფექტურად გაგრძელება.

გამოყენებული ლიტერატურა: 
•	 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი
•	 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
•	 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
•	 საქართველოს კანონი არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის შესახებ
•	 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა მინისტრის ბრძანება N903 - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და 
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს შესახებ

•	 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა მინისტრის ბრძანება N151 - საქართველოს სასჯელაღსრულების, 
პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ადგილობრივი 
საბჭოების რაოდენობის, ტერიტორიული განსჯადობისა და ადგილობრივი საბჭოს 
ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ  

•	 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა მინისტრის ბრძანება N185 - საქართველოს სასჯელაღსრულების, 
პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მუდმივმოქმედი 
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

•	 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება 
N01-6/ნ - იმ მძიმე და განუკურნებელ დაავადებათა ჩამონათვალის დამტკიცების 
შესახებ, რომელიც წარმოადგენს სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლების საფუძველს

•	 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა მინისტრის ბრძანება N3 - მსჯავრდებულის მიერ ადმინისტრაციული 
პატიმრობის მოხდის წესის, მსჯავრდებულისათვის ადმინისტრაციული პატიმრობის 
შეფარდების შესახებ განკარგულების ტიპური ფორმისა და მსჯავრდებულის 
მოძრაობის ბარათის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

•	 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა მინისტრის ბრძანება N87-83/ნ - ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
კვების ნორმებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების შესახებ

•	 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა მინისტრის ბრძანება N160  პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულების დროებითი დატოვების, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 
გარეთ ხანმოკლე გასვლის, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ 
ხანმოკლე გასვლის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებისა და თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის აღსრულების წესის განსაზღვრის 
თაობაზე

•	 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა მინისტრის ბრძანება N42 მსჯავრდებულთა ხანგრძლივი პაემნის 
განხორციელების თაობაზე

•	 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა მინისტრის ბრძანება N55 მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნით სარგებლობის 
წესის დამტკიცების თაობაზე
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შესავალი

წინამდებარე თავი მოკლედ მიმოიხილავს სოციალური მუშაობის ინსტიტუტის განვითარებას 
საქართველოში: სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის პასუხისმგებელ 
სახელმწიფო უწყებებს, მათ ძირითად მანდატსა და  საქმიანობის მიმართულებებს, ასევე, 
სოციალური მუშაობის როლს პრობაციის, სასჯელაღსრულებისა და დანაშაულის პრევენციის 
სფეროებში.  აღსანიშნავია, რომ ის ინსტიტუციური გარემო, რომელიც ამ სფეროში  სოციალურ 
მუშაობას არეგულირებს, ახალბედაა. ზოგადად, ინსტიტუციური გარემო იშვიათადაა 
გაყინული და განიცდის ცვლილებასა და განვითარებას. მნიშვნელოვანია, რომ  ცვლილებების 
კონტექსტში ყველა აქტორისთვის მთავარ ამოცანად რჩებოდეს მართლმსაჯულების 
პროცესებში ადამიანზე ორიენტირებული  მხარდამჭერი მექანიზმების ეფექტურად  
განხორციელებისთვის აუცილებელი ინსტიტუტების ადეკვატურობა და ამ ინსტიტუტების 
განვითარებისათვის საჭირო მექანიზმებისა და რესურსების განვითარება.  

სოციალური მუშაობის ინსტიტუტის განვითარება საქართველოში

საქართველოში უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში საგრძნობლად გაიზარდა 
სოციალური მუშაკების როლის აღიარება. სოციალური მუშაკების ბენეფიციარები ბავშვთა 
კეთილდღეობის, პრობაციისა და სასჯელაღსრულების, ჯანდაცვის, განათლების, ოჯახური 
ძალადობისა და ტრეფიკინგის სფეროებში იბრძვიან სირთულეების გადასალახავად და მათი 
ცხოვრებისეული  პერსპექტივების რეალიზებისთვის. სოციალური მუშაკებისა და მათი 
ბენეფიციარების ეს ძალისხმევა კიდევ უფრო გართულებულია ეკონომიკური კრიზისის, 
სიღარიბისა და უთანასწორობის გამო.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში სოციალური მუშაობა ახალბედა პროფესიაა. იგი 
განვითარდა ქვეყანაში მიმდინარე ცვლილებების პარალელურად. საბჭოთა კავშირის დაშლამ 
შედეგად მოიტანა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური უსაფრთხოების სისტემის რღვევა. 
საერთაშორისო კონტექსტში სოციალური მუშაობა სიღარიბისა და მასთან დაკავშირებული 
პრობლემების ფონზე აღმოცენდა და, ამ მხრივ, არც ქართული რეალობა წარმოადგენს 
გამონაკლისს. 1990-იანი წლების მიწურულს არასამთავრობო სექტორმა საქართველოში 
დაიწყო სოციალური მუშაობის ცნების დანერგვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობით.   სოციალური მუშაობის პრაქტიკის განვითარების მიმართულებით 
პიონერი სფეროა  ბავშვთა კეთილდღეობა და დაცვა. სწორედ ბავშვზე ზრუნვის სისტემის 
დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმის ფარგლებში მოხდა სოციალური მუშაკის 
ინსტიტუტის დანერგვა და ბავშვებსა და ოჯახებთან მომუშავე სოციალური მუშაობის 
პილოტირება და განვითარება. 

2004 წელს ჩამოყალიბდა საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, რომელიც დაარსების 
დღიდან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს პროფესიის განვითარებაში. შეიქმნა სოციალური 
მუშაობის პროფესიის ეთიკის კოდექსი და პრაქტიკის სტანდარტები. 2006 წელს თბილისის 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში ამოქმედდა აკადემიური (საბაკალავრო, სამაგისტრო) პროგრამები 
სოციალურ მუშაობაში. სოციალური მუშაობა ნელ-ნელა ვითარდება სხვადასხვა სფეროსა და   
მიზნობრივ ჯგუფთან. 

რაც შეეხება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროს, აქაც სწორედ ბავშვთა 
უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად,  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
რეფორმის  ფარგლებში  დაიწყო სოციალური მუშაობის ინსტიტუტის დანერგვა 2009 
წლიდან.   2012 წლის სექტემბერში  ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების საპასუხოდ 
(საქართველოს ციხეებში პატიმართა წამების ამსახველი ვიდეოკადრების გავრცელება, რასაც 
მოჰყვა მძლავრი საპროტესტო აქციები და  ადამიანის უფლებები კვლავ პოლიტიკური დღის 
წესრიგის სათავეში მოექცა) საქართველოს მთავრობა იძულებული გახდა პოლიტიკის დღის 
წესრიგში დაეყენებინა პენიტენციური სფეროს ჰუმანიზაცია, რაშიც  სოციალური მუშაობის 
ინსტიტუტის დანერგვა-განვითარების მნიშვნელობის აღიარება გარდაუვალი გახდა. 
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საყოველთაოდ ცნობილია, რომ საქართველოში სასჯელთა აღსრულების სისტემა 
ათეულობით წლების მანძილზე გამოირჩეოდა მკაცრი სადამსჯელო ბუნებით, ქვეყანაში 
არ არსებობს სასჯელის მოხდისას სარეაბილიტაციო და რესოციალიზაციის მიდგომების 
ტრადიცია და გამოცდილება. განსაკუთრებით მძიმე პრაქტიკა არსებობდა საპატიმრო 
სასჯელთა აღსრულების სისტემაში. მხოლოდ დასჯაზე ორიენტირებულმა პრაქტიკამ 
დაამკვიდრა  უნდობლობაზე დამყარებული გარემო, მძიმე ტრავმული გამოცდილება 
როგორც პატიმრებს, ისე სასჯელის აღმასრულებელი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს 
შორის და შექმნა რთული გამოწვევები უკანასკნელ წლებში სასჯელაღსრულების სისტემაში 
მოხვედრილ პირთა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისთვის. 

საქართველო აღიარებს საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებს ადამიანის უფლებების 
დაცვის შესახებ სისხლის სამართლის სფეროში სარეაბილიტაციო მიდგომების დამკვიდრებასა 
და გაძლიერებასთან დაკავშირებით. 

საქართველოს მთავრობამ გამოხატა მზადყოფნა შექმნას სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემა, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს.  
საქართველო, როგორც გაეროსა და ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყანა, ისწრაფვის, სრულად 
გაითვალისწინოს ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი ქვეყნების მიერ აღიარებული 
რეკომენდაციები პატიმრობის აღსრულების, პრობაციის, ამ სფეროში დასაქმებული 
პერსონალის მომზადებისა და დაცვის შესახებ. 

ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის 
არსებობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია სოციალური მუშაობის ინტეგრირება 
ამ სფეროში. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში ნელ-ნელა ხდება 
სოციალური მუშაკის როლის გააზრება სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე.  ეს უკანასკნელი 
კი მნიშვნელოვანია  მართლმსაჯულების პროცესებში ადამიანზე ორიენტირებული  
მხარდამჭერი მექანიზმების ეფექტურად ასამუშავებლად. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 
სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის დანერგვა სისხლისსამართლებრივი მართლმსაჯულების 
სისტემაში გამოწვევებით აღსავსე პროცესია, რადგან ამ ინსტიტუტის მთავარი ამოცანაა 
სისტემის ჰუმანიზაცია, ხოლო სისტემაში არსებული მძიმე ტრადიციებიდან გამომდინარე, 
ბუნებრივია, რთულად ხდება სოციალური მუშაობის პროფესიული მანდატის გათავისება 
და მისთვის კუთვნილი ადგილის მინიჭება პროფესიული ღირებულებებისა და პრინციპების 
დაცვით. 

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის სახელმწიფო უწყებების მიმოხილვა და 
არსებული ინსტიტუციური ჩარჩო 

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში  მთავარი სახელმწიფო აღმასრულებელი 
ხელისუფლების ორგანოებია: საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სამინისტრო,  იუსტიციის სამინისტრო და პროკურატურა. 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს  დაქვემდებარებაში, თავის 
მხრივ, შედის: ა)  სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი; ბ) პრობაციის ეროვნული სააგენტო; გ) 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი.

იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში შემავალი ერთ-ერთი საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირია დანაშაულის პრევენციის ცენტრი. 

საყურადღებოა თითოეული ამ სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობის ძირითადი 
მიმართულებების მიმოხილვა. 

• სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი წარმოადგენს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის სამინისტროს საქვეუწყებო დეპარტამენტს. დეპარტამენტის სტრუქტურაში შედის 
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ცენტრალური აპარატი და სასჯელაღსრულების დაწესებულებები. სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებები კანონმდებლობის შესაბამისად შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის, 
კერძოდ: ა) პატიმრობის დაწესებულებები; ბ) თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებები 
-  დახურული ტიპის, ნახევრად ღია ტიპის, ქალთა სპეციალური და არასრულწლოვანთა 
სპეციალური; გ) სამკურნალო დაწესებულებები.

სასჯელაღსრულების სისტემაში დღესდღეობით 15 სხვადასხვა ტიპის სასჯელაღსრულების 
დაწესებულება შედის, მათ შორის: 2 სამკურნალო, 1 არასრულწლოვანთა სპეციალური და 
1 ქალთა სპეციალური დაწესებულება. დაწესებულებების უმრავლესობა წარმოადგენს 
შერეული ტიპის დაწესებულებას, რომელიც განლაგებულია საქართველოს სხვადასხვა 
რეგიონში.  მათი უმეტესობა განთავსებულია აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც  12 
დაწესებულებაა, ხოლო 3 დაწესებულება   დასავლეთ საქართველოშია. 

აღკვეთი ღონისძიების სახით (პატიმრობისა და სასჯელის სახით)  სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტის ფუნქციას წარმოადგენს, მის დაქვემდებარებაში არსებული დაწესებულებების 
მეშვეობით, ვადიანი და უვადო თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ შემდეგი დოკუმენტები:   სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტის დებულება; სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის პატიმრობისა და 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებები; პატიმრობის, თავისუფლების აღკვეთის, 
შერეული ტიპის ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დაწესებულებების, ბრალდებულთა 
და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებისა და ტუბერკულოზის სამკურნალო 
და სარეაბილიტაციო ცენტრის დებულებები. 

• პრობაციის ეროვნული სააგენტო

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო წარმოადგენს 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და  პრობაციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში 
მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც შექმნილია „არასაპატიმრო 
სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე. 

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს  საქმიანობის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს 
საზედამხედველო ფუნქცია, ასევე, პირობით  მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია, 
რეაბილიტაცია და დანაშაულის პრევენცია. 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ერთ-ერთ პრიორიტეტს პრობაციის 
სისტემის სრული რეფორმირება წარმოადგენს. რეფორმის მიზანია პრობაციის სისტემის 
გაძლიერება არასაპატიმრო სასჯელების ინტენსიური და ეფექტური გამოყენების, 
პრობაციონერების რესოციალიზაციისა და რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის 
გზით. აღნიშნულ პროცესში სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად პრობაციონერთა 
რეაბილიტაციის პროგრამებში აქტიურადაა ჩართული საერთაშორისო საზოგადოება, 
არასამთავრობო სექტორი და ეკლესია.

პრობაციის ეროვნული  სააგენტოს შემადგენლობაში შედის ტერიტორიული ორგანოები 
- პრობაციის ბიუროები. საქართველოს ყველა რეგიონში ფუნქციონირებს პრობაციის 
ბიუროები. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ შემდეგი დოკუმენტები:  არასაპატიმრო 
სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს დებულება;  პრობაციის 
ბიუროს ტიპური დებულება; პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სტრატეგიული 
განვითარების გეგმა, 2014.
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• სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი წარმოადგენს საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა და  პრობაციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ 
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომლის მიზანია სამინისტროს სისტემაში მიმდინარე 
სამართლებრივი რეფორმის ხელშეწყობა, სამინისტროს სისტემაში დასაქმებული საჯარო 
მოხელეების, პერსონალის ან დასაქმების სურვილის მქონე პირთა მომზადება, გადამზადება 
და კვალიფიკაციის ამაღლება. სასწავლო ცენტრის ძირითადი ფუნქციებია: სამინისტროს 
სისტემაში დასაქმებული პერსონალის ან დასაქმების სურვილის მქონე პირთათვის შესაბამისი 
სასწავლო პროგრამების შემუშავება, მათი გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება; 
სასწავლო პროგრამების მონაწილეთა ტესტირება; ტრენერთა ჯგუფის ჩამოყალიბება და 
კოორდინირება; ტრენერთა პერიოდული გადამზადება როგორც მოწვეული სპეციალისტების 
მიერ, ასევე მომზადება და სტაჟირება საზღვარგარეთის ანალოგიურ სასწავლო ცენტრებში; 
მეთოდური და დამხმარე ლიტერატურის შემუშავება და გამოცემა; სამინისტროს 
სამოქმედო სფეროსათვის შექმნილი უცხოური ლიტერატურის ქართულ ენაზე თარგმნა და 
გამოცემა; სასწავლო ცენტრის ბიბლიოთეკის განახლება და ფუნქციონირება; სამინიტროს 
სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან, სამინისტროს სისტემაში შემავალ სახელმწიფო 
საქვეუწყებო დაწესებულებებთან, სამინიტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო 
სამართლის იურიდიულ პირებთან თანამშრომლობა მათდამი დაქვემდებარებული 
პერსონალის მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო 
პროგრამების შემუშავების მიზნით; ურთიერთობა და თანამშრომლობა უცხოეთში მოქმედ 
ანალოგიურ სასწავლო ცენტრებთან, საზოგადოებრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სასწავლო ცენტრის წესდება. 

• დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 

დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახალბედა ინსტიტუტია, რომელიც 2012 წელს შეიქმნა. ის 
არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი. ცენტრის მიზნები და ფუნქციებია:

- საქართველოში დანაშაულის პრევენცია და ამ მიზნით დანაშაულის პირველად 
პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება. ასევე, რისკის ქვეშ მყოფ 
ჯგუფებთან მუშაობა;

- ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია. არსებული პროგრამების 
ფარგლებში რეფერალის სისტემის შემუშავება, შესაბამისი დახმარების აღმოჩენა და 
დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა;

- სამინისტროს მიერ დასახული მიზნების მისაღწევად დანაშაულის პრევენციის, 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებისა და მსჯავრდებულების რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაციის მიმართულებით საგრანტო პროგრამის განვითარება და 
კოორდინაცია;

- განრიდების პროგრამის მართვა და განვითარება;
- მედიაციის ინსტიტუციონალური განვითარება;
- სამინისტროს სხვა სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე და ინოვაციური პროექტების 

განხორციელება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დებულება. 
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• პროკურატურა 

საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ძირითადი პრინციპებია: კანონიერება; 
ფიზიკური პირის უფლებებისა და თავისუფლებების, იურიდიული პირის უფლებების 
დაცვა და პატივისცემა; პროფესიონალიზმი და კომპეტენტურობა; ობიექტურობა და 
მიუკერძოებლობა; ერთიანობა და ცენტრალიზაცია; ყველა ქვემდგომი პროკურორის და 
პროკურატურის სხვა მუშაკის საქართველოს იუსტიციის მინისტრისადმი დაქვემდებარება; 
პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი. საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ძირითადი 
მიმართულებებია:

- კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სრული მოცულობით წინასწარი 
გამოძიების ჩატარება;

- ოპერატიულ-სამძებრო ორგანოების საქმიანობისას კანონის ზუსტ და ერთგვაროვან 
შესრულებაზე ზედამხედველობა;

- სისხლისსამართლებრივი დევნა;

- სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების უზრუნველსაყოფად წინასწარი 
გამოძიების სტადიაზე საპროცესო ხელმძღვანელობის განხორციელება;

- თავისუფლებააღკვეთილ პირთა უფლებების დარღვევის ფაქტების შემოწმება 
და საპროცესო მოვალეობების დაკავება  წინასწარი პატიმრობის, თავისუფლების 
შეზღუდვის ან აღკვეთის ადგილებსა და სხვა დაწესებულებებში, რომლებიც 
აღასრულებენ სასჯელს ან სასამართლოს მიერ დანიშნულ სხვა იძულებით 
ღონისძიებებს;

- სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმეში მონაწილეობა, როგორც მხარე - 
სახელმწიფო ბრალდება;

- დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის კოორდინაცია;

- ადამიანის უფლებათა დაცვის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა;

- უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე საგამოძიებო თუ სხვა საპროცესო მოქმედებებისა 
და ასეთი მოქმედებების უცხო სახელმწიფოს კომპეტენტური ორგანოების თხოვნით 
საქართველოს ტერიტორიაზე ჩატარება. ასევე, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 
მიცემისა და სასჯელის მოხდის მიზნით უცხო სახელმწიფოდან საქართველოს 
მოქალაქის გადმოცემა და ამავე მიზნით უცხო სახელმწიფოსათვის მისი მოქალაქის 
გადაცემა;

- ,,პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და სისხლის სამართლის 
საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებების 
განხორციელება.

2011 წლის აგვისტოდან საქართველოს პროკურატურის სისტემაში მოქმედებს მოწმისა 
და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახური. მოწმისა და დაზარალებულის 
კოორდინატორთა სამსახურის მიზანია სისხლის სამართლის საქმის მსვლელობისას 
უზრუნველყოს მოწმეებისა და დაზარალებულებისადმი სამართლიანი და ღირსეული 
მოპყრობა.  მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის, რომლებიც  განათლებით 
ძირითადად სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები ან იურისტები არიან,  მთავარი ფუნქციაა 
სისხლის სამართლის საქმის მსვლელობისას მოქალაქესა და პროკურორს (სასამართლოს) 
შორის კომუნიკაციის გამარტივება და საქმის მსვლელობასთან დაკავშირებით მისთვის 
დეტალური ინფორმაციის მიწოდება.  აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გაჩნდა სივრცე  
სოციალური მუშაობის სისტემის განვითარებისათვის ამ სფეროში.  ეს სამსახური 2011 წლის 
აგვისტოდან ამოქმედდა, თავდაპირველად ის პილოტურ რეჟიმში თბილისში, რუსთავში, 
ქუთაისსა და ბათუმში მოქმედებდა. შემდეგ კი მოხდა პროგრამის გავრცობა სხვა ქალაქებში 
- გორში, თელავსა და ზუგდიდში. 
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დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს ორგანული კანონი 
პროკურატურის  შესახებ. 

სოციალური მუშაობა პრობაციის სისტემაში 

სოციალური მუშაობის დანერგვა პრობაციის სისტემაში დაიწყო 2009 წლიდან  არასრულწლოვან 
პრობაციონერებთან მუშაობის მიმართულებით ბავშვთა მართლმსაჯულების რეფორმის 
ფარგლებში.

 ევროპული სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის შექმნის ერთ-ერთი ძირითადი 
მიმართულება არის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება. 
რეფორმის მიზანს წარმოადგენს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის სპეციალური 
მიდგომის შემუშავება, რომელიც განსხვავებული იქნება იმ მიდგომისგან, რაც სრულწლოვან 
მსჯავრდებულებთან მიმართებაში გამოიყენება. აღნიშნული განსაკუთრებული მიდგომა 
მიზნად ისახავს არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციას, რესოციალიზაციასა 
და მათ საზოგადოებაში სრულყოფილ წევრებად დაბრუნებას. თავდაპირველად სოციალურ 
მუშაკებსაც ამ სფეროში სწორედ არასრულწლოვნებთან მუშაობა დაევალათ. პრობაციის 
ბიუროებში მომუშავე სოციალური მუშაკები ინდივიდუალური გასაუბრებით ახდენენ 
არასრულწლოვან პრობაციონერების პრობლემათა და ძლიერ მხარეთა იდენტიფიცირებას 
და გამოკვეთილი საჭიროებიდან გამომდინარე აკავშირებენ მათ შესაბამის სერვისებთან.  

 დღეისათვის ნელ-ნელა ხდება სოციალური მუშაობის მიდგომების გააზრება სრულწლოვან 
პრობაციონერებთან მუშაობისას.

პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში  (აპრილი, 2014 წელი) დასაქმებულია დაახლოებით 30 
სოციალური მუშაკი, რომლებიც განაწილებულნი არიან პრობაციის ყველა რეგიონულ 
ბიუროში და რამდენიმე რაიონულ ოფისში. აქვე აღსანიშნავია, რომ პრობაციის ოფიცრები 
ყველა რეგიონულ ბიუროსა და რაიონულ ოფისში არიან დასაქმებულები, ხოლო რაც შეეხებათ 
ფსიქოლოგებს, ისინი  მხოლოდ პრობაციის რეგიონულ ბიუროებში მუშაობენ.   

შესაბამისად, პრობაციის სისტემაში სოციალური მუშაკი დღეისათვის მულტიდისციპლინური 
გუნდის წევრია, რომელშიც შედიან პრობაციის ოფიცრები, სოციალური მუშაკები და 
ფსიქოლოგები. სოციალურ მუშაკებს ევალებათ როგორც არასრულწლოვნებთან, ასევე 
სრულწლოვნებთან მუშაობა.

• სოციალური მუშაკის ძირითადი საქმიანობები და ფუნქციები

პრობაციის სფეროში სოციალური მუშაკის ძირითადი საქმიანობის სფეროა პირობით 
მსჯავრდებულთა და მართლმსაჯულების სისტემისგან განრიდებულთათვის  
რეაბილიტაციის ღონისძიებების უზრუნველყოფა მათ მიერ განმეორებითი დანაშაულის 
ჩადენის თავიდან აცილების მიზნით. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, სოციალური მუშაკები ჯერჯერობით  ყველა რაიონულ ოფისში 
არ მუშაობენ. ისინი დაქირავებულნი არიან პრობაციის ყველა რეგიონულ ბიუროში და 
მხოლოდ რამდენიმე რაიონულ ოფისში, სადაც საქმეების რაოდენობა დიდია. ოფისები, 
რომელშიც არ არის სოციალური მუშაკი და ფსიქოლოგი, შემთხვევის მიმდინარეობის ყველა 
სტადიაზე წამყვანი პრობაციის ოფიცერია,  ხოლო განსაკუთრებით მწვავე საქმეზე ბიუროს 
უფროსთან შეთანხმებით ერთვებიან  შესაბამისი რეგიონული ბიუროს სოციალური მუშაკი 
და ფსიქოლოგი.  

 სრულწლოვანი პრობაციონერების შემთხვევის მენეჯერები არიან პრობაციის ოფიცრები. 
პრობაციის ოფიცრები საჭიროებიდან გამომდინარე საქმის მიმდინარეობაში რთავენ 
სოციალურ მუშაკებს, კერძოდ მაშინ, როდესაც გამოიკვეთება:
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- ზიანის რისკი (სხვებისა და საკუთარი თავისადმი ზიანის მიყენების საფუძვლიანი 
ეჭვი);

• თავად მსჯავრდებულია ძალადობის მსხვერპლი;

• დამოკიდებულების (ალკოჰოლი, ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებები, 
აზარტული თამაშები) მწვავე შემთხვევა;

• თავისუფლების აღკვეთის შემდგომი პერიოდი;

• შეზღუდული შესაძლებლობა.

რაც შეეხებათ არასრულწლოვან პრობაციონერებს, იმ რაიონებში, სადაც მუშაობენ სოციალური 
მუშაკები, ისინი თავადვე  არიან შემთხვევის მენეჯერები, ხოლო სადაც არ არიან სოციალური 
მუშაკები, იქ  - პრობაციის ოფიცრები. არასრულწლოვანი პრობაციონერების შემთხვევაშიც 
სოციალური მუშაკების ჩართვა ხდება საჭიროებისამებრ ზემოთ აღწერილ შემთხვევებში. 

სოციალური მუშაკი პრობაციის ოფიცერთან ერთად უზრუნველყოფს პრობაციაზე მყოფ 
და მართლმსაჯულების სისტემისგან განრიდებულთა საჭიროების შეფასებასა და შესაბამის 
მხარდაჭერას.

სოციალური მუშაკების ძირითადი მოვალეობებია: 

- პრობაციის ოფიცერთან (და, სასურველია, ფსიქოლოგთან) შეთანხმების საფუძველზე 
პირობით მსჯავრდებულთა და მართლმსაჯულების სისტემისგან განრიდებულ 
პირებთან და მათ ოჯახებთან მუშაობა (ინდივიდუალური და ჯგუფური სამუშაო, 
ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაციები, ოჯახური კონფერენცია და სხვა);

- პირობით მსჯავრდებულთა და მართლმსაჯულების სისტემისგან განრიდებულთა 
პირველადი შეფასება საჭიროებისამებრ შესაბამისი მეთოდოლოგიის გამოყენებით;

- პირობით მსჯავრდებულთა და მართლმსაჯულების სისტემისგან განრიდებულ იმ  
პირთა სრული შეფასება, რომელთა პირველადი შეფასების შედეგად გამოიკვეთა 
სოციალური მუშაობის მომსახურების აუცილებლობა;

- საინფორმაციო ბაზის რეგულარულად განახლება არსებული პროგრამების/
პროექტების შესახებ პირობით მსჯავრდებულთა ან მართლმსაჯულების სისტემისგან 
განრიდებულთა  დაკავშირების მიზნით;

- პირობით მსჯავრდებულთა დაკავშირება იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ხელს 
შეუწყობს პირობით მსჯავრდებულების რეაბილიტაციასა და რესოციალიზაციას;

- აქტიური მონაწილეობა პრობაციის ბიუროს დონეზე მულტიდისციპლინური ჯგუფის 
ფუნქციონირებაში;

- მომსახურების მიწოდებისათვის გათვალისწინებული ფორმების დაწესებულ ვადებში 
შევსება;

- სასჯელაღსრულების დეპარტამენტისა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
სოციალურ მუშაკებთან თანამშრომლობა (საჭიროების შემთხვევაში);

- საჭიროებისამებრ  საკონსულტაციო შეხვედრების ორგანიზება;

- საჭიროებისამებრ სოციალური მუშაობის საბაკალავრო და სამაგისტრო 
პროგრამის პრაქტიკის სწავლების სტუდენტების ზედამხედველობა მათ უმაღლეს 
სასწავლებლებთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის 
ფარგლებში;

- საჭიროებისამებრ პირობითი მსჯავრდებულისათვის გამოსაცდელი ვადის 
შემცირებისა და პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხის გადასაწყვეტად შესაბამისი 
რეკომენდაციის მომზადება;
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- მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის მიმართულებით პროფესიული სტანდარტების 
შემუშავებაში მონაწილეობა;

- სამუშაო პროცესში გამოვლენილი პროფესიული საჭიროების იდენტიფიცირება და 
განხილვა სამმართველოს მმართველი გუნდის წარმომადგენლებთან;

- საჭიროების შემთხვევაში  სამუშაოსთან დაკავშირებული სხვა დავალებების 
შესრულება. 

საქმიანობის პროცესში სოციალურ მუშაკებს ევალებათ იმ პროფესიული 
ღირებულებებითა და პრინციპებით ხელმძღვანელობა, რომლებიც განსაზღვრულია 
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ეთიკის კოდექსით.

• რისკებისა და საჭიროებების შეფასება და სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვა

სოციალური მუშაკის მიდგომების დანერგვა პრობაციის სისტემაში უკავშირდება  რისკისა 
და საჭიროების  შეფასებისა და სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის მეთოდოლოგიის 
შემუშავებას, რომელიც მიმართულია დანაშაულის პრევენციისკენ. მეთოდოლოგია შეიქმნა 
დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით. 

აღნიშნული მეთოდოლოგიით მუშაობის მიზანს წარმოადგენს:
- განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილება; 
- პრობაციონერის რესოციალიზაცია; 
- პრობაციონერისათვის სარეაბილიტაციო პროგრამებში მონაწილეობისათვის 

მოტივირების გაჩენა. 

რისკისა და საჭიროების შეფასება გულისხმობს  მსჯავრდებულთან გასაუბრების შედეგად 
ისეთი კრიმინოგენური ფაქტორების გარკვევას, როგორიცაა:

- დანაშაულებრივი გამოცდილება; 
- საცხოვრებელი პირობები;
- განათლება და პროფესიული საქმიანობა; 
- ეკონომიკური მდგომარეობა; 
- ურთიერთობები და ცხოვრების წესი; 
- დამოკიდებულებები (ნარკოტიკი, ალკოჰოლი, აზარტული თამაშები და ა.შ.); 
- ჯანმრთელობისა და ემოციური მდგომარეობა;
- აზროვნება და ქცევა; 
- ღირებულებები და დამოკიდებულებები.

პრობაციის ოფიცრები, სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები გუნდური მუშაობის 
მიდგომების გამოყენებით მსჯავრდებულთან  გასაუბრებისა და სხვა    წყაროებიდან 
მოძიებული ინფორმაციების გაანალიზების გზით, აფასებენ დანაშაულის განმეორებით 
ჩადენის რისკს და, შესაბამისად, ინდივიდუალურად უდგენენ სასჯელის მოხდის გეგმას. 

სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმა ითვალისწინებს რისკფაქტორების 
შემცირებისთვის აუცილებელ ღონისძიებებს, რომლებშიც პრიორიტეტების მიხედვით 
გაწერილია პრობლემური საკითხი და რეაგირების ზომა. აღნიშნული დოკუმენტი 
წარმოადგენს პრობაციის ოფიცერსა და პრობაციონერს შორის დადებულ შეთანხმებას, 
რომლის შესრულებაზე ორივე მხარე ხელმოწერებით კისრულობს პასუხისმგებლობას.

აღნიშნული გეგმის მიხედვით პრობაციის ოფიცერი და სოციალური მუშაკი  მსჯავრდებულებს 
აკავშირებს სხვადასხვა სერვისთან,  ასაქმებს და რთავს მათ  სარეაბილიტაციო პროგრამებში. 
საჭიროების მიხედვით და  გარკვეული პერიოდულობით განმეორებით ხდება  
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რისკფაქტორების ცვალებადობის შეფასება   და  ახალ გარემოებათა გათვალისწინებით  
სასჯელის  მოხდის ინდივიდუალური გეგმის გადახედვა და ცვლილება.

დღეისათვის ამ მეთოდოლოგიით მუშაობა ტარდება პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში 
აღრიცხვაზე მყოფი არასრულწლოვნების, ქალთა კონტიგენტის და თავისუფლების აღკვეთის 
შემდგომი საპრობაციო ვადადანიშნული პირების  100%-ის, ასევე, პირობით მსჯავრდებულთა 
75%-ის მიმართ.

• სარეაბილიტაციო პროგრამების განვითარება პრობაციის სისტემაში

სულ ახლახან, 2014 წლის იანვრიდან, პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში შეიქმნა 
სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველო.  სარეაბილიტაციო პროგრამების 
სამმართველო უზრუნველყოფს:

- პრობაციის ეროვნული სააგენტოს იურისდიქციაში მყოფ მსჯავრდებულთა, ასევე, 
სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისაგან განრიდებულთა კვალიფიციური 
ინდივიდუალური ბიოფსიქოსოციალური შეფასების ორგანიზებას;

- პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიულ ორგანოებში ფსიქოსოციალური, 
საგანმანათლებლო და სარეაბილიტაციო პროგრამების მოდელების შემუშავება-
ადაპტირებას, განხორციელებას და მართვას;

- რეაბილიტაციის სფეროში, საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვის მიზნით, შესაბამის 
საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას;

- სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების პერიოდული პროფესიული 
გადამზადების ორგანიზებას;

- მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის მიმართულებით პროფესიული სტანდარტების 
შემუშავებას და დანერგვას;

- რეაბილიტაციის პროცესის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დანერგვა-
ფუნქციონირებას;

- მსჯავრდებულთა გათავისუფლებისათვის მომზადებისა და რეაბილიტაციის 
მიმართულებით სასჯელაღსრულების სისტემასთან კოორდინირებული 
თანამშრომლობის ხელშეწყობას;

- საჭიროების შემთხვევაში, პირობით მსჯავრდებულისათვის გამოსაცდელი ვადის 
შემცირებისა და პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხის გადასაწყვეტად, შესაბამისი 
რეკომენდაციების შემუშავებას;

- კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შესაბამისი საქმიანობის განხორციელებას.

სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს შექმნა მნიშვნელოვანი ეტაპია ზემოთ 
აღნიშნული მიმართულებების წარმატებულად განსახორციელებლად.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შემდეგი დოკუმენტები: არასაპატიმრო 
სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის შესახებ კანონი; სრულწლოვანი მსჯავრდებულის 
რისკების შეფასებისა და სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური გეგმის შედგენის 
პრინციპები, წესი და ფორმა პრობაციის სისტემაში; არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის 
რისკებისა და სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური გეგმის შედგენის პრინციპები, 
წესი და ფორმები პრობაციის სისტემაში; არასრულწლოვნის მიერ განმეორებითი 
დანაშაულის ჩადენის რისკისა და საჭიროების შეფასება - სახელმძღვანელო მითითებები 
სოციალური მუშაკის/სპეციალიზირებული პრობაციის ოფიცრისათვის; საქართველოს 
სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის სოციალურ მუშაკთა ეთიკის კოდექსი.



94

სოციალური მუშაობა სასჯელაღსრულების სისტემაში 

სოციალური მუშაობის დანერგვა სასჯელაღსრულების სისტემაში დაიწყო 2009 
წლიდან  არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან მუშაობის მიმართულებით ბავშვთა 
მართლმსაჯულების რეფორმის ფარგლებში. სწორედ არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან 
მოხდა პირველად რისკისა და საჭიროების შეფასებისა და სასჯელის ინდივიდუალურად 
დაგეგმვის მეთოდოლოგიის დანერგვა. დღეს  ზრდასრულ მსჯავრდებულებთან მუშაობა 
აღნიშნული მიდგომებით იგეგმება. 

• არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების რისკების შეფასება, სასჯელის 
ინდივიდუალური დაგეგმვა და სოციალური მუშაკის როლი 

არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში დანერგილია მულტიდისციპლინური საბჭოს 
მუშაობა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან: სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, ექიმი და 
მასწავლებელი.  მულტიდისციპლინური საბჭოს ფუნქციას წარმოადგენს მსჯავრდებულის 
ბიოფსიქოსოციალური პორტრეტის შექმნა, გამოვლენილი საჭიროების გათვალისწინებით 
მსჯავრდებულისთვის ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მისი 
განხორციელების მონიტორინგი. 

არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში სოციალური მუშაკის ძირითადი ფუნქციებია: 

- ახორციელებს მსჯავრდებულის შეფასებას, ჩასატარებელი ღონისძიებების დადგენასა 
და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებას;

- უზრუნველყოფს ინდივიდუალური და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 
აქტივობებისა და რეკომენდაციების შესრულებას თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

- მონაწილეობას იღებს რისკების შეფასებაში;

- უზრუნველყოფს მსჯავრდებულთა დოკუმენტების მოწესრიგებას (პირადობის 
მოწმობა, პლასტიკური ბარათი, სკოლის დოკუმენტაცია და ა.შ.);

- საჭიროების შემთხვევაში ხვდება მსჯავრდებულის მშობელს ან მის კანონიერ 
წარმომადგენელს.

არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან შემთხვევის მენეჯერის ფუნქციას ასრულებს ეგრეთ 
წოდებული მსჯავრდებულის კოორდინატორი, რომელიც ზოგ შემთხვევაში სოციალური 
მუშაკია, ზოგში კი -  ფსიქოლოგი. კოორდინატორი აწარმოებს შემთხვევის მართვას საქმის 
გახსნიდან მის დახურვამდე. კოორდინატორის ძირითადი საქმიანობებია:

- ზედამხედველობს და კონტროლს უწევს ინდივიდუალური და სამოქმედო გეგმით 
გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას და დაგეგმილი შედეგების 
მიღწევას; 

- აგროვებს და ანალიზს უკეთებს სხვადასხვა წყაროდან მიღებულ ინფორმაციას; 

- ორგანიზებას უწევს მულტიდისციპლინური საბჭოს შეხვედრებს, მონაწილეობას 
იღებს მათ მუშაობაში და ხელს უწყობს დასახული მიზნების შესრულებას; 

- აწარმოებს არასრულწლოვნის განვითარების, განათლებისა და ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის მონიტორინგს; 

- საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს არასრულწლოვნის მონაწილეობას 
დაწესებულებაში არსებულ აქტივობებში; 

- მსჯავრდებულთან ერთად აყალიბებს ინდივიდუალური გეგმის მონიტორინგის 
გეგმას და გეგმავს შესაბამის ინტერვენციებს; 

- კოორდინაციას უწევს მსჯავრდებულის მიღწევებს და სამუშაო გეგმის შესრულების 
პროცესს; 
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- ინდივიდუალური გეგმით განსაზღვრული პერიოდის დასრულების შემდეგ, 
კოორდინატორი ორგანიზებას უკეთებს ინდივიდუალური გეგმის გადასინჯვას;

- ამზადებს რისკების შეფასების დოკუმენტს. რისკების შეფასების დოკუმენტზე 
მუშაობისას იგი ვალდებულია, მოითხოვოს წერილობითი ანგარიშების მომზადება 
მულტიდისციპლინური საბჭოს წევრებისგან და, ასევე, უფლება აქვს, მოითხოვოს 
წერილობით დამატებითი ინფორმაცია  დაწესებულების სტრუქტურული 
ქვედანაყოფებისაგან; 

- მსჯავრდებულის სასჯელის ვადის ამოწურვამდე 3 თვით ადრე ან პირობით ვადამდე 
გათავისუფლების საკითხის განხილვამდე, კოორდინატორი შესაძლებლობის 
ფარგლებში მოიძიებს ინფორმაციას მსჯავრდებულის ოჯახის წევრების ან კანონიერი 
წარმომადგენლისა და იმ სოციალური გარემოს შესახებ, რომელშიც არასრულწლოვან 
მსჯავრდებულს მოუწევს ცხოვრება და მოღვაწეობა დაწესებულებიდან 
გათავისუფლების შემდეგ.

რაც შეეხება არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რისკების შეფასებას, ამ პროცესის  მთავარი 
ამოცანაა  მსჯავრდებულის რესოციალიზაციისთვის მზაობისა და განმეორებითი დანაშაულის 
ჩადენის შესაძლო ალბათობის შეფასება. რისკების შეფასება ორ ეტაპად ხდება. პირველი 
ეტაპია შუალედურად სასჯელის მოხდის პერიოდი, ხოლო მეორე ეტაპი - მსჯავრდებულის 
გათავისუფლებისათვის მომზადება. ორ სხვადასხვა ეტაპზე რისკების შეფასების დოკუმენტი 
შეიცავს სხვადასხვა სახის ინფორმაციას.

სასჯელის მოხდის პერიოდში რისკების შეფასების დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს შემდეგი 
სახის ინფორმაციას: 

- მსჯავრდებულის ანკეტური მონაცემები; 

- სასამართლო გადაწყვეტილება; 

- დანაშაულის ხასიათი; 

- სასჯელის მოხდის პერიოდში მსჯავრდებულის დასჯა/წახალისების შესახებ;

- მსჯავრდებულის დაწესებულების თანამშრომლებთან და სხვა მსჯავრდებულებთან 
ურთიერთობის შესახებ; 

- მსჯავრდებულის კრიმინალური სუბკულტურის შესახებ; 

- მსჯავრდებულის სასჯელის ინდივიდუალურ დაგეგმვაში ჩართულობის შესახებ; 

- მსჯავრდებულის ოჯახის შესახებ; 

- განათლების შესახებ; 

- მსჯავრდებულის ურთიერთობა კოორდინატორთან და სხვა მსჯავრდებულებთან;

- მსჯავრდებულის ფსიქოემოციური მდგომარეობის შესახებ; 

- მსჯავრდებულის შემოქმედებითი უნარი, სარეაბილიტაციო, სპორტულ და 
რეკრეაციულ აქტივობებში ჩართულობა;  

- მსჯავრდებულის წარსულში ჩადენილ დანაშაულთან დამოკიდებულების შესახებ; 

- მსჯავრდებულის მოტივაციის შესახებ შეცვალოს ცხოვრების წესი.

მსჯავრდებულის გათავისუფლებისათვის მომზადებისას რისკების შეფასების დოკუმენტი, 
ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაციის გარდა, დამატებით შემდეგი სახის ინფორმაციას უნდა 
შეიცავდეს:

- მსჯავრდებულის გათავისუფლების შემთხვევაში მისი მუდმივი საცხოვრებელი 
ადგილის არსებობის შესახებ, ასევე, საცხოვრებელი ადგილის პირობებისა და გარემოს 
შესახებ;
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- გათავისუფლების შემდეგ საგანმანათლებლო და სარეაბილიტაციო პროგრამების 
ხელმისაწვდომობის შესახებ;

- მსჯავრდებულის გათავისუფლების შემდეგ მისი სავარაუდო სამუშაოსა და 
შემოსავლის წყაროს შესახებ;

- მსჯავრდებულის ოჯახის მიერ დაწესებულებიდან გათავისუფლებული 
არასრულწლოვნის მიღების მზაობისა და მოტივაციის შესახებ;

- სოციალური გარემოს (უბანი, მეგობრები და ა.შ.) შესახებ, რომელმაც შესაძლებელია 
არასრულწლოვანზე ნეგატიური გავლენა მოახდინოს;

- განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რისკის შეფასების შესახებ;

- ნებისმიერი სახის სხვა ინფორმაცია, რომელიც შესაძლებელია სასარგებლო იყოს 
რისკების შეფასების დოკუმენტის შედგენისას. 

რისკების შეფასების დოკუმენტს, მულტიდისციპლინური საბჭოს წევრებისა და 
დაწესებულების სტრუქტურული ქვედანაყოფების (უსაფრთხოების განყოფილება, 
სპეციალური აღრიცხვის განყოფილება) მიერ მოწოდებული ინფორმაციის/ანგარიშების 
საფუძველზე, ადგენს მსჯავრდებულის კოორდინატორი.

• რისკისა და საჭიროების შეფასებისა და ინდივიდუალური სასჯელის დაგეგმვის 
დანერგვა ზრდასრულ მსჯავრდებულებთან

დღეისათვის არის მცდელობა ინდივიდუალური მუშაობის მიდგომები გავრცელდეს 
სრულწლოვან მსჯავრდებულებზეც. შესაბამისად, სასჯელაღსრულების დაწესებულებების 
სოციალური სამსახურის რეფორმა საწყის ფაზაშია. აღსანიშნავია, რომ ეს პროცესი საკმაოდ 
რთული და მრავალი გამოწვევებითაა სავსე. სასჯელაღსრულების დაწესებულების სისტემის 
ორგანიზაციული კულტურიდან გამომდინარე, ძალზე რთულდება სოციალური სამსახურის 
რეფორმირება. სოციალური სამსახურის რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა სოციალური 
მუშაკის მომსახურების დანერგვა. ამ პროცესებში ერთ-ერთი სირთულეა კვალიფიციურ 
სოციალურ მუშაკთა კადრების მოზიდვა სასჯელაღსრულებით დაწესებულებებში. 
დღესდღეობით ამ სისტემაში დაახლოებით 120 სოციალური მუშაკი მუშაობს. მათი მხოლოდ 
ერთი მეოთხედია  განათლებით სოციალური მუშაკი. დღეისათვის სოციალური მუშაკების 
საქმიანობას არაფერი აქვს საერთო პროფესიის მანდატთან და ხშირ შემთხვევაში პროფესიის 
პრინციპებსა და ღირებულებებთან კონფლიქტშიც კი მოდის. სოციალური მუშაკები მხოლოდ 
ადმინისტრაციული საქმიანობებით არიან დაკავებულნი. 

სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებებში სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესის დანერგვა. ამ 
პროცესში კი სოციალურ მუშაკებს მნიშვნელოვანი ფუნქციები უნდა დაეკისროთ. ამ 
ამოცანის მისაღწევად  რამდენიმე დაწესებულებაში  მსჯავრდებულთა რისკის, საჭიროების 
შეფასებისა და ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესის პილოტირება იგეგმება. რისკებისა და 
საჭიროების შეფასების  მიზანია განსაზღვროს დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობა 
და მასზე გავლენის მქონე ძირითადი ფაქტორები; ასევე, გამოკვეთოს ის საჭიროება, რომლის 
დაკმაყოფილებაც აუცილებელია ზემოაღნიშნული რისკის შესამცირებლად და სასჯელის 
მოხდის ინდივიდუალური გეგმის შესადგენად.  საპილოტე დაწესებულებებისათვის, სადაც 
მოხდება ახალი მიდგომების დანერგვის მცდელობა, შემუშავდა სოციალური მუშაკის 
სამუშაო აღწერილობა.  ასევე, იგეგმება სოციალური მუშაკის  ძირითადი საქმიანობები: 

- უძღვება და ახორციელებს სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესს 
შესაბამისი მეთოდოლოგიის გამოყენებით; 

- ატარებს მსჯავრდებულთან პირველად ინტერვიუს;
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- ინდივიდუალური მუშაობის ფარგლებში ახორციელებს მსჯავრდებულის რისკისა 
და საჭიროების შეფასებას შესაბამისი მეთოდოლოგიის გამოყენებით; 

- ორგანიზებას უწევს და მონაწილეობს მულტიდისციპლინური ჯგუფის მუშაობაში;

- კონკრეტული საქმის განსაკუთრებული საჭიროების გათვალისწინებით, 
გარესოციალურ სამსახურებთან თანამშრომლობით, აფასებს მსჯავრდებულის ოჯახს 
და უზრუნველყოფს მათ შესაბამისი კონსულტაციებით;

- დაწესებულ ვადებში  ახდენს  მსჯავრდებულის ინდივიდუალური სასჯელის მოხდის 
გეგმის შედგენისა და რეკომენდაციების ჩამოყალიბების კოორდინაციას;

- მულტიდისციპლინური ჯგუფის  წევრებთან ერთად გეგმავს და კოორდინირებას 
უწევს  სასჯელის ინდივიდუალური მოხდის გეგმით გათვალისწინებულ შესაბამის 
ღონისძიებებს; 

- აწარმოებს მსჯავრდებულებთან ინდივიდუალურ ფსიქოსოციალურ კონსულტაციებსა 
და ჯგუფურ მუშობას;

- მონაწილეობს  დაწესებულებაში არსებული პროგრამების შესახებ მსჯავრდებულების 
ინფორმირებულობასა და საჭიროებათა მოკვლევის პროცესში;

- ამისამართებს მსჯავრდებულს შესაბამის სპეციალისტთან; 

- კოორდინაციას უწევს მსჯავრდებულის გათავისუფლებისთვის მზადების 
(გათავისუფლება სასჯელის სრულად მოხდით, პირობით ვადამდე  გათავისუფლება,  
შეწყალება ) პროცესს შესაბამისი მეთოდოლოგიის გამოყენებით დადგენილი ვადების 
მიხედვით;

- თანამშრომლობს პრობაციის ეროვნული სააგენტოს, დანაშაულის პრევენციისა და 
ინოვაციური პროგრამების ცენტრის სოციალურ სამსახურებთან, ასევე, სოციალური 
მომსახურების სააგენტოსა და სხვა სახელმწიფო ან/და არასახელმწიფო სექტორის 
სოციალურ მომსახურებებთან საჭიროების შემთხვევაში;

- მონაწილეობს  მსჯავრდებულთან ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის ახალი 
მოდულების შემუშავებაში;

- ამზადებს  სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის 
ბრძანება  N 82-ის,  დანართი N 18 -ის  სოციალური მუშაკის მიერ მოსამზადებელ 
შესაბამის ნაწილს პირობით ვადამდე გათავისუფლების ადგილობრივი საბჭოსთვის 
წარსადგენად, ასევე, შეწყალების კომისიისა და სხვა კომპეტენტური ორგანოებისთვის 
წარსადგენ ინფორმაციას; 

- უზრუნველყოფს მსჯავრდებულის სასჯელის ინდივიდუალურ დაგეგმვასთან 
დაკავშირებული საქმეების ან/და მის მიერ წარმოებული ნებისმიერი პროცესის 
შესახებ ინფორმაციის შენახვა/დაარქივებას; 

- წარუდგენს ანგარიშს სოციალური განყოფილების უფროსს დადგენილ ვადებში;

- იცავს სასჯელაღსრულების ეთიკის კოდექსს და  იზიარებს საქართველოს სოციალურ 
მუშაკთა ასოციაციის  ეთიკის კოდექსს;

- საჭიროებიდან გამომდინარე ახორციელებს სხვა აქტივობებს, რომლებიც პირდაპირ  
არ არის გათვალისწინებული მოცემული სამუშაო აღწერილობით, თუმცა არ 
ეწინააღმდეგება სოციალური მომსახურების  მიზნებს.  

დონორი ორგანიზაციების დახმარებით შემუშავდა რისკისა და საჭიროების შეფასებისა 
და სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის მეთოდოლოგია სრულწლოვანი 
მსჯავრდებულებისთვის, რომელიც იმედია, უახლოეს მომავალში დამტკიცდება და 
რამდენიმე დაწესებულებაში მოხდება ამ მეთოდოლოგიის პილოტირება. 
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დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შემდეგი დოკუმენტები: პატიმრობის კოდექსი; 
არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის 
ინსტრუქცია სასჯელაღსრულებით სისტემაში;  სრულწლოვანი მსჯავრდებულის რისკისა 
და საჭიროების შეფასებისა და სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის სახელმძღვანელო 
სასჯელაღსრულების სისტემაში, სამუშაო ვერსია; სრულწლოვანი მსჯავრდებულის 
რისკისა და საჭიროების შეფასების ფორმა სასჯელაღსრულების სისტემაში, სამუშაო 
ვერსია; საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა სამინისტროს პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის 
ორგანოების მოსამსახურეთა ეთიკის კოდექსი; პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებებში არასამთავრობო სექტორის ორგანიზაციების ეთიკის წესები.

სოციალური მუშაობა დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით

დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი ახორციელებს ყოფილი 
მსჯავრდებულების რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამას, რომელიც 
მიზნად ისახავს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებიდან გათავისუფლებული პირების 
რეაბილიტაციის ხელშეწყობას, მათ დაბრუნებას საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად. 
აღნიშნული პროგრამის განხორციელების მთავარი აქტორები არიან სოციალური მუშაკები. 
სოციალური მუშაკები მუშაობენ დანაშაულის პრევენციის სხვადასხვა დონეზე.  აღსანიშნავია, 
რომ რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამაში ყოფილი მსჯავრდებულების 
ჩართულობა ნებაყოფლობითია. მათი მომართვის შემდეგ  თითოეულ ბენეფიციართან 
მუშაობს დასახელებული ცენტრის სოციალური მუშაკი, რომელიც მათი საქმის მენეჯერია. 
ცენტრის სოციალური მუშაკის ძირითადი საქმიანობებია: 

- მსჯავრდებულთა სასჯელაღსრულების დაწესებულების დატოვების შემდგომი 
რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამაში მონაწილეობის მიღება; 
შემთხევის მართვა (ბენეფიციარებთან მუშაობა, მათი საჭიროებების გამოკვეთა, 
საჭიროებებიდან გამომდინარე მათი რესოციალიზაცია - რეაბილიტაციის 
პროგრამაში ჩართვა;  მუშაობის პროცესში სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვა, რაც 
პროგრამის ეფექტურობას შეუწყობს ხელს; ყოფილი მსჯავრდებულის პირველადი/
სწრაფი შეფასების და საჭიროების შემთხვევაში სრული შეფასების განხორციელება, 
როგორც დაწესებულებაში, ასევე, დაწესებულების დატოვების შემდეგ; ყოფილი 
მსჯავრდებულების ოჯახის, სოციალური გარემოს შესწავლა, მათი საჭიროების 
გამოკვეთა; შეფასების შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე დასკვნა/
რეკომენდაციების გაკეთება; ბენეფიციარის ინდივიდუალური მომსახურების გეგმის 
შედგენა, სერვისებთან დაკავშირება, მისი ჩართვა საჭირო აქტივობებში; პროცესის 
მუდმივი მონიტორინგი, შესრულებული სამუშაოს ანგარიშების წარმოება);

- ყოფილ მსჯავრდებულებთან ჯგუფური შეხვედრების ორგანიზება (ცენტრის 
თანამშრომლებთან ერთად ტრენინგ მოდულების შექმნაში მონაწილეობა; ყოფილი 
მსჯავრდებულებისთვის ჯგუფური აქტივობების ორგანიზება, სადაც მათი 
საჭიროებიდან გამომდინარე მოხდება მათთვის ინფორმაციის მიწოდება; ტრენინგ/
სემინარების ორგანიზება და ჩატარება);

- ცენტრის ცხელი ხაზის აპარატთან მორიგეობა, შემოსული ზარების პასუხი, 
მოქალაქისთვის საჭირო და სწორი ფორმით ინფორმაციის მიწოდება;

- უმცროსი სოციალური მუშაკების სუპერვიზია;

- სსიპ დანაშაულის პრევენციის და ინოვაციური პროგრამების ცენტრის სხვა 
პროგრამებში მონაწილეობის მიღება.

დღეისათვის აღნიშნული პროგრამა მხოლოდ თბილისში ფუნქციონირებს, თუმცა იგეგმება 
პროგრამის გავრცობა საქართველოს რეგიონებში. 
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დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შემდეგი დოკუმენტები: სახელმძღვანელო 
მითითებები რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართული 
პროფესიონალებისთვის, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, 2013 წელი; რეაბილიტაცია-
რესოციალიზაციის სტრატეგია სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში, 
2014-2015, სამუშაო ვერსია.

განრიდებისა და მედიაციის  პროგრამა და სოციალური მუშაობა  

2010 წლის ივლისში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომლის 
მიხედვით ამოქმედდა კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების განრიდებისა 
და მედიაციის მექანიზმი. განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა სისხლისსამართლებრივი 
დევნის ალტერნატიული მექანიზმია. პროგრამის მიზანია, იმ არასრულწლოვნის 
გათავისუფლება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან, რომელმაც 
პირველად ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე დანაშაული. თუ ამ დრომდე არასრულწლოვნის 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება შეეძლო მხოლოდ 
სასამართლოს, ახლა უკვე პროკურორს აქვს უფლებამოსილება განარიდოს არასრულწლოვანი 
სისხლის სამართალწარმოებას და მის შედეგებს. 

განრიდებისა და მედიაციის პროგრამას საფუძვლად უდევს სისხლისსამართლებრივი დევნის 
დისკრეციულობის პრინციპი, რომლის გამოყენებითაც პროკურორი უფლებამოსილია არ 
დაიწყოს/შეწყვიტოს სისხლისსამართლებრივი დევნა. თუმცა, ახალი პროგრამის ფარგლებში 
დევნაზე უარი არ გულისხმობს არასრულწლოვნისთვის ჩადენილი მართლსაწინააღმდეგო 
ქმედების „პატიებას“ და მის გათავისუფლებას ყოველგვარი ვალდებულებისგან – 
განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართული არასრულწლოვნის პასუხისმგებლობა 
და უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება სპეციალური ხელშეკრულებით. 

პროგრამის მიზანია არასრულწლოვანს მიეცეს ერთი შანსი. პროგრამაში უკვე მონაწილეობს 
574  არასრულწლოვანი. ისინი წარმატებით ასრულებენ განრიდების ხელშეკრულების 
პირობებს. აღსანიშნავია, რომ ბევრ შემთხვევაში განრიდების პირობები არასრულწლოვნებს 
დაეხმარა ახალი ინტერესის, ნიჭის აღმოჩენაში, ასევე, პროფესიულ განვითარებასა და 
დასაქმებაში.

განრიდებისა და მედიაციის პროგრამას მართავს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, ხოლო ამ 
პროცესში  ჩართულნი არიან პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკები. 

განრიდებისა და მედიაციის პრინციპები შემდეგია: 

- ალტერნატიული მექანიზმების გამოყენების მაქსიმალური ხელშეწყობა  – 
არასრულწლოვნის ინტერესისა და მართლმსაჯულების საერთაშორისო 
სტანდარტების გათვალისწინებით მაქსიმალურად ხშირად უნდა მოხდეს 
სისხლისსამართლებრივი დევნისა და საპატიმრო ღონისძიებების ალტერნატივების 
გამოყენება. თუ არასრულწლოვანმა პირველად ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე დანაშაული, 
პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს სისხლის სამართლის სისტემიდან მის განრიდებას;

- ნებაყოფლობითობა – განრიდებისა და მედიაციის პროცესში მონაწილეობა არის 
ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება, რა დროსაც არასრულწლოვანი აღიარებს 
დანაშაულს. დაუშვებელია მხარეებზე ზეგავლენა მათი პროცესში მონაწილეობის 
უზრუნველყოფის მიზნით. მხარეები უფლებამოსილნი არიან განრიდების/მედიაციის 
პროცესში მონაწილეობაზე უარი თქვან ნებისმიერ ეტაპზე;

- პროპორციულობა – არასრულწლოვნის ქცევის შეზღუდვა და ვალდებულებები 
ჩადენილი ქმედების პროპორციული უნდა იყოს. პროპორციული ღონისძიების 
განსაზღვრისას გათვალისწინებული უნდა იყოს არასრულწლოვნის ასაკი და სხვა 
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პირადი გარემოებები, ასევე, ჩადენილი დანაშაულის ბუნება, სიმძიმე, მიყენებული 
ზიანი და გავლენა საზოგადოებაზე;

- კონფიდენციალურობა – განრიდებისა და მედიაციის პროცესში მიღებული 
ნებისმიერი ინფორმაცია კონფიდენციალურია და დაუშვებელია მისი გამჟღავნება, 
თუ მხარეები სხვაგვარად არ შეთანხმდნენ, ან თუ კანონმდებლობით სხვა წესი არ 
არის განსაზღვრული;

- სტიგმატიზაციის დაუშვებლობა – შეფარდებული ღონისძიება არ უნდა იწვევდეს 
არასრულწლოვნის სტიგმატიზაციას, მის მოწყვეტას ნორმალური სასწავლო 
პროცესისგან და არ უნდა ახდენდეს განსაკუთრებულ ზეგავლენას მისი ცხოვრების 
ჩვეულ რიტმზე;

- არასრულწლოვნის ჭეშმარიტი ინტერესის გათვალისწინება – გადაწყვეტილება 
არასრულწლოვნის განრიდების შესახებ უნდა ეფუძნებოდეს არასრულწლოვნის 
ინტერესს. აქ უნდა შეფასდეს, თუ რა შესაძლო შედეგი ექნება არასრულწლოვნის 
ჩართვას პროგრამაში, როგორია განმეორებითი დანაშაულის რისკი და ა. შ.

განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მონაწილე მხარეები არიან: პროკურორი, სოციალური 
მუშაკი, არასრულწლოვანი, კანონიერი წარმომადგენელი, მედიატორი და დაზარალებული. 

• პროკურორი

პროგრამა საშუალებას აძლევს პროკურორს, არ დაიწყოს/შეწყვიტოს სისხლისსამართლებრივი 
დევნა ზოგიერთ დანაშაულზე სისხლისსამართლებრივი დევნის საჯარო ინტერესის 
არარსებობის პირობებში და, ამავე დროს, არ დატოვოს დანაშაულის ფაქტი და დაზარალებულის 
ინტერესი რეაგირების გარეშე. ახალი პროგრამით პროკურორს შესაძლებლობა ეძლევა 
განარიდოს არასრულწლოვანი სისხლის სამართლის სისტემასა და ნასამართლობას, ამასთან, 
ხელი შეუწყოს რეციდივის თავიდან აცილებას, არასრულწლოვნის გამოსწორებასა და მის 
კანონმორჩილ პიროვნებად ჩამოყალიბებას.

• სოციალური მუშაკი 

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკები ჩართულნი არიან არასრულწლოვანთა 
განრიდების პროგრამაში. სოციალურ მუშაკს მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება განრიდების 
პროცესში.  

განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებების მომზადება-
შესრულების პროცესში სოციალური მუშაკის როლისა და საქმიანობის წესის  (საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება №29 2011 წლის 22 თებერვალი, 
ქ. თბილისი) მიხედვით, სოციალური მუშაკი არის არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა 
და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომში – სააგენტო) სისტემის თანამშრომელი, 
რომელსაც მიღებული აქვს უმაღლესი განათლება სოციალურ ან სხვა სფეროში და, 
იმავდროულად, გავლილი აქვს გრძელვადიანი ტრენინგი სოციალური მიმართულებით.

განრიდების პროცესში  სააგენტოს სოციალური მუშაკი მას შემდეგ ერთვება, რაც პროკურორი 
დადგენილებით იღებს გადაწყვეტილებას არასრულწლოვნის განრიდების შესახებ და 
არსებობს არასრულწლოვნის, მისი კანონიერი წარმომადგენლის ინფორმირებული თანხმობა 
განრიდებაში მონაწილეობის თაობაზე.

ამ პროგრამაში სოციალური მუშაკის მონაწილეობა მიზნად ისახავს არასრულწლოვნის 
ინდივიდუალური საჭიროების, მისი უნარებისა და სოციალური გარემოს შესწავლას, 
რაც საფუძვლად უდევს განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის შესახებ 
ხელშეკრულებების პირობების შემუშავებას. სოციალური მუშაკის საქმიანობა 
მიზნად ისახავს არასრულწლოვნის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების 
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მონიტორინგს. სოციალური მუშაკი ეხმარება არასრულწლოვანს სოციალურ ინტეგრაციაში, 
რამაც მნიშვნელოვნად უნდა შეუწყოს ხელი განმეორებითი დანაშაულის პრევენციას.

განრიდების მიზანია, საზოგადოებას დავუბრუნოთ სრულყოფილი მოქალაქე. ამიტომ 
არასრულწლოვნის რეაბილიტაციას და სოციალურ რეინტეგრაციას დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება. ამისათვის სოციალური მუშაკის მიერ შემუშავებული ბიოფსიქოსოციალური 
შეფასების შესაბამისად, არასრულწლოვანს გაეწევა მისთვის საჭირო სერვისები და დაეკისრება 
მოვალეობები დაზარალებულის ან საზოგადოების წინაშე. სერვისების თვალსაზრისით, 
არასრულწლოვანს დაეხმარება სახელმწიფო და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია. 
რაც შეეხება ვალდებულებებს, თუ დაზარალებული მხარე თანახმა იქნება მიიღოს 
მონაწილეობა განრიდების პროცესში, არასრულწლოვანს მიეცემა შესაძლებლობა თვითონ 
აანაზღაუროს მიყენებული ზარალი. ხოლო, თუ პირდაპირი დაზარალებული არ არის ან 
დაზარალებული უარს აცხადებს განრიდების პროცესში მონაწილეობაზე, ამ შემთხვევაში, 
არასრულწლოვანი ჩაერთვება საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობაში.

თუ არასრულწლოვანმა პირნათლად შეასრულა ხელშეკრულების ყველა პირობა, მას არ 
ემუქრება სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში მოთავსება და ნასამართლეობა.

• არასრულწლოვანი

პროგრამის ფარგლებში არასრულწლოვანს ეძლევა  საშუალება დაეხმაროს იმ ადამიანს, 
რომელსაც ზიანი მიაყენა.  მას მიეცემა შესაძლებლობა შეხვდეს დაზარალებულს და 
გაესაუბროს(მედიაციის შემთხვევაში), აუნაზღაუროს ზიანი. ასევე, ეძლევა  შესაძლებლობა, 
რომ საზოგადოებისთვის გააკეთოს რამე კარგი, რადგან საზოგადოებრივი წესრიგი დაარღვია. 
ყველაფერთან ერთად პროფესიონალები ზრუნავენ მისი   რეაბილიტაციის საჭიროებაზე.

განრიდებული არასრულწლოვნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სერვისები, რომელიც 
მათ გონებრივ, ფიზიკურ თუ პროფესიულ განვითარებაში დაეხმარება.

ასევე, მნიშვნელოვანია ურთიერთობა დაზარალებულ მხარესთან. არასრულწლოვანი უნდა 
შეეცადოს, დაანახოს დაზარალებულს, რომ ღირსეული პიროვნებაა, რომ ნანობს ჩადენილ 
ქმედებას და უნდა  მათთან ერთად მშვიდ გარემოში ცხოვრება, რომ იმსახურებს უკეთეს 
მომავალს.

განრიდებული არასრულწლოვნები ხალისიანად ასრულებენ განრიდების ხელშეკრულების 
პირობებს. ისინი თავად ირჩევენ ზიანის ანაზღაურების საშუალებებს.

• კანონიერი წარმომადგენელი

პროგრამის წარმატება არის დამოკიდებული არა მხოლოდ პროგრამაში მონაწილე 
არასრულწლოვანსა და პროფესიონალებზე, არამედ არასრულწლოვნის გარემოცვაზე. 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია მშობლების როლი. მათი პროგრამაში ჩართულობა   და 
თანადგომა, მნიშვნელოვნად ეხმარება არასრულწლოვანს  წარმატების მიღწევაში.

• მედიატორი

მედიაციის მიზანია არასრულწლოვნისა და დაზარალებულის შერიგება, დანაშაულით 
გამოწვეული ემოციური თუ მატერიალური შედეგების გამოსწორება და სამართლიანობის 
აღდგენა. მედიაციაში ცენტრალურ როლს ასრულებს მედიატორი - სათანადო კვალიფიკაციის 
მქონე პირი, რომელიც წარმართავს მთელ პროცესს.

მედიაციის პროცესი ორი ძირითადი ეტაპისგან შედგება: წინასაკონფერენციო ეტაპი და 
მედიაციის კონფერენცია. 
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პირველ წინასაკონფერენციო ეტაპზე მედიატორის ფუნქციაა სპეციალური უნარ-ჩვევების 
გამოყენებით ხელი შეუწყოს მხარეებს შორის დიალოგის დაწყებას. ამ ეტაპზე მედიატორი 
ცალ-ცალკე უკავშირდება არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს, ესაუბრება მათ მედიაციის 
არსის, მიზნებისა და წესების შესახებ, აწვდის დეტალურ ინფორმაციას ხელშეკრულების 
სავარაუდო პირობების თაობაზე, აგრეთვე, ათანხმებს ამ პირობებს მონაწილეებთან. 
მედიატორი ინდივიდუალურად აწარმოებს შეხვედრებს როგორც დაზარალებულთან, 
ისე არასრულწლოვანთან. ამ ეტაპზე მისი მთავარი ამოცანაა უზრუნველყოს მხარეთა 
ნებაყოფლობითი და ინფორმირებული მონაწილეობა მედიაციის პროცესში და მიაღწიოს 
მხარეთა შორის კონსესუსს მედიაციის ხელშეკრულების სავარაუდო პირობებთან 
დაკავშირებით.

მეორე - დასკვნით ეტაპზე მედიატორი წარმართავს კონფერენციას, რომლის მიზანია 
არასრულწლოვნის მიერ ჩადენილი დანაშაულისა და მისი შედეგების გაცნობიერება. 
კონფერენციაზე მხარეებს ეძლევათ შესაძლებლობა გამოთქვან საკუთარი მოსაზრება 
ჩადენილი ქმედებისა და მისი შედეგების შესახებ. ამ ეტაპზე მედიატორის როლი მდგომარეობს 
კონფერენციის წარმართვაში (ფასილიტაციაში).

კონფერენციის, ისევე როგორც ზოგადად მედიაციის, პროცესის მსვლელობისას მედიატორი 
ვალდებულია იყოს მაქსიმალურად მიუკერძოებელი, ობიექტური და დამოუკიდებელი, არ 
მიანიჭოს რამე უპირატესობა რომელიმე მხარეს. ამასთან, უმნიშვნელოვანესია მედიატორის 
უნარი შექმნას მხარეთათვის უსაფრთხო გარემო, გაამხნეოს მხარეები და ხელი შეუწყოს მათ 
საკუთარი აზრისა და პოზიციის გამოხატვასა და პირდაპირი დიალოგის წარმოებაში.

წარმატებული მედიაციის დასასრულია მედიაციის ხელშეკრულება, რომელშიც აისახება 
მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შეთანხმებული გეგმა და მხარეთა სხვა უფლება-
მოვალეობები.

• დაზარალებული 

დაზარალებულისათვის ხდება ზიანის ანაზღაურება/შერიგება. განრიდების პროგრამაში 
ჩართული არასრულწლოვნები, რომელთა ქმედებასაც არ ჰყავს კონრეტული დაზარალებული, 
ასრულებენ საზოგადოებისთვის სასარგებლო აქტივობებს. საზოგადოებისთვის სასარგებლო 
აქტივობებიდან განრიდების ხელშეკრულებებში ხშირად გამოიყენება: დასუფთავება; 
გამწვანება; საქველმოქმედო აქციებსა და აუქციონებში მონაწილეობის მიღება; ხანდაზმულთა 
პანსიონატში დახმარება; სახალხო ტრანსპორტის დალაგება; თანასწორ განმანათლებელთა 
ტრენინგში მონაწილეობა და შეძენილი ცოდნის სხვა არასრულწლოვნებისთვის გაზიარება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: განრიდებისა და მედიაციის შესახებ 
ხელშეკრულების მომზადება-შესრულების პროცესში სოციალური მუშაკის როლი 
და საქმიანობის წესი; სახელმძღვანელო მითითებები სოციალური მუშაკებისთვის 
და ოფიცრებისთვის განრიდების შესახებ; განრიდებისა და მედიაციის შესახებ 
პროკურორებისთვის სახელმძღვანელო მითითებები და მხარეებს შორის გასაფორმებელი 
ხელშეკრულების ძირითადი პირობები; არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის 
პროგრამაში ჩართული მედიატორების საქმიანობის წესი და სამუშაო დოკუმენტაცია; 
მართლმსაჯულება ბავშვებისათვის - რეფორმის სტრატეგია, 2013.

მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახური 

2011 წლის აგვისტოდან საქართველოს პროკურატურის სისტემაში მოქმედებს მოწმისა 
და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახური. მოწმისა და დაზარალებულის 
კოორდინატორთა სამსახურის მიზანია სისხლის სამართლის საქმის მსვლელობისას 
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უზრუნველყოს მოწმეებისა და დაზარალებულებისადმი სამართლიანი და ღირსეული 
მოპყრობა. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად კი მნიშვნელოვანია სოციალური მუშაობის 
მიდგომების დანერგვა.  მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის(რომლებიც, 
ძირითადად, განათლებით სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები ან იურისტები არიან),  
მთავარი ფუნქციაა სისხლის სამართლის საქმის მსვლელობისას მოქალაქესა და პროკურორს 
(სასამართლოს) შორის კომუნიკაციის გამარტივება და საქმის მსვლელობასთან დაკავშირებით 
მისთვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდება.  აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გაჩნდა 
სივრცე ამ სფეროში   სოციალური მუშაობის სისტემის განვითარებისთვის. 

პროკურატურის სისტემაში დღევანდელი მდგომარეობით მუშაობს მოწმისა და 
დაზარალებულის 16 კოორდინატორი: თბილისის (ქალაქის პროკურატურა, მთავარი 
პროკურატურა, ისანი-სამგორის, ვაკე-საბურთალოს, გლდანი-ნაძალადევის, დიდუბე-
ჩუღურეთის, ძველი თბილისის), თელავის, რუსთავის, გორის, ქუთაისის, ზუგდიდისა და 
ბათუმის პროკურატურებში.

მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორების ფუნქცია-მოვალეობებში შედის შემდეგი 
მნიშვნელოვანი აქტივობები:

- მოქალაქისათვის ინფორმაციის მიწოდება მის მიერ შემოტანილ განცხადებასთან 
დაკავშირებით (ვის დაეწერა განცხადება, განხილვის რა ეტაპზეა იგი და რა შედეგი 
მოჰყვა მის განხილვას);

- სასამართლოსთან ურთიერთობის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, მოწმისათვის 
სასამართლოსთან დაკავშირებულ პროცედურულ საკითხებზე (სასამართლო სხდომის 
ადგილის, თარიღის) და მოწმეთა უფლება-მოვალეობების შესახებ დეტალური 
ინფორმაციის მიწოდება;

- მოქალაქის სურვილის შემთხვევაში სასამართლო სხდომაზე მოწმესთან ერთად 
წასვლა და სასამართლო განხილვაზე დასწრება;

- მოწმის საგამოძიებო მოქმედებაში ან სასამართლო სხდომაში მონაწილეობის 
შემთხვევაში, მოქალაქესთან შეთანხმებით მისი სამსახურის ხელმძღვანელთან 
დაკავშირება და მისთვის ინფორმაციის მიწოდება მოწმის საპროცესო (საგამოძიებო) 
მოქმედებაში მონაწილეობის შესახებ, რათა მას საპატიოდ ჩაეთვალოს სამსახურიდან 
დათხოვნა;

- ბრალდებულის ან მისი ნათესავების მხრიდან მოწმის ან დაზარალებულის სიცოცხლის/
ჯანმრთელობისთვის საფრთხის არსებობის შემთხვევაში პროკურორისთვის 
ინფორმაციის მიწოდება;

- პროკურორისა და მოქალაქის შეხვედრის ორგანიზება მოქალაქის ან პროკურორის 
სურვილის შემთხვევაში;

- დაზარალებულისთვის  საპროცესო მოქმედებების შესახებ ისეთი ინფორმაციის 
მიწოდება, როგორიცაა: გამოძიების დაწყება, ბრალდებულის დაკავება, საქმის 
სასამართლოში გადაგზავნა, საპროცესო შეთანხმების გაფორმება, ზიანის 
ანაზღაურება და გამოძიებასთან ან პროცესთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა 
ტიპის ინფორმაცია;

- დაზარალებულისთვის ძალადობრივი დანაშაულის  ტრავმისგან გამოწვეულ 
სირთულეებთან გამკლავებაში დახმარება, მისი პიროვნულ-ფსიქოლოგიური 
მდგომარეობის შეფასება და, საჭიროების შემთხვევაში, პირველადი ფსიქოლოგიური 
დახმარების გაწევა;

- საქმის მსვლელობისას მისთვის მაქსიმალურად კომფორტული გარემოს შექმნის 
მიზნით, მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომი სერვისის შეთავაზება (მაგალითად: 
სარეაბილიტაციო ცენტრები, თავშესაფრები, იურიდიული დახმარების სამსახური), 
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ამ ორგანიზაციებთან დაკავშირება და მათ წარმომადგენლებთან შეხვედრის 
ორგანიზება;

- მოქალაქის გადამისამართება სხვა ორგანოსთან იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქის 
მოთხოვნა არ შედის პროკურატურის კომპეტენციაში; 

- საქმის მსვლელობისას ნივთიერ მტკიცებულებებზე ყურადღების გამახვილება, 
რათა მაქსიმალურად დროულად იქნეს აღნიშნული ქონება დაბრუნებული 
მესაკუთრისთვის.

მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ ნებისმიერ დროს პირადად შეხვდნენ საქართველოს 
პროკურატურის მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორებს, გაესაუბრონ მათ და 
ერთობლივად დაგეგმონ მათი სირთულეების დაძლევის გზები.

2012 წლის განმავლობაში 18000-მდე მოქალაქემ ისარგებლა მოწმისა და დაზარალებულის 
კოორდინატორის მომსახურებით. აქედან, 58% თავად კოორდინატორები იყვნენ 
ურთიერთობების ინიციატორები, 42% კი - მოქალაქეები აქტიურობდნენ.

გამოყენებული ლიტერატურა 

- მსჯავრდებულის რისკების შეფასებისა და სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური 
გეგმის შედგენის პრინციპები, წესი და ფორმა, დამტკიცებულია სასჯელაღსრულებისა 
და პრობაციის მინისტრის #56 ბრძანებით, 7.04.2011 (პრობაციის სისტემაში მოქმედი 
აქტი)

- არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რისკებისა და სასჯელის აღსრულების 
ინდივიდუალური გეგმის შედგენის პრინციპები, წესი და ფორმა, დამტკიცებულია 
მინისტრის #9 ბრძანებით, 18.01.2012 (პრობაციის სისტემაში მოქმედი აქტი)

- სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის ინსტრუქცია, დამტკიცებულია 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის #19 ბრძანებით, 2.02.2012 
(თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვნებთან სამუშაოდ)

- რისკისა და საჭიროების შეფასების და სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის 
სახელმძღვანელო და შესაბამისი ფორმები (სამუშაო ვერსია);

- საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის სოციალური მუშაობის ეთიკის 
კოდექსი 

- პატიმრობის კოდექსი

- საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა სამინისტროს პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების 
სისტემის ორგანოების მოსამსახურეთა ეთიკის კოდექსი, დამტკიცებულია 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის #183 ბრძანებით, 27.12.2010

- პატიმრობის და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში არასამთავრობო 
სექტორის ორგანიზაციების ეთიკის წესები, დამტკიცებულია მინისტრის #211 
ბრძანებით, 19.08.2013

- სახელმძღვანელო მითითებები რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამაში 
ჩართული პროფესიონალებისთვის, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, 2013

- სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში რეაბილიტაციისა და 
რესოციალიზაციის სტრატეგია, 2014-2015 წლებისთვის 

- განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების მომზადება-
შესრულების პროცესში სოციალური მუშაკის როლისა და საქმიანობის წესი, 
დამტკიცებულია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის #29 ბრძანებით, 
22.02.2011
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- განრიდებისა და მედიაციის შესახებ პროკურორებისთვის სახელმძღვანელო 
მითითებებისა და მხარეებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი 
პირობები, დამტკიცებულია იუსტიციის მინისტრის #216 ბრძანებით, 12.11.2010

- სახელმძღვანელო მითითებები სოციალური მუშაკებისა და ოფიცრებისთვის 
განრიდების შესახებ 

- არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართული 
მედიატორების საქმიანობის წესი და სამუშაო დოკუმენტაცია

- მართლმსაჯულება ბავშვებისთვის - რეფორმის სტრატეგია,2013

- სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საქვეუწყებო 
დაწესებულების - სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დებულება, დამტკიცებულია 
მინისტრის #176 ბრძანებით, 17.12.2012 

- საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტის პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების 
შესახებ მინისტრის ბრძანება #184, 27.12.2010წ.

- პატიმრობის, თავისუფლების აღკვეთის, შერეული ტიპის ბრალდებულთა და 
მსჯავრდებულთა დაწესებულებების, ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
სამკურნალო დაწესებულებებისა და ტუბერკულოზით დაავადებულ მსჯავრდებულთა 
სამკურნალო დაწესებულების დებულებები, დამტკიცებულია მინისტრის #97 
ბრძანებით, 30.05.2011 

- საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მმართველობის 
ქვეშ მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს დებულება, დამტკიცებულია 
მინისტრის #903 ბრძანებით, 29.12.2009 

- საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მმართველობის 
სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არასაპატიმრო 
სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიული 
ორგანოს - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ბიუროს ტიპური 
დებულება, დამტკიცებულია მინისტრის#74 ბრძანებით, 26.04.2011

- პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სტრატეგიული განვითარების სამოქმედო გეგმა 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის ფარგლებში, 2013-2017

- საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მმართველობის 
სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სასჯელაღსრულებისა 
და პრობაციის სასწავლო ცენტრის წესდება, დამტკიცებულია მინისტრის #59 
ბრძანებით, 25.02.2009

- საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის 
დებულება, იუსტიციის მინისტრის #16 ბრძანებით, 25.03.2014 

- პროკურატურის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი

- არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართველოს 
კანონი

- პატიმრობის კოდექსი 
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შესავალი 

მას შემდეგ, რაც ციხეები არ გამოიყენება მხოლოდ მოვალეებისთვის და სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებები სამართალდამრღვევთა დაპატიმრებისა და გამოსწორებისთვის არსებობს, 
პირველ რიგში, აშშ-ში და შემდეგ - ევროპასა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში(Tuck 1988), ისინი 
ყველა მართლმსაჯულების სისტემაში დანაშაულზე რეაგირების საკვანძო, ხშირ შემთხვევაში 
კი ცენტრალური ელემენტებია. პატიმრობის მაჩვენებელი განსხვავებულია სხვადასხვა დროს 
სხვადასხვა იურისდიქციას შორის და თავად ერთი იურისდიქციის ფარგლებში. გონივრული 
იქნება ვარაუდი, რომ ეს განსხვავებები, პირველ ყოვლისა, ასახავს კონკრეტულ სოციუმში 
ან კონკრეტულ დროს დანაშაულის მაჩვენებლის განსხვავებას. თუმცა, ამ ორს შორის 
ურთიერთმიმართება მარტივი არ არის.   

ამ თავში ჩვენ, პირველ ყოვლისა, შევისწავლით გაზომვისა და ინტერპრეტირების საკითხებს 
პატიმრობის მაჩვენებლების შედარებასთან და საზოგადოებაში დანაშაულის მაჩვენებლის 
კავშირთან მიმართებით. შემდეგ შევისწავლით და შევეცდებით ავხსნათ ინგლის/უელსში და 
ფინეთში პატიმრობის მაჩვენებლის ცვლილებები უკანასკნელ პერიოდში და მე-20 საუკუნის 
ბოლო მეოთხედში. ეს იურისდიქციები განსაკუთრებული ინტერესის საგანია ამ პერიოდში 
პატიმრობის მაჩვენებელში კონტრასტული ცვლილებების გამო. ასევე, მიმოვიხილავთ იმავე 
პერიოდში პატიმრობის მაჩვენებლებსა და ცვლილებებს სხვა იურისდიქციებში(კერძოდ, 
აშშ-ში პატიმრობის გამოყენებას)ზოგიერთი საკვანძო ზეგავლენის ფაქტორების 
ილუსტრირებისთვის. ეს ანალიზი მოიცავს 21-ე საუკუნესაც. და ბოლოს, ჩვენ მოკლედ 
მიმოვიხილავთ უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში დასავლურ საზოგადოებაში 
დანაშაულის მკვეთრ კლებას, რამაც კრიმინოლოგები და პოლიტიკის დამგეგმავები ამ 
მოულოდნელი ფენომენის ახსნის ძიებაში დატოვა.       
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პატიმრობის მაჩვენებელი: გაზომვა და ინტერპრეტაცია 

პატიმრობის მაჩვენებლის შედარებისას მნიშვნელოვანია დავრწმუნდეთ, რომ 
ერთგვაროვან მაჩვენებლებს ვადარებთ: არსებული მონაცემები შესაძლოა უთითებდეს 
ან შესახლების რაოდენობას, ან პატიმართა საშუალო რაოდენობას და  მოიცავდეს 
წინასწარ პატიმრობას, ან მხოლოდ მსჯავრდებულთა რაოდენობას. ასევე, შესაძლოა, რომ 
მონაცემები არასრულწლოვნებზე  არ იყოს ასახული და პატიმართა რაოდენობა დადგინდეს 
მსჯავრდების მომენტისთვის, ან გასაჩივრების ვადის ამოწურვის მომენტიდან. მონაცემები 
შეიძლება ასახავდეს სახელმწიფო ან ეროვნულ ციხეებს და გამორიცხავდეს ადგილობრივ 
ციხეებს. თუკი  მონაცემების შედარება ხდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, საზომ 
პარამეტრებში რამე ცვლილების გათვალისწინება აუცილებელია. 

საყოველთაოდ მიღებულია პატიმრობის მაჩვენებლის გამოსახვა შემდეგი საზომით: 
პატიმართა დღიური საშუალო რაოდენობა 100 000 მოსახლეზე.  

ველმსლი 1999 წლიდან რეგულარულად აქვეყნებს პატიმრობის მაჩვენებლებს 180 ქვეყანაში 
(Walmsley 2013). უკანასკნელ გამოცემაში ასახულია განსხვავებული მონაცემი, დაწყებული 30-
დან (ინდოეთში) 716-ზე მეტით (აშშ) დასრულებული. რუსეთის ფედერაციის მაჩვენებელია 
475, ხოლო ევროპის საშუალო მაჩვენებელი - 98. 

საზომებთან დაკავშირებით ზემოთ აღნიშნული სირთულეების გათვალისწინებით არსებობს 
მოსაზრება, რომ იურისდიქციებს შორის შედარებები ნაკლებად ინფორმაციულია, ვიდრე 
პერიოდული შედარებები ერთი და იმავე იურისდიქციის ფარგლებში (Young 1986). თუმცა, 
კრისტი (Christie 2000) და სხვები ამტკიცებენ, რომ შედარებითი მაჩვენებლები სასარგებლოა 
იურისდიქციებს შორის სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფართო შეფასებისას. თუმცა, ასევე, 
საჭიროა მონაცემთა დამატებითი განმარტება.     

გარკვეული დროის მანძილზე პატიმართა რაოდენობაში განსხვავება შესაძლოა გამოწვეული 
იყოს პატიმრობის ხანგრძლივობით, შესახლებების მაჩვენებლის გაზრდის ან თავისუფლების 
აღკვეთის სასჯელად გამოყენების გარეშე. მაგალითად, ინგლისსა და უელსში 1938-დან 1968 
წლამდე პერიოდში პატიმრობის მაჩვენებელი 360%-ით გაიზარდა შესახლების სტაბილური 
მაჩვენებლის პირობებში (Young 1986). ზრდა სრულად იყო განპირობებული  სასჯელის 
ხანგრძლივობით. და მართლაც, პატიმრობის დაბალი მაჩვენებლის მქონე ქვეყნებში, 
როგორიცაა ნიდერლანდები, გერმანია და სკანდინავიის ქვეყნები (Downes 1988, Graham 
1990), ზოგადად, მცირე ხანგრძლივობის სასჯელებია, თუმცა შესახლების მაჩვენებელი არ 
არის უფრო დაბალი. 

ნებისმიერ იურისდიქციაში პატიმრობის კონკრეტული მაჩვენებლის მნიშვნელოვნების 
გააზრება სისხლის სამართლის პოლიტიკისთვის უნდა განვიხილოთ, ზოგადად, სასჯელის 
შეფარდების ფილოსოფიაში პატიმრობის მაჩვენებლის როლის ღრმა ცოდნით. სასჯელის 
მისჯის მიდგომა არის უტილიტარული და რეაბილიტაციური, თუ ეფუძნება მხოლოდ 
დასჯასა და სამაგიეროს მიზღვას? ის, რასაც კრისტი აღწერს როგორც პატიმრობის ,,ტკივილს“ 
(Christie 2000), მნიშვნელოვან ზეგავლენას განიცდის რეჟიმის ხასიათიდან გამომდინარე. 
მაშინ, როცა ეს მონაცემები არ არის მარტივად მოპოვებადი ყველა იურისდიქციაში, არსებობს 
სხვა მარტივი ინდიკატორები რეჟიმის ტიპის განსასაზღვრად. მაგალითად, პერსონალის 
რაოდენობა პატიმრების რაოდენობასთან მიმართებით (Pease 1994) - რა ტიპის სწავლებას 
გადიან ისინი? რამდენად კარგად აშუქებს მედია სასჯელაღსრულების დაწესებულებებს? 
როგორია სუიციდის/სუიციდის მცდელობის მაჩვენებელი? კიდევ ერთი საინტერესო 
ინდიკატორი პატიმრობის პირობებთან და პატიმართა გამოცდილების შესახებ წამების 
პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) ანგარიშებია. საქართველოს შესახებ უახლესი 
ანგარიში 2012 წლის ნოემბერში გამოქვეყნდა226. 

პატიმრობის მაჩვენებლის მკვეთრი ზრდა თავისთავად ართულებს რეაბილიტაციაზე 

226 http://www.cpt.coe.int/documents/geo/2013-18-inf-eng.pdf 
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აგებული რეჟიმის მართვას. მზარდი ხარჯები და იმ პირთა რაოდენობის ზრდა, ვისაც 
განსაკუთრებული ყურადღება და მართვა სჭირდება, განაპირობებს რეჟიმის დაცვის 
სტანდარტის მინიმიზებას. პატიმართა რაოდენობის შემცირებამ, რასაც ადგილი ჰქონდა 
საქართველოში 2013 წლიდან ამნისტიისა და პრეზიდენტის მიერ შეწყალების შედეგად, 
შესაძლოა შეამსუბუქოს გადატვირთულობა, მაგრამ ავტომატურად არ შეამსუბუქებს 
პატიმრობის ,,ტკივილს“ ან რეჟიმში არსებული ბალანსის შედეგს დასჯას, კონტროლსა და 
რეაბილიტაციას შორის.   

პატიმრობა და დანაშაული 

კონკრეტულ იურისდიქციებში პატიმრობის მაჩვენებლის ცვლილება ჩვენი შემდგომი 
დისკუსიის საგანი იქნება, მაგრამ, პირველ ყოვლისა, მოკლედ მიმოვიხილავთ პატიმრობისა 
და დანაშაულის მაჩვენებლებში ცვლილებებს  შორის კავშირს. პოლიტიკის განმსაზღვრელები 
,,მკაცრ“ სისხლის სამართლის პოლიტიკას ასაბუთებენ როგორც პასუხს დანაშაულის 
პრობლემებზე, მაგრამ რეალურად რას მიგვანიშნებს დანაშაულის მაჩვენებელი? ისევე 
როგორც პატიმრობის მაჩვენებლის შემთხვევაში, აქაც  გაზომვის პრობლემა იკვეთება.   

ოფიციალური ,,დანაშაულის მაჩვენებლები“ (როგორც წესი, ემყარება პოლიციის სტატისტიკას 
გაცხადებული დანაშაულის შესახებ) საჭიროებს ყურადღებით შესწავლას, თუკი უნდა მოხდეს 
მათი შედარება გარკვეული პერიოდისთვის იურისდიქციებს შორის ან იურისდიქციის 
შიგნით. აღნიშნულ მონაცემებზე ზეგავლენა აქვს მთელ რიგ საკვანძო ფაქტორებს: 

•	 სხვადასხვა სისხლისსამართლებრივი კოდის მინიჭება;

•	 დაზარალებულთა მიერ დანაშაულის გაცხადების სხვადასხვა მაჩვენებელი;

•	 პოლიციის ანგარიშგების პრაქტიკა;

•	 სახელმწიფო ბრალდების პოლიტიკა და შედეგები. 

ინგლისისა და უელსის დანაშაულის კვლევა227 (წარსულში ბრიტანეთის დანაშაულის 
კვლევა) 1982 წლიდან აქვეყნებდა წლიურ და ექვსი თვის მონაცემებს ადამიანთა დანაშაულის 
გამოცდილების კვლევაზე დაყრდნობით. ის ხაზს უსვამს განსხვავებას აღნუსხულ 
დანაშაულსა და დანაშაულის რეალურ გამოცდილებას შორის. რა თქმა უნდა, ესეც არ არის 
კრიტიკას მოკლებული, მაგალითად, ვერ ასახავს განმეორებით ვიქტიმიზაციას, მათ შორის 
ოჯახურ ძალადობას, მაგრამ მიჩნეულია, როგორც რეალური დანაშაულებრივი ტენდენციების 
ყველაზე სასარგებლო ინდიკატორი. (მსგავსი მონაცემები აშშ-ს შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ 
დანაშაულის ვიქტიმიზაციის ეროვნულ კვლევაში (National Crime Victimization Survey)).   

ინგლისისა და უელსის დანაშაულის კვლევა (2013) უთითებს, რომ ჩადენილი დანაშაულების 
49%-ზე მეტი აისახება პოლიციის მიერ რეგისტრირებულ დანაშაულის  მონაცემებში. 
ზოგიერთი დანაშაული, უბრალოდ, არ რეგისტრირდება, ზოგი ოფიციალურად არ არის 
რეგისტრირებული. როგორი მდგომარეობა შეიძლება იყოს  საქართველოში? პოლიციაში 
გაცხადების მაჩვენებელი ისეთივეა, როგორც გაერთიანებულ სამეფოში? 

დაზარალებულთა მიერ გაცხადებულ, ან პოლიციის მიერ რეგისტრირებულ დანაშაულის 
მაჩვენებელსა და პატიმრობის მაჩვენებელს შორის კავშირი არ არის სწორხაზოვანი. უდავოა, 
რომ პატიმრობას აქვს დროებითი გაუვნებელყოფის ეფექტი ადამიანებზე, რომლებიც სხვა 
შემთხვევაში შესაძლოა განმეორებითი დანაშაულის ჩამდენები იყვნენ, მაგრამ მკვლევართა 
უმრავლესობა დანაშაულის მაჩვენებელსა და პატიმრობის მაჩვენებელს შორის სუსტ 
მიზეზშედეგობრივ კავშირზე უთითებს (Rutherford 1986, Lappi-Seppälä 2008). უფრო მეტიც, 
ნებისმიერი მკაცრი სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკა, როგორც წესი, მოზღვავებულ 
დანაშაულზე ან კონკრეტული სახის დანაშაულებზე, დაგვიანებულია: იმპლემენტაცია იწყება 
მას შემდეგ, რაც დანაშაულის მაჩვენებელი ეკონომიკურ ან დემოგრაფიულ გარემოებათა გამო 

227 http://www.crimesurvey.co.uk/
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იწყებს შემცირებას (Mauer 1999). სხვადასხვა იურისდიქციებში პატიმრობის ტენდენციების 
შეფასებით ჩვენ მიმოვიხილავთ ურთიერთმიმართებას დანაშაულისა და პატიმრობის 
მაჩვენებლებს შორის. 

პატიმრობა და გვიანი თანამედროვეობა 

გვიანი თანამედროვეობის პერიოდი (1975-2000 წლები) აღინიშნა დასავლურ ქვეყნებში 
პატიმრობის მაჩვენებლის ზრდით, თუმცა ზრდის მაჩვენებლები მეტად არაერთგვაროვანია 
(Walmsley 2001). ყველაზე მაღალი ზრდა აშშ-ში დაფიქსირდა: 500% 1972 წლიდან 1997 
წლამდე პერიოდში (Mauer 1999). მკვლევართა უმრავლესობა ამ უპრეცედენტო ზრდის 
მიზეზად სისხლის სამართლის პოლიტიკის არჩევანს ასახელებს. როგორც პოლიტიკის ამ 
მიმართულების განმაპირობებელი, მოხდა შემდეგი ფაქტორების იდენტიფიცირება: არჩევითი 
მართლმსაჯულების სისტემაში კანონისა და საზოგადოებრივი წესრიგის პოლიტიკური 
მნიშვნელოვნება; სიღარიბესთან, საკუთრების ჩამორთმევასთან და დანაშაულთან ბრძოლის 
კეთილდღეობის ღონისძიებებში ნდობის დაკარგვა და მათი ჩანაცვლება დანაშაულის 
კონტროლის ღონისძიებებით; უფრო ხანგრძლივი პატიმრობის დანიშვნის ტენდენცია, ასევე, 
ვადამდე გათავისუფლების შეზღუდვა; პრევენციული დაკავებების ზრდა, მაგ. ,,სამი ჩავარდნა 
და გავარდები“; ნარკოტიკულ საშუალებებთან ომის შედეგი; შეწყალებისა და პრობაციის 
პირობების დარღვევისთვის ადმინისტრაციული პატიმრობის ზრდა, სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებული ეფექტიანობა სამართალდამრღვევთა 
დაკავებისას, მსჯავრდებისას და დასჯა/რეაბილიტაციისას; ახალგაზრდა აფრო-ამერიკელი 
მამაკაცების პატიმრობის მაღალი მაჩვენებელი და ციხის ინდუსტრიის ეკონომიკური ეფექტი, 
რამაც ზოგიერთ პერიფერიულ რეგიონებში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური განვითარება და 
დასაქმების შესაძლებლობები განაპირობა. პატიმრობის მაჩვენებლის განსაკუთრებული 
ზრდა 1972 წელს დაიწყო და 2000 წლისთვის პატიმართა რაოდენობა აშშ-ში 2 მილიონს 
აჭარბებდა, რაც, თავის მხრივ, არის 700 პატიმარი 100 000 მოსახლეზე.    

ინგლისი და უელსი: ცვლილებები პატიმრობის მაჩვენებლებში 

სასურველია, მოკლედ მიმოვიხილოთ აშშ-ს გამოცდილება, რადგანაც განხილულ 
ფაქტორთაგან უმრავლესი სხვა ევროპულ ქვეყნებში პატიმრობის ზრდასთან მიზეზობრივ 
კავშირში მყოფი ფაქტორებია, განსაკუთრებით, ინგლისისთვის და უელსისთვის. თუმცა, 
არსებობს განსხვავებებიც: ერთ-ერთი ასეთია მასშტაბი. ამ პერიოდში შეერთებულ შტატებში 
პატიმრობის მაჩვენებლის წლიური ზრდა უხეში გაანგარიშებით უტოლდებოდა ინგლისსა 
და უელსში პატიმრების სრულ რაოდენობას. ინგლის/უელსში პატიმრობის მაჩვენებლისა 
და პატიმრობის ხანგრძლივობის მკვეთრი ზრდა 1993 წლიდან ბევრად გვიან დაიწყო, ვიდრე 
აშშ-ში. 2001 წლისთვის ის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გახდა დასავლეთ ევროპაში - 139 
პატიმარი 100 000 მოსახლეზე და  ზრდა მომდევნო წლებშიც განაგრძო. პირველი ცხრილი 
ამის ილუსტრაციაა (წყარო: პატიმრობის სტატისტიკა, 1999 წელი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო):                    
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დიაგრამა #1
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1. სეზონური აქტივობები
2. CJA=სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების შესახებ კანონი
3. CJ & PO Act = სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის შესახებ კანონი
4. CP & I Act = სისხლის სამართლის პროცესისა და გამოძიების შესახებ კანონი

პოლიტიკის დონეზე ჩარევები პატიმრობის მაჩვენებელში 1988-1998

განმსაზღვრელი მოვლენები ასახულია დიაგრამაზე. პატიმრობის ხანგრძლივობის ზრდა 
დაუკავშირეს პოლიტიკის განმსაზღვრელების ,,დანაწევრების“ პოლიტიკას. ეს მიდგომა 
სამართალდამრღვევებს ორ ჯგუფად ყოფს. პირველი ჯგუფის მართვა შესაძლებელია 
მთელი რიგი არასაპატიმრო სასჯელებით ან უკიდურეს შემთხვევაში მოკლევადიანი 
საპატიმრო სასჯელებით. მათ ახასიათებთ დეზისტანსი ასაკის მომატებასთან ერთად. 
ეს პროცესი შესაძლებელია განმტკიცდეს შესაბამისი არასაპატიმრო ღონისძიებებით. 
მეორე ჯგუფს განეკუთვნებიან მტკიცე, განმეორებითი დანაშაულების ჩამდენი და/ან 
საშიში სამართალდამრღვევები და საზოგადოება საჭიროებს მათგან დაცვას ხანგრძლივი 
პატიმრობით, რასაც მოსდევს პირობით ვადამდე გათავისუფლება და ლიცენზირება228 
საპატიმრო დაწესებულებაში დაუყოვნებელი დაბრუნების შესაძლებლობით.    

მართალია, სასჯელის შეფარდების პრაქტიკა და ტენდენცია ზუსტად არ შეესაბამება ამ 
ტყუპი მიდევნების მოდელს, მაგრამ არსებობს მტკიცებულება, რომ გაერთიანებული სამეფოს 
პატიმართა მონაცემები შეიცვალა ამ მოდელის მიხედვით. მორგანმა (2002 წელს) გამოავლინა 
სასჯელთა ხანგრძლივობის ზრდა: საპატიმრო სასჯელების 21% 18 თვეს ან მეტს შეადგენდა. 
მსჯავრდებულ პატიმართა ნახევარზე მეტს შეფარდებული ჰქონდა პატიმრობა ოთხი წლით 
ან ოთხ წელზე მეტი ვადით - 2003 წლისთვის 7000 პატიმარზე მეტი იხდიდა სასჯელს უვადო 
პატიმრობის სახით ან ვადიანი თავისუფლების აღკვეთას ათი წლის ან მეტი ვადით.   

არსებობდა გარკვეული ხარისხის პოლიტიკური კონსესუსის მტკიცებულება დანაშაულის 
რეალურ და აშკარა პრობლემასთან პატიმრობის გამოყენებით გამკლავების შესახებ. 
პოლიტიკური სპექტრის ორივე მხრიდან რიტორიკა მოიცავდა ,,დანაშაულთან სიმკაცრის“ 
განცხადებებს და ახალ კანონმდებლობას. როგორც დიაგრამაზე ჩანს, განსაკუთრებული ზრდა 
დაფიქსირდა 1993 წლიდან 1998 წლამდე. თუმცა, ეს მოიცავდა მოკლევადიანი პატიმრობისთვის 
შესახლებების მნიშვნელოვან ზრდას, რასაც ხშირ შემთხვევაში იყენებენ დაბალი 
ინსტანციის სასამართლოები (მაგისტრთა სასამართლოები), რომელთა უფლებამოსილებაც 
შეზღუდულია ექვს თვემდე ვადით თავისუფლების აღკვეთის შეფარდებით (პატიმრობის 
სტატისტიკა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, 1998 წელი). ეს ტენდენცია ნიშნავდა, რომ 

228 ლიცენზირებაში იგულისხმება ვალდებულებათა ერთობლიობა, რომელთა დაცვაც თავისუფლებაზე დარჩენის პირობაა.
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სამართალდამრღვევებს, რომელთაც არ ახასიათებდათ განმეორებითი დანაშაულები და არც 
საშიშები იყვნენ, მეტი ალბათობით შეეფარდებოდათ თავისუფლების აღკვეთა.       

ამ პროცესს შეგვიძლია დავაკვირდეთ ინგლისში ,,დატვირთული“ ქალაქის სასამართლოში. 
გაბატონებული პოლიტიკური კლიმატი მიუთითებს, რომ ,,ციხე მუშაობს“ (როგორც შინაგან 
საქმეთა მინისტრმა, მაიკლ ჰოვარდმა გაავრცელა) და გამოიკვეთება პროცესი, რომელიც 
გიდენსმა (1984 წელს) აღწერა როგორც ,,სტრუქტურირება“. ადგილობრივმა ანაზღაურებადმა 
მაგისტრმა მიიღო, როგორც თვითონ უწოდებდა: ,,საბრალდებო სკამის“ პატიმრობის მისჯის 
პოლიტიკა (სამართალდამრღვევის საბრალდებო სკამი იმ ღამეს თავისუფალი იქნება და ეს 
მის თანამზრახველებს დანაშაულს განარიდებს, როდესაც ამ მარტივი ფაქტის შემსწრენი 
გახდებიან!). სასამართლოების მიერ საპატიმრო სასჯელების გამოყენება ორი წლის მანძილზე 
150%-ით გაიზარდა (წყარო: სასჯელის შეფარდების გამოუქვეყნებელი მონაცემებები).  

პირველ დიაგრამაზე მოცემული ციფრები მიუთითებს ათი წლის განმავლობაში 
თანმიმდევრულ ზრდაზე. 1993 წლამდე პერიოდში მაჩვენებელი იკლებდა. ეს კლების 
ერთადერთი პერიოდი იყო მე-20 საუკუნეში. გამონაკლისი იყო ორი მსოფლიო ომის ეფექტის 
პერიოდები, როდესაც გამოიკვეთა კლების მდგრადი მაჩვენებელი (ციხის სტატისტიკა, 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო, 1999 წელი). გამოიკვეთა სამუშაო ადგილზე დემოგრაფიული 
ტენდენციები და მთელი რიგი ინიციატივები, კერძოდ: ბეილის აქტი, რასაც მნიშვნელოვანი 
ზეგავლენა ჰქონდა წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პატიმრების რაოდენობაზე.  ძირითადი 
ზეგავლენის მომხდენი კი იყო პოლიტიკური/პოლიტიკის დონეზე ინიციატივა, რომლითაც 
მიღებულ იქნა ,,სამართლიანი მიზღვის“ სასჯელის მისჯის ჩარჩო.    

,,სამართლიანი მიზღვის“ მიდგომა დაეფუძნა ,,არაფერი მუშაობს“ კონცეფციას (Martinson 1984), 
შემდგომ გაძლიერდა მზარდი ციხის პოპულაციის ხარჯების ზრდასთან დაკავშირებული 
შფოთვით და აისახა კანონმდებლობაში (სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების კანონი, 
1991 წლის). ეს კანონი სიხარულით მიიღეს პროპორციულობის თეორიის მიმდევრებმა, 
განსაკუთრებით ვონ ჰირსტმა (Von Hirsch 1993), მაგრამ მალე გახდა არაპოპულარული 
სასჯელის შემფარდებლებს შორის, განსაკუთრებით წინა ნასამართლობასთან მიმართებით, 
რის იგნორირებასაც მოითხოვდა სასამართლოებისგან 1991 წლის კანონი. 

1991 წლის კანონი გაბატონებული დანაწევრების ეთოსის წინააღმდეგ მიდიოდა: წინა 
ნასამართლობები საუკეთესო ინდიკატორი იყო იმისა, უნდა მომხდარიყო თუ არა 
განმტკიცებული თუ განმეორებითი დანაშაულებრივი ქცევის გათვალისწინება. არ არის 
საკვირველი, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების შესახებ 1993 წლის კანონმა 
აღადგინა წინა ნასამართლობის გათვალისწინების უფლებამოსილება და მოსთხოვა 
სასამართლოებს სასჯელის შეფარდებისას პირობითი გათავისუფლების პერიოდში 
დანაშაულის ჩადენა დამამძიმებელ გარემოებად მიეჩნია. 1993 წელს მოხდა 2 წლის ჯემი 
ბულგერის მკვლელობა, რომელიც  სკოლის ორმა მოსწავლემ ჩაიდინა და ამან მორალური 
პანიკა გამოიწვია. ეს წყალგამყოფი იყო ციხის პოპულაციისთვის, რაც იმ დროისთვის ბოლო 
ხუთი წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი იყო. ამის შემდეგ პატიმართა რაოდენობა მკვეთრად 
გაიზარდა და ათი წლის განმავლობაში თითქმის გაორმაგდა. იგივე პერიოდში დანაშაული 
და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა ყველა პარტიის პოლიტიკოსებისთვის 
მთავარ თემად რჩებოდა.    

 

ფინეთში ციხის პოპულაციის შემცირება 

1976 წელს ფინეთში პატიმრობის მაჩვენებელი იყო 118 პატიმარი 100 000 მოსახლეზე. 1992 
წელს მაჩვენებელი 70-მდე შემცირდა (Tornudd 1993), ხოლო 1997 წლისთვის - 55-ს შეადგენდა 
(Walmsley 2001). 2013 წლისთვის მაჩვენებელი 58 იყო, ყველაზე დაბალი ევროპაში,ისლანდიის 
გამოკლებით(Walmsley 2013). ფინეთში დანაშაულის მაჩვენებელი ევროპულ საშუალო 
მაჩვენებელზე დაბლა რჩებოდა 1990-იან წლებში (Aromaa 2000) და, მიუხედავად იმისა, რომ 
21-ე საუკუნეში ის გაიზარდა, ეს არ გამოხატავდა მთავრობის პოლიტიკას ან სასამართლო 
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პრაქტიკას საპატიმრო სასჯელის გამოყენებასთან დაკავშირებით. როგორც ლაპი-სეპალამ 
აღწერა (Lappi-Seppälä 2008): 

,,მონაცემები კიდევ ერთხელ ადასტურებს ზოგად კრიმინოლოგიურ დასკვნას, რომ 
დანაშაულის მაჩვენებელი იმატებს და ეცემა კანონმდებლობის შესაბამისად და საკუთარი 
დინამიკის მიხედვით და სასჯელის შეფარდების პოლიტიკა, თავის მხრივ, ვითარდება 
და იცვლება საკუთარი დინამიკის მიხედვით; ეს ორი სისტემა ერთმანეთისგან საკმაოდ 
დამოუკიდებელია.“გვ.14

ტორნუდმა აღწერა სპეციალური ტექნიკური ღონისძიებები, რომელიც  პატიმრობის 
შემცირების პერიოდში გაატარეს. ისინი მოიცავდა: პრევენციული დაკავების გაუქმებას 
საკუთრების წინააღმდეგ დანაშაულის ჩამდენთა მიმართ (ძალადობრივ დანაშაულთა 
ჩამდენთა მიმართ გამოყენების საპირისპიროდ); პირობითი (გადავადებული) სასჯელების 
გამოყენების გაფართოებას; წინასწარი პატიმრობის ვადის ასახვას სასჯელის ვადაში; 
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის შემოღებას მხოლოდ (და, ფაქტობრივად, 
წარმატებით) პირდაპირი პატიმრობის ალტერნატივად; მოკლევადიან სასჯელებს 
რეციდივისტებისთვის; უვადო პატიმრობის წილის შემცირებას; პირობით ვადამდე 
გათავისუფლების საკითხის განხილვისთვის მოსახდელი ვადის შემცირებას და ვადამდე 
გათავისუფლების პირობების დარღვევისას, ასევე, მოსახდელი ვადის შემცირებას, თუკი 
პირს ახალი დანაშაული არ ჩაუდენია. 

მართალია, ტორნუდმა აღიარა, რომ ამ ტენდენციას დემოგრაფიული ტენდენციები ამყარებდა, 
მაგრამ ღონისძიებათა ეს პაკეტი 20 წლის განმავლობაში თანმიმდევრულად გატარდა და 
ეფექტიანად შეამცირა პატიმართა რაოდენობა 50%-ით ფინეთში. მას შემდეგ ეს მონაცემი 
უცვლელია.  

ამ მნიშვნელოვანი ცვლილებების განმარტებისას ტორნუდი აღწერს კრიტიკული 
ფაქტორების კომბინაციას. ფინეთს მეზობელ სკანდინავიურ ქვეყნებთან შედარებით  
პატიმრობის მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა, მაგრამ ამ ქვეყნებთან მზარდ პოლიტიკურ 
და ეკონომიკურ იდენტიფიცირებას ახდენდა (შესაბამისად, პატიმრობის მაჩვენებლების 
შედარებითი გამოქვეყნების სარგებლიანობა ყველა შეზღუდვებითა და კვალიფიკაციით 
დემონსტრირებულია ფინეთის გამოცდილებაში).  

ფინელი კრიმინოლოგების თემი იზიარებდა, რომ პატიმრობის მაჩვენებლები მეტად 
მაღალი იყო და დანაშაულის შედარებით მაჩვენებლებთან ერთად ამ მონაცემების 
შესახებ, პოლიტიკოსებისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელების ინფორმირება მოახდინა. 
გააზრებული დეკარცერიზაციის პოლიტიკის ირგვლივ პოლიტიკური და პოლიტიკის 
განსაზღვრის ალიანსი ჩამოყალიბდა და რამდენიმე საკვანძო ფიგურამ წინ წარმართა ეს 
პოლიტიკა. დანაშაული არ იყო მნიშვნელოვანი საარჩევნო თემა, არც პოლიტიკოსები და 
არც სასამართლო არ განიცდიდნენ მედიის მხრიდან კრიტიკას დანაშაულთან მიმართებით 
,,მსუბუქი მიდგომისთვის“.     

,,ფინეთში გადამწყვეტ ფაქტორს წარმოადგენდა საჯარო მოსამსახურეთა, მართლმსაჯულებისა 
და სასჯელაღსრულების მენეჯმენტის მზაობა, მიდგომების დონეზე ყველა შესაძლო 
საშუალება გამოეყენებინათ პატიმართა რაოდენობის შესამცირებლად“ (Tornudd 1993 გვ.12).

პატიმრობა 21-ე საუკუნეში 

როგორც ჩვენთვის ხელმისაწვდომი მტკიცებულებებიდან ჩანს, პატიმართა რაოდენობა, 
მართალია, ნაწილობრივ დანაშაულის მაჩვენებლით არის განპირობებული, მაგრამ 
არსებითად პოლიტიკის დონეზე ,,არჩევანის“ საკითხია. 2000 წლიდან პოლიტიკის დონეზე 
და კანონმდებლობით ინგლისსა და უელსში პატიმრობის მაჩვენებლის ზრდა გრძელდებოდა 
(ციხის სტატისტიკა, იუსტიციის სამინისტრო, 2000-2013 წლები). კანონმდებლობა ასახავდა 
,,საზოგადოების დაცვისა“ და ,,დაზარალებულთა“ დღის წესრიგს, მაგალითად, უვადო 
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პატიმრობის ავტომატური მოქმედებით მძიმე განმეორებითი დანაშაულის შემთხვევაში 
და მინიმუმ სამწლიანი თავისუფლების აღკვეთით ძარცვის მესამე შემთხვევისთვის.  ეს 
ნაწილობრივ ასახავს განსვლას მიდგომებისგან ,,არაფერი მუშაობს“ და ,,სამართლიანი 
გადაწყვეტები,“ იდეოლოგიისკენ ,,რა მუშაობს“: რეაბილიტაციური სასჯელის შეფარდების 
რეცეპტი, რაც არა მხოლოდ ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის პროპორციულია, არამედ 
ნაწილობრივ ეფუძნება კიდეც წარმატებული რეაბილიტაციის პერსპექტივას (Halliday 
Report 2001). ამან შესაძლოა მიგვიყვანოს საპატიმრო სასჯელამდე, თუკი არ არსებობს 
საზოგადოებრივი სანქცია, რომელიც შეამცირებს დანაშაულის განმეორებით ჩადენის 
ალბათობას. 

პატიმრობის მაჩვენებელზე ზეგავლენა აქვს, ასევე, უფრო ფართო სოციალურ-
ეკონომიკურ ფაქტორებს. თანასწორუფლებიანობის ხარისხი საკვანძო საზომია პატიმართა 
რაოდენობისთვის: რაც უფრო მაღალია სხვაობა შემოსავალსა და სიმდიდრეში, მით უფრო 
მაღალი იქნება სასჯელები. ეს განსაკუთრებით დამახასიათებელია აშშ-სა და ინგლის/
უელსისთვის და, შესაძლოა, ზეგავლენა ჰქონდეს საქართველოზეც და სხვა პოსტსაბჭოთა 
ქვეყნებზეც. მართლაც, თუ თანასწორუფლებიანობის კორელაცია სწორია, მრავალ ქვეყანაში 
მიმდინარე სოციალური და ეკონომიკური განვითარებები არ მიუთითებს, რომ პატიმრობა 
ნაკლებად პოპულარული გახდება უახლოეს თუ შუალედურ პერიოდში.  ამის საპირისპიროდ, 
ფინეთს პატიმრობის დაბალი მაჩვენებლის მქონე სკანდინავიის სხვა ქვეყნებთან ერთად 
უფრო თანასწორუფლებიანი საზოგადოება აქვს.     

ინგლისსა და უელსში კაუნცელმა (Councell 2002) იწინასწარმეტყველა, რომ პოლიტიკასა 
და კანონმდებლობაში მიმდინარე ცვლილებები გაზრდიდა პატიმართა რაოდენობას 90 
000-დან 107 600-მდე 2008/9 წლებისთვის  (Councell 2002). რეალური ზრდა ამაზე ნაკლებია 
(მაჩვენებელი 86 000-ზე შეჩერდა 2012 წლის ივნისისთვის, ხოლო 2014 წლის ივნისისთვის 
85 000-სს გადააჭარბა), მაგრამ მაინც მნიშვნელოვან ზრდას წარმოადგენს იმ პერიოდისთვის, 
როდესაც დანაშაულის მაჩვენებელი თანმიმდევრულად ეცემოდა, რასაც, ასევე, განვიხილავთ. 

საქართველოში 2012 წლის ბოლოს გამოცხადებული და 2013 წელს აღსრულებული 
ზოგადი ამნისტიის შედეგად პატიმართა რაოდენობა განახევრდა. ამნისტიის დანაშაულის 
მაჩვენებელზე ზეგავლენის შესახებ ზოგადი საუბრებია, მაგრამ არ არსებობს რამე მყარი 
მტკიცებულება. არ იკვეთება, რომ გათავისუფლებულებმა უმალ დანაშაულებრივ საქმიანობას 
მიჰყვეს ხელი, მაგრამ პატიმართა რაოდენობა კვლავ მატულობს. ქვეყანაში არსებულმა 
პოლიტიკურმა მდგომარეობამ პოლიტიკური დისკურსი უფრო რთული გახადა, მაგრამ 
სისხლის სამართლის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები და რეაბილიტაციურ მიდგომებზე 
დაფუძნებული სისხლის სამართლის პოლიტიკის მხარდაჭერა უთითებს, რომ პატიმრობის 
მაჩვენებელი შესაძლოა მკვეთრად არ გაიზარდოს. როგორც სხვა ქვეყნების მაგალითზე ვნახეთ, 
ამას ნაკლები კავშირი აქვს დანაშაულის მაჩვენებელთან და უფრო სისხლის სამართლის 
პოლიტიკის არჩევანია. საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაზე 
საზოგადოებრივი კონტროლი ნაკლებად არის კრიმინოლოგიური დასავლური ქვეყნებისგან 
განსხვავებით, მაგრამ შესაძლოა გაძლიერდეს, რადგანაც მეტი მონაცემების შეგროვება და 
შესწავლა ხდება და საჭირო იქნება რეაბილიტაციური მიდგომის წარმატების მტკიცებულება. 

დანაშაულის შემცირების თავსატეხი 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში (2005-2014 წლები) უმრავლეს დასავლურ საზოგადოებაში 
დანაშაულის მაჩვენებლის მნიშვნელოვანი და მდგრადი შემცირება ფიქსირდება. მაგალითად, 
ინგლისისა და უელსის დანაშაულის უახლესი კვლევის (2013 წელი) მონაცემები უთითებს 
დანაშაულის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე მას შემდეგ, რაც მონაცემების შეგროვება 
დაიწყო - 1981 წლიდან. ამას კრიმინოლოგები არ წინასწარმეტყველებდნენ, რადგანაც ამ 
პერიოდისთვის საპირისპირო შედეგების მოლოდინი არსებობდა. საბანკო კრიზისი - 2007 
წლიდან დაწყებული ვარდნა მზარდი უმუშევრობით, დანაშაულის ზრდის, განსაკუთრებით 
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კი ეკონომიკური დანაშაულის მაპროვოცირებელი უნდა გამხდარიყო. უკანასკნელი 50 
წლის მანძილზე მრავალმა კვლევამ დაადასტურა, რომ ყოველთვის არსებობდა პოზიტიური 
კორელაცია უმუშევრობასა და დანაშაულის მაჩვენებელს შორის. რატომ დადგა საპირისპირო 
შედეგი? უფრო მეტი ადამიანი იყო უმუშევარი და საშუალო ხელფასზე მომუშავე, თუმცა 
დანაშაულის მაჩვენებელი იკლებდა.       

ამ ფენომენთან დაკავშირებით რამდენიმე თეორია განვითარდა. მეორე მსოფლიო ომის 
შემდგომ დანაშაულის 40 წლიანი ტალღის დასასრული, როგორც (წინააღმდეგობრივად) 
შემოგვთავაზეს, შესაძლოა, ნაწილობრივ უკავშირდებოდეს 1950-იან წლებში ავტომობილის 
საწვავში ტყვიის (ნეუროტოქსინი) დამატებას (Gesch 2007) და სამომხმარებლო საქონლის 
ფასების შემცირებას ჩინეთის ეკონომიკური ბუმის შედეგად, რამაც განაპირობა მოპარული 
საქონლის ,,ქუჩის“ ფასის მკვეთრი შემცირება (დანაშაული არ არის იმდენად მომგებიანი) 
(Rosenfeld and Messner 2013). გარკვეული კავშირია ,,სამიზნის გართულებასთან“ და ამას 
აშკარად ჰქონდა ზეგავლენა ავტომობილების ქურდობასა და მობილური ტელეფონების  
ქურდობაზე. მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში ავტომობილის ქურდობა 2004 წელს 
620 000-დან 2014 წლისთვის 5000-მდე შემცირდა. ამ პერიოდში მრავალ მნიშვნელოვან 
გაუმჯობესებას ჰქონდა ადგილი ავტომობილის უსაფრთხოების მიმართულებით (Hough 
2013): მაგალითად, დაფიქსირდა ძალადობრივი დანაშაულის მნიშვნელოვანი შემცირება.  
შერმანმა (Sherman 2013) ეს დაუკავშირა დასავლური საზოგადოების დემოგრაფიას (დაბერება), 
მოხუცებულთა დამამშვიდებელ ზეგავლენას ახალგაზრდებზე, მომსახურების სექტორის 
ზრდას და საწარმოო სექტორის შედარებით შემცირებას, რაც ახალგაზრდა მამაკაცებს  
,,მაჩოებად“ (Hough 2013) ნაკლებად აქცევს. ასევე, მცირდება  ნარკოტიკული საშუალებებისა 
და ალკოჰოლის მოხმარება ერთეულზე,  მათ შორის ახალგაზრდებში.   

შემცირების ერთ-ერთი შედეგია ის, რომ დანაშაულისა და სასჯელის შესახებ დებატი, 
რაც სამოცდაათიანი წლების შუა რიცხვებიდან მეოცე საუკუნის ბოლომდე და მერეც 
ყველა მიმდინარეობის პოლიტიკოსებისთვის მთავარი თემა იყო, ამჟამად დამცხრალია. 
ამ პერიოდში, როგორც ვნახეთ, დებატს საპირისპირო შედეგები ჰქონდა ისეთ ქვეყნებში, 
როგორიცაა: ფინეთი, გაერთიანებული სამეფო და, განსაკუთრებით, აშშ. გაუმჯობესება 
დაფიქსირდა პოლიტიკის განსაზღვრასა და სარეაბილიტაციო მომსახურებაში, რასაც 
ზეგავლენა ჰქონდა განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებელზე.მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება 
დაფიქსირდა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ორგანოების კომუნიკაციისა და 
უფრო ეფექტიანი თანამშრომლობის მიმართულებით. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 
ამჟამინდელი ,,დანაშაულის თავსატეხი“ იშვიათად ხდება სისხლის სამართლის პოლიტიკის 
ჭრილში დისკუსიის საგანი. მართალია, კვლავ არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც 
ამტკიცებენ, რომ პატიმრობის მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია: დანაშაულებრივი ქცევის 
,,უნარის ჩამორთმევა“ და ,,გამიჯვნა“, მაგრამ მათი ხმა ამჟამად ნაკლებად ისმის.საზოგადოდ 
მიღებულია, რომ ფართო სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებს უფრო მეტი ზეგავლენა აქვს 
დანაშაულზე, ვიდრე სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემას.     

დასკვნა

ამ თავში ჩვენ დავინახეთ, რომ იურისდიქციებს შორის და იურისდიქციის ფარგლებში 
გარკვეულ პერიოდში პატიმრობის მაჩვენებლის რეგისტრირებული ცვლილებები 
შედარებებისთვის საჭიროებს საზომების სრულ გააზრებას. მონაცემთა ინტერპრეტაცია 
ხდება სახელმწიფო პოლიტიკისა და სასჯელის შეფარდების ფილოსოფიის, რეჟიმისა და 
რესურსების ცოდნით. პატიმრობის მაჩვენებლებსა და გაცხადებული და რეგისტრირებული 
დანაშაულის მაჩვენებლებს შორის ურთიერთმიმართების განმარტება, ასევე, სიფრთხილეს 
საჭიროებს, მაგრამ მიზეზშედეგობრივი კავშირის  მტკიცებულება ნაწილობრივია.    

მე-20 საუკუნის ბოლოს პატიმრობის მაჩვენებლის მკვეთრი ზრდა აშშ-ში და შედარებით 
მცირე მასშტაბით ინგლისსა და უელსში მეტწილად უკავშირდება პოლიტიკის დონეზე 
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პასუხს, ასევე, არჩევნის, კანონმდებლობისა და საზოგადოებრივი წესრიგის პოლიტიზებას 
და ნაკლებად - დანაშაულის მაჩვენებლის ზრდას, მაგრამ რადიკალურად განსხვავებული 
შედეგებით. პატიმრობის მაჩვენებლის შემცირებით ხასიათდება ფინეთი, სადაც პოლიტიკის 
დონეზე გაკეთდა გააზრებული და მდგრადი არჩევანი მხარდაჭერისა და ფართო კონსენსუსის 
შესახებ. ნებისმიერ იურისდიქციაში დეკარცერაციის წარმატებული სტრატეგია მოითხოვს 
მდგრად პოლიტიკურ შემართებას, რაც, თავის მხრივ,  ფრთხილ დაგეგმვასა და აღსრულებას 
საჭიროებს, განსაკუთრებით მედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიასთან 
მიმართებით. ასევე, შესაძლოა, რომ საჭირო იყოს ხელსაყრელი სოციალურ-ეკონომიკური 
კონტექსტი. მაშინაც კი, როდესაც დანაშაულის რეალური მაჩვენებელი იკლებს, როგორც 
ეს ამჟამად ხდება ბევრ ქვეყანაში, მძიმე დანაშაულით გამოწვეული დანაშაულის შიშმა და 
მორალურმა პანიკამ შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს კანონმდებლებსა და მოსამართლეებზე 
პატიმრობის მეტად გამოყენების მიმართულებით.      

ქართულ კონტექსტში პატიმრობის მაჩვენებლისა და პრობაციის დატვირთვის შემდგომი 
შემცირება (ამჟამად არსებული ზრდის შენელება) საჭიროებს მდგრად პოლიტიკურ ნებას. 
შეიძლება  საჭირო გახდეს მეტი დებატი და გამჭვირვალობა იმის შესახებ, თუ რა არის სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის საერთო მიზანი და ამ დებატის გასამყარებლად 
დანაშაულის მაჩვენებლებისა და სასჯელის ზეგავლენის შესახებ მტკიცებულების სისტემური 
შეგროვება.  

გამოყენებული ლიტერატურა:

Aromaa, K. and Keiskanen, M. (2000) Crime Risks in Finland 2000.  Research Communication 
no.50.  National Research Institute of Legal Policy and Statistics, Finland

Christie, N. (2000) Crime Control as Industry,  Routledge: London 

Councell, R. and Simes, J. (2002) Projections of Long Term Trends in the Prison Probation to 
2009, +RPH�2I¿FH�6WDWLVWLFDO�%XOOHWLQ������

The Crime Survey for England and Wales, http://www.crimesurvey.co.uk/

Downes, D. (1988) Contrasts in Tolerance

Gesch, B. (2014)  http://www.bbc.co.uk/news/magazine-27067615

Giddens, A. (1984) The Constitution of Society, Polity Press

Graham, J. (1990) Decarceration in the Federal Republic of Germany, British Journal of 
Criminology 30: 150-170

Halliday, J. (2001) Making Punishments Work:  A review of the sentencing framework for England 
and Wales.  Home Office. London

Hough,M. (2013) Why is crime falling?  Criminal Law and Justice Weekly , Vol 177, No 20, 
Sutton, England 

Lappi-Seppälä, Tapio (2008)  Controlling prisoner rates:experiences from Finland,  UNAFEI 
Resource Material Series No. 74, P 3-19,  www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No74/No74_05VE_
Seppala1.pdf

Martinson, R. (1984) What Works? Questions about prison reform.  The Public Interest 35 22-54

Mauer, M. (1999) Race to Incarcerate.  New Press, New York

Morgan, R. (2002) Imprisonment:  Current concerns and a brief history since 1945 in M. Maguire, 
R. Morgan and R. Reiner (eds.) The Oxford Handbook of Criminology pp 1151 – 1162



116

Pease, K. (1994) Cross national imprisonment rates:  Limitations of method and possible 
conclusions in R. D. King and R. Morgan (Eds) Prisons in Context, Oxford, Clarendon Press.

Rosenfeld R. & Messner S. 2013  Crime and the Economy. Sage Publications. New York

Rutherford, A. (1986) Prisons and the Process of Justice.  Oxford University Press

Sherman, L.W. 2013 The Rise of Evidence-Based Policing: Targeting, Testing,and Tracking. 
CEBCP, Fairfax , Va

Tornudd, P. (1993) Fifteen years of decreasing prisoner rates in Finland, National Research 
Institute of Legal Policy and Statistics, Finland

Tuck, M. (1988) The Future of Corrections Research in David Biles (Ed) Current International 
Trends in Corrections.  The Federation Press, Sydney

Von Hirsch, A. (1993) Censure and Sanctions, Clarendon Press, Oxford

(Walmsley, R. 2001) World Prison Populations in Dick Van Zyl Smit and Frieder Duake (Ed) 
Imprisonment Today and Tomorrow. Klower Law International ,The Hague

Walmsley, R. (2013) World Prison Population List (10th Edition) , ICPS , London  

Young, W. (1986) Influences upon the use of Imprisonment.  Howard Journal 25 125-136.



117

თავი 11

სამართალდამრღვევებთან მუშაობის მეთოდები (1) - პრობაციის 
მეთოდების მიმოხილვა

ია შეყრილაძე, MSW, LCSW, PhDc,
მოწვეული პროფესორი სოციალური მუშაობის მიმართულებით, 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, დამფუძნებელი

,,დანაშაულებრივი ქცევა ინდივიდუალური პიროვნების მიერ შესრულებული ქმედებაა. 
იგი შეიძლება შემაძრწუნებელი იყოს, მაგრამ თავიდან ბოლომდე ადამიანურია.“

ენდრიუ მაკვინი
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რეაბილიტაციური მიდგომის ციკლები: ერადან „არაფერი მუშაობს“    
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თანამედროვე მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პერსპექტიული    
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შესავალი

ისტორიულად დანაშაულის ჩამდენთა მიმართ რეაქცია საზოგადოებათა უმრავლესობაში 
დასჯაზე ორიენტირებული იყო. დღესაც ფართოდ არის გავრცელებული არასწორი 
აზრი იმის შესახებ, რომ სასჯელი ამცირებს დანაშაულს. თუმცაღა, როდესაც დანაშაულს 
სასჯელს ვუთავსებთ, ციხეში სოციალურ პრობლემას კი არ ვათავსებთ, არამედ კონკრეტულ 
ინდივიდებს და ვიმედოვნებთ, რომ როგორღაც ისინი აღარ გაიმეორებენ ანტისოციალურ 
ქცევას. იმავდროულად, სამართალდამრღვევში საზოგადოება ხშირად დაბალი რანგის 
ადამიანს ხედავს და მას უპატივცემულოდ ეპყრობა. რამდენად შედეგიანი შეიძლება იყოს 
მსგავსი მიდგომა? რეალურად რა ტიპის მიდგომა ეხმარება ადამიანებს უკეთესი მოქალაქეები 
გახდნენ?

რეაბილიტაციური მიდგომის ციკლები: ერადან „არაფერი მუშაობს“ ერამდე „რა მუშაობს“

ადრეული პრობაციული სამუშაოები გაერთიანებულ სამეფოში, ჰოლანდიასა და სხვა 
ქვეყნებში ეფუძნებოდა მორალურ განათლებასა და პრაქტიკულ დახმარებას. მეოცე საუკუნის 
მეორე ნახევარში ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანაში ფოკუსმა გადაინაცვლა ეგრეთ 
წოდებულ რეაბილიტაციურ დასჯაზე და, მოგვიანებით, მიდგომებზე, რომელიც მიზნად 
ისახავდა დანაშაულის შემცირებასა და პრევენციას. ჰადსონის თანახმად (ციტირებული Chui, 
2003), რეაბილიტაციური სასჯელების (მაგ. ნარკომანიის/ალკოჰოლიზმის მკურნალობის 
გავლა) რეფორმატორებს  სწამდათ, რომ რეციდივიზმის შემცირების გასაღები იყო 
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,,სამართალდამრღვევში იმის გამოწვევა, რომ მას აღარ მონდომებოდა დანაშაულის 
ხელახალი ჩადენა“ (ნაცვლად იმისა, რომ მხოლოდ შიშის გამო აღარ ჩაედინა დანაშაული) 
(გვ. 58). შედეგად, არაერთი მიდგომა განვითარდა რეაბილიტაციის ფართო ჩარჩოში და ამან, 
გარკვეულწილად, ხელი შეუწყო ტერმინის - „რეაბილიტაცია“ ბუნდოვნებას.   

1960-იან და 70-იან წლებში უამრავი კვლევა ჩატარდა აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც 
პოლიტიკის შემმუშავებლებს უკეთესი წარმოდგენა შეუქმნა მოცემულ საკითხზე. თუმცაღა, 
სისხლის სამართლის პოლიტიკის სფეროში ჩატარებულმა მარტინსონის, ლიპტონის 
და კოლეგების, ფოლკლენდის და კოლეგების და სხვა კვლევებმა (ციტირებული Chui, 
2003) თითქოს აჩვენა, რომ სასჯელთა არსებულმა ზომებმა ვერ მოახდინა დანაშაულის 
რეციდივიზმზე გაზომვადი გავლენის დემონსტრირება. აქედან დაიწყო პესიმისტური 
ერა: „ვერაფერი მუშაობს“, რომელმაც შეასუსტა მანამდე არსებული, ციხესა და თემზე 
დაფუძნებული ფსიქოსოციალური პროგრამების რწმენა  და გამოიწვია რეაბილიტაციური 
მიდგომის შედარებითი უკუსვლა. ამ მოვლენის გავლენა განსაკუთრებით საგრძნობი გახდა 
1970-იან წლებში აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთში და სხვა ინგლისურენოვან ქვეყნებში, სადაც 
დანაშაულის სიხშირე სწრაფად გაიზარდა და დანაშაულმა ბევრად უფრო პოლიტიკური 
დატვირთვა შეიძინა. თუ რეფორმამ ვერ იმუშავა და რეციდივიზმზე ვერაფერი ახდენდა 
გავლენას, მაშინ რაღატომ უნდა დახარჯულიყო კორექციულ სფეროში იმ მინიმუმზე 
მეტი, რომელიც მოიაზრებდა დაპატიმრებას? აქცენტი გადანაცვლდა სასჯელსა და მის 
პროპორციულობაზე და ბევრად იმატა დაპატიმრების სიხშირემ. ასევე, თემში არსებული 
მკურნალობის მოდელები, ძირითადად, ჩანაცვლდა „თემში დასჯით“ ანუ ისეთი 
პროგრამებით, როგორიცაა: თემის მომსახურება და სხვა შემზღუდავი მოთხოვნები (Chui, 
2003; McWhinnie, 2006).

პრობაციის სააგენტოს ბევრი პრაქტიკოსი არ იზიარებდა იმ აზრს, რომ „ვერაფერმა იმუშავა“, 
მაგრამ თავიანთი პოზიციის გასამყარებლად მათ მხოლოდ კერძო ან მცირე მონაცემებზე 
დაფუძნებული მტკიცებულებების მოყვანა შეეძლოთ. მარტინსონის მნიშვნელოვანი 
კვლევებიდან 25 წლის შემდეგ კვლევათა მეტაანალიზმა აჩვენა, რომ რეაბილიტაციას შეუძლია 
შედეგის მოტანა. ამ ყოველივემ მკვლევარების, პრაქტიკოსების და, მოგვიანებით, პოლიტიკის 
შემმუშავებლების ყურადღება მიაპყრო სამართალდარღვევის მთავარ ფაქტორებს და აქცენტი 
გადაანაცვლა ისეთი მიდგომების შემუშავებაზე, რომლებიც  რეციდივიზმს შეამცირებდა 
(Chui, 2003). 

ენდრიუსის და ბონტას კვლევების (ციტირებული Chui, 2003, McWhinnie, 2006) საფუძველზე 
დადგინდა დანაშაულებრივი ქცევის ცვლადები ანუ „რისკფატორები“, რომლებიც  ორ ჯგუფად 
დაყვეს: სტატიკურ ფაქტორებად (ფაქტორები, რომლებიც არ იცვლება, მაგ. სქესი, დანაშაულის 
ჩადენის ისტორია) და დინამიკურ ფაქტორებად (ფაქტორები, რომლებიც დროში ცვალებადია, 
მაგ. კრიმინალური ამხანაგები). დინამიკური რისკფაქტორები ცნობილია, როგორც 
კრიმინოგენული ანუ დანაშაულის გამომწვევი მოთხოვნილებები, რომლებიც განსხვავდება 
სხვა, არაკრიმინოგენული, ადამიანური მოთხოვნილებებისგან. დინამიკური ფაქტორები, 
თავის მხრივ, იყოფა ორ ქვეკატეგორიად, რომელთაც უწოდებენ ,,სტაბილურ“ და ,,მწვავე“ 
რისკფაქტორებს. სტაბილური ფაქტორები დროში ცვალებადი, თუმცა ცვლილებისადმი 
რეზისტენტული ფაქტორებია (მაგ. კრიმინალური მეგობრები, ანტისოციალური პიროვნება), 
რომლებიც უნდა წარმოადგენდეს გრძელვადიანი ინტერვენციის ფოკუსს. მწვავე ფაქტორები 
კი სწრაფად ცვალებადი ფაქტორებია (მაგ. სამსახურის დაკარგვა, პარტნიორთან დაშორება), 
რომლებსაც სწრაფი ეფექტის მოხდენა შეუძლია დანაშაულის ჩადენის რისკზე (ალბათობაზე) 
და, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა წარმოადგენდეს გადაუდებელი ინტერვენციის ფოკუსს.

სამფსონმა და კოლეგებმა აშშ-ში დაადგინეს (ციტირებული McWhinnie, 2006), რომ თემებში 
ინდივიდუალური მოქალაქეების მაღალი ჩართულობით ადამიანები მეტად არიან მზად, 
პასუხისმგებლობა აიღონ საკუთარ და მეზობლების უსაფრთხოებაზე და ამით ხაზი გაუსვეს 
იმ ფაქტს, რომ პროსოციალური ქცევის ხელშეწყობა ზრდის პროსოციალურ ქცევას, ხოლო 
სუსტი სოციალური მხარდაჭერა კი ზრდის დანაშაულის ალბათობას.
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ნიუ ბრუნსვიკის/კარლტონის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა ჩაატარეს დანაშაულებრივი 
ქცევის კორელატების მეტაანალიზი ინგლისურ ენაში 1970 წლიდან და დაადგინეს მასთან 
დაკავშირებული ექვსი ფაქტორი (ციტირებული McWhinnie, 2006): (1) ანტისოციალური 
განწყობები და ამხანაგები; (2) ტემპერამენტი/ხასიათი/პიროვნება; (3) მშობლებთან 
დაკავშირებული/ოჯახური ფაქტორები; (4) საგანმანათლებლო და სამუშაო მიღწევები; (5) 
პირადი დისტრესი და ფსიქოპათოლოგია; (6) დაბალი სოციალური კლასის წარმომავლობა. 

შემდგომმა კვლევებმა (McWhinnie, 2006) მოახდინა „დიდი რვა“ რისკფაქტორის 
იდენტიფიცირება: (1) ანტისოციალური განწყობები; (2) ანტისოციალური ამხანაგები; (3) 
ანტისოციალური ქცევის ისტორია; (4) ანტისოციალური პიროვნების პატერნი; (5) პრობლემები 
სახლში/ოჯახში; (6) პრობლემები სასწავლებელში ან სამსახურში; (7) პრობლემური გართობის 
აქტივობები; (8) ნივთიერებათა ავადმოხმარება. ამ კვლევების თანახმად, თუ პროგრამირების 
ყოველ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობს რეციდივიზმის შემცირებაზე მიმართულ 
ინტერვენციათა შექმნას, მიწოდებას და შეფასებას, არ მოხდა ზემოთ ჩამოთვლილ ფაქტორთა 
გათვალისწინება, რეაბილიტაციის შედეგები ნაკლებად იქნება მიღწეული. 

1990-იან წლებში ჩატარებულმა კვლევებმა განაახლა რეაბილიტაციის ღირებულების 
შესახებ დისკუსია, საფუძველი შეურყია რა პესიმისტურ ერას - „არაფერი მუშაობს“  და 
ბიძგი მისცა მოძრაობის ერის - „რა მუშაობს“ დაწყებას (Chui, 2003; McWhinnie, 2006). 
მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მიდგომები დაეხმარა პრობაციის სერვისებს, თავი 
დაემკვიდრებინა „მსუბუქი“ სასჯელების მიმართ მტრულად განწყობილ პოლიტიკურ 
კლიმატში. ამ კონტექსტში ბრიტანეთის პრობაციის სერვისმა დანერგა კარგად დაგეგმილ და 
აღჭურვილ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული სამართალდამრღვევთა ზედამხედველობის 
ეროვნული მიდგომა, რომელმაც დაამკვიდრა დეტალური სტრატეგიული ჩარჩო, ახალი 
მეთოდოლოგიები, ხანგრძლივი ტრენინგი და ხარისხის უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის 
სისტემები (Chui, 2003).  ამგვარად  ერის „რა მუშაობს“ ინიციატივებმა ხელი შეუწყო არა 
მხოლოდ საპრობაციო ზედამხედველობის ეფექტიანობის ახლებურ განმარტებას, არამედ 
ადრინდელი კვლევების მიერ დადგენილი შეუთავსებლობების აღმოფხვრასაც. აღნიშნული 
შეუთავსებლობები მოიცავდა: სამართალდამრღვევთა საჭიროებისა და რეციდივიზმის 
რისკების გაუთვალისწინებლობას ზედამხედველობის დაგეგმვისას; პროგრამებში 
ჩართულობის დაბალ მაჩვენებლებს; პროგრამების მტკიცებულებაზე დაფუძნებულობის 
ნაკლებობას; გადამისამართების პროცესის სისუსტეს; პროგრამაში ჩართვის გაურკვეველ 
კრიტერიუმებს და შემთხვევათა მართვის სისუსტეებს. 

მიდგომის ეფექტიანობის პრინციპები კორექციულ სფეროში 

1990-იან წლებში ზემოსხენებულ კვლევათა შედეგებზე დაყრდნობით მრავალი მკვლევარი 
შეეცადა ეფექტიანი ინტერვენციების პრინციპების ჩამოყალიბებას (Chui, 2003). ენდრიუსმა 
და ბონტამ გამოყვეს ეფექტიანი ინტერვენციის სამი ფუნდამენტური პრინციპი: რისკის, 
საჭიროებისა და რეაგირების პრინციპები (ციტირებული McWhinnie, 2006; Chui, 2003). 

რისკის პრინციპი  გულისხმობს იმას, რომ კორექციული პროგრამები ყველაზე ფართოდ 
უნდა შეეხოთ მათ, ვისაც ყველაზე მაღალი ალბათობით შეუძლია დანაშაულის ხელახლა 
ჩადენა. დაბალი რისკის მქონე შემთხვევები ინტერვენციის სახით საჭიროებენ  მხოლოდ 
მსუბუქ სანქციებსა და დახმარების პროგრამებს. რეალურად დაბალი რისკის მქონე 
სამართალდამრღვევის ინტენსიურ პროგრამაში მოთავსებას შეიძლება არასასურველი 
შედეგი მოჰყვეს და მაღალი რანგის კრიმინალურ პირებთან კონტაქტმა  შესაძლოა გაზარდოს 
მის მიერ დანაშაულის ჩადენის რისკი (McWhinnie, 2006).  ინტენსიური ჩარევის მოდელები, 
ასევე, საკმაოდ ძვირი ჯდება და ამიტომ ისეთ ინვესტიციას წარმოადგენს, რომ ტყუილად არ 
უნდა დაიხარჯოს, თუ რეალურად არ შეამცირებს რეციდივიზმს. 

საჭიროების პრინციპი გულისხმობს, რომ ინტერვენციები მიმართული უნდა იყოს 
დინამიკურ (ანუ ცვალებად) ფაქტორებზე ან კრიმინოგენულ რისკფაქტორებზე (McWhinnie, 
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2006). ამგვარად, კრიმინოგენული საჭიროება  კორექციული პროგრამების ფოკუსი ხდება. 
დანაშაულის ჩადენის მაღალი ალბათობის მქონე ადამიანები (დანაშაულის ჩადენის 
გაზრდილი ალბათობის გამო ზოგჯერ მათ მაღალი რისკის სამართალდამრღვევებს 
უწოდებენ), ჩვეულებრივ, ხასიათდებიან კრიმინოგენული საჭიროების მრავალფეროვნებით. 
შესაბამისად, პროგრამები მულტიმოდალური უნდა იყოს, რათა  განსხვავებულ 
კრიმონოგენურ საჭიროებას პასუხობდეს. სხვადასხვა ინტერვენციის ეტაპობრივი მოწოდებაც 
მნიშვნელოვანია. მაგალითად, უსახლკარო სამართალდამრღვევი ნაკლებად შეძლებს 
„აზროვნების პროგრამის“ წარმატებულად გავლას თუ მას, პირველ რიგში, საცხოვრისის 
პრობლემა არ მოუწესრიგდა.

რელევანტურობის პრინციპი  გულისხმობს ისეთი პროგრამებისა და მოდალობების არსებობას, 
რომელიც შეესაბამება სამართალდამრღვევთა შესაძლებლობებსა და ათვისების უნარებს/
სტილს (McWhinnie, 2006). დაბალი ფუნქციონირების მქონე ადამიანები ვერ შეძლებენ 
კარგი შედეგების მიღწევას ისეთ პროგრამებში, რაც გულისხმობს მაღალი კოგნიტური 
უნარების გამოყენებას - ბევრ და ხანგრძლივ კითხვას, წერით მეტყველებას და რეფლექსიას. 
რელევანტურობის პრინციპი ორ ნაწილად იყოფა. ზოგადი რელევანტურობა გულისხმობს 
იმას, რომ პროგრამის გარემო ხელს უნდა უწყობდეს სწავლას და კეთილგანწყობილი უნდა 
იყოს მონაწილისადმი. აღნიშნული გულისხმობს სერვისის მიმწოდებლის მიერ არაგანსჯითი, 
თანამშრომლობითი და მეგობრული გარემოს შექმნას. კონკრეტული რელევანტურობა 
კი გულისხმობს სამართალდამრღვევის შესაძლებლობებისა და ათვისების სტილთან 
შესაბამისობას, რაც თავის თავში მოიაზრებს მისი ასაკის, სქესის, ეთნიკური წარმომავლობის, 
გონებრივი შესაძლებლობების, ძლიერი მხარეების, მოტივაციის და ა. შ. გათვალისწინებას. 

ანალოგიურად მაკგირმა და პრისტლიმ (ციტირებული Chui, 2003) შეიმუშავეს პრობაციის 
სფეროში რეციდივიზმის შემცირების ეფექტიანი სარეაბილიტაციო პროგრამების ექვსი 
წამყვანი პრინციპი: რისკთა კლასიფიკაცია, კრიმინოგენული რისკები, რელევანტურობა, 
თემზე დაფუძნებულობა, ჩარევის/მკურნალობის მოდალობა და პროგრამის მთლიანობა. 
აღნიშნული პრინციპები დიდ ბრიტანეთში დანაშაულის შემცირების სტრატეგიებისა და 
პროგრამათა მოდერნიზაციის საფუძვლად იქცა.

რისკთა კლასიფიკაცია  გულისხმობს ცალსახა შესაბამისობას სამართალდამრღვევის 
რისკის დონესა და მისი სერვისის/ზედამხედველობის ხარისხს შორის. რაც უფრო მაღალია 
რეციდივის ალბათობა, მით ინტენსიურია სერვისი და ზედამხედველობა. 

კრიმინოგენული რისკები მოიაზრებს მუშაობისას კლიენტის იმ მახასიათებლებსა და 
პრობლემებზე ფოკუსირებას, რომელიც ხელს უწყობს ან ასოცირდება დანაშაულებრივ 
ქცევასთან. ავტორების თანახმად, რეაბილიტაციის პროცესი უნდა ეფუძნებოდეს 
დინამიკურ კრიმინოგენულ ფაქტორებს (მაგ. დანაშაულებრივი განწყობები, ნივთიერებათა 
ავადმოხმარება, კრიმინალი ამხანაგები და იმპულსურობა) და არა სტატიკურ 
არაკრიმინოგენულ ფაქტორებს (მაგ. დაბალი თვითშეფასება, შფოთვა და სხვა). რისკთა 
კლასიფიკაციის ფარგლებში ითვლება, რომ მომდევნო ცხრა ფაქტორი წარმოადგენს ყველაზე 
გავლენიან ცვლადს დანაშაულის განმეორებით ჩადენისათვის: (1) განათლება; (2) დასაქმება; 
(3) ნივთიერებათა ავადმოხმარება; (4) ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობა; (5) 
განწყობები და თვითკონტროლი; (6) ინსტიტუციონალიზაცია და ცხოვრებისეული უნარები; 
(7) საცხოვრისი; (8) ფინანსური სტატუსი (შემოსავალი და ვალი);  (9) ოჯახი და ნათესავები. 
თითოეულ ფაქტორს და მათ კომბინაციას მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა შეუძლია 
დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობაზე. 

რელევანტურობა გულისხმობს შესაბამისობას სამართალდამრღვევისა და მისი 
ზედამხედველი ოფიცრის ათვისების სტილში. აღნიშნული მოიცავს სქესის, ეთნიკური 
წარმომავლობის, სოციოეკონომიკური და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებას. უპირატესობა 
ენიჭება მონაწილეობით მეთოდებს დიდაქტიკურთან შედარებით.

თემზე დაფუძნება მოიაზრებს სამართალდამრღვევთა ქცევითი პროგრამების თემში 
განთავსებას. გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ მრავალი მიზეზის გამო თემზე დაფუძნებული 
პროგრამები უფრო ეფექტიანია, ვიდრე ინსტიტუციაზე დაფუძნებული პროგრამები  და ერთ-
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ერთი მიზეზი სწორედ ის არის, რომ მათი გარემო უფრო ახლოს დგას საშინაო გარემოსთან.

ჩარევის/მკურნალობის მოდალობა გულისხმობს განსხვავებული პერსპექტიული 
ინტერვენციების კომბინაციის გამოყენებას. ყველაზე ეფექტურად ითვლება უნარების 
განვითარებაზე ორიენტირებული პრობლემის გადაჭრის მეთოდი, სოციალური უნარების 
ტრენინგი და კოგნიტურ-ბიჰევიორალური მეთოდები, რომელიც მიმართულია დანაშაულის 
ხელშემწყობ ღირებულებათა სისტემაზე. 

პროგრამის მთლიანობა  მოიაზრებს გატარებული პროგრამების თეორიასა და 
მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ პრაქტიკასთან შესაბამისობას. ამგვარი პროგრამები უნდა 
განახორციელოს კვალიფიცირებულმა პერსონალმა ადეკვატური რესურსებით და უნდა 
ექვემდებარებოდეს სათანადო მონიტორინგსა და პერიოდულ შეფასებას.  

გარდა ამისა, შედეგთა შესანარჩუნებლად უაღრესად მნიშვნელოვანია გათავისუფლების 
შემდგომი პროგრამების არსებობა, რომელიც უზრუნველყოფს შემდგომ მხარდაჭერას, 
მონიტორინგსა და რეციდივის პრევენციას. პროჩასკას, დიკლიმენტეს და ნოკროსის 
ტრანსთეორიული მოდელის თანახმად (ციტირებული Velicer et al., 1998; Fleet & Annison, 
2003), ინდივიდის მიერ ქცევის შეცვლა სხვადასხვა ეტაპის გავლას გულისხმობს. ეს 
ეტაპებია(იხ. ნახატი 1): ფიქრისწინა (როდესაც ადამიანი არც კი განიხილავს ცვლილების 
საჭიროებას); ფიქრის (როდესაც ადამიანი ფიქრობს ცვლილებაზე); მომზადების (როდესაც 
ადამიანს გადაწყვეტილი აქვს ცვლილების განხორციელება); მოქმედების (როდესაც ადამიანი 
კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამს ცვლილების განხორციელების მიმართულებით); შენარჩუნების 
(როდესაც განხორციელებულ ცვლილებას გამყარება და შენარჩუნება სჭირდება). 

ტრანსთეორიული მოდელის ავტორთა თანახმად, შენარჩუნების ფაზა გრძელდება ექვსი 
თვიდან ხუთ წლამდე და, შესაძლოა, მთელი ცხოვრებაც (Fleet & Annison, 2003). მიუხედავად 
იმისა, რომ ტრანსთეორიული მოდელი დიდ აქცენტს არ აკეთებს რეციდივსა და წაცდენას 
შორის სხვაობაზე, რეციდივის პრევენციის მიდგომის ფარგლებში მათ შორის ნათელი 
განსხვავებაა. წაცდენა განიმარტება როგორც ერთჯერადი დაბრუნება ადიქტიურ ქცევასთან 
მაშინ, როდესაც რეციდივი გულისხმობს ცხოვრების ადიქტიურ სტილთან დაბრუნებას 
(Gross, 2004). ხდება როგორც წაცდენები, ასევე, რეციდივიც. წარმატებული ცვლილების 
განხორციელებამდე ზოგიერთ ადამიანს რამდენიმე რეციდივის გავლა უწევს. შესაბამისად, 
რეციდივის პრევენცია უმნიშვნელოვანესია გათავისუფლების შემდგომი პროგრამისათვის 
და დანაშაულის შესამცირებლად აუცილებელია ინსტიტუციურ პირობებში დაწყებული 
პროგრამების გაგრძელება თემში. 

ნახატი 1: ცვლილების ეტაპები
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თანამედროვე მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პერსპექტიული პრაქტიკების მაგალითები 

დღესდღეობით დიდ ბრიტანეთში, აშშ-ში, კანადაში, შვედეთსა და ბევრ სხვა ქვეყანაში 
მრავალი აკრედიტირებული დანაშაულის შემცირებაზე მიმართული პროგრამა არსებობს 
და კიდევ მეტი არის აკრედიტაციის მიღების პროცესში (Chui, 2003; McWhinnie, 2006). ამ 
თავში ჩვენ მიმოვიხილავთ ზოგიერთ პროგრამას, რომელიც არაერთ ქვეყანაში გამოიყენება, 
მათ შორის, გაერთიანებულ სამეფოსა და ჩრდილოეთ ამერიკაში და, რომლის შესახებაც 
დაგროვდა ეფექტიანობის გარკვეული მტკიცებულება, რაც გვაფიქრებინებს ამ პროგრამების 
პერსპექტიულობაზე მოცემულ სფეროში. 

1990-იან წლებში უელსში დაინერგა  კოგნიტური მიდგომა Straight Thinking on Probation 
(STOP), რომელმაც შეამცირა განმეორებითი დანაშაულის კოეფიციენტი და გაზარდა 
ცვლილების თვითანგარიში, რამაც, თავის მხრივ, კარი გაუხსნა დანაშაულის პრევენციის 
კონსტრუქციული მიდგომებისადმი ინტერესს (Chui, 2003). აზროვნებისა და რეაბილიტაციის 
პროგრამა და აზროვნების გაძლიერებული უნარების პროგრამა სამართალდამრღვევებთან 
მუშაობისას გამოიყენებს კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ მეთოდთა კომბინაციას.  ორივე 
პროგრამა მიზნად ისახავს კოგნიტური უნარების განვითარებას სასურველი ცვლილების 
ხელშესაწყობად, ხოლო მეორე, ასევე, გულისხმობს ინტერპერსონალური პრობლემების 
მოგვარების უნარების გაუმჯობესებას. კიდევ ერთი კარგი ასეთი მაგალითია აგრესიის 
ჩანაცვლების ტრენინგ (ART) პროგრამა, რომელიც მულტიმოდალური სესიებისგან შედგება 
და მოიცავს სოციალური უნარების, თვითკონტროლისა და მორალური აზროვნების 
ტრენინგს.  

გამოსავალზე ფოკუსირებული მიდგომა არის მოკლევადიანი, პიროვნებაზე ცენტრირებული 
მიდგომა, რომელიც მიზნად ისახავს, დაეხმაროს ადამიანს პიროვნული პრობლემების 
გადალახვაში, რომლებიც მუდმივად საფრთხეს უქმნის მას პროგრესის შენარჩუნებაში (Fleet 
& Annison, 2003). ამოსავალი წერტილია პიროვნებასთან მუშაობა და არა პრობლემასთან 
მუშაობა. მიდგომა წარმოადგენს  აწმყოზე ორიენტირებულ მეთოდს, რომელიც  წარსულში 
ქექვასა და პრობლემური ქცევის ფესვების აღმოჩენას კი არ გულისხმობს, არამედ მიმართულია 
იმის გარკვევაზე, თუ რა წარმოადგენს კონკრეტული ინდივიდისათვის მიღწევად 
გამოსავალს. სწორედ სამართალდამრღვევსა და პრაქტიკოსს შორის თანამშრომლობა არის  
გზა იმის გასარკვევად, თუ რა მომავალი სურს რომ ჰქონდეს ადამიანს და როგორ შეიძლება 
მისი მიღწევა. ინდივიდის  ხედვა საკუთარი კომპეტენტურობის შესახებ უმნიშვნელოვანესია 
და, შესაბამისად, აქცენტი კეთდება მის მიერ ლიდერის როლის აღებაზე როგორც ამოცანების 
განსაზღვრის თვალსაზრისით, ასევე მათი მიღწევის გზების არჩევის თვალსაზრისით. ეს 
მიდგომა თავდაპირველად შემუშავდა, როგორც კონსულტირების მეთოდი მოკლევადიანი 
თერაპიების ჩარჩოში და დღესდღეობით იგი რეკომენდებულია სოციალურ მუშაობაში 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროშიც. 

რეციდივის პრევენციის ტექნიკები თავდაპირველად განვითარდა ადიქციური ქცევის მქონე 
ადამიანებისათვის, მოგვიანებით კი გავრცელდა სამართალდამრღვევებთან მუშაობის 
ზოგიერთ სფეროზეც (Fleet & Annison, 2003). რეციდივის პრევენციის წამყვანი კონცეპტი არის 
ეგრეთ წოდებული „მაღალი რისკის სიტუაცია“, რომელიც უკავშირდება ზემოთ ნახსენებ 
მწვავე დინამიკურ ფაქტორებს.  წახალისებულია ინდივიდის მიერ პოტენციური მაღალი 
რისკის მატარებელი სიტუაციების იდენტიფიცირება და შემდგომ მას ეხმარებიან ამგვარი 
სიტუაციების დაძლევის უნარების განვითარება-შემუშავებაში. მარლოტისა და გორდონის 
თანახმად (ციტირებული Fleet & Annison, 2003), მაღალი რისკის სიტუაციები შეიძლება 
იყოს ინტერპერსონალური ან ინტრაპერსონალური ხასიათის. წაცდენა გამიჯნულია 
რეციდივისგან და განიხილება, როგორც ერთჯერადი აქტი, რომელსაც აუცილებლად 
რეციდივამდე არ მივყავართ.  შესაბამისად, რეციდივის პრევენცია მიზნად ისახავს 
რეციდივის ალბათობის შემცირებას იმის ხელშეწყობით, რომ ადამიანმა წაცდენა განიხილოს, 
როგორც პროგნოზირებადი სასწავლო გაკვეთილი, რომელიც მას ინფორმაციას აწვდის 
საკუთარ სისუსტეებზე. ცხადია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ წაცდენა მისაღებია, არამედ ხაზს 
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უსვამს მოტივაციის შენარჩუნებაში გამხნევების უზრუნველყოფისა და თვითეფექტიანობის 
ხელშეწყობის მნიშვნელობას. 

დასავლურმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ კრიმინალური ქცევის ფსიქოლოგიის 
გააზრება ამოსავალი წერტილია სათანადო ინტერვენციების შესამუშავებლად. აქედან 
გამომდინარე, უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში კორექციული პროგრამები 
კანადასა და დასავლური სამყაროს სხვა ქვეყნებში დაეფუძნა და ხორციელდებოდა ამ 
ფილოსოფიის ფუნდამენტური მახასიათებლების შესაბამისად (McWhinnie, 2006). კანადაში 
განხორციელებული წამყვანი კორექციული პროგრამები მოიცავს: (1) ცხოვრებისეული 
უნარების პროგრამას; (2) ძალადობის პრევენციის პროგრამას; (3) პროგრამას სქესორბივი 
დანაშაულის ჩამდენი პირებისთვის; (4) ოჯახური ძალადობის პროგრამას; (5) ნივთიერებათა 
ავადმოხმარების პროგრამას; (6) მულტისისტემურ თერაპიას (პერსპექტიული პროგრამა 
არასრულწლოვნებთან).

ცხოვრებისეული უნარების პროგრამა ეხმარება სამართალდამრღვევებს, შეიძინონ 
კრიმინოგენულ ფაქტორებთან (დინამიკური, სოციოკოგნიტური) და კრიმინალურ ქცევასთან 
დაკავშირებული დეფიციტის დაძლევის უნარები. ამგვარი დეფიციტი თითქმის ყველა 
სამართალდამრღვევში მოიძებნება. პროგრამა მონაწილეებს ასწავლის, დაფიქრდნენ მანამ, 
სანამ იმოქმედებდნენ; გაიაზრონ, თუ რა პრობლემა ელით და დაგეგმონ მასზე რეაგირება; 
ფოკუსირდნენ გამოსავალზე, გაითვალისწინონ სხვა ადამიანების თვალსაზრისი; გახდნენ 
უფრო მოქნილები, რაციონალურები და რეფლექსურები. უფრო ზუსტად, პროგრამა  
მიმართულია ინტერპერსონალური პრობლემების მოგვარებაზე; თვითკონტროლისა 
და თვითმართვის (იმპულსურობა) გაძლიერებაზე; ასერტულობისა და სოციალურობის 
ხელშეწყობაზე;  სოციალური პერსპექტივის დანახვასა და კრიტიკული აზროვნების 
განვითარებაზე. პროგრამის დასრულების შემდეგ ისინი, ვისაც კვლავ სერიოზული 
სოციოკოგნიტური დეფიციტი აქვს, გადამისამართდებიან სხვა პროგრამაში, რომელიც 
მიზნად ისახავს შეძენილი უნარების შენარჩუნებასა და გამყარებას.

ბრაზისა და ემოციების მართვის  პროგრამა წარმოადგენს ცხოვრებისეული უნარების 
პროგრამათა ქვეტიპს, რომელიც ადამიანებს ასწავლის აზროვნების იმ პატერნების შეცვლას,  
დანაშაულებრივ ქცევასთან ასოცირებულ ემოციებს რომ იწვევს.  პროგრამა მიმართულია იმ 
ფაქტორებზე, რომლებიც ახდენს ბრაზის, ეჭვის, დეპრესიისა და შფოთვის პროვოცირებას, 
რაც მათ უბიძგებთ დანაშაულისადმი და ცდილობს, ასწავლოს ადამიანს, თუ როგორ უნდა 
მართოს პრობლემურ ქცევასთან დაკავშირებული ემოცია, შეცვალოს ემოციის გამომწვევი 
აზროვნების პატერნი, შეიმუშაოს კონფლიქტის გადაჭრის უნარები და განავითაროს 
რეციდივის პრევენციის გეგმა. 

ძალადობის პრევენციის პროგრამა არის ინტენსიური კოგნიტურ-ბიჰევიორალური 
და უნარებზე დაფუძნებული რეინტეგრაციის პროგრამა პატიმრებისათვის, რომელიც 
აგრესიასა და ძალადობრივ ქცევას  მრავალგანზომილებიან ფენომენად განიხილავს. 
პროგრამა ეყრდნობა თანამედროვე თეორიასა და კვლევებს და ხორციელდება ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის სპეციალისტისა და პროგრამის ოფიცრის მიერ. აღნიშნული პროგრამა 
აერთიანებს განსხვავებულ სარეაბილიტაციო მიდგომებს, ფოკუსირდება ძალადობრივ 
კანონდარღვევებსა და ინტერპერსონალურ აგრესიაზე და აქცენტს აკეთებს რეციდივის 
პრევენციაზე. ინტერვენციის ტექნიკების განმტკიცება ხდება თანმიმდევრული სტრატეგიით, 
რომელიც ხაზს უსვამს თვითკონტროლს, სოციალური პრობლემების გადაჭრას, განათლებას, 
თვითმართვას და იყენებს როლურ თამაშებსა და საშინაო დავალებებს. პროგრამის მიზანია 
მონაწილეთა უნარების გაუმჯობესება და  მომავალი ძალადობის რისკის  ამგვარად შემცირება. 

სქესობრივი დანაშაულის ჩამდენ პირთა პროგრამა არის პროგრამა სექსუალური ძალადობის 
ისტორიის მქონე ადამიანებისათვის და მიმართულია ქცევის ბუნების, პატერნის დადგენისა 
და იმ სტრატეგიების შემუშავებაზე, რომელიც ეფექტიანი თვითმართვის გზით შეამცირებს 
რეციდივის რისკს. აღნიშნული პროგრამა ფოკუსირდება კოგნიტურ დამახინჯებებზე, 
დევიანტურ აღგზნებასა და ფანტაზიაზე, ბრაზისა და ემოციების მართვაზე, ემპათიასა 
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და მსხვერპლის გაგებაზე. სქესობრივი დანაშაულის ჩამდენ პირთა პროგრამა ჯგუფური 
სახისაა, ძირითადად, კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ მიდგომას იყენებს და, საჭიროების 
შემთხვევაში, ინდივიდუალურ ინტერვენციასაც გულისხმობს.  პროგრამა მიმართულია 
იმაზე, რომ ადამიანმა პასუხისმგებლობა აიღოს საკუთარ ქმედებაზე, გაიაზროს სექსუალურ 
შეურაცხყოფასთან დაკავშირებული (წინმსწრები და მომდევნო) ქცევითი პროგრესია, 
დაადგინოს მისთვის მაღალი რისკის მქონე სიტუაციები და შეიმუშაოს რეციდივის 
პრევენციის სტრატეგიები. 

ოჯახური ძალადობის პრევენციის პროგრამა, ძირითადად, მიმართულია მამაკაცებზე, 
რომლებიც ძალადობენ პარტნიორ ქალებზე.  პროგრამა მონაწილეებს უხსნის ძალადობრივი 
ურთიერთობის დინამიკას და ასწავლის იმ კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ ტექნიკებს, რომლებიც 
მათ მიეხმარება ძალადობრივი ქცევის იდენტიფიცირებასა და მისი ალტერნატიული 
უნარებით ჩანაცვლებაში, რათა დაამყარონ პოზიტიური, არაძალადობრივი ურთიერთობები. 
ამგვარი პროგრამები მრავალკომპონენტიანია და მოიცავს რამდენიმე ისეთ მოდალობას, 
როგორიცაა: განათლება, უნარების ტრენინგი, რეციდივის პრევენცია და ინდივიდუალური 
კონსულტირება. საბოლოო მიზანია ძალადობის გამომწვევი აზროვნებისა და ქცევების 
შემცირება და, შესაბამისად, ოჯახური ძალადობის შემცირება. 

ნივთიერებათა ავადმოხმარების პროგრამა მიმართულია ნივთიერებათა ავადმოხმარებისა და 
კრიმინალური ქცევის მოდიფიცირებაზე. მის ამოცანას წარმოადგენს ადამიანის მომზადება 
უკეთ მართოს რეციდივისა და დანაშაულებრივი ქცევის ხელშემწყობი სიტუაციები. 
ეფექტიანობის გასაძლიერებლად ნივთიერებაზე დამოკიდებულების მკურნალობის მოდელი 
მონაწილეებს სთავაზობს მრავალ პროგრამას, რომელიც განსხვავდება ინტენსივობით და 
შეესატყვისება სამართალდამრღვევის ავადმოხმარების ხარისხს.  

მულტისისტემური თერაპია (MST) არის პერსპექტიული პრაქტიკა არასრულწლოვნებთან 
და წარმოადგენს ინტენსიურ, ოჯახზე დაფუძნებულ ინტერვენციას სერიოზული 
ანტისოციალური ქცევის მქონე მოზარდებისა და მათი ოჯახებისათვის. აღნიშნული 
თერაპიული მიდგომის მიხედვით ახალგაზრდა ადამიანების ცხოვრება მრავალ ისეთ 
„სისტემასა“ და „გარემოს“ მოიცავს, როგორიცაა: ოჯახი, სკოლა, თანატოლები. შესაბამისად, 
მიდგომა მიმართულია მოზარდის გარემოში არსებულ ყველა იმ ფაქტორზე, რომელიც ხელს 
უწყობს მის პრობლემურ ქცევას.   ამგვარი ფაქტორები შეიძლება მოიაზრებდეს მოზარდის 
ინდივიდუალურ თვისებებს, მისი ოჯახის/ურთიერთობების სისტემას, თანატოლებთან 
ურთიერთობებს და სასკოლო მოსწრებას.  მუშაობის ამოცანები ყალიბდება ოჯახთან 
თანამშრომლობით და ეყრდნობა ოჯახის ძლიერ მხარეებს. კონკრეტული ინტერვენციები 
კი ეფუძნება ემპირიულად დადასტურებულ მიდგომებს, როგორიცაა: კოგნიტურ-
ბიჰევიორალური თერაპია და პრაგმატული ოჯახური თერაპია. მიდგომის მთავარი მიზანია 
მოზარდის ანტისოციალური ქცევის შემცირება, სახლის გარეთ ყოფნის დროის  შემცირება 
და ოჯახის გაძლიერება მომავალი სირთულეების გადალახვაში. მიდგომის წარმატებას ხელს 
უწყობს მისი ფოკუსი ოჯახის შენარჩუნებაზე, სერვისის მიმწოდებლის  დავალდებულება 
ოჯახთან მჭიდრო მუშაობაში, შედეგთა რეგულარული შეფასება და აქცენტი მკურნალობის 
უწყვეტობის შენარჩუნებაზე. 

პერსონალის უნარები და ქცევა

ტროტერის კვლევების საფუძველზე (Trotter, 2012; McNeill, 2003) მოხერხდა იდენტიფიცირება 
პერსონალის იმ უნარებისა, რომლებსაც შეუძლია ხელი შეუწყოს რეციდივიზმის შემცირების 
წარმატებულ შედეგებს. იგივე შედეგები გვაჩვენა სხვა კვლევებმაც. ეს უნარები მოიცავს 
პერსონალის უნარს: (ა) კარგად გააგებინოს კლიენტს თავისი როლი; (ბ) მოახდინოს 
პროსოციალური ქცევის მოდელირება; (გ) ხელი შეუწყოს კლიენტის თვითგანსაზღვრას; 
(დ) შეინარჩუნოს ფოკუსი კანონდარღვევის ქცევაზე; (ე) დაამყაროს თერაპიული ალიანსი; 
(ვ) განახორციელოს ჰოლისტური მიდგომა. აღნიშნული მიგნებები ძალიან ღირებულია, 
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ვინაიდან ხაზი ესმება იმ ფაქტს, რომ საბოლოო წარმატებისათვის გადამწყვეტია სათანადო 
კვალიფიკაციის, მოწოდებისა და ღირებულებების მქონე პერსონალის შენარჩუნება. 

დასკვნა

სპეციალისტები, რომლებიც ცდილობენ დაეხმარონ სამართალდამრღვევებს დანაშაულის 
შემცირებაში, ყოველდღიურობაში ეკლექტურ მიდგომას იყენებენ. ცვლილების მიღწევა 
ადვილი არ არის და არ არსებობს ამის „ერთადერთი სწორი გზა“. განსხვავებულ ადამიანებთან 
განსხვავებული მეთოდებია შედეგიანი და ამიტომაც უმნიშვნელოვანესია პრაქტიკოსები 
ფლობდნენ მრავალმხრივ უნარებსა და ცოდნას მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ 
განსხვავებულ მიდგომებზე.

ზოგადად, კვლევები გვაჩვენებს, რომ გარკვეული პროგრამები კარგად მუშაობს, თუ ისინი 
კარგადაა მოფიქრებული და აგებული (ეფუძნება სათანადო პრინციპებს), გამოიყენებს 
შეფასების ხარისხიან  ინსტრუმენტებს, თანმიმდევრულად არის მიწოდებული კვალიფიციური 
პერსონალის მიერ და სათანადოდ პასუხობს სამართალდამრღვევთა საჭიროებასა და რისკს.  
მეტაანალიზის მიგნების მიხედვით, ყველაზე ეფქტიანია კოგნიტურ-ბიჰევიორალური 
სტრატეგიები. ასევე, პერსპექტიული პრაქტიკაა მოტივაციური ინტერვიუირება, რეციდივის 
პრევენცია, კრიზისის ინტერვენცია და გამოსავალზე ფოკუსირებული მიდგომები. 
აღნიშნული პრაქტიკა დეტალურადაა განხილული მომავალ თავებში.

კორექციული სფერო ვითარდება, იძენს ახალ გამოცდილებას და ნერგავს ახლებურ ხედვას, 
რომელთაც შესაძლოა წარმატების მიღწევამდე ახალი გამოწვევები და იმედგაცრუებები 
ახლდეთ თან. ამასობაში კი უფრო და უფრო მეტი მტკიცებულება გროვდება და გრძელდება 
მსჯელობა იმის თაობაზე, თუ როგორ გაუმჯობესდეს შეფასების და ინტერვენციის მეთოდები. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

Chui, W. H. (2003). What works in reducing re-offending: principles and programmes. In W. H. 
Chui &  M. Nellis (Eds.) Moving Probation Forward, Evidence, Arguments and Practice (pp. 56-
70). Harlow: Pearson Longman

Fleet, F. & Annison, J. (2003). In support of effectiveness: facilitating participation and sustaining 
change. In W. H. Chui & M. Nellis (Eds.) Moving Probation Forward, Evidence, Arguments and 
Practice (pp. 129-144). Harlow: Pearson Longman

Gross, S. J. (2004). Growing Ourselves Up: A Guide to Recovery and Self-Esteem. AuthorHouse

McNeill, F. (2003). Desistance-focused probation practice. In W. H. Chui & M. Nellis (Eds.) 
Moving Probation Forward, Evidence, Arguments and Practice (pp. 146-161). Harlow: Pearson 
Longman

McWhinnie, A. (2006). The Principles and Practices Related to What Works in Correctional 

Programming. International Center for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy Retrieved 
from http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/25466/3/Chapter%203.pdf?1 

Trotter, C. (2012). Effective community-based supervision of young offenders. Trends and Issues 
in Crime and Criminal Justice, (pp. 441-460). Retrieved from http://www.aic.gov.au/publications/
current%20series/tandi/441-460/tandi448.html 

Velicer, W. F, Prochaska, J. O., Fava, J. L., Norman, G. J., & Redding, C. A. (1998) Smoking 
cessation and stress management: Applications of the Transtheoretical Model of behavior 
change. Homeostasis, 38, 216-233. Detailed Overview of the Transtheoretical Model. Retrieved 
from http://www.uri.edu/research/cprc/TTM/detailedoverview.htm   
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თავი 12

სამართალდამრღვევებთან მუშაობის მეთოდები (2) - მოტივაციური 
ინტერვიუირება და მისი გამოყენება სამართლის სფეროში

ია შეყრილაძე, MSW, LCSW, PhDc,
მოწვეული პროფესორი სოციალური მუშაობის მიმართულებით, 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, დამფუძნებელი
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მოტივაციური ინტერვიუირების უნარები და სტრატეგიები .................................................... 130

მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება კორექციულ სფეროში ...................................... 132

შესავალი

ამერიკელმა ფსიქოლოგმა უილიამ მილერმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ სტივენ 
როლნიკმა ალკოჰოლზე დამოკიდებულების მქონე პირებთან მუშაობის გამოცდილების 
საფუძველზე შეიმუშავეს ფსიქოლოგიური კონსულტირების მიდგომა სახელწოდებით 
მოტივაციური ინტერვიუირება. მოტივაციური ინტერვიუირება წარმოადგენს დირექტიულ, 
კლიენტზე-ცენტრირებულ და შედეგზე ფოკუსირებულ მიდგომას, რომლის მიზანიცაა 
კლიენტის დახმარება სასურველი ცვლილების (ძირითადად ქცევითი)   განხორციელებაში 
მისი მოტივაციის გაღვივებით. მილერი და როლნიკი (2002) მოტივაციურ ინტერვიუირებას 
განსაზღვრავენ, როგორც ,,კლიენტზე ცენტირირებულ დირექტიულ მეთოდს შინაგანი 
მოტივაციის გასაღვივებლად ამბივალენტობის გააზრებითა და გადაჭრით“(გვ. 25).

მოტივაციური ინტერვიუირება დიდწილად ეფუძნება კარლ როჯერსის კლინტზე 
ცენტრირებულ თერაპიას. ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის მსგავსად მილერსა და როლნიკს 
მიაჩნიათ, რომ ადამიანების დახმარების გასაღები პრაქტიკოსის მხრიდან ემპათიურ, 
არაგანსჯით და კლიენტზე ცენტრირებულ მიდგომაშია, რომელიც ადამიანს უზრუნველყოფს 
უპირობო კეთილგანწყობითა და თანამშრომლობით, რეფლექსურ და ძლიერ მხარეებზე 
ორიენტირებული კომუნიკაციის საშუალებით ხელს უწყობს მის ავტონომიასა და 
თვითგანსაზღვრას (შეყრილაძე, 2012; Hohman, 2012).

მოტივაციური ინტერვიუირების ფილოსოფია 

მოტივაციური ინტერვიუირება წარმოადგენს კომუნიკაციის მეთოდს, რომელიც 
გულისხმობს ადამიანის ბუნების გაგებას და გააზრებას. შესაბამისად, მისი ფილოსოფია 
გულისხმობს თანამშრომლობით და არა ავტორიტარულ მიდგომას, კლიენტის შინაგანი 
მოტივაციის გაღვივებას და არა თავს მოხვევას და კლიენტის ავტონომიის პატივისცემას 
(Miller & Rollnick, 2002; 2010; Hohman, 2012). მიდგომის ამოსავალი წერტილია ქცევის 
ცვლილებასთან დაკავშირებული ამბივალენტობის დადგენა, გააზრება და გადაჭრა. 
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ამბივალენტობის არსებობა სრულიად ბუნებრივად ითვლება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის 
თანამშრომლობითი საუბარი ცვლილებასთან დაკავშირებული ამბივალენტობის შესახებ. 

თანამშრომლობა (და არა კონფრონტაცია) - კლიენტი და პრაქტიკოსი ამყარებენ ნდობაზე 
დაფუძნებულ, თანამშრომლობით ურთიერთობას, რომელშიც პრაქტიკოსი არ ევლინება 
კლიენტს „ექსპერტის“ როლში. მუშაობის პროცესის ფოკუსია ერთმანეთის ხედვის გაგება და 
არა სპეციალისტის „სწორი პოზიციის“ გაგება.

გაღვივება - მიდგომის სპეციფიკა მდგომარეობს კლიენტის აზრების გამოხატვის 
ხელშეწყობაში და ამ გზით მისი ცვლილებისადმი მზაობის განსაზღვრასა და მოტივაციის 
გაღვივებაში. ცვლილების მოხდენის ალბათობა ბევრად უფრო მაღალია იმ შემთხვევებში, 
როდესაც ადამიანი თავად აყალიბებს  იმის საფუძველს, თუ რატომ უნდა განახორციელოს 
ესა თუ ის ცვლილება, ვიდრე მაშინ, როდესაც მას ეუბნებიან (თუნდაც ავტორიტეტები), თუ 
რატომ ჯობია, რომ შეიცვალოს. 

ავტონომია  - მოტივაციური ინტერვიუირების თანახმად, ადამიანი თავად წარმოადგენს 
ცვლილების მოხდენის წამყვან აქტორს. ამგვარი მიდგომა, ერთი მხრივ, ხელს უწყობს 
კლიენტში საკუთარ ძალებში დარწმუნებულობის ზრდას, ხოლო მეორე მხრივ, აძლიერებს 
საკუთარ ქცევაზე პასუხისმგებლობის აღების ხედვას. 

მოტივაციური ინტერვიუირება და ცვლილების ეტაპები

მოტივაციური ინტერვიუირება, ასევე, იყენებს პროჩასკასა და დიკლიმენტეს 
ტრანსთეორიული მოდელის ცვლილების ეტაპების თეორიას (როგორც ციტირებულია Velicer 
et al., Fleet & Annison, 2003). ამ მოდელის თანახმად, ადამიანი გადის განსხვავებულ ეტაპებს 
საკუთარი პრობლემური ქცევის სასურველი ჯანსაღი ქცევით შეცვლის გზაზე და ყოველი 
ეტაპი მას განსხვავებული დილემის წინაშე აყენებს, რაც გათვალისწინებული უნდა იყოს იმ 
სპეციალისტების მიერ, რომლებიც ეხმარებიან ამ ადამიანს ცვლილების განხორციელებაში. 
ეს ეტაპებია: ფიქრისწინა, ფიქრის, მომზადების, მოქმედებისა და შენარჩუნების ეტაპები. 
საგულისხმოა, რომ მოდელის ავტორთა აზრით, ცვლილებათა ეტაპებს სპირალური ხასიათი 
აქვს, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ ადვილად შესაძლებელია გვიანდელი ეტაპიდან ადრეულ 
ეტაპზე დაბრუნება. ცვლილების მიღწევის თვალსაზრისით წარმატებული ადამიანები 
ახერხებენ აღნიშნული სპირალიდან თავის დაღწევას.

დიაგრამა 1: ცვლილების ეტაპები



128

ფიქრისწინა ეტაპი - ტრანსთეორიული მოდელის თანახმად, ფიქრისწინა ეტაპზე ადამიანებს არ 
აქვთ სურვილი, ცვლილება მოახდინონ თავიანთ ქცევაში უახლოესი მომავლის განმავლობაში. 
ისინი ქცევის შეცვლაზე  არცკი ფიქრობენ და, შესაძლოა, ვერც აცნობიერებდნენ, რომ ესა თუ 
ის ქცევა პრობლემას უქმნით. როგორც წესი, განსხვავებით გარეშე პირთაგან, მათ არ მიაჩნიათ, 
რომ თავიანთი ქცევა პრობლემურია. ამიტომ ასეთ ადამიანებს ხშირად ახასიათებენ, როგორც 
„ჯიუტებს“ ან „პრობლემის უარმყოფელებს“. ამ ეტაპზე „პრობლემას“ სხვადასხვა რამეში 
ხედავენ  ადამიანი და ის პირი, რომელსაც მისი დახმარება სურს. შესაბამისად, არასწორია, 
მიზნად დავისახოთ მათი დაუყოვნებლად გადაბირება. უმჯობესია, მივაღწიოთ იმას, რომ 
ხელი შევუწყოთ მათი ცნობიერების ამაღლებას. ამ ეტაპზე ადამიანისთვის დახმარების 
ამოცანას ის წარმოადგენს, რომ დაიწყოს ფიქრი და გაუჩნდეს კითხვები აღნიშნულ საკითხთან 
დაკავშირებით. ეს უკვე წარმატებაა, რადგან ადამიანი იწყებს იმის გაცნობიერებას, რომ 
პრობლემა ან წუხილის მიზეზი არსებობს. 

ფიქრის ეტაპი - ეს ის ეტაპია, რომლის დროსაც ადამიანი აცნობიერებს, რომ პრობლემა 
არსებობს და სერიოზულად ფიქრობს მის გადაწყვეტაზე, თუმცა კონკრეტული ქმედებები 
ჯერ განხორციელებული არ აქვს. ეს გახლავთ ცვლილების სტადია, რომლის დროსაც 
ადამიანს სურვილი აქვს პრობლემის გადაწყვეტის, თუმცა დამოკიდებულება ამ ყველაფრის 
მიმართ ამბივალენტურია და არ არის გამორიცხული ამ წინააღმდეგობრივი მდგომარეობის 
ქრონიკული გახანგრძლივება. სწორედ ეს ეტაპი წარმოადგენს მოტივაციური ინტერვიუირების 
მეთოდის გამოყენებისთვის საუკეთესო პერიოდს, რათა აღმოვაცენოთ და გავაღვივოთ 
ცვლილების მოტივაცია. თუმცა, არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ცვლილებაზე ფიქრი და მისით 
დაინტერესება ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი მზადაა, შეიცვალოს. უმნიშვნელოვანესია, 
გაგრძელდეს მისი ინფორმაციითა და წამახალისებელი მექანიზმებით უზრუნველყოფა და 
ცვლილებაზე საუბრის ხელშეწყობა.  ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია კლიენტის პრესპექტივის 
გაგება და დახმარება პრობლემური ქცევისა და ამ ქცევის შეცვლის დადებითი და უარყოფითი 
მხარეების ფორმულირებაში. წარმატებულ შედეგად შეიძლება ჩაითვალოს ის, თუ ადამიანი 
ღიად განაცხადებს, რომ მას სურს ქცევის შეცვლა და გარკვეულ დაპირებებსაც იძლევა ამ 
მიმართულებით. 

მომზადების ეტაპი - ამ ეტაპზე ადამიანი უახლოვდება ქმედების სტადიას და იწყებს 
გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას ამ მიმართულებით, ანუ სახეზეა განზრახვისა და 
მოქმედების ერთობლიობა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს სტადია წარმოადგენს გარდამავალ 
ეტაპს, რომლის დროსაც ადამიანი მტკიცე გადაწყვეტილებას იღებს ქცევის შეცვლის 
თაობაზე. როგორც წესი, ასეთ დროს ადამიანთა უმრავლესობა დროის ხანმოკლე მონაკვეთში 
(დაახლოებით ერთი თვე) ავლენს ქცევის შეცვლის სერიოზულ მცდელობებს. მიუხედავად 
ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისა, ცვლილება ავტომატურად არ ხდება. 
ამ ეტაპზე საკითხისადმი ამბივალენტური დამოკიდებულება მცირდება, თუმცა მაინც 
სახეზეა. ამიტომ მნიშვნელოვანია გავაგრძელოთ მოტივაციის გაძლიერებაზე მუშაობა და 
დავეხმაროთ ადამიანს სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში. ამ ეტაპზე, ასევე, ღირებულია 
დახმარება დაძლევის/თავის გართმევის უნარ-ჩვევათა გაძლიერებაში და, იმავდროულად, 
გაფრთხილების მიცემა შესაძლო საშიშროების შესახებ. წარმატებას ამ სტადიაზე წარმოადგენს 
კარგად ფორმულირებული სამოქმედო გეგმის არსებობა. 

მოქმედების ეტაპი - ამ ეტაპზე ადამიანი აცნობიერებს პრობლემის არსებობას და აქტიურად 
ცდილობს საკუთარი ქცევის შეცვლას. ადამიანის თავგანწირვა ამ მიმართულებით აშკარაა 
და სახეზეა მისი მხრიდან სერიოზული ძალისხმევა ცვლილების განხორციელებისთვის. 
ეს პერიოდი, ჩვეულებრივ, ერთიდან ექვს თვემდე გრძელდება და გულისხმობს მუდმივი 
ძალისხმევის დემონსტრირებას შედეგის მისაღწევად. ადამიანს აქვს სამოქმედო გეგმა და  
დაწყებული აქვს მისი განხორციელება. ამბივალენტობა და მოტივაციის შენარჩუნების 
საჭიროება კვლავ სახეზეა. მნიშვნელოვანია ადამიანის პროდუქტიულობის უნარის გაზრდა 
წარმატებულ ნაბიჯებზე ფოკუსირებითა და მათი მიზნის გაძლიერებით. სასარგებლო 
სტრატეგიებია: უნარების განვითარების ხელშეწყობა, ჯგუფური მუშაობა, რეციდივის 
პრევენცია, პრობლემის აქტიური გადაწყვეტა, უკუგანპირობებულობა, სტიმულის 
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კონტროლირება, შედეგის შენარჩუნების მართვა. წარმატებული შედეგია შეცვლილი ქცევის 
გახშირება და რეციდივის შემცირება. 

შენარჩუნების ეტაპი - ეს არის ეტაპი, როდესაც ადამიანმა განახორციელა ცვლილება, 
ახალი ტიპის ქცევამ ჩაანაცვლა ძველი ქცევა და რეციდივის ალბათობაც შემცირებულია. 
შენარჩუნების ეტაპს ხშირად განიხილავენ როგორც პერიოდს, რომლის დროსაც ცოტა რამ 
ხდება, თუმცა იგი არ არის სტატიკური ფაზა. რეციდივი შესაძლებელია და ხდება კიდეც რიგი 
მიზეზების გამო. რეციდივთა უმრავლესობა ავტომატურ ხასიათს კი არ ატარებს, არამედ  
პირველად „წაცდენას“ მოჰყვება. ამ ეტაპზე მოსალოდნელია რეციდივის კრიზისი, რომლის 
დროსაც ადამიანი ან გრძნობს, რომ საშიშროება ახლოვდება და ცდუნებას ვეღარ გაუძლებს 
ან ეს უკანასკნელი უკვე მოხდა. ასეთ დროს, ასევე, სასარგებლოა იმის გაცნობიერება, რომ 
ცვლილების ეტაპებს სპირალური ხასიათი აქვს. წარმატების მისაღწევად მნიშვნელოვანია: 
იმ ფაქტორების დადგენა და გარკვევა, რამაც მიგვიყვანა კრიზისამდე; ინფორმაციის 
და უკუკავშირის მიწოდება; ემპათია; რეციდივის ნორმალიზაცია ისეთ შემთხვევებში, 
რომელშიც ცვლილების მიღწევა რეალურად რთულია; ადამიანის წახალისება, რომ იგი 
გაკვეთილად გამოიყენოს; წარმატების მიღწევის გზების შეთავაზება; შექება წარმატებულ 
მცდელობათათვის და შემდგომი ძალისხმევის წახალისება. წარმატების შემთხვევაში 
ადამიანი გამოდის ცვლილებათა ეტაპების სპირალიდან, ანუ აღწევს დასასრულის ეტაპს, რაც 
იმაში გამოიხატება, რომ არანაირად აღარ განიცდის ცდუნებას და არავის დახმარება აღარ 
სჭირდება ჯანსაღი ქცევის შენარჩუნებაში. რეციდივის შემთხვევაში კი ადამიანი უბრუნდება 
ადრეულ სტადიებს. 

რეციდივი - რეციდივი შესაძლებელია ცვლილების განხორციელების პროცესში. საბოლოო 
წარმატების მიღწევამდე ადამიანები ხშირად უბრუნდებიან წინა სტადიებს. რეციდივის 
შემდეგ ადამიანები ხშირად უბრუნდებიან ადრეულ ეტაპებს და იწყებენ თავიდან წინსვლას. 
რეციდივის კრიზისისას ადამიანთა შინაგანი ძალები შესუსტებულია და შფოთვა და შიში 
კი - გაძლიერებული. კრიზისის გადასალახად მათ სჭირდებათ თანადგომა, ნუგეში და 
გამხნევება. მნიშვნელოვანია კლიენტის დახმარება იმის გააზრებაში, რომ რეციდივს შეუძლია 
გვასწავლოს, თუ როგორ დავძლიოთ ახლებურად ძველი ქცევა და მომავალი მცდელობისას 
წარმატების ალბათობა მეტი იყოს. 

მოტივაციური ინტერვიუირების ოთხი ძირითადი პრინციპი

მოტივაციური ინტერვიუირების მეთოდი ეფუძნება ოთხ ძირითად პრინციპს. ესენია: 
ემპათიის გამოხატვა, შეუთავსებლობის დადგენა, წინააღმდეგობასთან შერწყმა და 
თვითეფექტურობის  ხელშეწყობა (Miller & Rollnick, 2002).

ემპათიის გამოხატვა - ემპათია გულისხმობს სამყაროს კლიენტის თვალებით დანახვისა 
და კლიენტის ტყავში თავის გრძნობის  უნარს მისი ემოციების სრული გაზიარების გარეშე. 
ემპათიის გამოხატვას უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება მოტივაციური ინტერვიუირების 
პროცესში. როდესაც კლიენტი გრძნობს პრაქტიკოსის მხრიდან ემპათიას, იგი, ერთი მხრივ, 
მეტად იხსნება და იწყებს საკუთარი გამოცდილების გაზიარებას და, მეორე მხრივ, უფრო 
კონსტრუქციულად აღიქვამს პრაქტიკოსის მიერ განხორციელებულ ფაქიზ გამოწვევებს. 
იმავდროულად, კლიენტი უფრო ადვილად იწყებს ცვლილებასთან დაკავშირებული 
ამბივალენტობის გააზრებას, სცილდება პრობლემის უარყოფის სტადიას და იწყებს 
ცვლილებაზე საუბარს. ცვლილებაზე საუბარი გულისხმობს ისეთი განაცხადების გაკეთებას 
და არავერბალურ კომუნიკაციას, რომლებიც მიგვანიშნებენ ცვლილების შესაძლებლობაზე.

შეუთავსებლობის დადგენა - მილერის მიხედვით, ცვლილების მოტივაცია მაშინ იბადება, 
როდესაც ადამიანები აცნობიერებენ განსხვავებას იმას შორის, თუ რა მდგომარეობაში არიან 
ისინი და რა მდგომარეობაში სურთ ყოფნა.  შესაბამისად, მოტივაციური ინტერვიუს დროს 
მათ ეხმარებიან, აღმოაჩინონ შეუთავსებლობა მათ აწმყო ქცევასა და სამომავლო მიზნებს 
შორის.   შეუთავსებლობის დადგენა  ეტაპობრივი და ფაქიზი პროცესია, რომლის დროსაც 
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ადამიანებს ეხმარებიან, გაიაზრონ, რომ არსებული ცხოვრების წესს შესაძლოა ისინი მიზნების 
საწინააღმდეგო მიმართულებით მიჰყავდეს. ამ უკანასკნელის გაცნობიერებისას კი ისინი 
უფრო მონდომებულნი ხდებიან, მოახდინონ ცვლილებები.

წინააღმდეგობასთან შერწყმა - მოტივაციური ინტერვიუირების მიმდევარნი კი არ ებრძვიან 
კლიენტის მხრიდან წინააღმდეგობას, არამედ ცდილობენ მათი წინააღმდეგობის გამოყენებას 
კლიენტის თვალსაზრისის უკეთ გასაგებად. ამ მიდგომის გამოყენება კი, ბუნებრივია, 
იწვევს წინააღმდეგობრიობის შემცირებას, ვინაიდან ადამიანებს არ სჭირდებათ თავიანთი 
მსჯელობის განმტკიცება და დამატებითი არგუმენტების მოშველიება. ამ პრინციპის 
გამოსახატავად ხშირად გამოიყენებენ მეტაფორას: „კი ნუ ეჭიდავები, არამედ ეცეკვე 
კლიენტს“. მოტივაციური ინტერვიუს პროცესში ადამიანი არავის ებრძვის/ეწინააღმდეგება, 
ვინაიდან მეთოდის მიზანია ინდივიდებმა მოძებნონ გამოსავლის მათეული გზა მათ მიერვე 
დანახულ პრობლემასთან მიმართებაში.   

თვითეფექტურობის გაღრმავება - წარმატების მისაღწევად უმნიშვნელოვანესია ადამიანის 
რწმენა იმის შესახებ, რომ ცვლილება შესაძლებელია. შესაბამისად, ამ მიდგომის ფარგლებში 
ადამიანები თავად განიხილებიან ცვლილებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების 
ავტორებად და განმახორციელებლებად. პრაქტიკოსის მიზანი კი ის არის, რომ ხელი შეუწყოს 
მათი მოტივაციისა და ფოკუსის შენარჩუნებას საკუთარ ძალებში დარწმუნებულობის 
გაძლიერებით. მოტივაციური ინტერვიუ ხაზს უსვამს იმას, რომ არ არსებობს ცვლილების 
ერთადერთი „სწორი“ გზა და თუ არჩეული გზა არ ამართლებს, ადამიანს უნარი შესწევს 
მოძებნოს ალტერნატიული. თვითეფექტურობის გაძლიერება მოიცავს კლიენტის მიღწევებს, 
ძლიერ მხარეებზე აქცენტის გაკეთებასა და მსგავსი გამოცდილების მქონე ადამიანების 
წარმატების გაზიარებას. 

მოტივაციური ინტერვიუირების უნარები და სტრატეგიები 

კლიენტში სასურველი ცვლილების მოტივაციის გაღვივებასა და გაძლიერებას მოტივაციური 
ინტერვიუს მეთოდი რიგი ტექნიკების გამოყენებით ცდილობს. ცვლილებაზე საუბარი 
განმარტებულია კლიენტის მიერ ისეთი განაცხადების გაკეთებით, რომელიც მიგვანიშნებს 
კლიენტის ფიქრზე ან სურვილზე  განახორციელოს ცვლილები (Miller & Rollnick, 2002; 
Hohman, 2012). ეს ტექნიკებია:

ღია კითხვები  - ღია კითხვები ეს ის კითხვებია, რომლებზე პასუხიც ვერ იქნება „კი/არა“ 
ან ერთსიტყვიანი მოკლე პასუხი. ღია კითხვების დასმა ადამიანს ეხმარება ჩაუღრმავდეს 
საკითხს. მიუხედავად იმისა, რომ დახურული კითხვების დასმაც მნიშვნელოვანია შეფასების 
პროცესში (მაგ. ინფორმაციის დასაზუსტებლად), ღია კითხვები უკეთეს საფუძველს უქმნის 
კლიენტს გაიაზროს ცვლილების შესაძლებლობა, ხოლო პრაქტიკოსს - გაიგოს კლიენტის 
პერსპექტივა და გამოხატოს ემპათია. ამ მიზეზთა გამო მოტივაციური ინტერვიუირებისას 
ფართოდ გამოიყენება ღია კითხვები.

აფირმაცია - აფირმაცია არის პრაქტიკოსის განაცხადი, რომელიც ხაზს უსვამს კლიენტის 
ძლიერ მხარეებს და ღირსებებს. აფირმაციები ხელს უწყობს რაპორტის დამყარებას, კლიენტის 
მიერ საკუთარი თავის დადებით ჭრილში დანახვას და წამყვანი როლი ენიჭება საკუთარ 
ძალებში დარწმუნებულობის გაღრმავებაში. იმისათვის, რომ აფირმაცია ეფექტური იყოს, იგი 
უნდა იყოს გულწრფელი, ობიექტური და არაგადაჭარბებულად გამოყენებული. აფირმაციის 
გამოყენებამ შესაძლოა კლიენტს დაანახოს, რომ ცვლილების მოხდენა რეალურად არის 
შესაძლებელი. აფირმაცია ხშირად გულისხმობს ქმედების ახლებურად გააზრებას კლიენტის 
დადებითი თვისებების ჭრილში.  

რეფლექსია - რეფლექსიური მოსმენა მოტივაციური ინტერვიუს ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ტექნიკაა. იგი გულისხმობს კლიენტის ნათქვამის პრაქტიკოსის მხრიდან პერიფრაზირებას 
ზოგჯერ კლიენტის ემოციური მდგომარეობის ასახვით. რეფლექსია ორ ძირითად ფუნქციას 



131

ასრულებს - ერთი მხრივ, ყურადღებით მოსმენითა და რეფლექსიური პასუხებით კლიენტი 
გრძნობს, რომ პრაქტიკოსს შეუძლია მისი პრობლემების მისი თვალთახედვიდან დანახვა. 
ხოლო, მეორე მხრივ, რეფლექსიური მოსმენით პრაქტიკოსი გეზს აძლევს კლიენტს, 
გადაჭრას ცვლილებასთან დაკავშირებული ამბივალენტობა. აგრეთვე, რეფლექსიური 
მოსმენა ემსახურება კომუნიკაციის პრობლემების თავიდან აცილებას იმ შემთხვევაში, თუ 
პრაქტიკოსმა არასწორად გაიგო კლიენტის ნათქვამი.

შეჯამება  - შეჯამება რეფლექსიის ცალკეული სახეობაა, რომლის დროსაც პრაქტიკოსი 
კლიენტთან ერთად აჯამებს სესიის მსვლელობას. შეჯამება სასარგებლოა, ვინაიდან იგი 
გულისხმობს საკითხის გაგებისადმი სწრაფვას და აყალიბებს მომავალი ნაბიჯებისკენ 
მზაობას. შეჯამების დროს პრაქტიკოსს საშუალება ეძლევა ხაზი გაუსვას კლიენტის 
ამბივალენტობის ორივე მხარეს და დაეხმაროს მას შეუთავსებლობის დანახვაში. 

მოტივაციური ინტერვიუს გამოყენების პრაქტიკოსი ცდილობს, კლიენტი ცვლილებაზე 
საუბრამდე მიიყვანოს. გარკვეულ წყაროებში ასახული კვლევების თანახმად, ცვლილებაზე 
საუბარი პირდაპირპროპორციულია ამ ცვლილების განხორციელების შესაძლებლობასთან, 
ანუ რაც მეტს ლაპარაკობენ ადამიანები ცვლილების მოხდენაზე, მით მეტია  მათ მიერ ამ 
ცვლილების განხორციელების ალბათობა (Miller & Rollnick, 2010).  არსებობს კონკრეტული 
სტრატეგიები, რომელთა გამოყენებაც ხელს უწყობს კლიენტის მხრიდან ცვლილებაზე 
საუბარს. ეს სტრატეგიებია:

•	 დასვით „გამომწვევი“ კითხვები - დასვით ღია კითხვები, რომლებსაც შეუძლია 
მიგვიყვანოს ცვლილებაზე საუბართან.

•	 წაახალისეთ აწონ-დაწონის პროცესი  - დასვით კითხვები ცვლილების მოხდენისა და 
არმოხდენის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ.

•	 ითხოვეთ დაზუსტებები/განვრცობები - ჩაეკითხეთ დეტალების შესახებ, 
დასვით ისეთი კითხვები, როგორიცაა: „ბოლოს ეს როდის მოხდა?“ „ზუსტად რას 
გულისხმობდით ამაში?“ „მეტი მითხარით ამის შესახებ?“

•	 მიმოიხილეთ წარსული - დასვით კითხვები შესაცვლელი ქცევის აღმოცენებამდელ 
პერიოდზე.

•	 მიმოიხილეთ მომავალი - იკითხეთ, თუ რა შეიძლება მოხდეს ცვლილების 
არარსებობის შემთხვევაში. იკითხეთ, თუ როგორი გინდათ, რომ იყოს თქვენი 
ცხოვრება 5 წელიწადში? დასვით „სასწაულებრივი“ კითხვა - 100%-ით რომ შეძლოთ 
ცვლილების მოხდენა, რა შეიცვლებოდა თქვენს ცხოვრებაში?  სასწაული რომ მოხდეს 
თქვენს ცხოვრებაში, რა შეიცვლება? რაა საჭირო/რისი შეცვლაა საჭირო იმისთვის, 
რომ ეს მოხდეს? ....-ს რომ აღარ გააკეთებთ, როგორ წარმოგიდგენიათ რითი იქნებით 
დაკავებული? რა იქნებოდა იმის უმცირესი მანიშნებელი, რომ ეს ხდება?

•	 შეეხეთ უკიდურესობებს - დასვით ისეთი კითხვები, როგორიცაა: ყველაზე ცუდი 
რა მოხდება, ცვლილება რომ არ განახორციელოთ? ყველაზე კარგი რა მოხდება, 
ცვლილება რომ განახორციელოთ?

•	 დასვით კითხვები ცვლილების შესახებ - ... შეცვლილი ქცევის, მაგ. სიგარეტის მოწევის 
თავის დანებების შემდეგ ზოგჯერ ადამიანები დადებით შედეგებს გრძნობენ თავიანთ 
ცხოვრებაში. თქვენ შემთხვევაში რა იგრძენით? როგორ მიაღწიეთ ამას?

•	 გამოიყენეთ სკალები - იკითხეთ, 10 ბალიან სკალაზე, სადაც 1 შეესაბამება „სრულიად 
უმნიშვნელოს“, ხოლო 10 „უაღრესად მნიშვნელოვანს,“ რამდენად მნიშვნელოვანია 
თქვენთვის ეს ცვლილება? რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ თქვენთვის ეს ცვლილება 
- ...დან  უფრო მაღალ ქულაზე ავიდეს?

•	 გაარკვიეთ კლიენტის ღირებულებები - იკითხეთ, თუ რა  ღირებულებები ამოძრავებს 
ადამიანს და რა უნდა მას ცხოვრებაში. 
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•	 მიჰყევით წინააღმდეგობას - ხაზი გაუსვით ამბივალენტობის უარყოფით მხარეს 
„ალბათ თქვენთვის __________იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ არ გიღირთ ამ 
ცვლილების განხორციელება.“

•	 აქცენტი გააკეთეთ ძლიერ მხარეებზე და დაძლევის უნარებზე - დასვით კითხვები, 
რომლებიც გულისხმობს/ხაზს უსვამს კლიენტის ძლიერ მხარეებსა და ღირსებებს. 
ბოლო დროს ყოფილა შემთხვევა, რომ პრობლემას არ ჰქონია ადგილი? ბოლოს როდის 
იყო, რომ ეს შეძელით (სასურველი ქცევის განხორციელება)? როგორ მოხდა ეს? ასეთი 
კარგი ბიჭი როგორ აღმოჩნდი ამ სიტუაციაში? როგორ მოახერხე ამ ყველაფრის 
დაძლევა? ყველაფერი შეიძლებოდა ბევრად უარესად დასრულებულიყო, რომ არა 
შენ/შენი... (ღირსება/ძლიერი მხარე).                    

მნიშვნელოვანია, რომ ცვლილებაზე საუბრისას პრაქტიკოსის მხრიდან რჩევის გაცემა 
კლიენტის დარწმუნების მცდელობას კი არ წარმოადგენდეს, არამედ შესაძლებლობას, 
სპეციალისტმა გამოხატოს ზრუნვითი და არაგანსჯითი დამოკიდებულება. რჩევის მიცემისას, 
პრაქტიკოსმა, უპირველეს ყოვლისა, ნებართვა უნდა აიღოს კლიენტისგან ალტერნატივის 
შეთავაზების შესახებ და, ამასთანავე, გამოიყენოს აფირმაცია, გააძლიეროს ოპტიმიზმი და 
უპირატესობა მიანიჭოს ადამიანის არჩევანს. თუმცაღა, არჩევანის პატივისცემა შესაძლოა 
რთული იყოს პრაქტიკოსისათვის იმ შემთხვევაში, როდესაც კლიენტი უცვლელობას ირჩევს 
და, გარკვეულ შემთხვევაში, არაეთიკურიც სისხლის სამართლის სფეროში. მიუხედავად ამისა, 
მოტივაციური ინტერვიუირება არ გულისხმობს კლიენტთან კამათს, მის დადანაშაულებას 
და ჩიხში მომწყვდევას, ექსპერტის როლის თამაშს, ცვლილების განხორციელებაზე ზეწოლას, 
კლიენტის პასიურ როლში მოთავსებასა და მზამზარეული რჩევების შეთავაზებას.

მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება კორექციულ სფეროში 

მიუხედავად იმისა, რომ მეთოდი შემუშავებულ იქნა ალკოჰოლიზმისა და 
წამალდამოკიდებულების სფეროში, დღესდღეობით იგი ფართოდ გამოიყენება როგორც 
არასასურველი ქცევის შემცირების, ასევე ჯანსაღი ქცევის გაზრდის მიზნით ისეთ სფეროებში, 
როგორიცაა: ჯანმრთელი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა, ფსიქიკური ჯანმრთელობა, 
კრიმინალური სამართალი, აზარტული თამაშობები და სხვა. მრავალი ავტორის თანახმად 
(Feldstein & Ginsburg, 2006; Chui & Nellis, 2003; Scott, 2008), მოტივაციური ინტერვიუირების 
მეთოდი პერსპექტიულად ითვლება სასჯელაღსრულებით სფეროში და გამოიყენება 
კრიმინალური ქცევის პროსოციალური ქცევით შეცვლისა და რეციდივის შემცირების 
მისაღწევად. ტრადიციულად, სამართლის სფეროში თანამშრომლობითი მიდგომები არ 
გამოიყენებოდა. მილერი და როლნიკი (2002) თვლიან, რომ მიდგომას აქვს პოტენციალი, 
შეამციროს წინააღმდეგობა და გააუმჯობესოს ბენეფიციარებსა (მსჯავრდებულებს/
ბრალდებულებს) და მომსახურე პერსონალს შორის ურთიერთობა. გარდა ამისა, მიდგომის 
მახასიათებლები (ღიაობა, გულწრფელობა და ემპათია) არასრულწლოვნებთან კარგად 
ერწყმის მოზარდის იდენტობისა და დამოუკიდებლობის განვითარების მოთხოვნილებებს 
და, სავარაუდოდ, ხელს უწყობს პიროვნული მომწიფების პროცესს. ზოგადად, სამართლის 
სფეროში მსჯავრდებულთა მოტივაცია პრიორიტეტია რეციდივის შემცირების თვალსაზრისით 
და, შესაბამისად, მოტივაციური ინტერვიუირება თეორიულად რელევანტური მიდგომაა. 
ასევე, არსებობს გარკვეული მტკიცებულება მოტივაციური ინტერვიუირების დადებითი 
ეფექტის შესახებ აღნიშნული პოპულაციის ქცევითი ცვლილების მიღწევაში. 

მიუხედავად მიღწევებისა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში მოტივაციურ 
ინტერვიუირებას არაერთი გამოწვევა ელის. აღნიშნული გამოწვევები მოიცავს იმას, 
რომ ხშირად ბენეფიციარები იძულებით/სასამართლოს გადაწყვეტილების გამო მოდიან 
პრაქტიკოსთან. ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტები შესაძლოა სკეპტიკურად იყვნენ 
განწყობილი და იფიქრონ, რომ პატიმართან მუშაობას აზრი არ აქვს; კორექციული გეგმები 
ხშირად გვკარნახობს თერაპიულ მიზანს; დიდია ცდუნება, ვუკარნახოთ ბენეფიციარს, რა 
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უნდა აკეთოს; სხვა ბენეფიციარებმა, შესაძლოა, გააძლიერონ ანტისოციალური განწყობები 
და ქცევა; ხშირია ბენეფიციარის მხრიდან დანაშაულის ჩადენის უარყოფა (Miller & Rollnick, 
2002).

ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ სამართლის სფეროში მოტივაციური 
ინტერვიუირების დანერგვა გულისხმობს სერიოზულ ცვლილებებს ყველა დონეზე. როგორც 
მილერი და როლნიკი (2002) ამბობენ: „...სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროს 
პერსონალის მომზადება მოტივაციურ ინტერვიუირებაში არ შეიძლება გაკეთდეს სანახევროდ 
ან მწირი რესურსებით და ვერც კულტურული ცვლილება ვერ მოხდება ერთ დღეში. 
სხვა წარმატებული ინტერვენციების მსგავსად მისი დანერგვა მოითხოვს ორგანიზაციის 
ყველა დონის მენეჯმენტისგან (მათ შორის, ყველაზე ზედა) მხარდაჭერასა და პრაქტიკაში 
გატარებას. მოტივაციური ინტერვიუირების სისხლის სამართლის სფეროში დანერგვას, 
ხშირ შემთხვევაში, დასჭირდება კორპორაციული ხედვის სერიოზული ცვლილება - 
ძალისმიერი კონტროლიდან გადასვლა მსჯავრდებულთა მიმართ პატივისცემით მოპყრობის 
ფილოსოფიაზე.“ (გვ.335)
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თავი 13  

სამართალდამრღვევებთან მუშაობის მეთოდები (3)

შორენა საძაგლიშვილი, MSW, PhD,
ასოცირებული პროფესორი სოციალური მუშაობის მიმართულებით, 
სოციალური მუშაობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, დამფუძნებელი

რისკის წარმოქმნა ............................................................................................................................... 135

შეფასება: შემთხვევაზე მუშაობის საფუძველი ............................................................... 136

საჭიროებები: კრიმინოგენული და არაკრიმინოგენული ............................................. 138

„რისკი - საჭიროება - რეაგირება“ მოდელი       
(Risk-need-responsivity model – The RNR model) .............................................................. 139

„რისკი - საჭიროება - რეაგირება“  მოდელის შეზღუდვები და ძლიერი მხარეები ..... 143

რისკის წარმოქმნა 

დიდი ბრიტანეთის მართლმსაჯულების სისტემაში რისკის წარმოქმნა უკავშირდება ორ 
მოვლენას: ,,საზოგადოებრივი დაცვის“ გეგმის გამოჩენა მართლმსაჯულების სისტემაში და, 
ამის პარალელურად, ,,რა მუშაობს“ ცოდნის გაჩენა განმეორებითი დანაშაულის შემცირებაში. 
1990 წლიდან საკანონმდებლო დადგენილებამ გამოკვეთა განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის 
სამართალდამრღვევები, კერძოდ, სქესობრივი დანაშაულებისთვის  მსჯავრდებული 
სამართალდამრღვევები და, ასევე, სერიოზული ძალადობრივი დანაშაულის ჩამდენები. 
სამართალდამრღვევთა ეს განსაკუთრებული კატეგორია მოითხოვდა კონტროლის 
და/ან მეთვალყურეობის გაზრდილ დონეებს (Kemshall, 2001; Maguire et al, 2001). ამ 
საკანონმდებლო დადგენილებამ ახალი პასუხისმგებლობები დააკისრა მართლმსაჯულების 
სისტემის სააგენტოებს იმ თვალსაზრისით, რომ მათ დაევალათ მაღალი ზიანის რისკის 
მქონე სამართალდამრღვევების იდენტიფიცირება და მართვა. მაგალითად, საჭირო გახდა 
მაღალი ზიანის რისკის მქონედ შეფასებული ყველა სამართალდამრღვევის ცენტრალური 
რეგისტრაცია ყველა შესაძლო მომსახურებაში. ფიქრობდნენ, რომ ეს ადამიანები  
საზოგადოებისათვის განსაკუთრებით პოტენციური საფრთხის შემცველები იყვნენ და 
საჭირო იყო მათ მიმართ სპეციალური ზომების გატარება. კერძოდ, პოტენციურად საშიში 
სამართალდამრღვევების ზედამხედველობა უფრო მეტად პრიორიტიზირებული გახდა, 
ვიდრე სხვა კატეგორიის პატიმრების ზედამხედველობა; საჭირო გახდა უწყებათაშორისი 
(მრავალუწყებრივი) უსაფრთხოების დაცვის კომიტეტების ჩამოყალიბება, სადაც პრობაციის 
სერვისები  წამყვან როლს შეასრულებდნენ; ამ უწყებათაშორისი კომიტეტების დაარსება 
და მოქმედებები სახელმწიფო დონეზე განისაზღვრა; კანონი მოითხოვდა პოლიციისა 
და პრობაციის სერვისების მიერ მაღალი ზიანის რისკის შემცველი პატიმრის ერთობლივ 
შეფასებას, მისი შემთხვევის ერთობლივ მართვას და ა.შ. 

ზემოთ აღნიშნული აშკარად ფოკუსირდება სამართალდამრღვევის რისკის ერთ 
განზომილებაზე. კერძოდ, ეს არის სერიოზული ზიანის რისკი. შესაბამისად, ,,რისკის 
მართვის“ ცნება პირველად შემოვიდა პრობაციის პრაქტიკაში, რათა საშიშროების აღქმულ 
დონეებზე მომხდარიყო რეაგირება. ამრიგად, აქტუალური გახდა მართლმსაჯულების 
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სისტემის მომსახურებების ახალი როლი - ,,საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვა“. 
იმავდროულად, ,,რა მუშაობს“ კვლევა კონცენტრირდებოდა პრობაციის რეაბილიტაციის 
ეფექტებზე, რომლებმაც მთავარი როლი შეასრულა რისკის შეფასების სხვა განზომილების 
გამოვლენაში (McGuire &Priestley, 1995; Vanstone, 2000; Robinson, 2001, 2010). კერძოდ, ,,რა 
მუშაობს“ კვლევამ წინ წამოსწია რისკის კლასიფიკაციის პრინციპი. რისკი ამ კონტექსტში 
განიხილებოდა, როგორც დანაშაულის განმეორების ალბათობა და არა როგორც, ზიანის 
რისკი. კანადური კვლევების მიხედვით, კოგნიტურ-ბიჰევიორალური პროგრამები 
ყველაზე ეფექტური იყო მაღალი რისკის მქონე სამართალდამრღვევებისათვის, თუმცა 
დაბალი რისკის მქონე პატიმრებისათვის მსგავსი ინტენსიური პროგრამების შეთავაზებას  
უარყოფითი შედეგი ჰქონდა (Andrews, Bonta and Hoge, 1990). ამრიგად, სარეაბილიტაციო 
მომსახურების ეფექტის მაქსიმალიზაციისათვის მნიშვნელოვანია სამართალდამრღვევის 
რისკის დონის და სერვისის, ინტერვენციის ინტენსივობის შეთანხმება. კერძოდ, დაბალი 
რისკის სამართალდამრღვევებმა უნდა მიიღონ მინიმალური ინტერვენცია, ხოლო მაღალი 
რისკის ინდივიდებმა კი - ინტენსიური მომსახურებები (McGuire & Priestley, 1995).  1990 
წლის ბოლოსათვის, მართლმსაჯულების სისტემაში სამართალდამრღვევის რისკის შეფასება 
მთავარ ამოცანად იქცა. შესაბამისად, რისკის შეფასება აერთიანებდა ორივეს: ზიანის რისკს 
და, იმავდროულად, განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რისკს. რისკის შეფასება ყველა 
ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი სამართალდამრღვევისათვის რეგულარული მოთხოვნა 
გახდა.

კემშალი (Kemshall 1998) განმარტავს, რომ რისკის შეფასება არ არის ზუსტი მეცნიერება, 
რადგანაც იგი მიზნად ისახავს ,,წინასწარ უცნობი“ მომავალი ქცევის წინასწარმეტყველებას. 
ამ მხრივ, რისკის შეფასების ინსტრუმენტს აქვს თავისი შეზღუდვები და მხოლოდ იმდენად 
არის ობიექტური, რამდენადაც ეს შესაძლებელია (Carson, 1996, Kemshall, 1998). 

შეფასება: შემთხვევაზე მუშაობის საფუძველი

1990 წლიდან დღემდე ინგლისსა და უელსში მართლმსაჯულების პრაქტიკა მიისწრაფვის 
იმისკენ, რომ შეფასებასა და ინტერვენციას შორის არსებული დაშორება ამოავსოს 
და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომების გამოყენებით  უზრუნველყოს 
ზედამხედველობა (Burnett et al, 2007).  ზედამხედველობის ამ მეტად სტრუქტურირებული 
მიდგომის მთავარი ელემენტია ფორმალური შეფასების ინსტრუმენტების გამოყენება, რათა 
აქცენტი გაკეთდეს ზედამხედველობის უფლებრივ ასპექტებზე. ეს ინსტრუმენტები შეიქმნა, 
რათა შეფასება გამხდარიყო სტრუქტურირებული, უფრო მეტად დახმარებოდა პროფესიულ 
მსჯელობას. შეფასების ინსტრუმენტები მუდმივად იხვეწება. მისი განვითარების 
ისტორია შეიძლება დახასიათდეს, როგორც მოგზაურობა ინდივიდუალიზებული 
კლინიკური მიდგომიდან ობიექტურ, სტატისტიკურ, უფრო ფორმალიზებულ რისკის 
ინსტრუმენტებამდე(რომლებიც იძლევა განმეორებითი დანაშაულის (რეციდივის) რისკის 
ალბათობის დაგროვებით ქულებს) და უფრო უახლეს, სტრუქტურირებულ, პროფესიულ 
მსჯელობაზე დაფუძნებულ ინსტრუმენტებამდე, რომლებიც შეიცავს რისკებს, საჭიროებებსა 
და სიძლიერეებს, რაც ქმნის  ინდივიდუალიზებულ და, იმავდროულად, უფრო ჰოლისტურ 
შეფასებებს (Kemshall, 2010). ქვემოთ, მოკლედ არის აღწერილი რისკის, საჭიროებისა და  
რეაგირების შეფასების ინსტრუმენტების განვითარების ისტორია.  

პირველი თობის შეფასების ინსტრუმენტი ეფუძნებოდა პრობაციის ოფიცრის, ციხის  ან 
კლინიკური პერსონალის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი და სოციალური მუშაკი) პროფესიულ 
განსჯას, რომელსაც ისინი რუტინულად აწარმოებდნენ.  მაგალითად,  მსჯელობდნენ 
გაზრდილ უსაფრთხოებაზე და ზედამხედველობაზე იმ სამართალდამრღვევებისათვის, 
რომელთაც ჰქონდათ განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის მაღალი ალბათობა. ამიტომ 
პირველი თაობის შეფასების ინსტრუმენტი არის არსებითად სტრუქტურირებული 
კლინიკური მიდგომა. „კლინიკური“ შეფასების ცნება წარმოიქმნა  ერთი-ერთ შემთხვევაზე   
მუშაობის ტრადიციიდან  სამედიცინო, სოციალური მუშაობისა და პრობაციის კონტექსტებში. 
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იგი ეფუძნება პრაქტიკოსის გამოცდილებას, ინტერვიუს ჩატარებისა და დაკვირვების უნარ-
ჩვევებს (Robinson, 2010). 1970 წლის დასაწყისიდან აღიარებულია, რომ რისკის შეფასება უნდა 
ეფუძნებოდეს უფრო მეტად სტატისტიკურ, მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ მეცნიერებას 
და არა უბრალოდ პროფესიულ განსჯას. 

მეორე თაობის ინსტრუმენტები (ე.წ. სტატისტიკური რისკის შეფასების ინსტრუმენტები) 
განიხილავს სამართალდამრღვევის ინდივიდუალურ ასპექტებს (მაგ., ნივთიერებაზე 
დამოკიდებულების ისტორიას, კრიმინალური წარსულის ისტორიას და ა.შ.), რომლებიც, 
როგორც წესი, განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რისკის გაზრდას უწყობს ხელს. 
ამ ასპექტებს ანიჭებენ რაოდენობრივ ქულებს. რაც უფრო მაღალია ქულა, მით უფრო 
მაღალია იმის რისკი, რომ ამ მახასიათებლების მქონე სამართალდამრღვევი ჩაიდენს 
განმეორებით დანაშაულს. გაერთიანებული სამეფოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო 
„სამართალდამრღვევთა ჯგუფში ხელახალი დანაშაულის საზომის“ – OGRS-ის გამოყენება, 
რომელიც Window-ზე დაფუძნებული კომპიუტერული პროგრამაა, რომლის გამოყენებაც 
შეუძლია პრობაციის პერსონალს (Home Office, 1996; Copas& Marshall, 1998; Taylor, 1999). 
OGRS ეფუძნება სამართალდამრღვევთა დიდი შერჩევითი ერთობლიობის დემოგრაფიულ  
მახასიათებლებს, დანაშულის ისტორიებს და შექმნილია 17 წელზე ზემოთ ასაკის ქალი და 
მამაკაცი სამართალდამრღვევთათვის. ეს ინსტრუმენტები იძლევა ერთი ან მეტი რეციდივის 
ალბათობის შეფასებას გათავისუფლებიდან 2 წლის განმავლობაში, ან საზოგადოებრივი 
სასჯელის დასაწყისიდან. OGRS-ის კრიტიკული ცვლადები რეციდივის სტატისტიკური 
ალბათობის გამოსათვლელად არის შემდეგი: ასაკი; სქესი; დანაშაული; საპატიმრო სასჯელის 
რაოდენობა 21 წლამდე; ზოგადად ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობა და პირველი 
დანაშულის ჩადენის ასაკი. 

ცნობილია სტატისტიკური რისკის შეფასების სკალები, რომლებიც დღესაც გამოიყენება. 
კერძოდ, „ჩუმი ფაქტორის შეფასება“ (Salient Factor Score),  რომელიც შეიქმნა ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში  (Hoffman & Beck, 1974) და „სტატისტიკური მონაცემი რეციდივის 
მაჩვენებელზე“ (the Statistical Information on Recidivism scale), რომელიც განვითარდა კანადის 
სასჯელაღსრულების სამსახურის მიერ (Nuffield, 1982). კვლევის ანგარიშები განმეორებითად 
აჩვენებდა, რომ სტატისტიკური ინსტრუმენტები ადამიანის ქცევის უფრო უკეთ 
წინასწარმეტყველებას ახდენდა, ვიდრე კლინიკურ ან პროფესიულ განსჯაზე დაფუძნებული 
ინსტრუმენტები (Andrews, Bonta&Wormith, 2006, Grove et al, 2000).  მეორე თაობის შეფასების 
ინსტრუმენტებს შეუძლია სანდო განსხვავების გაკეთება დაბალი რისკისა და მაღალი რისკის 
სამართალდამრღვევებს შორის. თუმცა, მათ აქვთ გარკვეული შეზღუდვები: (1) ისინი არიან 
ათეორეტიკულები. ინსტრუმენტის ცალკეული ასპექტები შერჩეულია იმ მიზეზით, რომ 
ისინი ადვილად მისაწვდომია და დაკავშირებულია რეციდივთან; (2) მეორე თაობის სკალები 
არ ითვალისწინებს სამართალდამრღვევის უკეთესობისკენ ცვლილებას. კრიმინალური 
ისტორია და სხვა ფაქტორები განხილულია, როგორც სტატიკური რისკის ფაქტორები; (3) 
სტატისტიკური წინასწარმეტყველება განკუთვნილია დამანაშავეთა ამ მახასიათებლების 
მქონე პოპულაციისთვის და არ შეუძლია ინდივიდუალური განმეორებითი დანაშაულის 
ქცევის წინასწარმეტყველება. ამრიგად, ეს მონაცემები  შემფასებელმა ინდივიდუალურ 
პროფესიონალთან ერთად ან კლინიკურ შეფასებასთან ერთად უნდა გამოიყენოს. 
სწორედ ეს განსაზღვრავს, ინდივიდი რამდენად ტიპურია იმ პოპულაციისთვის, რომლის 
წინასწარმეტყველებაც ხდება და შემფასებელს აჩვენებს, რომ სახეზეა სწორედ ის ფაქტორები, 
რომლებიც იწვევს ან ხელს უწყობს განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის ალბათობას. უფრო 
გვიანდელი თაობის ინსტრუმენტები უკვე ინდივიდუალური შეფასების საშუალებას იძლევა, 
რადგან მასში წარმოდგენილია ე.წ. დინამიკური ფაქტორებიც. 

მესამე თაობის ინსტრუმენტები განვითარდა მეორე თაობის რისკის შეფასების შეზღუდვების 
საპასუხოდ 1970-იანი წლების ბოლოს და 1980-იანი წლების დასაწყისში. მესამე თაობის 
ინსტრუმენტებში კრიმინალურ ისტორიასთან და სხვა სტატიკურ ასპექტებთან ერთად, 
როგორიცაა წარსულში ნივთიერებაზე დამოკიდებულება და ა.შ. გაერთიანებულია 
დინამიკური რისკფაქტორებიც (Bonta&Wormith, 2007). კერძოდ, დინამიკური 
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რისკფაქტორები ახდენს სამართალდამრღვევის მიმდინარე და მუდმივად ცვალებადი 
სიტუაციის გამოკვლევას (დასაქმების ამჟამინდელი სტატუსი, სამართალდამრღვევი 
მეგობრები, ოჯახური ურთიერთობები და ა.შ.). მესამე თაობის რისკის ინსტრუმენტები 
განხილულია, როგორც  „რისკი- საჭიროების“ ინსტრუმენტები და ზოგიერთი მათგანი, ასევე, 
დაფუძნებულია გარკვეულ თეორიაზე (მაგ.,,the Level of Service Inventory-Revised“; Andrews 
&Bonta, 1995). მესამე თაობის რისკის ინსტრუმენტები კორექციული დაწესებულებების 
პერსონალს აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ სამართალდამრღვევის რა საჭიროება 
უნდა იყოს გათვალისწინებული ინტერვენციის დროს. არსებობს მტკიცებულება, რომ 
რისკი - საჭიროების ინსტრუმენტებში დინამიკური ფაქტორებიდან წარმოქმნილ ქულებში 
მნიშვნელოვანი ცვლილებები უკავშირდება დანაშაულის განმეორებაში ცვლილებებს 
(Anderws& Robinson, 1984; Arnold, 2007; Motiuk, Bonta& Andrews, 1990; Raynor, 2007; Raynor  
et al, 2000). უფრო მეტიც, ისინი პროგრამებისა და ზედამხედველობის სტრატეგიების 
ეფექტურობის მონიტორინგის შესაძლებლობასაც გვთავაზობს. 

მეოთხე თაობის ინსტრუმენტები შემოვიდა 2000 წლიდან და ისინი აერთიანებს სისტემატურ 
ინტერვენციას და მონიტორინგს სამართალდამრღვევის უფრო გაფართოებული რისკების 
არეალის შეფასებასთან და, ასევე, სხვა პიროვნულ ფაქტორებთან, რომლებიც მნიშვნელოვანია 
რეაბილიტაციისათვის (Andrews, Bonta&Wormith, 2006). მეოთხე თობის შეფასების 
ინსტრუმენტების ნიმუშია „the Level of Service/Case Management Inventory“ (LS/CMI; Andrews, 
Bonta, Wormith, 2004). LS/CMI-ის პირველადი მიზნებია შეფასებისა და შემთხვევის მართვის 
ინტეგრაციის ხელშეწყობა და სპეციფიკური რისკი/საჭიროების კრიტერიუმის შემოღება 
ინდივიდუალური შეფასების დახვეწისათვის  (Bontaand Wormith. 2007). ამ თვალსაზრისით, 
რისკის წინასწარმეტყველებამ რაღაც ხარისხით გადაინაცვლა მეორე ადგილზე, ხოლო 
უფრო აქტუალური გახდა შემთხვევის მართვის ინსტრუმენტის განვითარება და 
შეფასების ტექნიკების დახვეწა, რათა შესაძლებელი გამხდარიყო სამართალდამრღვევის 
ინტერვენციასთან მორგება. 

ბონტა და ენდრიუ (Bonta and Andrews 2007) გვთავაზობენ სამართალდამრღვევის შეფასებისა 
და რეაბილიტაციის რისკი-საჭიროება- რეაგირების მოდელს, რომელიც ამდიდრებს მესამე და 
მეოთხე თაობის რისკის შეფასების ინსტრუმენტებს და ხდის მათ უფრო განხორციელებადს 
და მიღწევადს. ქვემოთ  რისკი-საჭიროება-რეაგირების მოდელი უფრო დეტალურადაა 
განხილული. 

საჭიროებები: კრიმინოგენული და არაკრიმინოგენული

საჭიროების პრინციპი ასხვავებს კრიმინოგენულ და არაკრიმინოგენულ საჭიროებებს 
(Bonta& Andrews, 2010). სამართალდამრღვევებს აქვთ უამრავი საჭიროება, მაგრამ მხოლოდ 
ზოგიერთი მათგანი უკავშირდება ფუნქციონალურად  კრიმინალურ ქცევას. 1990 წლებში „რა 
მუშაობს“ კვლევამ იდენტიფიკაცია გაუკეთა მთელ რიგ არასტატიკურ ფაქტორებს, რომლებიც 
ქმნიდა სამართალდამრღვევთა ცხოვრებისეულ სტილსა და მახასიათებლებს, რაც შესაძლოა  
სამართალდამრღვევის ქცევას უკავშირდებოდეს (Andrews, et al., Andrews &Bonta, 1994, 1995). 
ეს ფაქტორები ცნობილია, როგორც დინამიკური ფაქტორები ან კრიმინოგენული ფაქტორები, 
რომლებიც, რეალურად, რისკის წინასწარმეტყველია. კრიმინოგენული საჭიროების შეცვლით 
შესაძლებელია კრიმინალური ქცევის  ჩადენის ალბათობის შეცვლა (Bonta, 1996).

კრიმინოგენული საჭიროების შეფასებას მივყავართ რისკის უფრო ინდივიდუალიზებულ 
შეფასებამდე, რომელსაც შეუძლია სამართალდამრღვევის ცხოვრების ისეთი ასპექტების 
მითითება, როგორიცაა: მისი საცხოვრებელი, დასაქმების სტატუსი, ნარკოტიკების ან 
ალკოჰოლის მოხმარება ან დამოკიდებულებები. თუ ინტერვენცია წარიმართება ამ 
დინამიკური რისკის ფაქტორების შემცირებაზე, მაშინ ეს შეამცირებს მის მიერ დანაშაულის 
განმეორების რისკს. ზოგიერთი ავტორი ამ დინამიკურ რისკფაქტორებს მოიხსენებს, როგორც 
„სოციალურ“ რისკფაქტორებს (Robinson, 2010). 
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კრიმინოგენული საჭიროება  რეაბილიტაციის პროგრამის ე.წ. შუალედურ სამიზნედ 
განიხილება (ზოგად მიზნებსა და შემთხვევის სპეციფიკურ ფაქტორებს შორის) და  
რეაბილიტაციის პროგრამის შედეგებში სპეციფიკური ცვლილებები მომავალში შესაძლო 
რეციდივის შემთხვევების ცვლილებებში აისახება (Bonta& Andrews, 2010).

„რისკი - საჭიროება - რეაგირება“ მოდელი 
(Risk-need-responsivity model – The RNR model) 

რისკი-საჭიროება-რეაგირება (RNR) მოდელი არის ყველაზე გავლენიანი მოდელი, რომელიც 
გამოიყენება სამართალდამრღვევის შეფასების და რეაბილიტაციის სახელმძღვანელოდ. 
პირველად ეს მოდელი შეიქმნა ენდრიუს, ბონტასა და ჰოგის (Andrews, Bonta and Hoge) მიერ 
1990 წელს, ხოლო შემდგომ მოხდა ამ მოდელის გადამუშავება პიროვნების და სოციალური 
დასწავლის თეორიის ჩარჩოებში (Andrews&Bonta, 2010). რისკი-საჭიროება-რეაგირება 
მოდელის პრინციპები ეფუძნება ფსიქოლოგიურ თეორიას, ქცევის შეცვლის ყველაზე 
ეფექტურ ტექნიკებს, ორგანიზაციისა და მომსახურე პერსონალის  მახასიათებლებს, რაც 
შესაძლებელს გახდის სამართალდამრღვევის ქცევის მაქსიმალურ ცვლილებას. თეორიის 
ზოგადი პიროვნული ასპექტი უფრო სიღრმისეულად არის განხილული, ვიდრე უბრალოდ 
სამართალდამრღვევისთვის ანტისოციალური პიროვნული აშლილობის ან ფსიქოპათიის 
დიაგნოზის იარლიყის მიწერა  და მოიცავს ისეთ პიროვნულ ფაქტორებს, რომლებიც 
კრიმინოგენულ საჭიროებას წარმოადგენს (მაგ., იმპულსურობა, მე-დაკავშირებულობა) 
და კიდევ - რეაგირების ფაქტორებს (მაგ.,  აღგზნება, აღელვება). თეორიის კოგნიტური 
ასპექტი მოიცავს თვითგაცნობიერებულ და ავტომატურ  თვითრეგულაციებს და ხაზს 
უსვამს კრიმინალური ქცევის გამომწვევი პროკრიმინალური დამოკიდებულებების,  
ღირებულებებისა და რწმენების მნიშვნელობას.  თეორიის სოციალური დასწავლის 
ასპექტი ხაზს უსვამს სწავლის მნიშვნელობას მეგობრების, ოჯახის, სკოლის, მუშაობისა 
და თავისუფალი დროის სოციალურ კონტექსტში. კრიმინალური, პროსოციალური ქცევის 
ჯილდოებისა და ღირებულებების ამ სოციალურ კონტექსტებში შეფასება და, ამასთან 
ერთად, ზოგიერთ ქცევასთან ასოცირებული ავტომატური ჯილდოებისა და ღირებულებების 
(მაგ. ნივთიერების მოხმარება) შეფასება უზრუნველყოფს კრიმინოგენული საჭიროებისა 
და სიძლიერის  კარგად სტრუქტურირებულ გამოკვლევას. ე. წ. „ცენტრალური რვის“ 
შეფასება შემდგომში იძლევა ეფექტური ინტერვენციის დაგეგმვის შესაძლებლობას, სადაც 
აქცენტი გაკეთებულია უშუალოდ კრიმინალურ ქცევასთან გადაჯაჭვულ რისკფაქტორებზე 
მიმართულ სერვისებზე (Andrews &Bonta, 2006, Andrews et al., 2006 ).

„რისკი- საჭიროება - რეაგირება“  მოდელს აქვს 17 პრინციპი.  1-დან 4-მდე პრინციპები 
ზემდგომი პრინციპების სახით არის ცნობილი (პრინციპი 1 - ხაზს უსვამს ადამიანებისადმი 
პატივისცემას, მე-2 პრინციპი ხაზს უსვამს პიროვნების და კოგნიტური სოციალური დასწავლის 
მიდგომას, მე-3 პრინციპი ხაზს უსვამს ადამიანური სერვისების როლს მართლმსაჯულების 
კონტექსტში, მე-4 პრინციპი აფართოებს მოდელს მართლმსაჯულების სააგენტოების გარეთ და 
ახალისებს სხვა სააგენტოებს - ჯანდაცვის, სოციალურ სერვისებს, სკოლებს, ახალგაზრდულ 
და ოჯახურ სერვისებს ჩაერთონ დანაშაულის და ვიქტიმიზაციის შემცირების ძალისხმევაში). 
ზემდგომი პრინციპები აღწერენ ამ მოდელის ზოგად ღირებულებებს, მაგალითად, 5-დან 
11-მდე პრინციპები  ამ მოდელის ძირითად ღირებულებებს გამოხატავს. მე-5 პრინციპის - 
რისკის პრინციპის - მიხედვით სამართალდამრღვევის რეციდივიზმი შეიძლება შემცირდეს 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სამართალდამრღვევის გამოსწორებაზე მიმართული სერვისები 
დანაშაულის განმეორების რისკის პროპორციულია. კერძოდ, ინტენსიური სარეაბილიტაციო 
სერვისები  შეთავაზებულ უნდა იქნეს მაღალი და საშუალო რისკის შემთხვევებისათვის, 
ხოლო დაბალი რისკის შემთხვევების დროს  შეთავაზებულ უნდა იქნეს მინიმალური 
სარეაბილიტაციო სერვისები, რადგანაც კვლევები ადასტურებს, რომ დაბალი რისკის 
შემთხვევებს აქვს რეციდივის დაბალი ალბათობა ამ სერვისების არარსებობის შემთხვევაში. 

მე-6 პრინციპი ცნობილია საჭიროების პრინციპის სახით,რომლის მიხედვით ხდება 
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კრიმინოგენული და არაკრიმინოგენული საჭიროებების ერთმანეთისაგან განსხვავება. 
კრიმინოგენული საჭიროება შეჯამებულია კრიმინალური ქცევის ძირითადი გამომწვევი 
ფაქტორების (ე.წ. პრედიქტორების) ქვეშ. სულ რვა ცენტრალური რისკი/საჭიროების 
ფაქტორი არის გამოყოფილი, რომელიც ცნობილია „ცენტრალური რვის“ სახელწოდებით 
(Anderws&Bonta, 2006; Andrews et al., 2006).  

პირველ ცხრილში მოცემულია  რისკი-საჭიროების მთავარი ფაქტორების - კრიმინოგენული 
საჭიროების შეჯამება და, ასევე, არაკრიმინოგენული საჭიროებაც, რომელიც 
ინტერვენციისთვის ნაკლებად ეფექტური სამიზნე შეიძლება გახდეს.  „ცენტრალური რვის“  
შიგნით მოცემულია შვიდი მთავარი რისკი/საჭიროების ფაქტორი და, ასევე, მათი შესატყვისი 
ინტერვენციებიც. მერვე ფაქტორი არის კრიმინალური ისტორია, რომელიც სტატიკური 
ფაქტორია, დანარჩენი შვიდი ფაქტორი კი  დინამიკურია. 

ცხრილი 1. შვიდი მთავარი რისკი/საჭიროების ფაქტორი სხვა უფრო ნაკლები რისკი/
საჭიროების ფაქტორებთან ერთად. 

რისკების/საჭიროების შვიდი 
ძირითადი ფაქტორი

ინდიკატორები ინტერვენციის მიზნები

ანტისოციალური პიროვნული 
მახასიათებლები

იმპულსურობა, 
თავგადასავლებისა 
და სიამოვნების 
ძიება, აგრესიულობა/
გამაღიზიანებლობა

პიროვნული უნარების 
განვითარება, სიბრაზის მართვა

პროკრიმინალური 
დამოკიდებულებები

დანაშაულის 
რაციონალიზება, ნეგატიური 
დამოკიდებულებები კანონთან 
მიმართებაში

საპირისპირო რაციონალიზება 
პროსოციალურ 
დამოკიდებულებებთან 
მიმართებაში; პროსოციალური 
დამოკიდებულებების 
განვითარება

სამართალდამრღვევის 
სოციალური მხარდაჭერა

კრიმინალი მეგობრების ყოლა, 
პროსოციალური მეგობრებისგან 
იზოლირება

პროკრიმინალური მეგობრების 
ჩანაცვლება პროსოციალურით

ნივთიერების მოხმარება ალკოჰოლის/ნარკოტიკის 
მოხმარება

ნივთიერების მოხმარების 
შემცირება, ალტერნატიული 
აქტივობების გაზრდა

ოჯახური ურთიერთობები მწირი ოჯახური 
ურთიერთობები, 
ბენეფიციარის, როგორც 
მშობლის ყურადღებისა და 
დისციპლინის ნაკლებობა

მშობლის უნარ-ჩვევების 
განვითარება, ზრუნვისა და 
მოვლის გაზრდა

განათლება/სამუშაო მიღწევების დაბალი დონე სამუშაო/სასწავლო უნარების 
განვითარება

პიროვნებათაშორისი 
ურთიერთობების სწავლება

პროსოციალური რეკრეაციული 
აქტივობები

პროსოციალურ/რეკრეაციულ 
აქტივობებში ჩართულობის 
ნაკლებობა

პროსოციალურ/რეკრეაციულ 
აქტივობებში ჩართულობის 
ხელშეწყობა
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არაკრიმინოგენული საჭიროება ინდიკატორები

თვითშეფასება თვითშეფასების, თვითღირებულების დაბალი დონე 

პიროვნული დისტრესი შფოთვის მაღალი დონე

ფსიქიკური აშლილობები შიზოფრენია, მანიაკალური დეპრესია 

ფიზიკური ჯანმრთელობა  ფიზიკური დეფორმაცია, კვების ნაკლოვანება 

მე-7 პრინციპის მიხედვით, მაღალი რისკის სამართალდამრღვევებს ექნებათ უფრო მეტი 
კრიმინოგენული საჭიროება, რაც, თავისთავად, გულისხმობს იმას, რომ მათთვის საჭიროა 
უფრო ექსტენსიური, მომცველობითი, მეტი სერვისების მიწოდება.  

მე-8 პრინციპი, ე.წ. ზოგადი რეაგირების პრინციპი,  ყურადღებას ამახვილებს სოციალური 
დასწავლის სტრატეგიების შერჩევაზე.  ზოგიერთი ავტორი მიუთითებს, რომ თერაპიული 
ურთიერთობის ხარისხი და კლიენტ-თერაპევტის ალიანსი უფრო მნიშვნელოვანია, 
ვიდრე კოგნიტურ ბიჰევიორალური ინტერვენციის ფაქტორები(Ahn & Wampold, 2001; 
Wampold, 2007). თუმცა, ზოგადი რეაგირების პრინციპი არ უარყოფს თერაპიული 
ურთიერთობის მნიშვნელობას და უფრო მეტიც, მას ამატებს სტრუქტურირებულ, კოგნიტურ 
ბიჰევიორალურ ინტერვენციას, რომელიც  აუცილებელია ეფექტური კორექციისათვის.  
კოგნიტურ-სოციალური დასწავლის ინტერვენციები  ყველაზე ეფექტურია ახალი ქცევების 
სწავლისათვის. ეფექტური კოგნიტური სოციალური დასწავლის სტრატეგიები ოპერირებენ 
შემდეგი პრინციპების მიხედვით: (1) ურთიერთობის პრინციპი (თბილი, პატივსაცემი და 
კლიენტთან თანამშრომლობითი სამუშაო ალიანსი) და (2) სტრუქტურირების პრინციპი 
(პროსოციალური მიმართულებით ცვლილების ხელშეწყობა შესაბამისი მოდელირებით, 
განმტკიცებით, პრობლემის გადაჭრით და ა.შ.). 

მე-9 პრინციპი, სპეციფიკური პასუხისმგებლობა, ფოკუსირდება ინდივიდუალური 
მიდგომების გამოყენების მნიშვნელობაზე, კერძოდ, ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა: 
სამართალდამრღვევის ძლიერი მხარეები, უნარი (სწავლის სირთულეები, ინტელექტი), 
მოტივაცია, სოციალურ-ეკონომიური ფაქტორები (სიღარიბე, კულტურა), პიროვნული 
ფაქტორები (შფოთვა, ფსიქიკური აშლილობა) და ისეთი ბიოლოგიური ცვლადები, 
როგორიცაა: გენდერი, რასა და ასაკი. ეს პრინციპი აუცილებელია სიძლიერეზე დაფუძნებული, 
კლიენტზე ორიენტირებული ინტერვენციის გამოყენებისათვის. ამ პრინციპის არსი ის არის, 
რომ ეფექტური რეაბილიტაცია შესაძლოა განხორციელდეს სწავლის ხელშემწყობ პიროვნულ 
ფაქტორებზე ყურადღების მიქცევით. მაგალითად, განსხვავებული სწავლების მეთოდები 
უნდა გამოიყენონ იმ ადამიანებისათვის, ვინც სწავლობს მხედველობით და სმენით.  პირველ 
რიგში, სერვისის მიმწოდებელი უნდა დაინტერესდეს ინდივიდის შფოთვის დონით და 
ფსიქიკური აშლილობით, იმისათვის, რომ შემდგომ ეს ადამიანი ჩართოს პროგრამაში, 
რომელიც უშუალოდ კრიმინოგენულ საჭიროებაზეა მორგებული. თუ სამართალდამრღვევს 
აქვს შეზღუდული ვერბალური უნარ-ჩვევები და კონკრეტული აზროვნების სტილი, მაშინ 
პროგრამა უნდა კონცენტრირდეს კონკრეტულ ცნებებსა და უფრო მეტ პრაქტიკაზე, ვიდრე 
საუბარსა და აბსტრაქტულ ცნებებზე, თეორიულ აზროვნებაზე და ა.შ. ასევე, კულტურული 
უმცირესობები და ქალები უნდა ჩაერთონ ინდივიდუალურ და სპეციფიკურ სარეაბილიტაციო 
პროგრამებში, რომლებიც ითვალისწინებს იმ ფაქტორებს, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს მათი 
ნაკლები მონაწილეობა და ჩართულობა ამ სერვისებში (მაგ. ქალისთვის მნიშვნელოვანია, 
რომ მას ჰყავდეს ბავშვის დამტოვებელი და ადამიანი, რომელიც მიხედავს საოჯახო საქმეებს, 
აბორიგენი სამართალდამრღვევისთვის შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს სპირიტუალური 
ცერემონიები, პატივსაცემი თემის მეთაურების ჩართვა კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ 
მიდგომებთან ერთად და ა.შ.).
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პრინციპი 10  გულისხმობს ძლიერი მხარეების შეფასებას, რაც უფრო შესაძლებელს ხდის 
ანტისოციალური შედეგების, ასევე, სპეციფიკურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული 
ფაქტორების წინასწარმეტყველებას (მაგ., ძლიერი მხარეების გამოყენება ინტერვენციის 
პროცესში). 

პრინციპი 11, პროფესიიული დისკრეცია, მოითხოვს, რომ ზოგჯერ შესაძლებელი გახდეს 
„რისკი-საჭიროება-რეაგირება“  მოდელის მთავარი პრინციპებიდან გადახვევა სპეციფიკური 
მიზნების მისაღწევად (მაგ., ფუნქციონალური ანალიზი გამოავლენს, რომ პიროვნული 
დისტრესი არის ამ პიროვნებისთვის რისკის ფაქტორი). კერძოდ, „რისკი-საჭიროება-
რეაგირება“  მოდელის მიერ კრიმინოგენულ საჭიროებაზე ხაზგასმა არ უნდა მოხდეს იმ 
არაკრიმინოგენული საჭიროების ხარჯზე, რომელიც ამ პიროვნების ბედნიერებისათვის 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს. ამ შემთხვევაში, „რისკი-საჭიროება-
რეაგირება“  მოდელი არ გამორიცხავს დისტრესის პიროვნულ დონეებზე ყურადღების 
მიქცევას. როგორც ზემოთ იყო მინიშნებული, სამართალდამრღვევების მიერ პიროვნული 
კმაყოფილების მიღწევა მოიცავს ყურადღების მიქცევას როგორც კრიმინოგენულ, 
ასევე არაკრიმინოგენულ საჭიროებებზე (Bonta & Andrews, 2010). თუმცა, დამანაშავის 
კრიმინოგენულ საჭიროებაზე ინტერვენციის მიმართვით შესაძლებელი ხდება მათი 
კრიმინალური ცხოვრებიდან ჩამოშორება და პროსოციალური ცხოვრების სტილში ჩართვა, 
რაც შესაძლებელს ხდის მათი სიბრაზის და უსუსურობის გრძნობების შემცირებას. 

მე-13 და მე-14 პრინციპები (სიძლიერისა და რისკი-საჭიროება-რეაგირების ფაქტორების 
შეფასება სტრუქტურირებული და ვალიდური შეფასების ინსტრუმენტების, ინტეგრირებული 
შეფასებისა და ინტერვენციის გამოყენებით. ყველა დაგეგმილი ინტერვენცია უნდა 
ეფუძნებოდეს შეფასებას) შემოტანილ იქნა იმ მიზეზით, რომ პრაქტიკაში ბევრი სააგენტო 
ვერ ახერხებდა ვალიდური რისკი/საჭიროება შეფასების განხორციელებას (Andrews, 2006; 
Bonta et al., 2008). 

მე-14 პრინციპი გარკვეულწილად უკავშირდება რისკის პრინციპს და ხაზს უსვამს სააგენტოს 
ვალდებულებას გამოიჩინოს დიდი ძალისხმევა, რომ დააინტერესოს და ჩართოს მაღალი 
რისკის მქონე კლიენტი სარეაბილიტაციო პროგრამაში. როგორც წესი, ხშირად ბევრი 
პროგრამა გამორიცხავს ასეთი სამართალდამრღვევების მონაწილეობას, რადგანაც  მათ 
მიაწერენ „არამოტივირებულის“, „ფსიქოპათის“ იარლიყებს. 

მე-15 პრინციპი ეხება თავად პროგრამის მიწოდების გარემოს, რაც კრიტიკული 
მნიშვნელობისაა. „რისკი-საჭიროება-რეაგირება“  მოდელი განიხილავს კორექციული 
პრაქტიკის ორ სპეციფიკურ უნარ-ჩვევას: 1. ურთიერთობის უნარ-ჩვევები (სამართლიანობა, 
ზრუნვა) და სტრუქტურირების უნარ-ჩვევები (მაგ., პროსოციალური მოდელირება, ჯილდოს 
და დასჯის შესატყვისი გამოყენება, ახალი უნარების ქცევითი განმტკიცება და ა.შ.). 

მე-16 პრინციპში აღიარებულია, რომ სერვისების  მიწოდების ეფექტურობა იცვლება 
სერვისების მიწოდების კონტექსტის ცვლილებებით. მაგალითად, თემში სერვისების 
მიწოდება საპატიმრო დაწესებულებაში სერვისების მიწოდებაზე უფრო ეფექტურია. 

ბოლოს, მე-17 პრინციპი ხაზს უსვამს ადამიანური სერვისის მიწოდების მენეჯმენტის, 
მართვის ფაქტორების მნიშვნელობას და ეფექტური მენეჯმენტის განხორციელებაზე 
პასუხისმგებლობის აღებას. კერძოდ, აქ იგულისხმება მომსახურე პერსონალის ტრენინგები 
და სუპერვიზია „რისკი-საჭიროება-რეაგირება“  მოდელის მიხედვით მონიტორინგის, 
უკუკავშირისა და შეგუების სისტემების წარმოდგენა; ზრუნვის უწყვეტობისა და ეფექტური 
პრაქტიკის მხარდამჭერი კულტურისა და სისტემის შენება.  

ამრიგად, „რისკი-საჭიროება-რეაგირება“  მოდელი, ძირითადად, ეყრდნობა სამ მთვარ 
ასპექტს: (1) რისკის პრინციპი, (2) საჭიროების პრინციპი და (3) რეაგირების პრინციპი. 
რისკის პრინციპი ორი კომპონენტისგან შეგება: პირველი ხაზს უსვამს კრიმინალური ქცევის 
წინასწარმეტყველების სანდოობის მნიშვნელობას და, შესაბამისად, მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებული რისკის ინსტრუმენტების  საჭიროებას, ხოლო მეორე კი  აღიარებს იმის 
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საჭიროებას, რომ სერვისის დონე შეესაბამებოდეს სამართალდამრღვევის რისკის დონეს. 
ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც რისკის დონე იზრდება (სხვა სიტყვებით, მაღალი რისკის 
მქონე სამართალდამრღვევებს აქვთ უფრო მეტი კრიმინოგენული საჭიროება, რომელზეც 
უნდა მიემართოს ინტერვენცია), უფრო მეტი სარეაბილიტაციო სერვისის ჩართვაა საჭირო 
რეციდივიზმის დასაძლევად. არაპროპორციულად შერჩეული ინტერვენციის ინტენსივობის 
დონე შესაძლოა დასრულდეს მარცხით და საწინააღმდეგო შედეგებით. რისკის პრინციპი 
ეხება იმას, თუ ვინ უნდა იყოს სამიზნე (სამართალდამრღვევის რისკის დონე), საჭიროების 
პრინციპი ეხება იმას, თუ რა უნდა გახდეს სამიზნე (კრიმინოგენული საჭიროება), ხოლო 
რეაგირების პრინციპი კი მოიაზრებს იმას, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს რეაბილიტაცია. 

კვლევამ აჩვენა, რომ „რისკი-საჭიროება-რეაგირება“  მოდელი რელევანტურია ისეთი 
ტიპის სამართალდამრღვევების მიმართ  (Blanchette& Brown, 2006; Dowden & Andrews, 
1999), როგორიცაა: ფსიქიკური აშლილობის მქონე სამართალდამრღვევები (Andrews, 
Dowden &Rettinger, 2001; Bonta et al., 1998); ღატაკი და ფინანსური პრობლემების არმქონე 
სამართალდამრღვევები (Andrews et al., 2001); ახალგაზრდა სამართალდამრღვევები (Dowden 
& Andrews, 1999); სექსუალური დანაშაულის ჩამდენი სამართალდამრღვევები (Hansen, 2006; 
Hansen &Bourgon, 2007) და აბორიგენი სამართალდამრღვევები (Rugge, 2006). 

„რისკი - საჭიროება - რეაგირება“  მოდელის შეზღუდვები და ძლიერი მხარეები

„რისკი-საჭიროება-რეაგირება“  მოდელი და მისგან წარმოშობილი კოგნიტურ- 
ბიჰევიორალური ინტერვენციები დომინირებს ანგლოფონური მართლმსაჯულების 
სისტემაში. თუმცა, ეს მიდგომა ინტენსიური კრიტიკის საგანია (Ward and Maruna, 2007). 

„რისკი- საჭიროება - რეაგირება“  მოდელის ძირითადი კრიტიკა მდგომარეობს იმაში, 
რომ გადაჭარბებული ყურადღება ექცევა სამართალდამრღვევის რისკებს და ნაკლები 
მის ძლიერ მხარეებს. დღესდღეობით უფრო მეტი უპირატესობა ენიჭება ჰოლისტური 
ინტერვენციის მიდგომებს (მაგ., კარგი ცხოვრების მოდელი - Good Lives Model - GLM), 
რომელიც ხაზს უსვამს „თერაპიული ალიანსის“ მნიშვნელობას. კემშალის (Kemshall 
2008) მიხედვით, ზედამხედველობა და ინტერვენციის სტრატეგიები, რომლებიც ხელს 
უწყობს პროსოციალურ მოდელირებას და „ძლიერ მხარეებს“, რისკის დაძლევისა და 
სამართალდამრღვევის საზოგადოებაში ინტეგრირების ეფექტურ მექანიზმებს წარმოადგენს. 
თავად სამართალდამრღვევები ასეთ ინტერვენციებს  მხარდამჭერად ეფექტურად და 
ლეგიტიმურად განიხილავენ და ამგვარი მიდგომები სამართალდამრღვევთა მონაწილეობას 
ხშირად  უწყობს ხელს (Wood and Kemshall, 2007).  

ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ „რისკი-საჭიროება-რეაგირება“  მოდელი არ გამორიცხავს 
დამაშინებელ-დეტერენტულ (deterrence) მიდგომას, რაც გულისხმობს ქმედების ჩადენისაგან 
დაშინებით შეკავებას. ლიპსი (Lipsey’s 1992) აჯამებს რა 400 სხვადასხვა კვლევას, რომელიც 
ეხებოდა ახალგაზრდა დელიკვენტებისთვის რეაბილიტაციის პროგრამებს, მივიდა იმ 
დასკვნამდე, რომ კოგნიტურ-ბიჰევიორალური ინტერვენციები, რომლებიც იქნა მიწოდებული 
ზუსტი და შესატყვისი ფორმით, დასრულდა განმეორებითი დანაშაულის შემცირებით (სულ 
მცირე 10 %). ამდენად, სამართალდამრღვევის მახასიათებლების ცვლილებების მისაღწევად 
აქტიური მცდელობა უკავშირდება მომავალი რისკის შემცირებას. მეორე მხრივ, დაშინებაზე 
დაფუძნებული მიდგომები არ იწვევს მნიშვნელოვან ცვლილებებს. მტიცებულებები 
მიუთითებს, რომ დეტერენტული (დაშინების) ტიპის მიდგომები, რომლებიც მოიცავს 
ინტენსიური ზედამხედველობის პროგრამებს, ნივთიერებაზე დამოკიდებულების სკრინინგს, 
ელექტრონულ მონიტორინგს და ა.შ., არაეფექტურია რეციდივიზმის შემცირებაში (Gendreau, 
et al, 2000; MacKenzie, Wilson & Kider, 2001). 

ყველაზე დიდი სირთულე უკავშირდება „რისკი- საჭიროება - რეაგირება“  მოდელის „რეალურ“ 
გარემოში გამოყენებას. ენდრიუსა და ბონტას (Andrews and Bonta 2006)  მიხედვით, რეალურ 
სიტუაციაში ამ მოდელის გამოყენება ექსპერიმენტულ, სადემონსტრაციო სიტუაციასთან 
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შედარებით ნახევარ ეფექტს იძლევა. ერთია, რომ მეცნიერი დემონტრაციას უკეთებს 
რისკის ინსტრუმენტს ან სარეაბილიტაციო პროგრამის ეფექტურობას, მაგრამ კორექციულ 
სააგენტოებში ამის განხორციელება გართულებულია ისეთი ფაქტორების გამო, როგორიცაა: 
მომსახურე პერსონალის განათლება, ღირებულებები, გამოცდილება, მართლმსაჯულების 
პოლიტიკასთან ამ პრაქტიკის კონფლიქტი, მართვის/მენეჯმენტის პრაქტიკასთან კონფლიქტი 
და ა.შ. (Bonta, Bogue, Crowley & Motiuk, 2001; Lowenkamp, Latessa, & Holsinger, 2004). 

გამოყენებული ლიტერატურა:

Bonta J. Andrews D (2007) Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and 
Rehabilitation https://cpoc.memberclicks.net/assets/Realignment/risk_need_2007-06_e.pdf

Chui, W. H & Nellis, M. (Eds.). (2003) Moving Probation Forward, Evidence, Arguments and 
Practice, Pearson: Longman 

McNeill, F., Raynor, P., & Trotter, C. (Eds.). (2010). Offender Supervision: New Directions in 
Theory, Research and Practice.  Abingdon: Willan Publishing.

Persson, A., & Svensson, K. (2011). Signs of resistance? Swedish probation officers’ attitudes 
towards risk assessments. European Journal Of Probation vol 3 no 3

http://www.ejprob.ro/index.pl/signs_of_resistance_swedish_probation_officers_attitudes_
towards_risk_assessments
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თავი 14

სამართალდამრღვევებთან მუშაობის მეთოდები (4)

შორენა საძაგლიშვილი, MSW, PhD,
ასოცირებული პროფესორი სოციალური მუშაობის მიმართულებით, 
სოციალური მუშაობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, დამფუძნებელი
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კოგნიტურ - ბიჰევიორალური თერაპია: სიძლიერე და შეზღუდვა ......................................... 151

ხანმოკლე მუშაობა 

დროში შეზღუდული სერვისების მიწოდება თარიღდება 1940-იანი წლების შუა რიცხვებიდან, 
როდესაც ფსიქიატრებს უხდებოდათ მუშაობა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან (Budman 
& Gurman, 1988), თუმცა უფრო გვიანდელი მიდგომები ეკუთვნის მილტონ ერიკსონს 1950 
-იან წლებში (De Shazer et al., 1986). ხანმოკლე მუშაობის (Brief Work) თანამედროვე პრაქტიკის 
თეორიული მიდგომები, მოსაზრებები და ტექნიკები ეფუძნება ორი ცენტრის მუშაობას - 
კალიფორნიის პალო ალტოს (Palo Alto) ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვლევითი ინსტიტუტის 
ხანმოკლე თერაპიის ცენტრს და მილვოკის (Milwaukee) მოკლე ოჯახური თერაპიის ცენტრს 
(Ligon, 2002). 

მოკლე მკურნალობის პრაქტიკაში განასხვავებენ 5 ძირითად სფეროს. იან ლიგონის (Jan Ligon 
2002) მიხედვით, ეს ძირითადი სფეროებია: 

(1) დროის გამოყენება: ჩარევამდელი ან წინასამკურნალო ცვლილებები, საშინაო დავალება:  
ზოგადად, კლიენტებისათვის დაგეგმილია 6 სესია. ბევრი კლიენტი ადრე მოდის სესიაზე 
და ეს დრო შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს მკურნალობის დასაწყებად. მაგალითად, 
პრობლემების გასაზომად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შეფასების სტანდარტული 
ინსტრუმენტები, ან საწყისი შეფასების ფორმა და ა.შ. შემდგომ კლიენტს ეკითხებიან, 
თუ რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც   პირველი სესია დაგეგმა და პირველი სესიის დროს? 
რა არის ახლა განსხვავებული და როგორ მიაღწია კლიენტმა  მკურნალობის ამ საწყის 
ცვლილებებს? და ა.შ. 

(2) პრობლემისადმი დამოკიდებულება: პრობლემის გადაწყვეტაზე ფოკუსი: 
მნიშვნელოვანია, რომ კლიენტის პრობლემა/პრობლემები იყოს აღიარებული. 
კლიენტის პრობლემების ვალიდაციის შემდეგ მათ ეკითხებიან,  მანამდე თუ ჰქონიათ 
მსგავსი პრობლემები და სთხოვენ, მოჰყვნენ, თუ როგორ მოახერხეს ამ პრობლემებთან 
გამკლავება. ეს ინფორმაცია აუცილებელია მიზნების და, შესაბამისად, გადაწყვეტების 
(პრობლემის გადაჭრის) ჩამოსაყალიბებლად. ეს, ასევე, კლიენტის ძლიერი მხარეების 
იდენტიფიცირებას უწყობს ხელს. გარდა ამისა, კრიტიკულია, თუ გამორკვეული იქნება 
პრობლემისგან თავისუფალი სფეროები და გამონაკლისები. 

(3) ენის გამოყენება: შერჩეულია სიტყვები, რომლებიც აძლიერებს ქმედებას და ქცევას: 
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გამოყენებულმა სასაუბრო ენამ (მეტყველებამ), სიტყვებმა  საჭიროა გააძლიეროს 
ქმედება, გახსნილობა, ღიაობა, მომავლის აღქმა და, ზოგადად, გააჩინოს გრძნობა, რომ 
წარმატების მიღწევა აქტივობაზეა დამოკიდებული.  ზოგადად, კითხვები შემდეგი 
ფორმატით დაისმის: რა ხდება და როგორ შეიძლება ცვლილების მოხდენა? კითხვა 
„რატომ“-ის დასმა არ არის რეკომენდირებული. „ჯერ არ“ -ის გამოყენება ძალიან 
ეფექტურია. მაგალითად, კარგია კითხვა: „თქვენ ჯერ არ გიპოვნიათ სამსახური?“ 
„როდის“ გამოყენება იმედიანი დიალოგის გასაგრძელებლად. მაგალითად, კითხვა: 
„როდის იწყებ ისევ მუშაობას?“ მოიცავს მომავლის იმედს. 

(4) მიზნები: მკურნალობა არის განზრახული, მიზანზე ორიენტირებული და გაზომვადი: 
ხანმოკლე მუშაობის მიზანი კლიენტზე ორიენტირებულია. იგი არის მოკლე, 
კონკრეტული, სპეციფიკური, ქცევითი, რეალისტური, ღირებული და ეძებს რამის 
არსებობას, ვიდრე რამის გამორიცხვას. მიღწეული შედეგის შეფასებას კრიტიკული 
მნიშვნელობა ენიჭება. შედეგები იზომება სპეციალური ინსტრუმენტებით ან 
თვითშეფასებითი სკალებით, ხოლო პროგრესის აღსაბეჭდათ შესაძლოა პრე და პოსტ 
და განმეორებითი გაზომვების გამოყენება. 

(5) გაძლიერების  პერსპექტივა: იყენებს კლიენტის ძლიერ მხარეებს და რესურსებს:  
სიძლიერეზე დაფუძნებული სოციალური მუშაობის  პრაქტიკა აღიარებს სოციალური 
მუშაკის და კლიენტის რესურსების გამოყენების მნიშვნელობას. ამიტომაც ხანმოკლე 
თერაპიაში კლიენტისა და სოციალური მუშაკის ურთიერთობა თანამშრომლობით 
და არაიერარქიულ ხასიათს ატარებს. ამ მიდგომის მთავარი მიზანია კლიენტისათვის 
უფლებამოსილების მინიჭება, მისი გაძლიერება. ეს პერსპექტივა აღიარებს, რომ 
კლიენტს აქვს ცოდნა, უნარები, გამძლეობა, გამკლავების უნარი, პრობლემის გადაჭრის 
უნარ-ჩვევები, რომელიც სოციალურმა მუშაკმა კიდევ უფრო მეტად უნდა წარმოაჩინოს. 
სოციალური მუშაკის მიერ კლიენტის ძლიერ მხარეებზე ხაზგასმა კლიენტს დაეხმარება 
თავიდან აღმოაჩინოს თავისი ძლიერი მხარეები, რომელიც მან წარსულში წარმატებით 
გამოიყენა.  

ხანმოკლე თერაპია ძალიან ეფექტურია სხვადასხვა პრობლემის მქონე ადამიანებისათვის 
(Miller, Hubble & Duncan, 1996). 

ამოცანაზე ცენტრირებული მუშაობა 

ამოცანაზე ცენტრირებული მოდელი (Task Focused Case Work)  არის სოციალური მუშობის 
პრაქტიკის მოკლევადიანი, პრობლემაზე დაფუძნებული მიდგომა  (Doel & Marsh, 1992, Reid & 
Epstein, 1972, Reid, 1992, 2000). ამოცანაზე ცენტრირებული სოციალური მუშაობა განვითარდა 
შემთხვევაზე მუშაობის მოდელიდან 1960-იანი წლების შუაში (Reid & Shyne, 1969). ეს მოდელი 
არ ეყრდნობა ადამიანის ფუნქციონირების რომელიმე ერთ კერძო თეორიას. იგი აერთიანებს  
7 ბაზისურ პრინციპს. ეს პრინციპებია: 

1. ემპირიული ორიენტაცია: უპირატესობა ენიჭება  ემპირიულ კვლევაზე დაფუძნებულ 
მეთოდებს და თეორიებს; 

2. ინტეგრაცია:  მოდელში გაერთიანებულია სელექციურად შერჩეული ემპირიულად 
დაფუძნებული ერთმანეთის შესატყვისი თეორიები და მეთოდები: მაგ., პრობლემის 
გადაჭრის, კოგნიტური ბიჰევიორიზმის, კოგნიტური, ოჯახის სტრუქტურული 
თეორიები; 

3. კლიენტის მიერ აღიარებულ პრობლემებზე ფოკუსირება:  სერვისის ფოკუსი მიმართულია 
კლიენტის მიერ ექსპლიციტურად აღიარებულ სპეციფიკურ პრობლემებზე; 

4. სისტემები და კონტექსტები: პრობლემები მიმდინარეობს მულტისისტემების 
კონტექსტში. კონტექტური ცვლილებები შესაძლოა საჭირო გახდეს პრობლემის 
გადაჭრისათვის ან პრობლემების განმეორების პრევენციისათვის;
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5. დაგეგმილი ხანგრძლივობა: სერვისი მოკლევადიანია. დაახლოებით არის ექვსიდან 
თორმეტ სესიამდე 4 თვის განმავლობაში; 

6. თანამშრომლობითი ურთიერთობა:  კლიენტთან ურთიერთობაში მნიშვნელობა 
ენიჭება როგორც  მასზე ზრუნვას, ასევე, მასთან თანამშრომლობითი ურთიერთობის 
ჩამოყალიბებას. პრაქტიკოსი კლიენტს უზიარებს  მისი შეფასების შესახებ ინფორმაციას. 
როგორც წესი, არ არსებობს დამალული მიზნები და გეგმები. მკურნალობის სტრატეგიის 
განვითარებაში  ეფექტური ინტერვენციის დაგეგმვისათვის კლიენტის წვლილს დიდი 
მნიშვნელობა ენიჭება. ამ მხრივ ხაზგასმულია კლიენტის პრობლემის გადაჭრის 
უნარების განვითარებაზე მუშაობის მნიშვნელობა; 

7. სტრუქტურა:  მკურნალობის სესიები სტრუქტურირებულია კარგად განსაზღვრულ 
აქტივობებად. 

ამოცანაზე ცენტრირებული მოდელი მოიცავს საწყის ფაზას (1-2 სესია), შუალედურ ფაზას და 
დასკვნით ფაზას. ქვემოთ დეტალურად არის განხილული ეს ფაზები. 

საწყის ფაზაზე (ე.წ. პრობლემის გამორკვევის და სპეციფიკაციის ფაზა, შეფასება) პრობლემები 
არის გამორკვეული და განსაზღვრული ერთობლივად, სოციალური მუშაკისა და კლიენტის 
მიერ. ფოკუსი კეთდება იმაზე, თუ რა სურს კლიენტს და არა იმაზე, თუ რას ფიქრობს 
პრაქტიკოსი, თუ რა შეიძლება სჭირდებოდეს კლიენტს. დასაშვებია, სოციალურმა მუშაკმა  
კლიენტს მიუთითოს პოტენციურ სირთულეებზე, რაც შესაძლოა გამოწვეული იყოს იმით, 
რომ კლიენტი არ ითვალისწინებს მნიშვნელოვან გარემოებებს. ამის შედეგად, შესაძლოა, 
კლიენტის მიერ თავისი პრობლემების აღქმა შეიცვალოს, ხოლო „იძულებითი კლიენტობის“ 
დროს კი, შესაძლოა მათ გააცნობიერონ თავიანთი სირთულეები, რომლებზე  მუშაობაც 
საჭიროა. ამ პროცესის ბოლოს, ჩვეულებრივ, პირველი ან მეორე ინტერვიუს დასასრულს, 
სოციალური მუშაკი და კლიენტი უნდა მივიდნენ აშკარა შეთანხმებამდე იმ პრობლემების 
შესახებ, რომელზე მუშაობაც შემდგომში უნდა წარიმართოს. პრობლემა შეჯამდება მოკლე 
წინადადებით, რომელსაც პრობლემის ჩამოყალიბება ან განსაზღვრა ეწოდება და შემდეგ 
მოხდება მისი სპეციფიკაცია, ანუ დეტალურად განხილვა. პრობლემების გამორკვევისა და 
შეფასების დროს სოციალური მუშაკი არ იყენებს თეორიას პრობლემის ფორმულირებისათვის. 
იგი თავდაპირველად მხოლოდ აღწერს პრობლემას,  ხოლო შემდეგ იყენებს შესაბამის 
ცოდნას, მათ შორის, თეორიებს, რათა შეძლოს ამ აღწერილი პრობლემის ახსნა და თეორიული 
ინტერპრეტაცია. გარდა ამისა, სოციალური მუშაკი ალტერნატიულ ახსნებსაც განიხილავს, 
რათა უკეთ შეძლოს კლიენტის პრობლემის მოგვარება. 

შუალედურ ფაზაზე სოციალური მუშაკი-კლიენტის სხვადასხვა აქტივობა ხორციელდება. ეს 
აქტივობებია: 

კონტრაქტის დადება - ეს არის სიტყვიერი ან წერილობითი კონტრაქტი, რომელიც სულ მცირე 
ერთ პრობლემასთან დაკავშირებით ფორმდება, რომელზეც კლიენტმა და სოციალურმა 
მუშაკმა უნდა წარმართოს მუშაობა. კონტრაქტი გულისხმობს მკურნალობის ფორმატსაც, 
რომელიც, თავის მხრივ, მოიცავს ჩასატარებელი სესიების მიახლოებით რაოდენობას და 
სესიების ხანგრძლივობას. ამ მოდელის მიხედვით, როგორც წესი, 8-12 ინტერვიუ ტარდება, 
კვირაში ერთხელ ან ორჯერ, ერთიდან სამი თვის განმავლობაში. კონტრაქტში, ასევე, შესაძლოა 
მოცემული იყოს თითოეულ პრობლემასთან მიმართებაში მიზნები და პრობლემის შესაძლო 
გადაწყვეტები. კონტრაქტი არ არის უცვლელი, სტატიკური და მან შესაძლოა განიცადოს 
ცვლილებები საჭიროების მიხედვით. 

ამოცანის დაგეგმვა - ძალისხმევა მიმართულია იმისკენ, რომ უფრო ფართო ამოცანები  
სპეციფიკურ ოპერაციულ ამოცანებად ჩამოყალიბდეს. ამოცანა განსაზღვრავს, თუ კლიენტმა 
რა უნდა გააკეთოს, რომ მოახდინოს თავისი პრობლემის მოგვარება. განასხვავებენ ზოგად 
და სპეციფიკურ ამოცანებს. ზოგადი ამოცანები კლიენტს აძლევს აქტივობის მიმართულებას, 
მაგრამ არა სპეციფიკურ ქცევას, რომელიც უნდა განახორციელოს. ამის საწინააღმდეგოდ 
სპეციფიკური ამოცანები, ე.წ. ოპერაციული ამოცანები, ზუსტად განსაზღვრავს თუ რა 
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კონკრეტული ქცევები და აქტივობები უნდა განახორციელოს კლიენტმა თავისი მიზნების 
მისაღწევად. ამასთან, კლიენტის მიერ ამ ამოცანის შესრულებაზე პასუხისმგებლობის აღება 
კრიტიკული მნიშვნელობისაა. 

ქცევის მოტივატორები და განხორციელების მიზეზები - სოციალური მუშაკი და კლიენტი 
განიხილავენ ამ ამოცანის შესრულების პოტენციურ ბენეფიტებს. სოციალური მუშაკი 
მიუთითებს იმ პოზიტიურ შედეგებზე, რომელსაც შესაძლოა კლიენტი ვერ ხედავდეს. 

წინასწარ განჭვრეტილი წინააღმდეგობები - სოციალური მუშაკი კლიენტს ამოცანის 
შესრულების გზაზე პოტენციური სირთულეების იდენტიფიცირებაში ეხმარება. ამასთან, 
ეხმარება ამ წინააღმდეგობების დაძლევის თავიდან აცილების ან მინიმალიზების 
დაგეგმვაში. ამ საკითხის შინაგანი, ბუნებრივი მოგვარება ხდება, როდესაც სოციალური 
მუშაკი ძალიან სპეციფიკურ, კონკრეტულ ინფორმაციას ითხოვს კლიენტისაგან ამოცანების 
ოპერაციონალიზაციის მიზნით, ხოლო უფრო ექსპლიციტური მიდგომაა, როცა სოციალური 
მუშაკი ეკითხება კლიენტს, თუ მისი აზრით, რომელი ამოცანის შესრულება შეიძლება 
გაუჭირდეს ან საერთოდ  ვერ შეძლოს განხორციელება? 

კონტექსტუალური ანალიზის ტექნიკები - ეს ტექნიკები გამოიყენება ამოცანის 
განხორციელების გზაზე არსებითი წინააღმდეგობების წარმოშობისას. ამ დროს შესაძლოა 
შეიცვალოს  ან  ჩამოყალიბდეს ახალი ამოცანა.

სიმულაცია და პრაქტიკული მუშაობა/გავარჯიშება - სოციალურმა მუშაკმა შესაძლოა 
მოახდინოს განსახორციელებელი ქცევის მოდელირება (ის, რის თქმას ან გაკეთებასაც აპირებს 
კლიენტი) და სთხოვოს კლიენტს მისი გამეორება.  საჭიროების შემთხვევაში, მოდელირება და 
გამეორება შესაძლოა  როლური თამაშით ჩატარდეს. ხოლო ზედამხედველობის ქვეშ პრაქტიკა 
შესაძლოა გავრცელდეს რეალურ ცხოვრებისეულ სიტუაციებზე. ვთქვათ, სოციალური მუშაკი 
გაჰყვეს კლიენტს (რომელსაც ეშინია კბილის ექიმის)  სამედიცინო კლინიკაში. 

პრობლემა და ამოცანის გადახედვა - ყოველი სესიის დასაწყისში პრობლემის გადაჭრისა 
და ამოცანის შესრულების მიმართულებით კლიენტის პროგრესის რუტინული გადახედვა 
ხდება. განხილვა ეხება პრობლემის გადაჭრაში მიღწეულ პროგრესს, ანუ იმას, თუ კლიენტმა 
რა ამოცანა შეასრულა ან რა ვერ შეასრულა.  იმ შემთხვევაში, თუ ამოცანები, ძირითადად, 
შესრულებულია, შესაძლებელია, სოციალურმა მუშაკმა კლიენტთან ერთად  იგივე 
პრობლემასთან ან სხვა პრობლემასთან მიმართებაში სხვა ამოცანა ჩამოაყალიბოს. თუ ამოცანა 
ვერ შესრულდა, ან ნაწილობრივ შესრულდა, სოციალური მუშაკი და კლიენტი განიხილავენ 
სირთულეებს და აყალიბებენ სხვა გეგმას ამოცანის შესასრულებლად ან იყენებენ ამ ამოცანის 
განსახორციელებელ სხვა აქტივობებს.  შესაბამისად, ამოცანა შესაძლოა დაიხვეწოს ან სხვა 
ამოცანით შეიცვალოს ან შესაძლოა თავად პრობლემაც რეფორმულირდეს.  

კონტექსტუალური ანალიზი - სოციალური მუშაკი  ეხმარება კლიენტებს წინააღმდეგობების 
იდენტიფიკაციასა და დაძლევაში, ასევე, რესურსების განსაზღვრასა და გამოყენებაში. ძირითად 
რესურსად გამოყენებულია თავად კლიენტის ძლიერი მხარეები და კომპეტენციები და, ასევე, 
გარესისტემების მატერიალური და არამატერიალური დახმარება. დისკუსია ფოკუსირდება 
პრობლემის გამორკვევაზე, ახსნაზე, და, ასევე, სხვა მეთოდებზე, რომლებიც ხელს უწყობს 
კლიენტის მიერ პრობლემის გაგებას. სოციალური მუშაკი ეხმარება კლიენტს დამახინჯებული 
აღქმების ან არარეალისტური მოლოდინების მოდიფიცირებაში. სოციალური მუშაკი 
კლიენტს მიუთითებს ქცევის ან ურთიერთობის დისფუნქციურ ნიმუშებზე.  გარესისტემებში 
არსებული წინააღმდეგობები იდენტიფიცირებულია და განხილულია ამ წინააღმდეგობების 
დაძლევის მცდელობა გარესისტემებში რესურსების მოძიებით. 

დასკვნით ფაზაზე, სოციალური მუშაკი და კლიენტი გადახედავენ, თუ რა პროგრესი განიცადა 
მოცემული პრობლემის გადაჭრამ.  იგეგმება, თუ კლიენტმა მომავალში რა უნდა გააკეთოს 
დამოუკიდებლად.  თუ კლიენტი კვლავ საჭიროებს დახმარებას, შესაძლოა გაიზარდოს 
სესიების რაოდენობაც. 
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ეს მოდელი გამოიყენება, ასევე, ოჯახებთან და ჯგუფებთან (Fortune, 1985), შემთხვევის 
მართვის დროს (Reid & Bailey-Dempey, 1995; Naleppa & Reid, 1992), იძულებით კლიენტებთან 
(Rooney, 1992) და, ზოგად, პრაქტიკაში (Tolson, Reid & Garvin, 1994). მოდელი აღიარებულია 
მთელ მსოფლიოში სოციალური მუშაობის სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფთან მუშაობის დროს.

 

გადაწყვეტაზე ფოკუსირებული  მუშაობა 

გადაწყვეტაზე ფოკუსირებული მიდგომების (Solution Focused Work) განვითარება უკავშირდება 
კონსულტირებაში ხანმოკლე მკურნალობის მოდალობების განვითარებას. ეს მიდგომები 
პრობლემაზე ფოკუსირებული მიდგომებიდან ინაცვლებენ ინდივიდებთან და ოჯახებთან 
პოზიტიური მიდგომების ძიებაზე. სასურველი შედეგის ძიების სასარგებლოდ პრობლემის 
გადაჭრა გვერდზე ინაცვლებს. ამრიგად, შეიძლება, წარმატებული შედეგი  პრობლემასთან 
ერთად დადგეს, მაგრამ, მთავარია, შეიცვალოს ფოკუსი პრობლემიდან სასურველ შედეგამდე, 
რაც ამ მიდგომას  მომავალზე ორიენტირებულს ხდის და  ამით წარსული სირთულეების 
განმტკიცებას ნაკლებად ახდენს (Miller, 2006). გადაწყვეტაზე ფოკუსირებული მიდგომები 
არის მოკლევადიანი და მოიცავს მინიმალურ ინტერვენციას (Fleet and Annison, 2003). ეს 
მიდგომები არ ინტერესდება პრობლემის სიღრმეების გამორკვევით, არამედ ეფუძნება „აქ 
და ამჟამად“ პრინციპებს და მომავალს. ამ მიდგომის მთავარი ავტორი და პრაქტიკოსია დე 
შაზერი (De Shazer 1985). თუმცა, ამ მხრივ, მილტონ ერიკსონის (Milton Erickson) ინოვაციურმა 
ნაშრომმა საკმაოდ დიდი ზეგავლენა იქონია. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ მოკლე და 
გადაწყვეტაზე ფოკუსირებული მიდგომები არ არიან მთლიანად ურთიერთშემცვლელი, 
თუმცა პრაქტიკაში პრობლემების ამოცნობა - აღიარება, გაგება და შემდგომ გადაწყვეტა ამ ორ 
მოდელს ერთმანეთთან ძალიან აახლოებს. სოციალური კონსტრუქტივიზმი (მთავარი აზრი: 
„ჩვენ რეალურად ვერასოდეს გავიგებთ საკუთარ ან სხვის რეალობას“) საფუძვლად უდევს 
გადაწყვეტაზე ფოკუსირებულ თერაპიას (Hoffman, 2002). სოციალური კონსტრუქტივიზმის 
მთავარი ასპექტია სოციალური კონტექსტის ჩართვა ადამიანის აღქმის, რწმენისა და ქცევის 
განსავითარებლად. 

ამ მეთოდის მთავარი პრინციპია პიროვნებასთან და არა პრობლემასთან მუშაობა. დიდი 
აქცენტი კეთდება ინდივიდზე, რომელიც საკუთარი მიზნების ჩამოყალიბებას ახდენს. მთავარი 
ამოცანაა იმის იდენტიფიცირება, თუ ამ ინდივიდისთვის რას ნიშნავს პრობლემის მიღწევადი 
გადაჭრა. ძალიან სპეციფიკური ინფორმაციის მოპოვებით დგინდება, თუ პიროვნებისთვის 
როგორ გახდა ცნობილი, რომ მისი პრობლემა გადაიჭრა. შესაძლო კითხვებია: რა განსხვავებები 
იქნება იდენტიფიცირებული? კიდევ ვინ შეამჩნევს ამ ცვლილებებს და კონკრეტულად რას 
შეამჩნევენ? მთავარი მიზანია, რომ უკვე „აქ და ამჟამად“ გახდეს შესაძლებელი იმ ნიშნების 
ამოცნობა, რომელიც მიანიშნებს, რომ გადაჭრის რაღაც ელემენტები უკვე სახეზეა. მუშაკი 
და პიროვნება თანამშრომლობითი ძალისხმევით ცდილობენ პიროვნების „სასურველი 
მომავლის“ მიღწევადი გზის აღმოჩენას. ინდივიდის შეხედულებას საკუთარ კომპეტენციებზე 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.  ეს მიდგომა იყენებს თვითშეფასებით სკალებს, რომლითაც 
ინდივიდს მოცემულ საკითხებთან მიმართებაში  საკუთარი პოზიციის დანახვა შეუძლია. 
ასევე, ეს მეთოდი უბიძგებს პიროვნებას იმ ფაქტორების დეტალურ იდენტიფიცირებაზე, 
რომლითაც იგი  სკალაზე მოცემულ პოზიციას ირჩევს. ამით შესაძლებელი ხდება იმ ხილვადი 
კრიტერიუმების შემუშავება, რომლითაც მომავალში მიღწეული ცვლილებები შეფასდება. 
ეს მეთოდი მკაცრად მიჰყვება კლიენტთან პრაქტიკული მუშაობის სამართლებრივსა და 
ეთიკურ სტანდარტებს (George, Iveson and Ratner, 1999).

დე შაზერის (De Shazer 1994) მიხედვით, გადაწყვეტაზე ფოკუსირებულ მიდგომაში 
განიხილება მთელი რიგი მთავარი პრინციპები. ეს პრინციპებია: 

გადაწყვეტაზე ფოკუსირებული საუბარი - გადაწყვეტაზე ფოკუსირებული მეტყველება უარს 
ამბობს ისეთი ტიპის წინადადებებზე, რომლებიც გამოხატავს მუდმივობას, სტაბილურობას, 
შინაგან ბუნებას, გლობალურობას. მაგალითად, წინადადება: „მე ბუნებით მორცხვი ვარ, რაც 
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ნიშნავს ვერასდროს შევძლებ მეგობრების შეძენას“ უნდა გადავთარგმნოთ შემდეგნაირად: 
„რა კარგია, შეგეძლოს სხვა ადამიანებთან საუბარი და მათთან გაზიარება“. რასაკვირველია, 
მომავალი სასურველი შედეგების ძიება რაღაც ხარისხში  პრობლემის გარკვეულ აღიარებას 
გულისხმობს.  „ფსიქიკური ჯანმრთელობის“ შესახებ დიაგნოსტიკური იარლიყების მიწებება 
პიროვნების პოზიტიური შედეგების ძიების პროცესში განსაკუთრებით არარელევანტურია. 

მიზნების ჩამოყალიბება -  სამუშაო ალიანსის ფორმირების შემდეგ შესაძლებელი ხდება 
კლიენტთან სპეციფიკურ მიზნებზე შეთანხმება. ეს შეთანხმება უნდა მოხდეს ორ მხარეს 
შორის: სოციალურ მუშაკსა და კლიენტს შორის. მთავარი მიზანია, ცვლილების მოტივაციის 
ხელშეწყობა შესაბამისი მოტივატორების გამოყენებით და მუშაობაზე ფოკუსირებით, რაც 
განაპირობებს ამ მიდგომის მოკლევადიანობას. მიზნები უნდა იყოს მიღწევადი, სპეციფიკური 
და კარგად განსაზღვრული. მათი ჩამოყალიბება კლიენტის და არა სოციალური მუშაკის 
იდეებით უნდა მოხდეს. სოციალურმა მუშაკმა უნდა აღიაროს კლიენტის ძლიერი მხარეები, 
უნარები, რაც საჭიროა მიზნების მისაღწევად. მიზნების ჩამოყალიბების შეკითხვების 
მაგალითებია: როგორ გეცოდინება, რომ აქ მოსვლა ღირებული იქნება შენთვის? რას გინდა 
რომ მიაღწიო ამ სესიაზე? შენი აზრით, როგორ დაგეხმარება აქ მოსვლა? როგორ მიხვდები, 
რომ საქმეები უკეთ მიდის? რა მიგანიშნებს ამაზე? რა გაწუხებს ყველაზე მეტად? საიდან გინდა 
რომ დაიწყო? რომ შეგეძლოს ცვილებების მოხდენა უახლოეს პერიოდში, რა დაგეხმარებოდა 
ყველაზე მეტად? 

პროგრესის კონსოლიდირება და გადახედვა -  შემდგომი შეხვედრები მიზნად ისახავს 
პროგრესის შედეგების გაერთიანებასა და მიზნებზე თავიდან შეთანხმებას, რაც საჭიროა 
სასურველი შედეგის მისაღწევად. უკვე მეორე სესიაზე სოციალური მუშაკი მოითხოვს 
სპეციფიკურ მიზნებთან დაკავშირებით პროგრესის განსაზღვრას. ასეთი განხილვის მთავარი 
პრინციპია იმის გაგება, თუ როგორ მიაღწია კლიენტმა ან გაართვა თავი იმას, რასაც მიაღწია. 
ეს საუბრები კლიენტებს მათ მიღწევებთან მიმართებაში საკუთარი მნიშვნელობების 
გამომუშავებაში ეხმარებათ. კლიენტები მიზნებთან მიმართებაში პატარ-პატარა 
ცვლილებების მოხდენის აღიარების ძალისხმევაში ერთვებიან. მარცხის შემთხვევაში ხდება 
შესაძლო ,,სრული წარმატების“, ე.წ. ,,მიღწევის“  ახალი ფორმულირება, რადგან ადგილი 
აქვს უკვე გამოჩენილი ძალისხმევისა  და მიღწეული პროგრესის დეკონსტრუქტირებას. 
ამ მიმართულებით ე.წ. „სკალირების კითხვების“ გამოყენება ძალიან სასარგებლოა. 
მაგალითად, თუ 0 არის ის, თუ ჩვენი მუშაობის დასაწყისში რა მოცემულობა გვქონდა და 10 
არის „ყველაფერი რიგზეა“, სად ხართ ახლა? ეს მიდგომა გამორიცხავს პასუხს ,,ყველაფერი ან 
არაფერი“  ცვლილებების მიმართულებით. სკალირების შეკითხვებით შესაძლებელი ხდება 
მიზნებისაკენ მოძრაობა პატარა გაზომვადი ნაბიჯებით. 

პროგრესის შემდგომი კონსოლიდირება და დასასრული - ხანმოკლე და გადაწყვეტაზე 
ფოკუსირებულ მიდგომებში დასასრული უკვე წარმოდგენილია სამუშაო ურთიერთობის 
დასაწყისშიც.  მიზანი ის არის, რომ დაეხმაროს კლიენტს საკუთარ ცხოვრებაზე მაქსიმალური 
კონტროლის მოპოვებაში. ამ კუთხით აუცილებელია, რომ ჩამოყალიბდეს სამუშაო 
ურთიერთობის დროებითი ტიპი. როგორც წესი, ამ დასასრულის განსასაზღვრავად დაისმის 
შემდეგი სტანდარტული კითხვა: როგორ გეცოდინება, თუ აღარ დაგჭირდება ჩემგან 
დახმარება? სკალირების შეკითხვების მუდმივი გამოყენება და კლიენტის კომპეტენციის 
აფირმაცია მუშაობის პროცესში კლიენტის გაძლიერებას ემსახურება, რათა მან აიღოს საკუთარ 
მიღწევებზე პასუხისმგებლობა და ნაკლებად გახდეს სოციალურ მუშაკზე დამოკიდებული. 
პირველი  სესიიდანვე ეს მომენტი კლიენტს  კონტროლის ელემენტის გამომუშავებაში 
ეხმარება და უადვილებს მუშაობის პროცესის დასასრულის ეფექტურ მართვას.   

გადაწყვეტაზე ფოკუსირებული მოკლე თერაპია გამოიყენება სოციალური მუშაობისა და 
მართლმსაჯულების პრაქტიკაში იძულებითი კლიენტების მიმართ (O’Connel, 1998).  George, 
Iveson და Rather (1999) მიუთითებენ მთელ რიგ კვლევებზე, რომლებიც ხაზს უსვამს  ამ 
მიდგომის პოზიტიურ გამოყენებას ციხეში. 
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კოგნიტურ - ბიჰევიორალური თერაპია: სიძლიერე და შეზღუდვა 

კოგნიტურ - ბიჰევიორალური თერაპია (Cognitive Behavioural Therapy - CBT) წარმოიშვა 
ორი თერაპიის ინტეგრაციით, კოგნიტური თერაპიით და ბიჰევიორალური თერაპიით. ამ 
ორი თერაპიის გაერთიანების შედეგად აღიარეს, რომ აზროვნების პროცესი ზეგავლენას 
ახდენს ქცევაზე ორი გზით: ინდივიდის მოტივირებით გარკვეული ქცევის მიმართულებით 
ან  ქცევის ისე წარმართვით, რაც მთავრდება გარკვეული სიტუაციების ან გამოცდილების 
განრიდებით (თავიდან აცილებით). აღსანიშნავია, რომ ეს ორი თერაპია ერთ თერაპიად 
არ გადაქცეულა. თუმცა, კოგნიტური თერაპიები ბიჰევიორალურ ტექნიკებთან ერთად 
გამოიყენება ფიქრის პროცესებისა და ქცევის შედეგების შესაცვლელად და აქედან ერთ-ერთი 
ან ორივე რაღაც ტიპის დისტრესს იწვევს ინდივიდში (Miller, 2006). პრობლემა განხილულია 
სისტემურად: გარემოს ზეგავლენები, ისევე როგორც პიროვნებათაშორისი ურთიერთობები 
და ინდივიდის პიროვნული მახასიათებლები/დისპოზიციები, განხილულია პრობლემების 
გამომწვევ ფაქტორებად.

ბეკის „სქემატა“ ან „სქემა“ განისაზღვრება, როგორც „სტაბილური ცოდნის სტრუქტურები, 
რომლებიც წარმოაჩენს ინდივიდის ცოდნას საკუთარი თავისა და მისი გარემოს შესახებ“ 
(Blackburn & Davidson, 1995). ცოდნის სტრუქტურები შეიცავს ინდივიდის რწმენას ადამიანების 
შესახებ; თეორიებს, თუ რა ქცევებს განახორციელებენ ადამიანები კონკრეტულ სიტუაციებში; 
თეორიებს, რომლებიც შეეხება გარესამყაროს და საკუთარ თავს და, რომელიც, ასევე, შეიცავს 
საკუთარი თავის იმიჯსა და საკუთარი ღირსების გრძნობას. კოგნიტური სქემები მუდმივად 
ვითარდება. მათი  განვითარება იწყება ადრეული ბავშვობიდან და ისინი თანდათან იძენენ 
მნიშვნელობებს (Beck & Emery, 1985). გამოცდილება უფრო მეტად სუბიექტური ხდება, ვიდრე 
ობიექტური. ადამიანს უვითარდება სტრუქტურული ფილტრები, რომელთა გავლითაც ხდება 
მოვლენების ინტერპრეტაცია და ყოველი გამოცდილებისთვის მნიშვნელობის მინიჭება უკვე 
არსებულ კონტექსტში. 

ავტომატური ფიქრები ჩვევითი რეფლექსური აქტებია, რომლებიც თან სდევს სტრესორის 
აღქმას და ინტერპრეტირებულია ან როგორც ნეგატიური მოვლენა ან რაღაცის საშიშროება 
(Beck, 1976). ამას ელისი (Ellis 1999)  განიხილავს, როგორც „მე განცხადებებს“ (self-
statements).  ავტომატური ფიქრები ნებისმიერ ადამიანს აქვს, იგი ეფუძნება ადამიანის 
ინდივიდუალურ კოგნიტურ სქემას. შესაბამისად, თითოეული ჩვენგანი „კოგნიტურ 
მოწყვლადობას“ განიცდის. რაც უფრო ხელისშემშლელია ვარაუდები, რომელსაც ადამიანი 
ავტომატური ფიქრის რეჟიმში განიცდის, მით უფრო მოწყვლადი ხდება იგი ემოციური 
და ბიჰევიორალური პრობლემების განცდების თვალსაზრისით. სტრესული სიტუაციები 
იწვევს ავტომატურ ფიქრებს, რეფლექსებს, რომლებიც თავის ფილტრში ატარებენ 
მოვლენათა ინტერპრეტაციას. ავტომატური ფიქრები ხელს უშლის ადამიანს, რადგანაც ეს 
ფიქრები ამახინჯებს გამოცდილებას იმ მიზნით, რომ მოერგონ ფუნდამენტურ რწმენას ან 
კოგნიტურ სქემას. ამას კოგნიტური დამახინჯება ეწოდება. ამდენად, საკმაოდ რთულია იმის 
ინტერპრეტაცია, თუ როდის არის პიროვნების გამოცდილება დამახინჯებული. შეიძლება 
ითქვას, როდესაც აზროვნების ნიმუშები ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს პიროვნების 
ცხოვრებაზე იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ზიანს აყენებს თავად პიროვნებას ან სხვა ადამიანებს 
და თუ იგი ითხოვს დახმარებას, სოციალური მუშაკისთვის ეს უნდა იყოს სიგნალი, რათა იგი 
დაეხმაროს კლიენტს, შეცვალოს მისი ხელისშემშლელი მოსაზრებები (ე.წ. ირაციონალური 
აზრები) ცხოვრების შესახებ.

კოგნიტურ-ბიჰევიორალური მიდგომები იყენებს  სხვადასხვა ტექნიკას. ეს ტექნიკებია: 

თერაპიული ურთიერთობა: კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ მიდგომებში გაერთიანდა როჯერსის 
მუშაობის ძირითადი მახასიათებლები, როგორიცაა: სითბო, ნამდვილობა, უპირობო 
პოზიტიური დამოკიდებულება. მნიშვნელოვანია გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა 
(კლიენტისაგან დაფარული გეგმები და ა.შ არ უნდა არსებობდეს) ნდობითი ურთიერთობის 
ფორმირებისათვის. თანამშრომლობა მოიცავს ნაბიჯ-ნაბიჯ ორმხრივი ურთიერთობის 
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შენებას, რომელიც, თავის მხრივ, მოიცავს უკუკავშირსა და რეფლექსიას, იმ გრძნობის 
ჩამოყალიბებას, რომ ორივე მხარე მუშაობს საერთო მიზნის მისაღწევად. 

პრობლემის იდენტიფიკაცია და სოციალური მუშაობის შეფასება - კოგნიტურ-ბიჰევიორალური 
მოდელი ფოკუსირდება ფიქრებსა და ქცევაზე მას შემდეგ, რაც გათვალისწინებული იქნება 
გარემო ფაქტორების (სიღარიბისა და დეპრივაციის, ცხოვრების მნიშვნელოვანი მოვლენებისა 
და ისტორიის) ზეგავლენა. ამდენად, პრობლემის იდენტიფიკაცია უნდა გახდეს უფრო 
ფართო სოციალური მუშაობის შეფასების ნაწილი, რათა მან მოახდინოს ქცევითი თუ 
პიროვნულ დისპოზიციური პრობლემების წარმოჩენა. ამ მოდელის მიხედვით პრობლემის 
იდენტიფიკაცია ეხება იმის აღნუსხვას, თუ ცხოვრებისეულ სიტუაციებზე ხელისშემშლელი 
ემოციური და ქცევითი პასუხები სად და როდის ახდენს  ადამიანის სოციალური და 
ემოციური ფუნქციონირების დარღვევას. 

კოგნიტურ- ბიჰევიორალური შეფასება - დეტალების განსაზღვრა, თუ რა იწვევს და 
ინარჩუნებს პრობლემურ ქცევას ან პიროვნულ დისპოზიციას/ხასიათს. ამის განსაზღვრა ექვს 
ძირითად სფეროში მიმდინარეობს. ეს სფეროებია: 1. სიტუაციური – გარემოს რა ფაქტორები 
არის წარმოდგენილი;  2. ქცევითი - რა ქცევა განახორციელა; 3.კოგნიტური - რა ფიქრები იყო 
ამ დროს წარმოდგენილი; 4.  აფექტური - რა ემოციურ რეაქციებს ჰქონდა ადგილი -  ზოგადი 
მდგომარეობა; 5. პიროვნებათაშორისი - კიდევ ვინ იყო ჩართული; 6. ფიზიოლოგიური - 
სხეულის რა რეაქციები დაფიქსირდა. ასევე, სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორებია პრობლემის 
შესახებ პიროვნების რწმენის გაგება, ფსიქოსოციალური ფაქტორების მხედველობაში მიღება, 
რაც უფრო ფართო სოციალური მუშაობის შეფასების ნაწილია. 

სოკრატესეული დიალოგი - ამ მეთოდს აქვს სამი ფუნდამენტური მახასიათებელი:   
სისტემური შეკითხვების დასმა, ინდუქციური აზროვნება, უნივერსალური განსაზღვრებების 
კონსტრუირება. 

სისტემური შეკითხვების დასმა პრაქტიკოსისგან მოითხოვს გახდეს ცნობისმოყვარე და 
დასვას ღია შეკითხვები პრობლემის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ასპექტის შესახებ. რუტერი 
(Rutter) და ფრაიდბერგი (Friedberg 1999) სოკრატული დიალოგის განვითარებაში ხუთ 
ნაწილიან პროცესს განიხილავენ:  1. ავტომატური ფიქრის გამოწვევა და იდენტიფიცირება; 
2. ავტომატური ფიქრის გრძნობასთან და ქცევასთან დაკავშირება; 3. ფიქრის -- გრძნობისა 
და ქცევის თანამიმდევრობის დაკავშირება ემპატიური პასუხით;    4. თანამშრომლობის 
მოპოვება მესამე საფეხურზე და მუშაობის გაგრძელებაზე თანხმობა; 5. რწმენის სოკრატული 
ტესტირება.  ავტომატური ფიქრების გამოვლენა და იდენტიფიცირება, პირდაპირი 
შეკითხვების დასმა (მაგ., როგორიცაა: „მაშინ თქვენ თავში რა აზრი გაგიჩნდათ?“) კარგია, 
თუ კლიენტს მიეცემა საკმარისი დრო თავისი პრობლემატური მოვლენის აღწერისათვის. 
ეს დაეხმარება კლიენტს ხელისშემშლელი ემოციური და ქცევითი რეაქციის თანმდევი 
საკუთარი ავტომატური ფიქრების აღნუსხვასა და პრაქტიკოსთან გაზიარებაში. პროცესს, 
ასევე, დაეხმარება მიმართული შეკითხვები, რომელიც აფართოებს კლიენტის მიერ იმ 
სიტუაციის აღწერას, სადაც ხდება პრობლემა. ავტომატური ფიქრები საჭიროა დისპუტირდეს 
არა კრიტიკული და თანამშრომლობითი ფორმით. მტკიცებულების გამოკვლევა და შეფასება 
ავტომატური ფიქრების დისპუტირებისათვის პრობლემისაგან დისტანცირების  და უფრო 
რეალისტური პოზიციის ადაპტირების სახელწოდებითაა ცნობილი.  სოციალური მუშაკი, 
ასევე, ეხმარება კლიენტს უნივერსალური განსაზღვრებების ჩამოყალიბებაში, ახდენს რა მათ 
მიერ საკუთარი თავისა და გარესამყაროს განსაზღვრებების გაფართოებას მათი კოგნიციების 
დისპუტირებით და მათი ქცევების შემცვლელი აქტივობების დაგეგმვით. 

რეატრიბუცია - ეს ეხმარება კლიენტს აღქმული შინაგანი და თვითკრიტიკული კაუზაციიდან 
თავისი გამოცდილების ან მოვლენების ნეგატიური შედეგების რეატრიბუციაში და დროთა 
მანძილზე საკუთარი რწმენებისა და ვარაუდების, როგორც სიტუაციური ფაქტორების 
(სოციუმი, ეკონომიკური, პოლიტიკური, რელიგიური, ურთიერთობის ადრეული 
ნეგატიური გამოცდილებები) შედეგის ფორმირებაში. რეატრიბუციის ტექნიკა ხელს 
უწყობს კლიენტს საკუთარი ფუნდამენტური რწმენისა და ვარაუდის შეცვლაში, რომელიც  
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სხვადასხვა ხელისშემშლელ ნეგატიურ ფიქრსა და გრძნობას იწვევს და რომლებიც ასუსტებს 
თვითკონტროლს და მე-ქმედებას არადამაკმაყოფილებელი შედეგების არსებობის პირობებში.  

ზოგადი წესების განსჯა - ზოგადი წესები ეხება იმ ბაზისურ მონახაზებს (რაციონალურ 
მოსაზრებებს), რითაც ვახდენთ ჩვენი გამოცდილებისა და ცხოვრების წინასწარ განჭვრეტას. 
მაგალითად, „ადამიანებს ვერ ენდობი“, „ცხოვრება აუცილებლად ძირს დაგცემს“ და 
ა.შ. ეს მოდელი გვეხმარება ამ „ზოგადი წესების“ განსჯაში პრობლემისაგან საკმარისი 
დისტანცირებით, რათა განვიხილოთ მტკიცებულება, რომელიც ამ ბაზისურ რწმენას 
მხარს უჭერს ან უარყოფს. ეს შესაძლებელია სოკრატესეული ტექნიკის გამოყენებით, ამ 
რწმენის შენარჩუნებაში პრო და კონტრა არგუმენტების აწონ-დაწონით. სიფრთხილე უნდა 
გამოვიჩინოთ, რათა ეს ტექნიკა არ იქნეს გამოყენებული ისეთ ინდივიდებთან, რომელთა 
მსოფლმხედველობისთვისაც ეს მიდგომა არარელევანტურია.   

დესენსუალიზაცია - ეს ეხმარება ადამიანებს თავის არიდების ქცევის კონფრონტაციასა 
და შეცვლაში სპეციფიკური სიტუაციების მიმართ მაღალი შფოთვითი პასუხების (მაგ., 
ფობია) არსებობის შემთხვევაში. მისი მიზანია ასეთი პიროვნების ნაბიჯ-ნაბიჯ დახმარება 
სიტუაციური სტრესორების თანდათანობითი ექსპოზიციით და პროცესში შფოთვით 
გრძნობებზე ტოლერანტობის გამომუშავებით, სწავლებით. 

შეზღუდვები: 

ამ მოდელს აქვს თავისი შეზღუდვები. პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ ცვლილების 
ფოკუსი ეხება ინდივიდებს და არა - გარემოს. სოციალური მუშაობის პრაქტიკაში ამ მეთოდის 
გამოყენება უნდა მოხდეს სოციალური და გარემო ფაქტორების განხილვით, რომელთაც, 
ასევე, შეაქვს წვლილი პრობლემის ფორმირებაში. სოციალური მუშაკი უნდა აცნობიერებდეს 
გარემოს, სოციალური და პოლიტიკური ასპექტების ურთიერთკავშირს ინფორმაციის შინაგან 
პროცესირებასთან. როცა ურთიერთკავშირი ბალანსირებულია, მაგ., გარემოს სტრესორები 
არ ახდენს შინაგანი გამკლავების მექანიზმების (ფუნდამენტური რწმენა) ჩახშობას, 
ინდივიდს შეუძლია თავის სოციალურ გარემოში ადეკვატური ფუნქციონირება. ამდენად, 
კოგნიტურ-ბიჰევიორალური მიდგომის სოციალური მუშაობის პრაქტიკასთან გაერთიანება 
შესაძლებელია სოციალური გარემოს პრობლემების გათვალისწინებით (Miller, 2006). 

ამ მიდგომის მიხედვით კლიენტმა უნდა მოახდინოს ცვლილება, რომელიც არ არის სხვის 
მიერ, მაგ., სამართლებრივი სისტემის მიერ ნაკარნახევი. შეიძლება ითქვას, რომ მუშაკისა 
და კლიენტის თანამშრომლობა ახდენს ცვლილებების გენერირებას ისე, რომ კლიენტს 
ინდივიდუალური ქცევის პასუხისმგებლობა არ ეხსნება. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

Miller, L. (2011). Counselling Skills For Social Work. Sage Publications 

Roberts, A.R & Gilbert, J.G. (Eds.).  (2002) Social Worker’s Desk Reference, Oxford: University 
Press 

Winbolt B. (2011) Solution Focused Therapy For The Helping Professions; Jessica Kingsley 
Publishers

Turner F.J. (Editor), (1996), Social Work Treatment, Interlocking theoretical approaches, The 
Free Press

Payne M. (2005). Modern Social Work Theory. Palgrave 
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თავი 15

სამართალდამრღვევებთან მუშაობის მეთოდები (5)

შორენა საძაგლიშვილი, MSW, PhD,
ასოცირებული პროფესორი სოციალური მუშაობის მიმართულებით, 
სოციალური მუშაობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, დამფუძნებელი
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დეზისტანსის შენება 

ზოგადად, კრიმინოლოგიის სფეროში დეზისტანსი განმარტებულია, როგორც დანაშაულის 
ან ანტისოციალური ქცევის შეწყვეტა. დეზისტანსის შესახებ ლიტერატურაში განხილულია 
„უფრო ფართო სოციალური პროცესები, რომლებიც ადამიანებს შინაგანად უბიძგებს 
დანაშაულებრივი ქცევის შეწყვეტისაკენ“ (Rex, 1999, გვ.366). ამდენად, დეზისტანსში არ 
იგულისხმება მართლმსაჯულების ინტერვენციის შედეგი. მარუნა (Maruna 2000) მიუთითებს, 
ე.წ. „სპონტანურ დეზისტანსზე“ - რომელიც მიიღწევა მართლმსაჯულების სისტემის 
„დახმარების“ გარეშე.  ეს ფოკუსი გამოწვევას უკეთებს „გამოსწორების სამედიცინო მოდელს“, 
სადაც შესატყვისი მიდგომები, „მკურნალობა“ სისტემურად ადმინისტრირებულია სწორი 
„დოზით“, რათა „განკურნოს“ ან „მოუაროს“ კარგად განსაზღვრულ სიმპტომს. საუკეთესო 
სარეაბილიტაციო მოდელმა აქცენტი უნდა გააკეთოს პიროვნულ, პიროვნებათაშორის 
და სოციალურ ფაქტორებზე, რომლებიც მუშაობის კონტექსტს ქმნის. მარუნა (Maruna 
2000) ამტკიცებს, რომ თეორიასა და პრაქტიკაში, დეზისტანსსა და რეაბილიტაციას შორის 
საზღვრები არ არის ნათელი. მაგალითად, ცვლილების პროცესები დეზისტანსისკენ, მაშინ 
როცა ის სპონტანურად მიმდინარეობს და მაშინ როცა, ის პროფესიული დახმარებით ხდება, 
ერთმანეთში ბევრ საერთოს იზიარებს. ამდენად, კრიტიკული ხდება არა მხოლოდ იმის გაგება, 
თუ ინტერვენციების თვალსაზრისით „რა მუშაობს“, არამედ ყოფილი სამართალდამრღვევები 
როგორ და რატომ ცვლიან თავიანთ ქცევებს (ე.წ. „როგორ მუშაობს ცვლილება“). 

ამრიგად, დეზისტანსის კვლევა ძალიან პოპულარული საკვლევი თემა გახდა (დეზისტანსის 
კაუზალური პროცესები) ბოლო წლებში. Maruna (2000)-ს მიხედვით, დეზისტანსის კვლევამ 
ინტერვენციის დიზაინში იდენტიფიკაცია უნდა გაუკეთოს დახმარების პროცესებს, 
რომლებიც ხელს შეუწყობს ან გაზრდის სპონტანური ცვლილების ეფექტს.  დეზისტანსის 
კვლევა უნდა ფოკუსირდეს ყოფილი სამართალდამრღვევების წარმატებულ ისტორიებზე, 
რომლებმაც „ინდივიდუალურ დონეზე“ გადაწყვიტა დეზისტანსი. იმავდროულად, უნდა 
შეფასდეს ლიტერატურაში განხილული რეაბილიტაციის ზოგადი პრაქტიკა, რომელიც 
წარმატებულია. ორივე მათგანის ერთობლივი განხილვა უკეთ დაგვეხმარება ცვლილების 
პროცესის გაგებაში (Maruna, 2000). 
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დეზისტანსის კვლევაში განხილულია დეზისტანსის, ასაკს, გენდერს, მოტივაციასა და 
დამოკიდებულებას, ურთიერთობებსა და ინტერვენციებს შორის ურთიერთმიმართების 
საკითხები. ასაკს, გენდერსა და დეზისტანსს შორის კავშირმა გამოავლინა, რომ ცხოვრების 
ტრანზიციები - გარდამავალი საფეხურები - (სამსახურის შოვნა, პარტნიორის მონახვა, 
ოჯახური ცხოვრების დაწყება) ქმნის დეზისტანსის შესაძლებლობებს. აქვე უნდა ითქვას, 
რომ ახალგაზრდა ადამიანი ყოველთვის განიცდის ასეთი ტრანზიციების ნაკლებობას. 
გრეჰემის და ბოულინგის (Graham and Bowling 1995) კვლევაში მხოლოდ ორი ფაქტორი 
არის პოზიტიურად ასოცირებული დეზისტანსსთან 16-25 წლის მამაკაცებში. კერძოდ, 
ერთი, რომ მათ მიერ საკუთარი სკოლის მიღწევების აღქმა საშუალოზე მაღალი იყო და 
მეორე, ოჯახში ცხოვრება (პოზიტიური ურთიერთობა მშობლებთან და ნაკლები დროის 
გატარება დელიკვანტ თანატოლებთან).  უგენმა, კრუტშნიტმა (Uggen and Kruttschnitt 1998), 
ფლად-პეიჯმა და სხვებმა (Flood-Page et al 2000) აღმოაჩინეს, რომ მუშაობა და ინტიმური 
ურთიერთობა იძლევა გარკვეულ ცვლილებას, მაგრამ ეს ცვლილება უფრო შესამჩნევია 25 
წლის ზემოთ მამაკაცებისთვის. გრეჰემის და ბოულინგის (Graham and Bowling 1995)  მიხედვით, 
ახალგაზრდა ქალები საკუთარი დეზისტანსის გადაწყვეტილებას მიაწერენ მშობლის 
პასუხისმგებლობას, მაშინ როცა ახალგაზრდა კაცები მიუთითებენ პიროვნულ არჩევანზე. 
ახალგაზრდა კაცების დეზისტანსის მარცხი შესაძლოა აიხსნას სამი რისკფაქტორით: მანამდე 
ჩადენილი დანაშაულების სიხშირე, დელინკვენტ თანატოლებთან ხშირი კონტაქტი და 
ნივთიერებაზე დამოკიდებულების ჩვევები - ალკოჰოლიზმი და ნარკოტიკების მოხმარება. 
„დეზისტენტები“ უფრო მეტად არიან საკუთრ თავში დარწმუნებულები და ცვლილების 
მიმართ დეტერმინირებულნი ანუ განზრახული აქვთ  ცვლილების მოხდენა. მათთვის 
ახალი მიღწევები წარმოადგენს „სწორად სიარულის“ ზეინტერესს. ამდენად, დეზისტანსი 
არა მხოლოდ სამართალდამრღვევების ცხოვრებისეულ მოვლენებს ეხება, არამედ იმასაც, 
თუ ისინი ამ მოვლენებს რა მნიშვნელობას ანიჭებენ (Burnett, 2000).  რაქსის (Rax’s 1999) 
კვლევამ გამოავლინა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ცვლილებას უკავშირებდნენ  
პრობაციის სუპერვიზიას/ზედამხედველობას, ამ პროცესს ახასიათებდნენ, როგორც აქტიურს 
და თანამონაწილეობითს. ტროტერმა (Trotter 1996) შემოგვთავაზა „პროსოციალური 
მოდელირება“, როგორც ინტერვენციის საუკეთესო მოდელი, რომელიც ეყრდნობა 
ზედამხედველობით ურთიერთობებს (იხ. ქვემოთ ქვეთავი „პროსოციალური მოდელირება“). 
ტროტერის ემპირიულმა კვლევამ აჩვენა, რომ იმ კლიენტების, რომელთა პრობაციის 
ოფიცრებმაც  გამოიყენეს პროსოციალური მოდელირების პრინციპები,     პრობლემებიცა 
და განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებლებიც უფრო შემცირდა, ვიდრე იმათი, ვინც 
საკონტროლო ჯგუფში იმყოფებოდნენ და მათ მიმართ ზედამხედველები პროსოციალური 
მოდელირების პრინციპებს არ იყენებდნენ. ამდენად, პროსოციალური მოდელირების 
გამოყენება მუდმივად, ძლიერად და მნიშვნელოვნად კორელირდებოდა დანაშულის და 
ციხეში მოხვედრის დაბალ მაჩვენებლებთან. 

სხვადასხვა ავტორმა  (McNeill, 2006; Reynor & Robinson, 2005) შეადარა დეზისტანსის ჩარჩო 
ე.წ. „არა მკურნალობით პარადიგმას“, რომელიც პირველად განვითარდა ბოტომსისა და 
მაკვილიამსის (Bottoms and McWilliams 1979) -ის მიერ. ეს პარადიგმა ასოცირდება „დახმარების 
მოდელთან“, „გაზიარებულ შეფასებასთან“, „ერთობლივად განსაზღვრულ ამოცანებთან“ და 
არა „მკურნალობის მოდელთან“, „დიაგნოზთან“, ექსპერტის მიერ განსაზღვრულ „კლიენტის 
საჭიროებასთან“. ფარალი (Farrall 2004) განასხვავებს „დეზისტანსზე ფოკუსირებულ 
პერსპექტივებს“ „დამნაშავეობასთან დაკავშირებულ“ მიდგომებისაგან იმის საფუძველზე, 
რომ ეს უკანასკნელნი კონცენტრირებულნი არიან სამართალდამრღვევის დეფიციტის, 
ნაკლოვანების კორექტირებაზე, ხოლო პირველი კი ცდილობს დეზისტანსთან ასოცირებული 
ასპექტების (ძლიერი სოციალური კავშირები,  პროსოციალური ჩართულობა, სოციალური 
კაპიტალი) წახალისებას. სხვა ავტორები მიუთითებენ „დეფიციტზე დაფუძნებული“ 
ინტერვენციებიდან (ფოკუსირებულია რისკფაქტორებზე და ექსპერტის მიერ განსაზღრულ  
„კლიენტის საჭიროებაზე“) „სიძლიერეზე დაფუძნებულ“ მიდგომებზე გადასვლას, რომელიც 
ცდილობს პიროვნების მიერვე განსაზღვრულ „კარგი ცხოვრების“ ხელშეწყობას (Burnett & 
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Maruna, 2006; Ward & Maruna, 2007). დეზისტანსზე ფოკუსირებული ინტერვენცია ცდილობს 
ინდივიდების გაძლიერებას, რათა მათ ისეთ მიჯაჭვულობას, როლებს და ცხოვრებისეულ 
სიტუაციებს მიაღწიონ, რომლებიც ასოცირდება წარმატებულ სოციალურ ჩართულობასთან 
გათავისუფლების შემდეგ (Farrall, 2004; Ward & Brown, 2004). ბევრი ავტორი  პარალელებს 
ავლებს თემში რეინტეგრაციასთან (Petesilla, 2003 Travis, 2005), აღდგენით სამართალთან 
(Bazemore & Maruna, 2009)  და „უფლებებზე დაფუძნებულ რეაბილიტაციასთან“ (Rotman, 
1990), სადაც ნებისმიერი ტიპის „მკურნალობის“ პირველადი მიზანია ციხის გვერდითი 
საზიანო ეფექტების შეწინააღმდეგება და მინიმალიზაცია. 

დეზისტანსის პარადიგმა სამართალდამრღვევების წარმატებულ გამოცდილებებს,  მათ 
შეხედულებებს, ცვლილების მოხდენის „მოტივაციებს“ მნიშვნელოვან როლს ანიჭებს 
(Farrall, 2004; McMurran & Ward, 2004). დეზისტანსი გაგებულია, როგორც პიროვნებაზე 
დამოკიდებული პროცესი. ციხეში მყოფთათვის და პრობაციონერებისათვის რეაბილიტაციას 
თავად ამ ადამიანებისთვის უნდა ჰქონდეს აზრი და მათ უნდა უქმნიდეს იმის დანახვის 
შანსს, რომ  უკეთესი ცხოვრებით შეძლონ ცხოვრება (Miller and Rollnick, 2002; Prochaska & 
Levesque, 2002, Trotter, 1999).  

დეზისტანსის კვლევებიდან გამომდინარე ზოგადი დასკვნაა, რომ დეზისტანსზე 
ფოკუსირებული შეფასება და ინტერვენცია სრულიად ინდივიდუალიზებული უნდა იყოს.  
დეზისტანსის მიზეზი პიროვნების დაღვინების, ზრდის, კონკრეტულ ცხოვრებისეულ 
ტრანზიციებთან ასოცირებულ სოციალურ კავშირებში ცვლილებების და ამ არსებითი 
მოვლენებისა და ცვლილებების გარშემო სამართალდამრღვევის მიერ შექმნილი 
სუბიექტური ნარატიული კონსტრუქციების ურთიერთკავშირში დევს. პრაქტიკოსმა 
უნდა ჩართოს სამართალდამრღვევი ამ სხვადასხვა შესაძლებლობის გააზრებაში; მან უნდა 
გამოიკვლიოს სამი განზომილება: ზრდა და ასაკი, ცხოვრებისეული ტრანზიციები და 
სოციალური კავშირები და, ბოლოს, ცვლილების სუბიექტური ნარატივები, რომლებიც 
ასოცირებულია სამართალდამრღვევის ატიტუდებთან და მოტივაციებთან. ამ სამკუთხედის 
სამი ასპექტის გამოკვლევის შემდეგ, შეფასების მომდევნო საფეხურია ამ სამ სფეროს შორის 
ურთიერთმიმართების განვითარება. თუ ამ სამ შორის თანხვედრაა და ისინი „ერთმანეთისკენ 
იქაჩებიან“ დეზისტანსის მიმართულებით, მაშინ რაციონალური იქნება განმამტკიცებელი 
მხარდამჭერი გეგმის მოფიქრება. 

დეზისტანსის კვლევებიდან კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დასკვნა ეხება კლიენტის ჩართვის 
პროცესს  (Burnett, 1992, 2000; Rex, 1999; Trotter, 1996, 1999, 2000). ეს ავტორები მუშაკი-
კლიენტის ურთიერთობის მნიშვნელობას უსვამენ ხაზს (ნდობა, ოპტიმიზმი, ლოიალურობა). 
ასევე, ხაზგასმულია „ადამიანური კაპიტალის“ შენება, ცვლილების შესაძლებლობების 
მისაწვდომობა და მხარდაჭერა, მაგალითად, საცხოვრებელი და დასაქმება, და ინდივიდის 
„სოციალური კაპიტალის“ განვითარება. ეს კი ხაზს უსვამს ადვოკატობის, როგორც მთავარი 
პროფესიული ამოცანის და უნარ-ჩვევის მნიშვნელობას. ასევე, კრიტიკული მნიშვნელობა 
ენიჭება სამართალდამრღვევების ოჯახებთან მუშაობის ეფექტური მეთოდების განვითარებას 
(Graham & Bowling, 1995; Utting & Vennard, 2000). საცხოვრებლის ფორმების ძიება, რომელიც 
ხელს უწყობს დეზისტანსის პროცესების განვითარებას, „მნიშვნელოვან სხვებთან“ 
პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბებით სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა.  ბოლოს, 
ეფექტური პრაქტიკის განვითარებისათვის მონიტორინგი და შეფასება კრიტიკულია. საჭიროა 
ინტერვენციის ლოგიკურობის ექსპლიციტურობის უზრუნველყოფა, ანუ იმის დასაბუთება, 
თუ ეს გეგმა რატომ არის ამ კონკრეტული პიროვნებისთვის განვითარებული და როგორ 
და რატომ არის მოსალოდნელი, რომ ეს ადამიანი მიაღწევს სასიკეთო ცვლილებას. ასეთი 
მიდგომა მხოლოდ პროცესის დასაწყისია, რომელსაც სჭირდება ადეკვატური რესურსები 
და მუდმივი გადახედვა. ინდივიდუალიზებული ჰიპოთეზა საჭიროა ზუსტ ვარაუდს 
გვაძლევდეს, თუ კონკრეტულ პიროვნებასთან რა ტიპის მუშაობაა საჭირო მისი დანაშაულის 
შემცირებისა და შეწყვეტის თვალსაზრისით და რატომ არის ამგვარი მუშაობა აუცილებელი 
და ამ კონკრეტული პიროვნებისთვის შესატყვისი. 
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კარგი ცხოვრების მოდელი

სამართალდამრღვევის რეაბილიტაციის „კარგი ცხოვრების მოდელი“ (The Good Lives Model 
- GLM) არის დეზისტანსზე ორიენტირებული, სიძლიერეზე დაფუძნებული მიდგომა, 
რომელიც უკავშირდება პოზიტიურ ფსიქოლოგიას (Linley and Joseph, 2004).   „კარგი 
ცხოვრების მოდელი“ გვთავაზობს სამართალდამრღვევებთან სარეაბილიტაციო მუშაობის 
სრულყოფილ, მიმართულ და ინდივიდუალური მნიშვნელობის მქონე ჩარჩოს. „კარგი 
ცხოვრების მოდელი“ ემსახურება სამართალდამრღვევების კეთილდღეობის ხელშეწყობას 
(Purvis et al, 2011). ეს მიდგომა მიზნად ისახავს სამართალდამრღვევებთან კონსტრუქციული 
და თანამშრომლობითი გზებით მუშაობას, რათა მათ მიაღწიონ პროსოციალურ და 
პიროვნულად მნიშვნელოვან ცხოვრებას. ეს მიდგომა განვითარდა „რისკი- საჭიროება - 
რეაგირება“ მოდელის ალტერნატივად, რომელიც გამოიყენება კორექციული მკურნალობის 
დროს (Andrews and Bonta, 2007). „კარგი ცხოვრების მოდელში“ მუშაკი ფოკუსირდება 
როგორც რისკის მართვაზე, ასევე „სიკეთეების“ პრომოციაზე, წინწამოწევაზე. ფაქტობრივად, 
„სიკეთეების“ ხელშეწყობის კომპონენტის კარგად დაგეგმილი გამოყენება ემსახურება რისკის 
მართვას, მაგრამ პოზიტიური გზით, რაც ზრდის სამართალდამრღვევის მოტივაციას (Ward 
& Maruna, 2007). კრიმინალური ქცევა არის საკუთარი ღირებულებების პროსოციალური 
საშუალებებით დაკმაყოფილებისთვის პიროვნების მიერ შინაგანი და გარეგანი რესურსების 
გამოყენების ნაკლებობის შედეგი. სხვა სიტყვებით, კრიმინალური ქცევა წარმოადგენს ცუდად 
ადაპტირებულ მცდელობას შეხვდეს ცხოვრებისეულ ღირებულებებს (Ward and Stewart, 2003).  
ამ მიზნით რეაბილიტაციამ სამართალდამრღვევი უნდა აღჭურვოს ცოდნით, უნარ-ჩვევებით, 
შესაძლებლობებითა და რესურსებით, რომლებიც საჭიროა საკუთარი ცხოვრებისეული 
ღირებულებების დასაკმაყოფილებლად სხვა ადამიანებისთვის ზიანის მიყენების გარეშე.  
„კარგი ცხოვრების მოდელის“ ორმაგი ყურადღება, ერთი მხრივ, სამართალდამრღვევის 
შინაგან ღირებულებებსა და ცხოვრებისეულ უპირატესობებზე და, მეორე მხრივ, ისეთ 
გარეფაქტორებზე, როგორიცაა: რესურსები და შესაძლებლობები, შესაძლებელს ხდის ამ 
დეზისტანსზე ორიენტირებული ინტერვენციის პრაქტიკულ გამოყენებას. ეს ინტერვენცია 
დანახულია, როგორც აქტივობა, რომელიც ამატებს ინდივიდის პიროვნულ ფუნქციონირებას 
და არ ახდენს პრობლემის მარტივ აღმოფხვრას. 

„კარგი ცხოვრების მოდელი“ სამი იერარქიული ასპექტისგან შედგება: 1) ზოგადი იდეები, 
რომელიც ეხება რეაბილიტაციის მიზნებს; 2) ეტიოლოგიური წინაპირობები, რომელიც ეხება 
დანაშაულის შენარჩუნებას; 3) პრაქტიკული გამოყენება. 

რეაბილიტაციის ზოგადი იდეები

„კარგი ცხოვრების მოდელი“ საფუძველს იღებს „ადამიანური ღირსების“  ეთიკური 
კონცეფციიდან (Ward and Syversen, 2009), უნივერსალური ადამიანური უფლებებიდან 
და იგი დაინტერესებულია ინდივიდების უნარით, ჩამოაყალიბონ და შეარჩიონ მიზნები, 
შექმნან გეგმები და იმოქმედონ თავისუფლად ამ გეგმის განხორციელებისათვის. 
სამართალდამრღვევები, სხვა ადამიანების მსგავსად, ღირებულებას ანიჭებენ გარკვეულ 
პიროვნულ მახასიათებლებს, აზროვნებას, გამოცდილებებს, რომლებიც ამ მოდელის მიერ 
განხილულია, როგორც პირველადი სიკეთეები. პურვისი (Purvis 2006; 2010) ეყრდნობა რა 
მისი კოლეგების ნამუშევარს, იდენტიფიკაციას უკეთებს პირველადი სიკეთეების თერთმეტ 
ჯგუფს. ეს არის: (1) სიცოცხლე (მოიცავს ჯანმრთელ ცხოვრებას და ფუნქციონირებას); (2) ცოდნა 
(რამდენად ინფორმირებულად გრძნობს  თავს ადამიანი მისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების 
შესახებ); (3) ჰობი და რეკრეაციული აქტივობების განხორციელებაში უპირატესობა; (4) 
მუშაობაში უპირატესობა (მოიცავს გარკვეულ დახელოვნებას, პროფესიულ გამოცდილებას); 
(5) პიროვნების ავტონომიურობა და თვითმიმართულება; (6) შინაგანი სიმშვიდე 
(თავისუფლება ემოციური ქაოსისგან და სტრესისაგან); (7) ურთიერთდამოკიდებულება 
(მოიცავს ინტიმურ, რომანტიკულ, ოჯახურ ურთიერთობებს); (8) თემის, საზოგადოების 
წევრობა (უფრო ფართო სოციალურ ჯგუფთან კავშირი); (9) სულიერება (უფრო ფართო 
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გაგებით ცხოვრების მნიშვნელობისა და საზრისის ძიება); 10)სიამოვნება (ბედნიერების 
მდგომარეობა ან „აქ და ამჟამად“ კარგად ყოფნა); 11) შემოქმედებითობა (საკუთარი თავის 
გამოხატვა ალტერნატიული ფორმებით). იგულისხმება, რომ ყველა ადამიანი მიისწრაფვის 
პირველადი სიკეთეებისკენ რაღაც ხარისხით, თუმცა სამართალდამრღვევის ღირებულებებზე 
და ცხოვრებისეულ უპირატესობებზეა დამოკიდებული, თუ რომელ სიკეთეებს მიანიჭებს  
იგი მეტ მნიშვნელობას.

მეორადი სიკეთეები ან ე.წ. ინსტრუმენტალური სიკეთეები უზრუნველყოფს კონკრეტულ 
საშუალებებს პირველადი სიკეთეების მისაღწევად (Ward, Vess et al. 2006). მაგალითად, 
უმაღლესში ჩაბარების სწრაფვა აკმაყოფილებს ცოდნისა და მუშაობის პირველად სიკეთეებს, 
ხოლო მოზრდილთა სპორტულ გუნდში გაერთიანება მიუთითებს საზოგადოების წევრობის 
პირველადი სიკეთის დაკმაყოფილებაზე. 

ეტიოლოგიური წინაპირობები  

უახლესი ემპირიული კვლევა, რომლითაც შემოწმდა „კარგი ცხოვრების მოდელის“ საწყისი 
ეტიოლოგიური მოსაზრებები, იძლევა დასაბუთებულ მხარდაჭერას ამ მოდელისათვის 
(Purvis, 2010). ამ კვლევის მიხედვით, არსებობს ორი ძირითადი გზა, რომელსაც მივყავართ 
დანაშაულამდე: პირდაპირი და არაპირდაპირი. პირველადი გზა არის, როდესაც 
სამართალდამრღვევი აქტიურად ცდილობს (ხშირად არაპირდაპირ) საკუთარი პირველადი 
სიკეთეების დაკმაყოფილებას თავისი დანაშაულებრივი ქცევით. მაგალითად, ინდივიდი 
განიცდის ინტიმურობის სიკეთის დაკმაყოფილებაში ნაკლებობას და იგი შესაძლოა ამ 
სიკეთის მიღწევას შეეცადოს ბავშვის წინააღმდეგ სექსუალური დანაშაულით. არაპირდაპირი 
გზაა, როცა ერთი ან რამდენიმე სიკეთის მიღწევის გზაზე, „რაღაც კარგად ვერ მიდის“, რაც 
ქმნის კასკადურ ეფექტს, რომელსაც, თავის მხრივ,  დანაშაულის ჩადენამდე მივყავართ. 
მაგალითად, ინტიმურობის და ავტონომიურობის სიკეთეებს შორის კონფლიქტმა შესაძლოა 
გამოიწვიოს ურთიერთობის დანგრევა, ასევე, მისი შემდგომი მარტოობისა და დისტრესის 
გრძნობები. სირთულეებთან გამკლავების ისეთმა არაეფექტურმა სტრატეგიამ, როგორიცაა 
ალკოჰოლის გამოყენება დისტრესის თავიდან ასაცილებლად, შესაძლოა კონკრეტულ 
გარემოებებში ადამიანს დააკარგვინოს კონტროლი, რაც შეიძლება   სექსუალური დანაშაულით 
დასრულდეს (Ward, Mann et al., 2007).

„კარგი ცხოვრების მოდელის“ მიხედვით, არსებობს ოთხი ტიპის სირთულე ან პრობლემა, 
რომელსაც ადამიანები ხვდებიან (1) თავიანთ „ცხოვრების გზაზე“ -  რეალურ ცხოვრებაში 
(ე.წ. ცხოვრების სტილი) ან (2) მათ მიერ გონებრივად წარმოსახულ „ცხოვრებისეულ 
გეგმებში“. „ცხოვრების გზა“ ეხება იმას, თუ პიროვნება როგორ ცხოვრობს ყოველდღიურად. 
მისი აქტივობები, ფუნქციონირება, ქცევები და ა.შ.  წარმოადგენს მისი ცხოვრების 
სტილს, რომელიც გამოხატავს კონკრეტულ ინდივიდუალურ ღირებულებებსა და 
დამოკიდებულებებს. „ცხოვრების გეგმა“ ეხება იმას, თუ პიროვნება როგორ გეგმავს 
(იმპლიციტურად ან ექსპლიციტურად) თავის ცხოვრებას ამჟამად და მომავალში. ხშირად ის, 
თუ როგორ ცხოვრობს ადამიანი, მნიშვნელოვანწილად განსხვავდება იმისგან, რასაც გეგმავს  
ან რაც  დაგეგმილი ჰქონდა. ვარდის (Ward 2002a; 2002b; Ward and Fisher, 2005) მიხედვით, 
არსებობს ოთხი პირველადი ტიპის პრობლემა, რომელიც აშკარაა ადამიანის „ცხოვრების 
გზაზე“ ან მის მიერ შემუშავებულ „ცხოვრებისეულ გეგმაში“. ეს პრობლემებია: საშუალება, 
მოცვადობა, კოჰერენტულობა/შესატყვისობა და უნარიანობა/შესაძლებლობები.  

საშუალება: ეხება საშუალების შესატყვისობას. საშუალებასთან დაკავშირებული 
პრობლემის მქონე ადამიანი აუცილებელი პირველადი სიკეთეების მისაღწევად იყენებს 
არაშესატყვის სტრატეგიებს, რომლებიც „კარგი ცხოვრებისთვისაა“ საჭირო. მაგალითად, 
სამართალდამრღვევი შესაძლოა კარგ ურთიერთობას ესწრაფვოდეს ბავშვთან სექსუალური 
ურთიერთობის დამყარების გზით (Ward 2002). ამდენად, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ 
სამართალდამრღვევი  მიაღწევს ამ პირველად სიკეთეს (ანუ მისი საჭიროება დაკმაყოფილდება) 
საშუალების არაშესატყვისობის გამო. 



159

მოცვადობა: ეხება იმას, რომ მთელი რიგი მნიშვნელოვანი სიკეთეები პიროვნების ყურადღების 
გარეშე რჩება და არ შედის პიროვნების ცხოვრებისეულ გეგმაში. სიკეთეების რომელიმე 
ჯგუფის უგულებელყოფამ, იქნება ეს სხეულთან, სელფთან თუ სოციალურ ცხოვრებასთან 
დაკავშირებით, შესაძლოა იგი მიიყვანოს ფიზიოლოგიურ დისფუნქციამდე, ფსიქოლოგიურ 
დისტრესამდე, ფსიქიკური ჯანმთრელობისა და სოციალური ადაპტაციის პრობლემებამდე 
(Ward 2002). ყველაფერ ამას კი ინდივიდი ცხოვრებისეული ბედნიერების ზოგადი დონის 
შემცირებამდე მიჰყავს. მოცვადობაში პრობლემები შესაძლოა მარტივად გამოწვეული 
იყოს ზოგიერთი სიკეთეების მიმართ ნაკლები ინტერესით. თუმცა, ნაკლები მოცვადობა 
ხშირ შემთხვევაში გამოწვეულია სამართალდამრღვევის შესაძლებლობებში/უნარებში 
პრობლემებით. მაგალითად, პიროვნებათაშორისი უნარების და სხვების მიმართ ნდობის 
ნაკლებობამ შესაძლოა გამოიწვიოს ურთიერთობის და, ასევე, სოციუმთან, საზოგადოებასთან 
ინტეგრაციის პრობლემები, რაც, თავის მხრივ, სამუშაოსთან დაკავშირებულ პრობლემებს 
წარმოშობს და შეამცირებს გასართობ აქტივობებში ჩართვას,   სადაც სხვებიც მონაწილეობენ. 
ამდენად,  მთელი რიგი სიკეთეები დაუკმაყოფილებელი რჩება. პიროვნების ასეთ ცხოვრებას, 
რომელიც ხასიათდება სიკეთეების დაბალი მოცვადობით,  ნეგატიური ზეგავლენა ექნება მის 
ფსიქოლოგიურ ფუნქციონირებასა და  ბედნიერების ზოგად დონეზე. 

კოჰერენტულობა: ზოგიერთი ადამიანი შესაძლოა ხასიათდებოდეს სხვადასხვა სიკეთეებსა 
და მათთან დაკავშირებულ „პრაქტიკულ იდენტობებს“ შორის კონფლიქტით და, შესაბამისად, 
განიცდიდეს მწვავე ფსიქოლოგიურ სტრესსა და  ბედნიერების ნაკლებ განცდას  (Emmons, 
1999). 

არსებობს ორი ტიპის  კოჰერენტულობის პრობლემა: ჰორიზონტალური და ვერტიკალური 
კოჰერენტულობა. ჰორიზონტალური კოჰერენტულობა ეხება იმ ხარისხს, რითაც სიკეთეები 
ექსპლიციტურად ერთმანეთთან არის დაკავშირებული (ურთერთ კონსისტენტურია, რაც 
შესაძლებელს ხდის მათ განხორციელებას). მაგალითად, პიროვნება შესაძლოა ცდილობდეს 
ურთიერთდამოკიდებულების სიკეთის რომანტიკული ურთიერთობით მოპოვებას და, 
იმავდროულად, ზრუნავდეს საკუთარ დამოუკიდებლობასა და თვითმიმართულებაზე. 
შესაძლოა, ამ ორ სიკეთეს შორის, რომელიც პიროვნებისთვის ერთნაირად მნიშვნელოვანია, 
წარმოიშვას კონფლიქტი. მაგალითად, ინდივიდს სურდეს ვინმესთან სიახლოვე, მაგრამ, 
იმავდროულად, იყოს მჩაგვრელი და შეურაცხმყოფელი, რათა თავი იგრძნოს ავტონომიურად 
და მაკონტროლებლად. მოსალოდნელია, ამ ტიპის სიკეთეებს შორის კონფლიქტმა 
ურთერთობაში  შექმნას სირთულეები, ემოციური დისტრესი და ბედნიერების ნაკლები 
განცდა. 

შესატყვისობის მეორე ფორმა, ვერტიკალური შესატყვისობა, მოითხოვს სიკეთეებს 
შორის იერარქიულ სიცხადეს (ე.წ. რანჟირება). მართალია, „კარგი ცხოვრების მოდელი“ 
ამბობს, რომ ადამიანი უნდა ცდილობდეს ყველა სიკეთისკენ სწრაფვას, მაგრამ  არ 
ახდენს სპეციფიკაციას, თუ რა მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს თითოეულ სიკეთეს. ეს არის 
მთლიანად ინდივიდუალური პროცესი, რომელიც დამოკიდებულია თითოეული ადამიანის 
უპირატესობებზე, უნარ-ჩვევებზე, სიმპათიებსა და ანტიპათიებზე, სოციალურ ნორმებსა 
და კულტურულ ღირებულებებზე. ადამიანი, რომელიც უფრო დიდ ღირებულებას ანიჭებს 
ურთიერთდამოკიდებულებას, ვიდრე მუშაობას, თავს უბედურად იგრძნობს, თუკი იგი 
თავის რეალურ ცხოვრებაში მარტოხელაა და მუშაობს დიდი დატვირთვით, კვირაში შვიდი 
დღე  (Ward and Stewart, 2003).

შესაძლებლობები: ბოლო პრობლემაა, როდესაც პიროვნება განიცდის შესაძლებლობების 
ნაკლებობას (ცოდნა და უნარ-ჩვევები), რათა შეძლოს საკუთარი ცხოვრებისეული გეგმის 
თავის რეალურ ცხოვრებაში ეფექტური განხორციელება ან  თავისი მიზნების ცვალებად 
გარემო პირობებთან შეგუება. არსებობს ორი ტიპის შესაძლებლობა: შინაგანი და გარეგანი 
შესაძლებლობა. შინაგანი შესაძლებლობა ეხება პიროვნების ისეთ შინაგან პირობებს, 
როგორიცაა სიკეთის მისაღწევად ადამიანის უნარ-ჩვევის დონე.  შესაძლოა, ადამიანის 
მთლიან ფუნქციონირებაში ბარიერები  სხვადასხვა დონეზე არსებობდეს. ეს დონეებია: 
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კოგნიტური (ინდივიდს აქვს ცოდნისა და გონებრივი შესაძლებლობების ნაკლებობა),  
ფსიქოლოგიური (ინდივიდის ნაკლები თვითრწმენა და მოტივაციური პრობლემები) და 
ქცევითი (კოგნიტური და ფსიქოლოგიური საკითხები მთავრდება ქცევითი პრობლემებით, 
რომლებიც ავიწროებს ინდივიდის შესაძლებლობებს). 

მეორე მხრივ, გარეგანი შესაძლებლობები ეხება ინდივიდის კონტექსტს, გარე პირობებს, 
რომელიც ინდივიდისთვის ექსტერნალურია (მაგალითად, სოციალური მხარდაჭერის 
არსებობა, დასაქმების შესაძლებლობები, განათლების მისაწვდომობა) და აუცილებელია 
მიზნების მისაღწევად და სიკეთეების მოსაპოვებლად. პრობლემები, რომლებიც ეხება 
ინტერნალურ შესაძლებლობებს, განიხილება, როგორც შინაგანი წინააღმდეგობები, 
ხოლო პრობლემები, რომლებიც ეხება გარეგან შესაძლებლობებს, განხილულია გარეგან 
წინააღმდეგობებად. შინაგანი და გარეგანი წინააღმდეგობები განაგებს იმას, თუ კონკრეტული 
სიკეთის მოსაპოვებლად რა საშუალება იქნება გამოყენებული. უნდა აღინიშნოს, რომ 
ემპირიულად იდენტიფიცირებული კრიმინოგენული საჭიროებები „კარგი ცხოვრების 
მოდელში“ კონცეპტუალიზებულია შინაგან და გარეგან დაბრკოლებებად/წინააღმდეგობებად, 
რომელიც ხელს უშლის პირველადი სიკეთეების დაუფლებას  (Ward & Maruna, 2007).  ამდენად, 
შინაგან და  გარეგან პირობებს  განვიხილავთ, როგორც ცვალებად ფაქტორებს (რომლებიც 
სამართალდამრღვევის ქცევას წარმართავს) და როგორც დინამიკურ რისკფაქტორებს. ეს 
ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები,  ბევრი შინაგანი და გარეგანი წინააღმდეგობებით და ნაკლები 
სიძლიერით, დანაშაულში ჩართვის დიდი რისკის ქვეშ იმყოფებიან. 

ამრიგად, ადამიანების ცხოვრებაში ან ცხოვრებისეულ გეგმებში ბევრი ტიპის პრობლემაა. 
რეაბილიტაციის მიზანია პრობლემების იდენტიფიცირება, რაც შემდგომ ისე შეცვლის 
ადამიანების ცხოვრებისეულ სტილსა და გეგმებს, რომ მოარგოს  სამართალდამრღვევის 
უპირატესობებს, უნარ-ჩვევებს, ტემპერამენტსა და შესაძლებლობებს. ეს სამართალდამრღვევს 
მისცემს  სიკეთეების პროსოციალური გზებით მიღწევის შესაძლებლობას, რომელიც მას 
შინაგანადაც დააკმაყოფილებს და მისთვის არსებითად სასარგებლო და აზრიანი იქნება. 

პრაქტიკული გამოყენება

„კარგი ცხოვრების მოდელის“ კორექციული ინტერვენციის მიზანია პირველადი სიკეთის ან 
ადამიანური საჭიროების წინწამოწევა, პრომოცია სამართალდამრღვევის ფსიქოლოგიური 
კეთილდღეობის გასაზრდელად (Ward and Brown, 2004).  

ავტორები „კარგი ცხოვრების მოდელის“ რეაბილიტაციის პროცესში გამოყოფენ ხუთ ფაზას  
(Ward et al, 2007, Ward and Maruna, 2007, Ward nad Stewart, 2003). პირველი ფაზა მოიცავს 
სამართალდამრღვევის სოციალური, ფსიქოლოგიური და მატერიალური ასპექტების 
აღმოჩენას. ეს მოითხოვს სამართალდამრღვევის რისკის დონის დეტალურ ანალიზს, 
ასევე, მისი ცხოვრებისეული ვითარებების, ფიზიკური და სოციალური პრობლემების, 
ფსიქოლოგიური შესაძლებლობების ანალიზს დანაშაულის ჩადენის დროს და წარსულში. 
გამორიცხული არ არის, რომ სამართალდამრღვევებს ჰქონდეთ ისეთი მრავალმხრივი 
პრობლემები, როგორიცაა: სიღარიბე, ნივთიერებაზე დამოკიდებულება, საცხოვრებლის 
პრობლემა, იმპულსურობის, აგრესიული ქცევის და ა.შ. მაღალი დონე (Ward, 2010). 

„კარგი ცხოვრების მოდელის“ მეორე ფაზის პერიოდში ხდება დანაშაულის ფუნქციის დადგენა 
ანუ რისი მიღწევა სურდა ინდივიდს თავისი დანაშაულით. ამ მიზნით ხდება პირველადი 
სიკეთეების იდენტიფიკაცია, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ არის დაკავშირებული 
კრიმინალურ ქცევებთან. უფრო მეტიც, ხდება ზემდგომი სიკეთის ან ღირებულების 
იდენტიფიკაცია, რომლის გარშემოც სხვა სიკეთეებიც  ერთიანდება. პრაქტიკოსი ახდენს 
სამართალდამრღვევის კარგი ცხოვრების კონცეპტუალიზაციას სხვადასხვა პირველადი 
სიკეთის წონის განსაზღვრით. ამის მიღწევა შესაძლებელია შემდეგით: 1. დეტალური 
შეკითხვების დასმა სამართალდამრღვევის ცხოვრების ძირეული მოვალეობების, 
მისთვის ღირებული ყოველდღიური აქტივობების და გამოცდილებების შესახებ; 2. 
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მიზნების და მის საფუძვლად მდებარე ღირებულებების იდენტიფიცირება, რომელიც 
ხილვადია სამართალდამრღვევის დანაშაულებრივ აქტივობებში. ეს საფეხური მოითხოვს 
სამართალდამრღევის პრაქტიკული იდენტობების აღმოჩენას და იმის განსაზღვრას, თუ ეს 
პრაქტიკული იდენტობები რამდენად უკავშირდებიან მის დანაშაულებრივ საქმიანობას. 
იგულისხმება, რომ ძირეული სიკეთეები უნდა გადაითარგმნოს უფრო კონკრეტულ 
ღირებულებებში და ამოცანებში, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება სამართალდამრღვევის 
ზოგად ცხოვრებისეულ ვითარებებს და მის დანაშაულთან დაკავშირებულ აქტივობებს 
(Ward, 2010). 

„კარგი ცხოვრების მოდელის“ მესამე ფაზაში ადგილი აქვს პრაქტიკული იდენტობების 
შერჩევას, მისი ზემდგომი სიკეთეებისა და ღირებულებების განსაზღვრას და გეგმის 
ფოკუსის განვითარებას. პრაქტიკული იდენტობები და მათი მიზნები, სტრატეგიები და 
გამოცდილებები განსაზღვრავს იმ დეტალებს, რომლებიც საჭიროა სამართალდამრღვევთან 
ეფექტური მუშაობისთვის.  მაგალითად, პიროვნებამ შესაძლოა დაასახელოს ცოდნა და 
დამოკიდებულება, როგორც ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიკეთე და გადაწყვიტოს, რომ 
მისი მიზნის მიღწევის საშუალებაა უნივერსიტეტში სწავლა და ინტიმური ურთიერთობის 
დამყარება (Ward, 2010). 

მეოთხე ფაზაში უფრო მეტი დეტალურობა ემატება ზემოთ განვითარებულ გეგმას და, 
ძირითადად, ხდება მეორადი სიკეთეების ან ღირებულებების შერჩევა, რომლის მიხედვითაც 
ზუსტად დგინდება, თუ პირველადი სიკეთეები როგორ უნდა გადაითარგმნოს ცხოვრების 
და ფუნქციონირების საშუალებებად. ამ ეტაპზე პიროვნების ის კონტექსტი და გარემო, 
სადაც მან უნდა იცხოვროს და შემდგომი ინტრევენცია  იდენტიფიცირებულია. მაგალითად, 
უნივერსიტეტის სტუდენტისა და ინტიმური ურთიერთობის პარტნიორის პრაქტიკული 
იდენტობები არის დეტალურად შესწავლილი შესაძლო გარემო საგანმანათლებლო, 
სოციალური, ფსიქოლოგიური და მატერიალური რესურსების განსაზღვრის საფუძველზე 
(Ward, 2010). 

მეხუთე ფაზაში პრაქტიკოსი სამართალდამრღვევისთვის დეტალური ინტერვენციის გეგმას 
ადგენს. ეს გეგმა ეფუძნება მომავალზე ორიენტირებულ მეორად სიკეთეებს, რომელიც მიზნად 
ისახავს სამართალდამრღვევის პირველადი სიკეთეების დაკმაყოფილებას სოციალურად 
მისაღები გზებით. ეს გეგმა ფორმულირებულია სამართალდამრღვევთან თანამშრომლობით 
და „კარგი ცხოვრების“ სარეაბილიტაციო გეგმის სახით არის მოცემული. გეგმა უნდა იყოს 
ჰოლისტური, ახდენდეს შინაგანი და გარეგანი პირობების სპეციფიკაციას, რომელიც 
აუცილებელია ამ გეგმის წარმატებული განხორციელებისათვის. ამ მიზნით დეტალურადაა 
მოცემული სხვადასხვა ამოცანა, რომელიც პრაქტიკოსმა და სამართალდამრღვევმა 
უნდა განახორციელონ. დინამიკური რისკფაქტორები და კრიმინოგენული საჭიროებები 
ინტერვენციის არაპირდაპირი სამიზნე ხდება, როცა სამართალდამრღვევის კომპეტენციების 
გასაგებად კოგნიტურ-ბიჰევიორალური ტექნიკები და სოციალური ინტერვენციები არის 
გამოყენებული.  ეს გეგმა ინდივიდუალურია და მიზნად ისახავს სამართალდამრღვევის 
კარგი ცხოვრების ინტერვენციის გეგმის განხორციელებაში დახმარებას და, იმავდროულად, 
მიმართულია მის კრიმინოგენულ საჭიროებაზე, რომელიც შესაძლოა ბლოკავდეს მისი 
სიკეთეების დაკმაყოფილებას. შესაბამისად, ინტერვენცია უნდა მოიცავდეს შინაგანი 
შესაძლებლობების და უნარ-ჩვევების შენებას, გარერესურსებისა  და სოციალური 
მხარდაჭერის მაქსიმალიზაციას, რათა პირველადი ადამიანური სიკეთეების დაკმაყოფილება 
სოციალურად მისაღები გზებით გახდეს შესაძლებელი (Ward, 2010). 

„კარგი ცხოვრების მოდელი“ წარმატებით გამოიყენეს სხვადასხვა კრიმინალური ქცევის მქონე 
სამართალდამრღვევების მიმართ. კერძოდ: სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებული 
დანაშაული; ახალგაზრდა სამართალდამრღვევები; პიროვნული აშლილობის მქონე 
სამართალდამრღვევები; ნივთიერებაზე დამოკიდებული სამართალდამრღვევები; 
სამედიცინო შეზღუდვების მქონე სამართალდამრღვევები (McGrath, Cumming, Burchard, 
Zeoli & Ellerby, 2010). ეს მოდელი წარმატებით გამოიყენება სამართალდამრღვევებთან 
„შემთხვევის მართვის“ პროცესში. 
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კვლევებმა აჩვენეს, რომ პროსოციალური მოდელირება და განმტკიცება ეფექტური პრაქტიკის 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტებია კორექციული ინტერვენციების დროს   (Gendreau, 
1996; Ranor, 2003; McNeill, 2003; Andrews and Bonta, 2006; Trotter, 2006). ზოგიერთი კვლევა, 
ასევე, მიუთითებს პროსოციალური მოდელირებისა და განმტკიცების ეფექტურობაზე 
თემზე დაფუძნებული კორექციული მუშაობის დროს. კანადურმა კვლევამ აღმოაჩინა, რომ 
იმ პრობაციის ოფიცრების კლიენტები, რომლებსაც ჰქონდათ პროსოციალური დისპოზიციის 
სკალაზე მაღალი ქულები (რაც  კალიფორნიის პიროვნების საკვლევი სკალით იზომებოდა) 
და, რომელთაც, ასევე, მაღალი ემპატიურობის დონე ჰქონდათ,  ხასიათდებოდნენ 50%-ით 
ნაკლები რეციდივიზმის დონით სხვა პრობაციის ოფიცრების კლიენტებთან შედარებით. 

პროსოციალური მიმართულებების უპირატესობის შემდგომი მხარდაჭერა აშკარაა სხვა 
უახლეს კვლევებში, რომლებიც ჩატარდა ბავშვთა დაცვის სფეროში (Trotter, 2004). ამ კვლევების 
მიხედვით, უფრო პოზიტიური შედეგები (კლიენტის კმაყოფილება, მუშაკის კმაყოფილება 
და შემთხვევის დახურვის დრო) ჰქონდათ იმ კლიენტებს, რომლებიც მიუთითებდნენ, რომ 
მათი მუშაკი აჩვენებდა პროსოციალური მოდელირების საბაზისო უნარ-ჩვევებს. 

ტროტერის მიხედვით, პროსოციალური  მიდგომა შეიცავს ოთხ საფეხურს: (1) კლიენტის 
პროსოციალური ქცევების და კომენტარების იდენტიფიცირება; (2) პროსოციალური 
ქცევების და კომენტარების დაჯილდოება; (3) პროსოციალური მოდელის წარმოდგენა;  (4) 
პროკრიმინალური ქცევების და კომენტარების დისპუტირება და გამოწვევა.  

(1) კლიენტის პროსოციალური კომენტარების ან ქცევების იდენტიფიცირება: პროსოციალური 
აქტები და კომენტარები მოიცავს დაქვემდებარებას, როგორიცაა: შეხვედრებზე დასწრება; 
პუნქტუალურობა; საზოგადოებრივი შრომის შესრულება; არადანაშაულებრივი ქმედებები; 
ნივთიერებაზე დამოკიდებულების მკურნალობაში ჩართვა. კლიენტის სხვა პროსოციალური 
აქტოვობებია: პრობლემის გადაჭრის პროცესებში ჩართვა; დანაშაულზე პასუხისმგებლობის 
აღება; იმის კომენტირება, თუ რა ზიანი მიაყენა მისმა ჩადენილმა კანონდარღვევამ სხვა 
ადამიანს ან ადამიანებს ან თავად მას; დაზარალებულის მიმართ ემპათია; იმის აღიარება, 
რომ დანაშაულის ჩადენა შეცდომაა.  სხვა პროსოციალური კომენტარები ეხება იმას, თუ 
რამდენად აფასებს იგი ისეთ არაკრიმინალურ აქტივობებსა და ასოციაციებს, როგორიცაა: 
ოჯახი, სპორტი, არაკრიმინალური მეგობრები, ჰობი, სკოლაში სიარული და სამუშაო. ასევე, 
კომენტარები, რომელიც არის სამართლიანი, არარასისტული, არასექსისტული და, ზოგადად, 
არადისკრიმინაციული, გამოხატავს ოპტიმისტურ დამოკიდებულებებს. მაგალითად, 
გამოხატავს, რომ დანაშაულის გარეშე ცხოვრება მიღწევადია და მიზნების მიღწევა 
შესაძლებელია; რომ მუშაკს შეუძლია დახმარება და კლიენტებს შეუძლიათ ცვლილება. 

(2) პროსოციალური ქცევების და კომენტარების დაჯილდოება: განმტკიცების უზრუნველყოფის 
უპირველესი და ყველაზე ნათელი მეთოდია სხეულის ენის (მაგ., ღიმილი, ყურადღებიანი 
მოსმენა, სწორი გადახრა) და შექების გამოყენება. მუშაკის მიერ გამოყენებული ჯილდოებია, 
ასევე: კლიენტისთვის დროის მიცემა; სასამართლოზე დასწრება კლიენტთან ერთად და 
მისთვის პოზიტიური მტკიცებულებების მიწოდება; კონტაქტების რაოდენობის შემცირება; 
კლიენტისათვის საცხოვრებლის და სამუშაოს პოვნაში დახმარება; სახლში ვიზიტები; ოფისის 
გარეთ კლიენტთან შეხვედრა; პოზიტიური ანგარიშის მომზადება სასამართლოსთვის; სხვა 
სააგენტოებთან ადვოკატობა, როგორიცაა სოციალური დაცვა, პოლიცია და ა.შ.; კლიენტის 
საჭიროების შესახებ და კლიენტის საქმეში პოზიტიური შენიშვნების გაკეთება. 

პროსოციალური განმტკიცების იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ჯილდოებს განაპირობებს 
ქცევა. განმტკიცება უნდა იქნეს ნათლად შეთავაზებული უშუალოდ პროსოციალური ქცევის 
საპასუხოდ. კლიენტს სჭირდება ამ კავშირის ნათლად დანახვა. კლიენტმა უნდა გაიგოს, 
რომ ვიზიტების შემცირება, ზედამხედველის მიერ გამოხატული შექება ან სასამართლოში 
ვიზიტი პირდაპირ უკავშირდება მის პროსოციალურ ქცევას (მაგალითად, შეხვედრებზე 
დასწრება, პუნქტუალობა, სამუშაო ინტერვიუებზე დასწრება და ახალ დანაშაულებრივ 
ქმედებაში ჩურთველობა).  
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(3) პროსოციალური მოდელის წარმოდგენა: პროსოციალური მოდელირება მოიცავს 
მუშაკის მიერ შეხვედრების ორგანიზებას და დახვედრას, პუნქტუალობას, გულწრფელობას, 
სანდოობას, ამოცანების მონიტორინგს, სხვა ადამიანის გრძნობების გაგებას, კრიმინალური 
ქცევის უარყოფით შედეგებზე აზრის გამოხატვას, არაკრიმინალური მეგობრების ყოლის 
მნიშვნელობის წინ წამოწევას, კარგი ოჯახური ურთიერთობის მნიშვნელობისა და მუშაობის 
ღირებულების ხაზგასმას.  

ეს მოიცავს ადამიანების მოტივების პოზიტიურ ინტერპრეტაციას, მაგალითად, 
„პოლიციელები არიან ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ თავიანთი საქმის შესრულებას და 
მათ იგივე საჭიროებები აქვთ, რაც ადამიანთა უმრავლესობას“ და არა „ყველა პოლიციელი 
ძაღლია“. ეს გულისხმობს იმას, რომ მუშაკი იყოს ღია და გულწრფელი, თუკი იგი 
სამართალდამრღვევის მსგავს პრობლემას განიცდის. მაგალითად, „მეც ვიყავი ერთ დროს 
უმუშევარი და მაშინ დეპრესიას განვიცდიდი“. ეს იმასაც გულისხმობს, რომ მუშაკი იყოს 
ოპტიმისტურად განწყობილი იმასთან დაკავშირებით, რომ სამართალდამრღვევი შეძლებს 
კანონის ფარგლებში ცხოვრებას და ამის შესაბამისად ჯილდოების მიღებას. 

 (4) პროკრიმინალური ქცევების და კომენტარების განსჯა და გამოწვევა:   იძულებით 
კლიენტებთან კონფრონტაციის საკითხი საკმაოდ რთულია. კვლევები გვიჩვენებს აგრესიული 
და კრიტიკული კონფრონტაციის დროს ნაკლებ დადებით შედეგებს. თვისებრივი კვლევა 
(Burns 1994), რომელიც ჩატარდა ავსტრალიის პრობაციის ოფიცრებზე, მიუთითებს, რომ 
უფრო ეფექტური პრობაციის ოფიცრები (ისინი, ვისაც ჰყავთ კლიენტები, რომლებმაც  
რეციდივიზმის დაბალი დონე აჩვენეს),  ძირითადად, მობილიზებულნი იყვნენ კლიენტის 
ნათქვამისა და ქცევის პოზიტიურ მხარეებზე და გამოირჩეოდნენ კონფრონტაციის დაბალი 
დონით. 

ტროტერმა (Trotter 2004) აღმოაჩინა, რომ კონფრონტაცია, რომელიც დაკავშირებულია 
პოზიტიურ შედეგებთან, შემდეგი სახისაა: კლიენტს სთავაზობს სიტუაციასთან გამკლავების 
უფრო პოზიტიურ გზებს; აღიარებს, რომ ნეგატიური გრძნობების დასაბუთება შესაძლებელია 
და ეძებს მიზეზებს, თუ რატომ გრძნობენ და იქცევიან კლიენტები გარკვეული გზით. 
მეორე მხრივ, კონფრონტაცია, რომელიც კლიენტს აკრიტიკებს ან მიუთითებს მის 
არასწორ შეხედულებებზე, დაკავშირებულია ნაკლებ პოზიტიურ შედეგებთან, როგორც 
კლიენტისთვის, ისე მუშაკისთვის. პროკრიმინალური ან ანტისოციალური კომენტარებისა 
და ქცევების იგნორირება, ასევე,  უარყოფით შედეგებს უკავშირდება. ამრიგად, საჭიროა 
კონფრონტაცია  დიდი სიფრთხილით იქნეს გამოყენებული. კანადური კვლევა გვთავაზობს 
„ოთხი-ერთი“ წესს (Andrews 1982). ყოველ ერთ ნეგატიურ კომენტარზე გააკეთეთ ოთხი 
დადებითი კომენტარი.  ტროტერის (Trotter 1996, 2004) კვლევა ამტკიცებს, რომ უფრო 
მოსალოდნელია, ადამიანებმა  ისწავლონ პოზიტიური განმტკიცებისაგან, ვიდრე ნეგატიური 
განმტკიცებისაგან. 

მთელი რიგი კვლევები მიუთითებს, რომ სამართალდამრღვევებთან თანამშრომლობითი 
მუშაობის სტრატეგიების გამოყენებას და, ასევე, იმ პრობლემებსა და საკითხებზე 
ფოკუსირებას, რომელსაც თავად სამართალდამრღვევი ახდენს,  რეციდივიზმის დაბალ 
დონესთან მივყავართ (Trotter, 1996, 2006; McNeill & Whyte, 2007). ტროტერი (Trotter 1996) 
გვთავაზობს  პრობლემაზე მუშაობის საფეხურებს:  (1) პრობლემის კვლევა; (2) პრობლემის 
რანჟირება; (3) პრობლემის გამოკვლევა; (4) მიზნების დასახვა; (5) კონტრაქტის განვითარება; 
(6) სტრატეგიების ან ამოცანების იდენტიფიცირება; (7) მიმდინარე გადახედვა/მონიტორინგი.  

სამართალდამრღვევებთან მუშაობის დიდი ნაწილი მოიცავს ე.წ. კლიენტთან სოციალიზაციას 
(Rooney, 1992)  და როლის დაზუსტებას (Trotter, 2006).  როლის დაზუსტების ერთი ასპექტი 
მოიცავს კლიენტის დახმარებას, გაითავისოს ის ფაქტი, რომ მუშაკს შეუძლია მისი დახმარება 
პრობლემის გადაჭრაში, იმის მიუხედავად, რომ მუშაკს აქვს სოციალური მაკონტროლებლის 
როლი. როლის დაზუსტების მეორე ასპექტი ეხება კლიენტის მოლოდინების გამორკვევას; 
კლიენტისთვის იმის გაგებინებას, თუ რაზე შეიძლება მოლაპარაკება, კომპრომისი და 
რაზე არ შეიძლება; კონფიდენციალობის საზღვრების დადგენას; მუშაკის ავტორიტეტის 
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ბუნების გაგებას და კლიენტის დახმარებას იმის გაგებაში, რომ მუშაკს აქვს დამხმარის და, 
იმავდროულად, სოციალური მაკონტროლებლის როლი (Shulman, 1991; Videka, Sherman, 
1988; Trotter, 2006). 

გამოყენებული ლიტერატურა:

Purvis, M., Ward, T., & Willis, G. (2011). The Good Lives Model In Practice: Offence Pathways 
And Case Management. European Journal Of Probation, 3(2), 4-28

Trotter C (2006) Effective Supervision of Offenders http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/
no82/08_P27-40.pdf 

McNeill, F., Raynor, P., & Trotter, C. (Eds.). (2010). Offender Supervision: New directions in 
theory and practice. Abingdon: Willan Publishing

Chui, W. H & Nellis, M. (Eds.). (2003) Moving Probation Forward, Evidence, Arguments and 
Practice, Pearson: Longman 

Herzog-Evans, M. (2011). Judicial rehabilitation in France: Helping with the desisting process 
and acknowledging achieved desistance. European Journal of Probation, 3(1), 4-19

Raynor, P., & Robinson, G. (2009). Why help offenders? Arguments for rehabilitation as a penal 
strategy. European Journal of Probation, 1(1), 3-20
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ცო

დ
ნა

 დ
ა 

გა
მო

ცდ
ილ

ებ
ა.

  
სწ

ავ
ლ

ის
 შ

ედ
ეგ

ებ
ი 

აღ
ნი

შნ
უ

ლ
ი 

კუ
რ

სი
ს 

სრ
უ

ლ
ყო

ფ
ილ

ი 
გა

ვლ
ის

 შ
ედ

ეგ
ად

 ს
ტ

უ
დ

ენ
ტ

ებ
ი 

შე
ძლ

ებ
ენ

 შ
ემ

დ
ეგ

ს:
  

დ
არ

გო
ბრ

ივ
ი 

კო
მპ

ეტ
ენ

ცი
ებ

ი:
  

 
1.

 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ს 
შე

უ
ძლ

ია
 

დ
ან

აშ
აუ

ლ
ის

 
თ

ეო
რ

იე
ბი

ს 
გა

გე
ბა

 
დ

ა 
სი

სხ
ლ

ის
 

სა
მა

რ
თ

ლ
ის

 
პო

ლ
იტ

იკ
ის

 
რ

ეა
გი

რ
ებ

ის
 შ

ეფ
ას

ებ
ა;

  
2.

 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ი 
აც

ნო
ბი

ერ
ებ

ს 
კა

ნო
ნთ

ან
 კ

ო
ნფ

ლ
იქ

ტ
ში

 მ
ყო

ფ
 ს

ამ
არ

თ
ალ

დ
ამ

რ
ღ

ვე
ვე

ბთ
ან

 მ
იმ

არ
თ

ებ
აშ

ი 
არ

სე
ბუ

ლ
ი 

მნ
იშ

ვნ
ელ

ო
ვა

ნი
 

სა
ერ

თ
აშ

ო
რ

ის
ო

 
დ

ო
კუ

მე
ნტ

ებ
ის

 
ძი

რ
ით

ად
 

პრ
ინ

ცი
პე

ბს
 

დ
ა 

მა
თ

 
მნ

იშ
ვნ

ელ
ო

ბა
ს 

სა
ქა

რ
თ

ვე
ლ

ო
სთ

ვი
ს;

  
3.

 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ებ
ი 

ინ
ფ

ო
რ

მი
რ

ებ
უ

ლ
ნი

 ა
რ

ია
ნ 

სა
ქა

რ
თ

ვე
ლ

ო
ს 

სი
სხ

ლ
ის

 ს
ამ

არ
თ

ლ
ის

 მ
არ

თ
ლ

მს
აჯ

უ
ლ

ებ
ის

 
არ

სე
ბუ

ლ
ი 

სი
სტ

ემ
ის

 შ
ეს

ახ
ებ

;  
4.

 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ებ
მა

 ი
ცი

ან
 ს

ის
ხლ

ის
 ს

ამ
არ

თ
ლ

ის
 მ

არ
თ

ლ
მს

აჯ
უ

ლ
ებ

ის
 ს

აე
რ

თ
აშ

ო
რ

ის
ო

 მ
ო

დ
ელ

ებ
ი 

დ
ა 

მი
მა

რ
თ

უ
ლ

ებ
ებ

ი 
დ

ა 
შე

უ
ძლ

ია
თ

 მ
ის

ი 
სა

ქა
რ

თ
ვე

ლ
ო

ს 
სი

სტ
ემ

ას
თ

ან
 შ

ედ
არ

ებ
ა.

  
5.

 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ებ
ს 

აქ
ვთ

 
სი

სხ
ლ

ის
 

სა
მა

რ
თ

ლ
ის

 
სა

ნქ
ც

იე
ბი

სა
 

დ
ა 

ღ
ო

ნი
სძ

იე
ბე

ბი
ს 

ეფ
ექ

ტ
ია

ნო
ბი

ს 
კრ

იტ
იკ

უ
ლ

ი 
ან

ალ
იზ

ის
 

უ
ნა

რ
ი 

სი
სხ

ლ
ის

 
სა

მა
რ

თ
ლ

ის
 

მა
რ

თ
ლ

მს
აჯ

უ
ლ

ებ
ის

 
სი

სტ
ემ

ის
 

ძი
რ

ით
ად

 
მი

ზ
ან

თ
ან

 
მი

მა
რ

თ
ებ

აშ
ი,

 
რ

აც
 

მდ
გო

მა
რ

ეო
ბს

 
სა

მა
რ

თ
ალ

დ
ამ

რ
ღ

ვე
ვი

ს 
რ

ეა
ბი

ლ
იტ

აც
ია

სა
 

დ
ა 

დ
ან

აშ
აუ

ლ
ის

 შ
ემ

ცი
რ

ებ
აშ

ი.
  

6.
 

სა
ჭი

რ
ო

ებ
ის

 
შე

მთ
ხვ

ევ
აშ

ი 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ს 
შე

უ
ძლ

ია
 

კო
ნს

ტ
რ

უ
ქც

იუ
ლ

ი 
დ

ა 
რ

ეა
ლ

ის
ტ

უ
რ

ი 
რ

ეკ
ო

მე
ნდ

აც
იე

ბი
ს 

ამ
ო

ყა
ლ

იბ
ებ

ა 
სი

სტ
ემ

ის
 გ

აუ
მჯ

ო
ბე

სე
ბი

ს 
მი

ზ
ნი

თ
;  

7.
 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
ებ

ს 
აქ

ვთ
 

დ
ან

აშ
აუ

ლ
თ

ან
 

დ
აკ

ავ
ში

რ
ებ

უ
ლ

ი 
ფ

სი
ქო

ლ
ო

გი
უ

რ
ი,

 
სო

ცი
ალ

უ
რ

ი 
დ

ა 
ფ

სი
ქი

ატ
რ

იუ
ლ

ი 
ფ

აქ
ტ

ო
რ

ებ
ის

 ც
ო

დ
ნა

;  
8.

 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ებ
ს 

შე
უ

ძლ
ია

თ
 ი

მ 
ად

ამ
ია

ნე
ბი

ს 
სა

ჭი
რ

ო
ებ

ებ
ის

, 
უ

ფ
ლ

ებ
ებ

ის
 დ

ა 
პა

სუ
ხი

სმ
გე

ბლ
ო

ბე
ბი

ს 
გა

ცნ
ო

ბი
ერ

ებ
ა,

 რ
ო

მლ
ებ

იც
 

ად
ია

ნ 
დ

ან
აშ

აუ
ლ

ს.
  

9.
 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
ებ

ს 
შე

უ
ძლ

ია
თ

 ს
ამ

არ
თ

ალ
დ

ამ
რ

ღ
ვე

ვი
ს 

მი
ერ

 ზ
ია

ნი
ს 

რ
ის

კი
ს 

ძი
რ

ით
ად

ი 
ტ

იპ
ებ

ის
, მ

ას
თ

ან
 

დ
აკ

ავ
ში

რ
ებ

უ
ლ

ი 
მე

თ
ო

დ
ო

ლ
ო

გი
ებ

ის
, წ

ინ
ას

წა
რ

ი 
ვა

რ
აუ

დ
ის

 დ
ა 

პრ
ევ

ენ
ცი

ის
 გ

აგ
ებ

ა;
  

10
. 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
ი 

აც
ნო

ბი
ერ

ებ
ს 

დ
ან

აშ
აუ

ლ
ზ

ე 
”დ

აზ
არ

ალ
ებ

უ
ლ

ის
 პ

ერ
სპ

ექ
ტ

ივ
ას

” 
დ

ა 
დ

აზ
არ

ალ
ებ

უ
ლ

ის
 

რ
ო

ლ
ს 

დ
ა 

სა
ჭი

რ
ო

ებ
ებ

ს 
სი

სხ
ლ

ის
 ს

ამ
არ

თ
ლ

ის
 მ

არ
თ

ლ
მს

აჯ
უ

ლ
ებ

ის
 პ

რ
ო

ცე
სშ

ი.
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11
. 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
ს 

შე
უ

ძლ
ია

 ი
ნტ

ერ
დ

ის
ცი

პლ
ინ

უ
რ

ი 
აზ

რ
ო

ვნ
ებ

ა 
დ

ა 
მუ

შა
ო

ბა
;  

12
. 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
ს 

იდ
ენ

ტ
იფ

იც
ირ

ებ
უ

ლ
ი 

აქ
ვს

 
პრ

ო
ფ

ეს
იუ

ლ
ი 

ღ
ირ

ებ
უ

ლ
ებ

ებ
ი,

 
რ

ო
მე

ლ
იც

 
სა

ჭი
რ

ო
ა 

სა
მა

რ
თ

ალ
დ

ამ
რ

ღ
ვე

ვთ
ან

 მ
უ

შა
ო

ბი
ს 

დ
რ

ო
ს.

  
13

. 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ს 
შე

უ
ძლ

ია
 კ

რ
იტ

იკ
უ

ლ
ი 

აზ
რ

ო
ვნ

ებ
ა 

დ
ა 

პრ
აქ

ტ
იკ

უ
ლ

ი 
ამ

ო
ც

ან
ებ

ის
 შ

ეს
რ

უ
ლ

ებ
ა 

(კ
ერ

ძო
დ

, 
სი

ტ
უ

აც
იუ

რ
ი 

ან
ალ

იზ
ის

თ
ვი

ს 
შე

სა
ბა

მი
სი

 თ
ეო

რ
იე

ბი
ს 

დ
ა 

ცო
დ

ნი
ს 

გა
მო

ყე
ნე

ბა
). 

 
 ზ

ო
გა

დ
ი,

 ტ
რ

ან
სფ

ერ
უ

ლ
ი 

კო
მპ

ეტ
ენ

ცი
ებ

ი:
  

14
. 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
ს 

შე
უ

ძლ
ია

 
კო

მუ
ნი

კა
ცი

ა,
 

პრ
ეზ

ენ
ტ

აც
იი

ს 
გა

კე
თ

ებ
ა,

 
დ

ის
კუ

სი
აშ

ი 
მო

ნა
წი

ლ
ეო

ბა
 

დ
ა 

ჯ
გუ

ფ
უ

რ
ი 

მუ
შა

ო
ბა

.  
კუ

რ
სი

ს 
ში

ნა
არ

სი
 

იხ
. დ

ან
არ

თ
ი 

#1
  

სწ
ავ

ლ
ებ

ის
 

მე
თ

ო
დ

ებ
ი 

- 
Po

w
er

 
Po

in
t 

პრ
ეზ

ენ
ტ

აც
ია

, 
რ

ო
მე

ლ
იც

 
შე

იც
ავ

ს 
ლ

ექ
ც

იი
ს 

ძი
რ

ით
ად

 
ას

პე
ქტ

ებ
ს,

 
რ

ო
მე

ლ
იც

 
გა

ვრ
ც

ელ
დ

ებ
ა 

კლ
ას

ში
, რ

ათ
ა 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
მა

 შ
ეძ

ლ
ო

ს 
თ

ავ
ის

ი 
შე

ნი
შვ

ნე
ბი

ს 
გა

კე
თ

ებ
ა.

  
- 

დ
ის

კუ
სი

ა;
  

- 
შე

მთ
ხვ

ევ
ის

 ა
ნა

ლ
იზ

ი 
დ

ა 
შე

დ
არ

ებ
ებ

ი,
 ს

ო
ც

ია
ლ

უ
რ

ი 
მუ

შო
ბი

ს 
პრ

აქ
ტ

იკ
ის

 შ
ემ

თ
ხვ

ევ
ებ

ზ
ე 

დ
ის

კუ
სი

ა;
  

- 
ჯ

გუ
ფ

უ
რ

ი 
მუ

შა
ო

ბა
, რ

ო
მე

ლ
იც

 მ
ო

ით
ხო

ვს
 ს

ტ
უ

დ
ენ

ტ
ის

 დ
ას

წრ
ებ

ას
, მ

ო
ნა

წი
ლ

ეო
ბა

ს,
 გ

აგ
ებ

ას
.  

 
- 

მო
წვ

ეუ
ლ

ი 
ლ

ექ
ტ

ო
რ

ებ
ი 

- 
პრ

აქ
ტ

იკ
ო

სე
ბი

: 
პო

ლ
იც

იი
ს 

ო
ფ

იც
რ

ებ
ი,

 პ
რ

ო
კუ

რ
ო

რ
ებ

ი,
 მ

ო
სა

მა
რ

თ
ლ

ეე
ბი

, 
მთ

ავ
რ

ო
ბი

ს 
წა

რ
მო

მა
დ

გე
ნლ

ებ
ი,

 ს
ო

ც
ია

ლ
უ

რ
ი 

მუ
შა

კე
ბი

, ფ
სი

ქო
ლ

ო
გე

ბი
, ყ

ო
ფ

ილ
ი 

პა
ტ

იმ
რ

ებ
ი.

  
- 

პრ
აქ

ტ
იკ

უ
ლ

ი 
სე

მი
ნა

რ
ებ

ი/
 რ

ო
ლ

უ
რ

ი 
თ

ამ
აშ

ებ
ი 

- 
სხ

ვა
დ

ას
ხვ

ა 
უ

წყ
ებ

ებ
ში

 ს
ას

წა
ვლ

ო
 ვ

იზ
იტ

ებ
ი,

 რ
ათ

ა 
შე

ძლ
ო

ნ 
თ

ეო
რ

იი
ს 

დ
ა 

პრ
აქ

ტ
იკ

ის
 ი

ნტ
ეგ

რ
აც

ია
 

(ს
ას

ამ
არ

თ
ლ

ო
, 

ცი
ხე

, 
წი

ნა
სწ

არ
ი 

პა
ტ

იმ
რ

ო
ბი

ს 
დ

აწ
ეს

ებ
უ

ლ
ებ

ა,
 პ

რ
ო

ბა
ცი

ის
 ბ

იუ
რ

ო
, 

არ
ას

ამ
თ

ავ
რ

ო
ბო

 
სე

ქტ
ო

რ
ი,

 რ
ო

მე
ლ

იც
 უ

ზ
რ

უ
ნვ

ელ
ყო

ფ
ს 

სე
რ

ვი
სე

ბს
 ს

ამ
არ

თ
ალ

დ
ამ

რ
ღ

ვე
ვე

ბი
სთ

ვი
ს)

 
შე

ფ
ას

ებ
ის

 
კრ

იტ
ერ

იუ
მე

ბი
 

დ
ას

წრ
ებ

ა/
 ა

ქტ
იუ

რ
ი 

მო
ნა

წი
ლ

ეო
ბა

  –
 1

0 
%

 
დ

ავ
ალ

ებ
ა 

 1
 –

 3
0 

%
  -

 წ
ერ

ით
ი 

ნა
შრ

ო
მი

  
ეს

სე
ს 

დ
აწ

ერ
ა:

  
სი

სხ
ლ

ის
 ს

ამ
არ

თ
ლ

ის
 მ

არ
თ

ლ
მს

აჯ
უ

ლ
ებ

ის
 ს

ის
ტ

ემ
აშ

ი 
სო

ც
ია

ლ
უ

რ
ი 

მუ
შა

ო
ბი

ს 
ის

ტ
ო

რ
იუ

ლ
ი 

დ
ა 

მი
მდ

ინ
არ

ე 
გა

ნვ
ით

არ
ებ

ის
 მ

იმ
ო

ხი
ლ

ვა
 ს

აე
რ

თ
აშ

ო
რ

ის
ო

 დ
ო

ნე
ზ

ე;
 

 რ
ა 

არ
ის

 ი
ს 

ძი
რ

ით
ად

ი 
იდ

ეა
, რ

ო
მე

ლ
იც

 წ
არ

მა
რ

თ
ავ

ს 
თ

ან
ამ

ედ
რ

ო
ვე

 პ
ო

ლ
იტ

იკ
ას

 დ
ა 

პრ
აქ

ტ
იკ

ას
? 

 
სა

ქა
რ

თ
ვე

ლ
ო

ს 
სი

სხ
ლ

ის
 

სა
მა

რ
თ

ლ
ის

 
მა

რ
თ

ლ
მს

აჯ
უ

ლ
ებ

ის
 

სი
სტ

ემ
აშ

ი 
რ

ა 
წი

ნა
აღ

მდ
ეგ

ო
ბე

ბს
 

დ
ა 

შე
სა

ძლ
ებ

ლ
ო

ბე
ბს

 ხ
ედ

ავ
თ

? 
 

დ
ავ

ალ
ებ

ა 
2 
– 

30
 %

 - 
  ს

ავ
ელ

ე 
ვი

ზ
იტ

ის
 დ

ავ
ალ

ებ
ა 

 
იხ

. დ
ან

არ
თ

ი 
2:

  ს
ავ

ელ
ე 

ვი
ზ

იტ
ის

 დ
ავ

ალ
ებ

ა 
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სა
ბო

ლ
ო

ო
 გ

ამ
ო

ცდ
ა 
– 

30
 %

 კ
ო

მბ
ინ

ირ
ებ

უ
ლ

ი 
ტ

ეს
ტ

ი 
აღ

წე
რ

ა:
 ტ

ეს
ტ

ი 
შე

დ
გე

ბა
 ს

ამ
ი 

ნა
წი

ლ
ის

აგ
ან

. ნ
აწ

ილ
ი 

1 
- 

კი
თ

ხვ
ებ

ი 
სა

ვა
რ

აუ
დ

ო
 პ

ას
უ

ხე
ბი

თ
, ნ

აწ
ილ

ი 
2:

 ღ
ია

 
კი

თ
ხვ

ებ
ი,

 ნ
აწ

ილ
ი 

3:
 შ

ემ
თ

ხვ
ევ

ის
 შ

ეს
წა

ვლ
ა 

ლ
იტ

ერ
ტ

უ
რ

ა 
 

 
აუ

ცი
ლ

ებ
ელ

ი 
სა

კი
თ

ხა
ვი

:  
 სა

ხე
ლ

მძ
ღ

ვა
ნე

ლ
ო

” 
სო

ცი
ალ

უ
რ

ი 
მუ

შა
ო

ბა
 ს

ის
ხლ

ის
 ს

ამ
არ

თ
ლ

ის
 მ

არ
თ

ლ
მს

აჯ
უ
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დანართი 2: საველე ვიზიტის დავალება
სტუდენტები დაიყოფიან პატარა ჯგუფებად (4-5 კაციან ჯგუფებად დამოკიდებულია 
კლასის ზომაზე). თითოეული ჯგუფი მოინახულებს სხვადასხვა ორგანიზაციას.მაგ. 1. 
სასჯელაღსრულების დაწესებულება, 2. პრობაციის ბიურო, 3. დანაშაულის პრევენციის 
ცენტრი, 4. არასამთავრობო სექტორი და ა.შ. 

თქვენი ვიზიტის საფუძველზე გააკეთეთ ერთობლივი არაუმეტეს 10 წუთიანი პრეზენტაცია 
ქვემოთ მოცემულ თემაზე. 

თქვენ შესაძლოა გამოიყენოთ PowerPoint, ვიდეო, დაფა, ან სხვა სადემოსტრაციო საშუალებები. 

ჯგუფის ყველა წევრმა  მონაწილეობა უნდა მიიღოს პრეზენტაციაში, წარმოადგენს რა 
პრეზენტაციის რაღაც ნაწილს. 

პრეზენტაციის ბოლოს იქნება მოკლე კითხვა-პასუხის სესია. 

შეფასების დროს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა კრიტიკულ აზროვნებას, ჯგუფურ 
მუშაობას, წარმოდგენილი არგუმენტების სიცხადეს და მტკიცებულებებს. 

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის ორგანოს მუშაობის და როლის 
კრიტიკული განხილვა 

პრეზენტაციის გაკეთებისას მიაქციეთ ყურადღება შემდეგ საკითხებს: 

- აღწერეთ სააგენტოს როლი და უფლებამოსილების გადანაწილების სტრუქტურა. ვინ 
არიან მთავარი მოქმედი მხარეები და ვინ ან რა უწყება ახორციელებს მათ მუშაობაზე 
ზედამხედველობას? 

- როგორ მუშაობს ეს სააგენტო სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სხვა ორგანოებთან 
მიმართებაში? აღწერეთ თანამშრომლობის დონე (თუ არის ასეთი) და ძალაუფლებრივი 
მიმართება ამ სააგენტოსა და მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ სხვა სააგენტოებს 
შორის. 

- რა არის ამ სააგენტოს ძლიერი და სუსტი მხარეები? 

- წარმოადგინეთ ერთი შესაძლო არსებითი და დაბალხარჯიანი ან ხარჯ-ნეიტრალური 
პროექტის იდეა, რომელიც გააუმჯობესებს ამ სააგენტოს მომსახურებას. 

- განიხილეთ ამ სააგენტოს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური აღქმა. რა სტატუსი აქვს 
მას საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში? როგორ არის 
მოსახლეობის მიერ დანახული და იმათ მიერ, ვინც მას იყენებს. როგორ შეიძლება ამ 
აღქმის გაუმჯობესება. 

- კრიტიკულად შეადარეთ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის ორი 
სააგენტო ერთმანეთს. განიხილეთ მათი ოფიციალური/ფორმალური როლი და 
რეალური, ფაქტობრივი პრაქტიკა. აღწერეთ მათი ძირითადი განსხვავებები, რეალური, 
თუ პოტენციური თანამშრომლობის ან კონფლიქტის სფეროები.   

პრეზენტაციის დროს რჩევები: 

•	 მეტი ყურადღებით მოეკიდეთ ინფორმაციის ხარისხს და არა რაოდენობრივ 
ინფორმაციას და სტატისტიკას. მცირე, მაგრამ არსებით მონაცემებს უფრო მეტი 
ზეგავლენა აქვთ ვიდრე სტატისტიკის გრძელ სიას. 

•	 პრეზენტაციის სლაიდები ეცადეთ იყოს ნაკლებად გადატვირთული და გასაგები. 
შემოქმედებითობა კარგია, მაგრამ ეცადეთ ზედმეტად არ გაართულოთ პრეზენტაცია 
ზედმეტი მედია ინფორმაციით. 
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•	 მოწოდებული ინფორმაცია სასურევლია იყოს მოკლე და  წარმოდგენილი ნათელი 
წინადადებებით.   

•	 მტკიცებულება წარმოადგინეთ ფაქტებით ან აშკარა არგუმენტებით. 

•	 ისაუბრეთ გარკვევით, აუჩქარებლად! 
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დანართი 3: საკლასო აქტივობების ნიმუშები და საშინაო დავალებები 

კლასი 1 

საშინაო დავალება: 1

‘მართლმსაჯულება არის უბრალოდ კანონების შეფარდება’

მოამზადეთ ამ თემასთან დაკავშირებული ერთ გვერდიანი შეჯამება. ეს დავალება არ 
შეფასდება.  

საკლასო აქტივობა:   

სამ კაციან ჯგუფს გაუზიარეთ თქვენი შეჯამება ზემოთ აღნიშნულ თემაზე. ჯგუფის სპიკერი 
მოკლედ ისაუბრებს, რამდენად ეთანხმებიან ჯგუფის წევრები, რაში ეთანმხმებიან და რაში 
ვერ ეთანხმებიან. 

კლასის დისკუსია ამ თემაზე. 

საშინაო დავალება: 2

შეისწავლეთ ადგილობრივი და ეროვნული მედია (ელექტრონული და ბეჭდური). აიღეთ 
ორი სტატია, რომელიც აკეთებს კომენტარს დანაშაულზე და მოახდინეთ ფაქტების, აზრების 
და ვარაუდების ერთ-გვერდიანი ანალიზი. 

კლასი 2

საკლასო აქტივობა:

პატარა ჯგუფებში განიხილეთ მედიის თქვენი მაგალითები. გაითვალისწინეთ იდეა, რომ 
”დანაშაული არის სოციალურად და პოლიტიკურად ჩამოყალიბებული ცნება”. შეაჯამეთ 
თქვენი იდეები ჯგუფში და წარმოადგინეთ კლასის წინაშე. 

კლასის დისკუსია ამ თემაზე. 

საშინაო დავალება: 3

მართლმსაჯულების იდეალური სისტემა: 

მიმოიხილეთ მართლმსაჯულების სისტემა, რომელი თქვენ აქამდე შეისწავლეთ. ერთ 
გვერდზე აღწერეთ თქვენთვის იდეალური მართლმსაჯულების სისტემა, სადაც იქნება 
დაბალანსებული ადამიანის თავისუფლება, უფლებები და პასუხისმგებლობები. 

განიხილე: ვინ წარმართავს ამ სისტემას? ვინ მოახდენს მონიტორინგს? ეს სისტემა ვის წინაშე 
იქნება პასუხისმგებელი? 

 
კლასი 3

საკლასო აქტივობა:

გამოიყენეთ თქვენს მიერ მომზადებული ნაშრომი ”მართლმსაჯულების იდეალური სისტემა” 
და იმუშავეთ წყვილებში. გაცვალეთ თქვენი ნაშორმები და კრიტიკულად შეაფასეთ. 

ჩამოთვალეთ ძლიერი და სუსტი მხარეები. წარმოადგინეთ კონსტურქციული შესწორებები 
და დაასაბუთეთ თქვენი ცვლილებები. 

კლასის დისკუსია ამ თემაზე. 

tinatintsertsvadze


tinatintsertsvadze
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საშინაო დავალება: 4

პროექტი: ”საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
სოციალური მუშკის როლია, დაიცვას სუსტი და მოწყვლადი სოციალური და ეკონომიკური 
უსამართლობისაგან”. მოამზადეთ მოკლე სიტყვა (მაქსიმუმ 5 წუთიანი), რომელიც ან მხარს 
დაუჭერს ან კრიტიკულად შეეწინაღმდეგება ამ მოსაზრებას. 

კლასი 4

საკლასო აქტივობა:

ქართულ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში სოციალური მუშაობის 
როლი. 

გაიყავით ზემოთ მოცემული მოსაზრების მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. 3-3 სპიკერი 
ორივე მხარიდან. 

შეაჯამეთ ძირითადი საკითხები. 

კლასის დისკუსია ამ თემაზე. 

საშინაო დავალება: 5

ევროპაში მხარდაჭერილი მრავალუწყებრივი მუშაობის გათვალისწინებით დაწერეთ 
ერთ-გვერდიანი ანალიზი, რამდენად შესაძლებელი ამის განხორციელება საქართველოში 
არსებულ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში. რა  წინააღმდეგობებს 
შეიძლება შევხვდეთ? 

კლასი 5: 

საკლასო აქტივობები: 

მცირე ჯგუფებში ერთმანეთს გაუზიარეთ თქვენი კრიტიკა. ერთი წევრი შეაჯამებს და მთელი 
კლასის წინაშე წარმოადგენს. 

კლასის დისკუსია ამ თემაზე. 

კლასი 9: 

საშინაო დავალება: 10

წაიკითხეთ თავი 10 და განიხილეთ პატიმრობის  შემთხვევების შემცირების შესაძლებლოებები 
საქართველოში. არის თუ არა ეს პოლიტიკის სასურველი  მიზანი? რა დამატებითი ინფორმაცია 
დაგეხმარებათ უპასუხოთ ამ შეკითხვას? 

კლასი 10: 

საკლასო აქტივობა:

ევროპული სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის 5 მიზანი

მცირე ჯგუფებში შეაჯამეთ თქვენი მოსაზრებები. თქვენი იდეები გაამყარეთ 
მტკიცებულებებით. ჯგუფის ერთმა წევრმა შეაჯეროს არსებული მოსაზრეები და მოახსენოს 
მთელ კლასს. 

კლასის დისკუსია ამ თემაზე. 

tinatintsertsvadze
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საშინაო დავალება: 11 

წაიკითხეთ მე-11 თავი სახელმძღვანელოში და ერთი შესაბამისი სტატია წასაკითხი 
ლიტერტურის სიიდან. შეაჯამეთ ერთ გვერდზე, თუ რა გზა გაიარა სოციალურმა მუშაობამ 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში ბოლო 30 წლის მანძილზე. რა 
მტკიცებულებები არსებობს, რომ ეს მიდგომა მუშაობს? 

კლასი 11: 

საკლასო აქტივობა:

გაყავით კლასი ორ ჯგუფად დებატებისთვის. 

”არაფერი მუშაობს” vs. ”ეს მუშაობს” 

თითოეულ ჯგუფს ეძლევა 20 წუთი, რომ შეადგინოს 5 ქულიანი ქეისი, რომელიც ადასტურებს 
მათ მოსაზრებას. 

სპიკერები შეაჯამებენ თავიანთი გუნდის არგუმენტებს. ლექტორი აჯამებს ორივე გუნდის 
ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრებებს. 

კენჭისყრა და კლასის დისკუსია. 

საშინაო დავალება: 12

წაიკითხეთ თავი 12 

მოიფიქრეთ შესაბამისი ქეისი. 

განიხილეთ თავი12- დან ერთი მეთოდი. როგორ ახდენს სოციალური მუშაკი 
სამართალდამრღვევის მოტივირებას? დაწერეთ ერთი გვერდი, რომელიც ახდენს ამ მეთოდის 
ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოკვლევას, რას ეყრდნობა მოტივაცია, როდესაც საქმე გვაქვს 
ეკონომიკურად და სოციალურად დაუცველ სამართალდამრღვევებთან? 

კლასი 12: 

საკლასო აქტივობა:

წყვილში განიხილეთ მოტივაციური ტექნიკების ერთ გვერდიანი შეჯამება. აღწერეთ თქვენი 
ცხოვრებიდან ერთი მაგალითი, როდესაც ცდილობდით საკუთარი არასასურველი ქცევის 
შეცვლას. რა დაგეხმარათ? რა არ დაგეხმარათ? 

კლასის დისკუსია. 

საშინაო დავალება:13

წაიკითხეთ თავი 13. 

დაწერეთ რისკზე დაფუძნებული სოციალური მუშობის სისტემის ერთ გვერდიანი კრიტიკა, 
რას ვიგებთ და რას ვკარგავთ პროფესიულად და პოლიტიკურად? 

კლასი  13: 

საკლასო აქტივობა:

რისკზე დაფუძნებული სოციალური მუშაობა: მცირე ჯგუფებში განიხილეთ თქვენი 
დასკვნები. ერთი წევრი აჯამებს ჯგუფის მოსაზრებებს სოციალური მუშაობის პრაქტიკასთან 
მიმართებაში. 
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გააზიარეთ უკუკავშირი. 

კლასის დისკუსია. 

საშინაო დავალება: 13

წაიკითხეთ თავი 14 სახელმძღვანელოდან. 

დაწერეთ  ამ თავში აღწერილი ნებისმიერი ორი მეთოდის  ერთგვერდიანი კრიტიკული 
შედარება. 

კლასი  14: 

საკლასო აქტივობა

წყვილში აღწერეთ თქვენს მიერ შერჩეული ორი მეთოდი და შეაჯამეთ ძლიერი და სუსტი 
მხარეები. 

მთლიანი კლასი: განიხილეთ თითოეული მეთოდი, მხედველობაში გქონდეთ საქართველოში 
სოციალური მუშაობის განვითარების რეალობა, კლიენტის შესაძლებლობები და რესურსები, 
შემთხვევების რაოდენობა თითოეულ პრაქტკოსზე, პროფესიული გადაწვა და ა.შ.  

საშინაო დავალება: 15

წაიკითხეთ თავი 15

განიხილეთ ყველა მეთოდი, რომელიც შეგხვდათ. რომელი მეთოდია ყველაზე ვალიდური 
და სანდო? ყველაზე ნაკლებად ვალიდური და სანდო? 

დაწერეთ ერთ გვერდიანი შეჯამება, მზად იყავით თქვენი მოსაზრების დასაცავად!

კლასი 15: 

საკლასო აქტივობა:

განიხილეთ ყველა მეთოდი:

ერთი სტუდენტი ახდენს მის მიერ შერჩეული მეთოდის 3 წუთიან შეჯამებას. ამას მოყვება 
კლასის კრიტიკა და შეფასება.  
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„momiyevi ra moxda“ 

dazaralebuli, mowme da kanonTan konfliqtSi 
myofi bavSvis dakiTxva/gamokiTxva 

saxelmZRvanelo trenerebis da profesionalebisTvis

Tavi 1

Sesavali

marTlmsajulebis procesSi bavSvis interesebis dacva
sul ufro met aqtualobas iZens Tanamedrove msofli-
oSi. saerTaSoriso kanonmdebloba am jgufs dacvis 
gansakuTrebul obieqtad aRiarebs da xazs usvams 
am procesSi gasatarebeli efeqturi RonisZiebebis 
aucileblobas, radgan arasrulwlovanTa mimarT gansa-
kuTrebuli midgoma da maTi saukeTeso interesebis 
dacva pirdapir aisaxeba maT momaval ganviTarebasa 
da maT mier Sesabamisi adgilis dakavebaze samoqalaqo 
sazogadoebaSi. 

bavSvebi zrdasrulebisgan gansxvavdebian fizikuri da 
fsiqologiuri ganviTarebis doniT, agreTve emociuri 
da saganmanTleblo saWiroebebiT. Sesabamisad amisa, sa-
marTaldamcav sistemasTan kontaqtSi myof yvela  bavSvs 
- mowmes, dazaralebuls, kanonTan konfliqtSi myofs  
gansakuTrebuli midgoma sWirdeba da marTlmsajulebis 
konteqstSi maT mimarT ganxorcielebuli nebismieri 
qmedeba, upirvelesad, bavSvis saukeTeso interesebs 
unda iTvaliswinebdes. 

samarTalwarmoebis procesma, dawyebuli gamoZiebiT 
da dasrulebuli sasamarTloSi Cvenebis micemiT,  
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SesaZloa, ukve arsebuli travmuli gamocdileba 
kidev ufro gaamwvavos da gaaRrmavos.  aucilebelia 
sifrTxilis dacva, raTa gamoZiebis an bavSvebisgan  
informaciis miRebis procesSi maT mier gancdili 
stresi  minimumade Semcirdes. garda amisa, gamoc-
dilebam aCvena da kvlevebma daadastura, rom 
Zaladobis uamravi SemTxveva dafaruli rCeba imis 
gamo, rom dazaralebuls an danaSaulis mowme bavSvs, 
romelic xSirad informaciis erTaderTi wyaroa, 
ar eZleva normalurad dalaparakebis SesaZlebloba 
maTTan, visac daxmareba SeuZlia. 

umravles SemTxvevebSi, samarTaldamcav sistemasTan 
bavSvis pirveli kontaqti policielTan da/an sxva 
bavSvTa dacvis specialistTan (mag.  socialuri muSaki) 
SexvedriT iwyeba, anu adamianebTan urTierTobiT, 
romlebic  sagamoZiebo dakiTxvebs/gamokiTxvebs atare-
ben an iReben informacias savaraudo an ganxorcielebu-
li  Zaladobis/danaSaulis  Sesaxeb.  am adamianebma bav-
Svis gamokiTxvis unarebis asaTviseblad saTanado 
ganaTleba unda miiRon, raTa uzrunvelyon bavSvis da-
matebiTi stresisgan  dacva  da dakiTxvis/gamokiTxvis 
efeqturad Catareba. 

wlebis ganmavlobaSi mravali samecniero – kvleviTi 
samuSao Catarda imis gamosakvlevad, Tu rogor 
SeiZleba bavSvisgan miviRoT rac SeiZleba sando 
da gamosadegari informacia/Cveneba, ise rom mas 
damatebiTi ziani ar mivayenoT. mecnierebma Seiswavles 
da gaaanalizes bavSvis mexsierebis, komunikaciuri 
unarebis, socialuri azrovnebis da midrekilebebis 
dargSi arsebuli codna da gamocdileba da SeimuSaves 
bavSvTan gasaubrebis, dakiTxvis/gamokiTxvis 
specifkuri  strategia da meTodebi,  romelTa 
efeqturoba aTa-sobiT warmatebulad Catarebuli 
dakiTxva/gamokiTxviT dasturdeba.  

Cven gvsurs gavaZlieroT dazaralebuli, mowme an 
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kanonTan konfliqtSi myof bavSvTa mxardaWera da 
gavaumjobesoT maTTan muSaobis standartebi, rac 
gazrdis  samarTalwarmoebis  procesebSi bavSvis mona-
wileobas  da  gamoZiebisTvis  maqsimalurad  sruli da
sarwmuno  Cvenebis  micemas. am mizniT, movamzadeT sas-
wavlo saxelmZRvanelo „momiyevi ra moxda“ – dazarale-
buli, mowme da kanonTan konfliqtSi myofi bavSvis 
dakiTxva - gamokiTxva, romelic xels Seuwyobs rogorc 
trenerTa, aseve profesionalTa codnisa da unarebis 
gaumjobesebas,  moipovon  sarwmuno informacia bavSvi-
sagan, miuxedavad misi asakisa,  agreTve im mizezisa da 
rolisa, romliTac is moxvedrilia marTlmsajulebis 
an bavSvTa dacvis sistemaSi. 

saxelmZRvanelo  efuZneba  samecniero kvlevebs, rome-
lic moicavs ganviTarebis fsiqologias da bavSvis 
dakiTxvebs/gamokiTxvebs.  Cven  SevecadeT,  rom saxel-
mZRvanelo praqtikuli gamoyenebis TvalsazrisiT 
yofiliyo mosaxerxebeli da sasargeblo  profesionali 
trenerebisTvis. amitom saxelmZRvanelos teqsti Segne-
bulad ar aris Sedgenili  samecniero-akademiuri sti-
lisa da standartebis sruli dacviT da masSi ar aris 
miTiTebuli  yvela gamoyenebuli samecniero kvlevis 
avtori.  

winamdebare saxelmZRvanelo „momiyevi ra moxda“ –  
dazaralebuli, mowme da kanonTan konfliqtSi bavSvis 
dakiTxva - gamokiTxva warmoadgens meore, Sevsebul 
gamocemas, romelsac daemata kanonTan konfliqtSi 
myof bavSvTan dakavSirebuli sakiTxebi, maT Soris 
dakiTxva-gamokiTxvis protokoli. 

ZiriTadi naSromebi, romelTa safuZvelze Seqmnilia 
winamdebare saxelmZRvanelo, gaxlavT: Tell Me What 
Happened - Structured Investigative Interviews of Child Victims 
and Witnesses – Michael E. Lamb, Irit Hershkowitz, Yael Orbach, 
& Phillip W. Esplin and Children’s Testimony: A Handbook 
of Psychological Research and Forensic Practice, by Michael 
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E. Lamb, David J. La Rooy, Lindsay C. Malloy, and Carmit Katz., 
romelic ajamebs am sferoSi arsebul samecniero da 
praqtikul gamocdilebas. xolo, samecniero statiebis 
CamonaTvali SegiZliaT ixiloT danarTSi.

saxelmZRvanelo „momiyevi ra moxda“ - dazaralebuli, 
mowme da kanonTan konfliqtSi myofi bavSvis dakiTxva 
- gamokiTxva, momzadda niderlandebis sagareo saqmeTa 
saministros matra programis mier dafinansebuli 
proeqtis „bavSvTa dacvis sistemis gaZliereba kanonTan 
konfliqtSi myofi bavSvebisTvis“ farglebSi. naSromis 
momzadebasa da gamocemaze imuSaves saqarTvelos sazo-
gadoebrivi jandacvis fondis da Defence for Children 
International-is eqspertebma. 

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis fondi madlo-
bas uxdis maikl lambs, kembrijis universitetis fsiqo-
logiis profesors da doqtor devid la rois, roial 
holovei universiteti, londoni. saxelmZRvanelo mom-
zadebulia maTi rekomendaciebis gaTvaliswinebiT da 
aqtiuri CarTulobiT.  

lia saraliZe

saqarTvelos sazogadoebrivi jandacvis fondis 

aRmasrulebeli  direqtori
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Tavi 2 

bavSvis ganviTarebis 
maxasiaTeblebi, SesaZleblobebi da 

SezRudvebi 

sakvanZo sakiTxebi:

•  mozrdilebTan  SedarebiT,  umcrosi asakis bavSvebs 
ufro mwiri da Taviseburi leqsikuri maragi aqvT. 
isini sityvebs ufro konkretulad da SezRudulad 
ganmartaven;  amasTanve, maT drosTan dakavSirebuli 
sakiTxebic ufro cudad esmiT; 

•  amis  miuxedavad,  swori dakiTxvis/gamokiTxvis  Sem-
TxvevaSi, Zalian patara bavSvebsac ki SeuZliaT 
dalagebuli da gasagebi informaciis mowodeba;

•  skolamdeli bavSvebi gansakuTrebiT daucvelni ari-
an Cagonebis mimarT, Tumca Tavad Cagonebadoba 
metwilad ganpirobebulia kognituri, socialuri 
da motivaciuri faqtorebiT;  

•  fantaziebi  da scenebis gaTamaSebebi bavSvobis nor-
maluri aspeqtebia.  is, rom bavSvebs SeiZleba sjero-
deT ararsebuli personaJis (magaliTad, Tovlis 
babuis), sulac ar niSnavs imas, rom maT ar SeuZliaT 
zusti da sarwmuno informaciis mowodeba TavianTi 
gamocdilebis Sesaxeb. 

vinaidan dazaralebuli da mowme bavSvebi xSirad 
informaciis umniSvnelovanes wyaros warmoadgenen 
ganxorcielebuli samarTaldarRvevis saqmeSi, aucile-
belia vicodeT, Tu ramdenad kargad SeuZliaT maT 
stresuli gamocdilebis daxsomeba da aRwera-gadmocema.  
am Tavis mizani gaxlavT swored imis ganzogadeba, rac 
amJamad viciT arasrulwlovan dazaralebulTa da 
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mowmeTa SesaZleblobebis da SezRudvebis Sesaxeb. 

dazaralebuli da mowme bavSvebis mexsierebis SesaZleb-
lobebs Semdeg TavSi ganvixilavT. Tavdapirvelad 
ganvixilavT bavSvebis komunikaciur SesaZleblobebs, 
xolo Semdeg - kognituri ganviTarebis, STagonebadobis 
zogierT aspeqts da zogierT socialur maxasiaTebels, 
romlebic  gavlenas axdenen bavSvis qcevaze dakiTxvis/
gamokiTxvis procesSi.

mowodebuli  informaciis  rogorc  raodenoba,  aseve
sandooba didwilad ganpirobebulia bavSvis ganviTare-
bis doniT, SemTxvevis TaviseburebiTa da dakiTxva/
gamokiTxvisas damkiTxvelis mier gamoyenebuli meTo-
debiT. mravalma kvlevam aCvena bavSvis ganviTarebis 
donesa da mis mier gadmocemuli informaciis raode-
nobas Soris kavSiri; rogorc wesi, patara bavSvebis 
mier mowodebuli informacia ufro mcirea, vidre 
SedarebiT ufro didebis, Tumca, erTsa da imave 
asakobriv jgufSic didi gansxvaveba, rac damokidebulia 
dasmuli SekiTxvebis tipze. rogorc irkveva, asaki 
ar gansazRvravs bavSvis mier piradi gamocdilebis 
gadmocemis unars, aramed  rigi urTierTdakavSirebuli 
faqtorebis gavlenis inkafsulacias axdens.  

komunikacia da enis ganviTareba

bavSvis mier micemuli Cvenebis sicxade da sisrule 
gansakuTrebiT damokidebulia mis ganviTarebad 
komunikaciur unarebze. xSirad patara bavSvebi 
calkeul  bgerebs arasworad  warmoTqvamen, mas Semde-
gac ki, roca es bgerebi TiTqos ukve aTvisebuli aqvT;  
amitomac, sruliad bunebrivia, rom  damkiTxvelma/
gamomkiTxvelma ver gaigos bavSvis naTqvami,  
gansakuTrebiT maSin, roca saqme skolamdeli asakis 
bavSvebs exeba. amas garda,  miuxedavad patara bavSvebis



14

sakmaod  didi leqsikuri maragisa, maT mier gamoyeneb-
uli sityvebi   ufro SezRuduli da zogadia,  sityvebs 
maTTvis gansxvavebuli mniSvnelobebi aqvT,  maT winada-
debebSi xSirad gamotovebulia zedsarTavi saxelebi da 
garemoebebi. 

bavSvis leqsikuri maragis swrafma zrdam, SesaZloa, 
damkiTxvels/gamomkiTxvels  afiqrebinos, rom  bavSvi-
saTvis gasagebi iqneba rTuli da asakisaTvis Seusabamo 
sityvebisa da rTuli sintaqsis  gamoyeneba,  rac imTa-
viTve Secdomaa. patara bavSvebma, gansakuTrebiT 
skolamdelebma, SesaZloa gamoiyenon sityvebi, romelTa 
maTeuli gagebac ar Seesabameba am sityvebis standar-
tul mniSvnelobebs, an gamoiyenon iseTi sityvebi, 
romelTa gageba maT mxolod garkveul konteqstSi 
SeuZliaT da romelTa mniSvnelobac saerTod ar esmiT 
an Zalian cudad esmiT.  amis naTeli magaliTebia iseTi 
martivi cnebebi, rogoricaa „nebismieri“, „zogierTi“, 
„guSin“, „-mde“ da sxva.  

bavSvis monaTxrobis sizusteze didi gavlena aqvs imas, 
Tu ra stilis da ra sirTulis kiTxvebi dausves mas, 
gansakuTrebiT samarTlebriv konteqstSi. bavSvebs 
xSirad sTavazoben, rom uaryon an daadasturon 
zrdasrulis mier naTqvami sityvebi an  bevri faqtis 
Semcveli winadadebebi (magaliTad, „marTalia, rom 
... ?“). aseve, bavSvebisgan  moiTxoven ucxo sityvebisa 
da rTuli sintaqsis, gaurkveveli mniSvnelobis 
winadadebebis swor gagebas. magaliTisaTvis, SekiTxva 
- „marTalia, rom, roca „bingos“ TamaSobdi, icodi,  
rom viRacas xalxis daSaveba undoda da maSin daimale? 
gaxsovs es?“ - dausves 5 wlis gogonas, romelic 
mkvlelobis savaraudo mowme iyo. seqsualuri 
Zaladobis saqmeebis ukanasknelma gamokvlevebma aCvenes, 
rom arc dacvis da arc braldebis mxare ar cvlida  
SekiTxvebis sirTulesa da sidides, miuxedavad imisa, 
rom bavSvebs Soris asakobrivi sxvaoba sakmaod didi 
iyo (5-15 w). Tumca, iuristebis garda, msgavs Secdomebs  
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im profesiaTa warmomadgenlebic uSveben, romelTa 
specialoba bavSvebs Seexeba da romlebsac bavSvis 
gamokiTxvis sakiTxebSi codna aqvT miRebuli.  isinic 
ki, xSirad, gamokiTxvis warmarTvisas, bavSvisaTvis 
sruliad gaurkvevel an rTul SekiTxvebs iyeneben.

empiriuli gamocdileba calsaxad gviCvenebs, rom 
bavSvebs sirTuleebi eqmnebaT, rodesac maTgan rTul 
kiTxvebze pasuxis gacemas moiTxoven. kvlevebma aCvenes, 
rom sasamarTlo darbazSi 6-15 wlis asakis bavSvebis-
Tvis dasmuli SekiTxvebis or mesamedze naklebi iyo 
gasagebi maTi TanatolebisaTvis. amas garda, bavSvebi 
momxdaris Sesaxeb dasmul martiv SekiTxvebs sworad 
da ufro advilad pasuxobdnen, vidre rTulebs.  
yuradsaRebia is, rom sabavSvo baRis asakis  bavSvebi 
verc ki xvdebodnen, rom rTuli SekiTxva arasworad 
gaiges. arasworad gagebis ver-aRqma kargad xsnis, Tu  
ratom iTxoven dazustebas bavSvebi iSviaTad.

bavSvis mier misive aRqmulis sisworis  Sefasebis  unari  
da vergagebasTan gamklavebis unarebi TandaTanobiT, 
xangrZlivi drois ganmavlobaSi yalibdeba. magaliTad, 
metakognituri da metalingvisturi cnobiereba 
xuTi wlis Semdeg viTardeba; amitomac skolamdel 
bavSvebs Zalze iSviaTad SeuZliaT sakuTar aRqmaze 
dakvirveba da gagebis unaris kontroli, mozardebTan 
da zrdasrulebTan SedarebiT. stresi, mexsierebis 
SedarebiT naklebi SesaZleblobebi, rTulad  gasagebi 
SekiTxvebi da agreTve  sagamoZiebo dakiTxvis/gamokiT-
xvis sirTule da uCveuloba kidev ufro aZnelebs  bav-
Svis mier sakuTar aRqmaze dakvirvebis  ganxorcielebas. 

rac ufro mwiria bavSvis leqsika, miT ufro didia 
imis albaToba, rom bavSvis naTqvami arasworad iqneba 
gagebuli damkiTxvelis/gamomkiTxvelis mier  an bavSvi
moaxdens  damkiTxvelis/gamomkiTxvelis  mier dasmuli
SekiTxvebis  araswor  interpretacias.  roca  damkiT-
xvels/gamomkiTxvels arasworad esmis bavSvis sityvebi, 
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xSirad is maT dazustebas ar iTxovs; Sedegad, 
dakiTxvis oqmSi marTebuli informaciis nacvlad,  
swored  Secdomebi Sedis. kvlevebma  daadastures, rom 
bavSvebi, mozrdilebTan SedarebiT, naklebad usworeben 
damkiTxvels/gamomkiTxvels, roca is Secdomebs uSvebs.

amdenad, oTxi-xuTi wlis bavSvebs, mozardebTan da  
zrdasrulebTan SedarebiT, ufro meti mimRebloba 
aqvT damkiTxvelis/gamomkiTxvelis mier maTi naTqvamis 
damaxinjebuli gagebis mimarT, rac SeiZleba imas 
niSnavdes, rom amavdroulad Tavad mogonebebis 
damaxinjebac xdeba.  es faqti kidev erTxel usvams xazs, 
Tu ra didi gavlena aqvs damkiTxvelis/gamomkiTxvelis 
qcevas - kerZod, mis mier gamoyenebul leqsikas, 
winadadebebis sirTules, mravalmniSvnelovnebas, 
swori informaciis mowodebisaken bavSvis motivirebas 
dakiTxvis/gamokiTxvis warmarTvisas. amas garda,  
bavSvebi sityvebs xSirad igeben Zalian konkretulad, 
maTi SezRuduli mniSvnelobiT (magaliTad,  bavSvma 
SeiZleba ar gasces pasuxi kiTxvaze, Tu ra moxda 
„saxlSi“/„sofelSi“, Tuki is „binaSi“ cxovrobs/
„agarakze“ imyofeboda) an gamoiyenos msmenelisaTvis 
gaugebari Setyobinebebi (magaliTad, „is Cemi inglisuris 
maswavlebels hgavda“). yovelive es bavSvis monayols 
ufro gaugebars xdis. amasTan, rogorc ukve aRiniSna, 
bavSvebis leqsikoni metad Taviseburi da specifikuria. 

bavSvebi swavloben, Tu rogor unda miiRon monawileoba 
saubarSi, es swavlis procesi ki, SesaZloa, dakiTxvis/
gamokiTxvis  Catarebis periodSi dasrulebuli ar 
iyos.  bavSvebma unda iswavlon, rogor ar gadauxvion 
sasaubro Temidan, rogor imetyvelon sxvadasxva 
garemoSi, auditoriis  Sesabamisad  (magaliTad, ucnob
damkiTxvelTan/gamomkiTxvelTan, romelic ojaxis 
nacnobi araa da arc momxdars Seswrebia) da rogor 
Camoayalibon gamarTulad istoria warsuli 
gamocdilebis Sesaxeb. damkiTxvelis/gamomkiTxvelis 
winaSe arsebuli mTavari gamowveva aris bavSvisagan 
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swori da maqsimalurad detaluri informaciis 
mopoveba, rac aucilebelia bavSvis Cvenebis sworad 
gasagebad. mozrdilebisagan gansxvavebiT, patara 
bavSvebisTvis Znelia warsulSi momxdaris sruli  
aRdgena  da monayolis gamdidreba mniSvnelovani aRwe-
riTi detalebiT.

Zaladobrivi SemTxvevis Sesaxeb bavSvis monayolze 
agreTve gavlena aqvs urTierTobis socialur Tu 
pragmatul aspeqtebs. magaliTad, kiTxvebze „gaxsovs 
misi saxeli?“ „ici, ratom xar aq?“ an „SegiZlia maCveno, 
sad Segexo?“ - mozrdili bavSvebi adekvatur pasuxebs 
scemen, esmiT ra dasmuli kiTxvis mizani, maSin roca 
mcirewlovani bavSvebi ubralod amboben „ki“-s an „ara“-s. 
garda amisa, patara mowmeebma da dazaralebulebma 
metwilad ar ician, Tu ra tipis informacias moiTxoven 
maTgan, rom isini arian informaciis wyaro da rom 
gamokiTxvis mizani sulac araa maTi codnis xarisxis 
Semowmeba. bavSvebi miCveulni arian SekiTxvebs im 
adamianebisagan, romlebmac isedac kargad ician 
sasaubro Tema, maSin roca Zaladobis savaraudo 
msxverplni, xSir SemTxvevaSi, informaciis erTaderT 
wyaros warmoadgenen. amitomac, damkiTxvelma/gamomkiT-
xvelma kargad unda gaagebinos bavSvs, Tu ra surs 
misgan da mas rac SeiZleba meti informaciis mowodebis  
motivacia Seuqmnas.

dakiTxvis/gamokiTxvis dawyebamde,  damkiTxveli/gamom-
kiTxveli unda darwmundes, rom bavSvs  kargad esmis 
dakiTxvis/gamokiTxvis  moTxovnebi da principebi. Tu 
bavSvs ar ecodineba, rom gamomkiTxvelma bevri araferi 
icis momxdaris Sesaxeb, maSin man SeiZleba ar gadmosces 
yvelaferi, rac icis. bavSvebi acnobiereben gansxvavebas 
kargad informirebul da naklebad informirebul moz-
rdilebs Soris  swored amis mixedviT ayalibeben 
TavianT pasuxebs.
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maSinac ki, roca damkiTxveli/gamomkiTxveli bavSvs 
eubneba, rom man bevri araferi icis momxdaris Sesaxeb,  
arasworad dasmuli SekiTxvebiT SeiZleba bavSvs 
uneburad afiqrebinos, rom  bavSvis codnis Semowmeba 
xdeba. magaliTad, damkiTxvelebi/gamomkiTxvelebi xSi-
rad svamen Zalze konkretul SekiTxvebs (magaliTad, 
„is Segexo?). patarebs (anu 6 wlamde asakis bavSvebs)  
gansakuTrebiT uWirT aseT konkretul kiTxvebze 
pasuxis gacema da maT SeiZleba araswori pasuxi gascen, 
an ar Tqvan  „ar vici“,  roca es marTlac asea. martivi 
SekiTxvebisagan gansxvavebiT, bavSvebi iSviaTad amboben 
„ar vici“-s rTul an iseT SekiTxvebze, romlebze 
pasuxic maT marTlac ar ician. kvlevebma  aCvenes, rom 
xuTi-cxra wlis bavSvebi xSirad azrs moklebul an 
upasuxo  SekiTxvebzec ki cdiloben pasuxis gacemas,  
gansakuTrebiT maSin,  Tu isini „ki/ara“-s principiTaa 
Sedgenili. amgvarad, dasmul SekiTxvaTa tipi da maTi 
konteqsti gansazRvravs, bavSvis Cvenebebis sandooba  
ukeTesi iqneba Tu uaresi. 

bavSvis zrdasTan erTad, mowodebuli informaciis 
mateba, SesaZloa, mis mTxrobelobiT unarebzec aisaxos. 
patara bavSvebs jer ar aqvT bolomde ganviTarebuli 
metalingvisturi SesaZleblobebi - gaigon, risi 
codna surs msmenels da rogor gadmoscen informacia 
Tanmimdevrulad, gasagebad, Tvalyuri adevnon 
damyarebuli kavSiris warmatebas da saWiroebisamebr 
Secvalon strategiebi. amas garda,  Tu bavSvi daaskvnis, 
rom damkiTxvelisTvis/gamomkiTxvelisTvis raRac 
tipis pasuxebi ufro misaRebia, maSin man, SesaZloa, 
Secvalos monaTxrobic, raTa meti keTilganwyoba 
moipovos. damkiTxvelebi/gamomkiTxvelebi yuradRebiT 
unda iyvnen bavSvis mier maTi statusisa da codnis 
aRqmis mimarT. 
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SemTxvevebis  moyola adreul asakSi

asakis matebasTan erTad bavSvis monaTxrobis 
informatiuloba, sidide da sirTule izrdeba, Tumca, 
Zalian patara bavSvebsac ki SeuZliaT qronologiurad 
dalagebulad da gasagebad Txroba. grZelvadiani 
mogonebebis Camoyalibebas bavSvebi mas Semdeg axerxe-
ben, rac isini warsuli gamocdilebebis Sesaxeb sxvebTan 
saubars iwyeben, qmnian ra TavianTi STabeWdilebebis 
Sinaarsobriv da mdgrad avtobiografiul aRwerebs. 
piradi cxovrebis amgvari socialuri konstruireba 
gavlenas axdens bavSvis monaTxrobis raodenobasa da 
xarisxze. amas garda, TviTaRqmis, bavSvis damoukidebeli 
koncefciebis ganviTareba da mogonebebis SeZenis 
procesis gacnobiereba avtobiografiuli mexsierebis 
Camoyalibebaze axdens gavlenas.

mas Semdeg, rac bavSvebi iwyeben TavianTi gamocdilebis 
gaxsenebas da moyolas, maTi es unarebi metad STambeWdavia, 
Tumca mniSvnelovani cvlilebebi adreuli bavSvobis 
ganmavlobaSi kvlav mimdinareobs. Cveulebriv, patara 
bavSvebi gacilebiT nakleb informacias ixseneben, 
vidre ufrosi asakis bavSvebi, gansakuTrebiT maSin, 
roca saqme exeba iseT mravlismomcvel mimarTvebs, 
rogoricaa „miTxari, ra moxda“; Tumca, miuxedavad 
mowodebuli informaciis simwirisa, maT, SesaZloa,  
mainc gadmoscen mniSvnelovani informacia momxdaris 
Sesaxeb. amitomacaa, rom oTxi-xuTi wlis bavSvebs, 
rogorc wesi, ufro met pirdapir kiTxvebs usvamen, 
romlebzec isini naklebad zust pasuxebs scemen, 
ufro mozrdil bavSvebTan SedarebiT. Tumca, kvlevebi 
aCvenebs, rom oTxi wlis bavSvebsac proporciulad 
imdenive informaciis mowodeba SeuZliaT Ria kiTxvebze 
pasuxad,  ramdenic masze ufrosebs. pasuxebis simokle 
damkiTxvelisTvis/gamomkiTxvelisTvis aucilebels 
xdis damatebiTi SekiTxvebis dasmas, romlebSic 
gamoyenebuli iqneba Tavad bavSvis mier mowodebuli 
informacia;  es qmedeba xels uwyobs gaxsenebis process.
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damkiTxvelis/gamomkiTxvelis mier dasmul 
SekiTxvaTa tipebi

bavSvisgan informaciis mosapoveblad gamoyenebuli 
meTodebi gavlenas axdens rogorc bavSvis monaTxrobis 
xarisxze, agreTve raodenobazec. rogorc momdevno 
TavSi iqneba  gadmocemuli, gamocnobasa da gaxsenebas 
Soris arsebiTi gansxvaveba arsebobs. rodesac bavSvebs 
Tavisufal gaxsenebas sTxoven (magaliTad,  mimarTviT 
- „momiyevi yvelaferi, rac moxda“), maTi monaTxrobi 
xSirad mokle da daulagebelia,  Tumca, metwilad 
swori. rodesac Ria kiTxva ismeva („momiyevi ufro 
meti amis Sesaxeb“ an „Semdeg ra moxda?“) bavSvebi axal 
detalebs umateben istorias. rodesac damkiTxveli/
gamomkiTxveli svams ufro konkretul kiTxvebs, 
rogoricaa - „wveri hqonda?“, „Tavisi asoTi Segexo?“,  
„es dRisiT moxda Tu RamiT?“ - maSin bavSvi iwyebs 
ara gaxsenebas, aramed gamocnobas, Sedegad, Secdomis 
albaToba mniSvnelovnad izrdeba. 

Ria SekiTxvisas adresatebi rac SeiZleba meti 
damaxsovrebuli informaciis miwodebas cdiloben, 
maSin roca cnobis mexsierebis gamaaqtiurebel  
SekiTxvebSi bavSvma unda uaryos an daadasturos 
informacia. gamocnobis kiTxvisas bavSvi yuradRebas 
sasaubro Temidan damkiTxvelze/gamomkiTxvelze 
gadarTavs, Sesabamisad, misi daZabulobac izrdeba. 
amgvar kiTxvebze ufro didia mcdari pasuxis gacemis 
Sansi, radgan am dros xdeba ara uSualod momxdaris 
gaxseneba, aramed damkiTxvelis/gamomkiTxvelis mier 
SeTavazebuli konkretuli detalis. aman ki SeiZleba 
cru cnobamdec migviyvanos. 

damkiTxvelma/gamomkiTxvelma rac SeiZleba meti Ria 
tipis SekiTxva unda dasvas da amgvarad Seamciros mcdari 
pasuxi miRebis albaToba. ra Tqma unda, Tavisufali 
gaxseneba yovelTvis swori ar aris, gansakuTrebiT 
maSin, roca saqme didi xnis win momxdars exeba, an roca 
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daxsomebuli garkveuli gare gavlenebis zemoqmedebiT 
damaxinjda, Tumca, am tipis SekiTxvebi mainc yvelaze 
zust Sedegebs iZleva. Tavdapirvelad mowodebuli 
mcire informaciis gazrda SesaZlebelia damkiTxvelis/
gamomkiTxvelis mier bavSvisgan Tavisufali TxrobiT 
ukve gadmocemuli informaciis gamoyenebiT.

erT-erTi mTavari problema, romelic sisxlis 
samarTlis saqmeSi mowme an dazaralebuli bavSvebis 
dakiTxvisas/gamokiTxvisas  warmoiqmneba,  aris imis 
dadgena, Tu konkretulad rodis moxda savaraudo 
danaSauli. miuxedavad imisa, rom roca saqme bavSvebs 
exeba, kanoni Serbilebulia drois dazustebis mimarT, 
es informacia umniSvnelovanesia, rogorc braldebis, 
aseve dacvis mxarisTvisac. 

samwuxarod, drois aRqmis mxriv, bavSvebs  seriozuli 
siZneleebi aqvT; es unari,  ganviTarebasTan erTad, 
TandaTanobiT umjobesdeba. Tumca, drosTan  dakavSi-
rebuli garkveuli cnebebi srulad mozardebsac ar 
esmiT.  ra Tqma unda, bavSvis mier drois sxvadasxva 
aspeqtebis aRqmis sirTulec da am unaris ganviTarebis 
periodebic  gansxvavebulia. magaliTad, sagamoZiebo 
dakiTxvis/gamokiTxvis dros bavSvs SeiZleba sTxovon, 
rom man drois RerZze ganaTavsos garkveuli movlenebi, 
rac momxdaris Tanmimdevrobis dadgenas emsaxureba. 
bavSvebs, didebis msgavsad, uWirT avtobiografiuli 
mogonebebis daTariReba, maSinac ki, roca amis Sesaxeb 
miniSnebebic arsebobs. amis dadgenas sWirdeba drois 
ciklurobis Sesaxeb codnis arseboba (magaliTad, kviris 
dReebi, Tveebi, weliwadis droebi), rac ganviTarebis 
procesSi yalibdeba da TavisTavadi namdvilad ar aris. 

droiTi distanciebis aRqmis unari ufro adre 
yalibdeba, vidre daTariRebis;  grZelvadian periodSi, 
droSi movlenebis dakavSirebis unari bavSvis asakis 
matebasTan erTad umjobesdeba. oTxi wlis bavSvs ukve 
SeuZlia movlenis dakavSireba Tavis dRis reJimTan 



22

(magaliTad, „es sadilis dros moxda“), Tumca, drois 
ufro xangrZliv monakveTSi daTariReba mas jer kidev 
ar ZaluZs. bavSvebs mozardobis da ufro mozrdil 
asakSic  xSirad uWirT zusti daTariReba, Tumca maT 
ukve adreul asakSi SeuZliaT movlenaTa Tanmimdevruli 
dalageba. 4-8 wlis bavSvebs sTxoves: (a) daedginaT 
miRebuli  sastimulo movlenebis  Tanmimdevroba, ro-
melTaganac erTi Svidi kviris win iyo, xolo meore - 
erTis da (b) eTqvaT zustad weliwadis dro, Tve, kviris 
dRe, ricxvi da ase Semdeg. oTxi wlis bavSvebma (a)-s 
warmatebiT gaarTves Tavi, Tumca daTariReba mxolod 
erTi dReRamis  reJimTan mimarTebaSi moaxerxes. eqvsi 
wlisebma erT dRe-Rameze meti periodis movlenebis 
integrirebac moaxdines. 

erT-erT kvlevaSi, mkvlevarebma 4-13 wlis bavSvebs 
sTxoves, gamoyenebuli miniSnebebis daxmarebiT, 
gaexsenebinaT 2 konkretuli movlena. bavSvebs sTxoves 
aRedginaT am movlenebis swori Tanmimdevroba da 
helouinis dResaswaulTan maTi mimarTeba droSi. 
aRmoCnda, rom yvelaze ufrosebic ki,  Tavisufali 
gaxsenebisas iSviaTad iyenebdnen miniSnebebs (magali-
Tad, mzis saTvales, foTlebs). pirvelklaselebma 
(daaxloebiT eqvsi wlisebma) movlenaTa swori 
Tanmimdevrobis dadgenas warmatebiT gaarTves Tavi; 
Tumca, vercerTi asakis warmomadgenelma ver SeZlo 
imis dazusteba,  yovelive helouinamde moxda Tu mis 
Semdeg. 

gamodis, rom Zalian patara bavSvebsac (oTxi wlisebsac) 
SeuZliaT drosTan dakavSirebuli mniSvnelovani 
informaciis mowodeba. amasTan,  daTariRebis unari, 
marTalia, asakis matebasTan erTad  umjobesdeba, 
magram igi mozardobis periodSic jer kidev ar aris 
bolomde Camoyalibebuli. maSinac ki, roca bavSvebs 
garkveulwilad esmiT drois koncefcia, zusti 
pasuxis gasacemad maT unda gaiazron, Tu ra kiTxvas 
svams damkiTxveli/gamomkiTxveli. droiTi terminebi 
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bavSvebisaTvis, SesaZloa, damabnevelic iyos, radgan 
aseT sityvebs (magaliTad „Semdeg“, „win“, „Tavidan“, 
„bolos“) aqvT rogorc droiTi, aseve sivrciTi 
mniSvnelobac.
 
dadgenilia, rom am cnebebis gagebis unari umjobesdeba 
3-dan 5 wlamde asakSi.  patara bavSvebs es cnebebi esmiT  
maTi an sivrciTi, an droiTi mniSvnelobebiT, da ara 
orive mniSvnelobiT erTdroulad. aseve mniSvnelova-
nia konteqstic. Tu raime nacnobi, yoveldRiuri  
aqtivobebis  konteqstSi ganixileba,  bavSvma SeiZleba 
sworad gaixsenon dro; maSin roca sxva, ucxo 
konteqstSi igi amas ver axerxebda. magaliTad, bavSvebs 
ufro SeuZliaT Tqvan, ra da rodis moxda nacnob 
aqtivobebTan mimarTebaSi „daZinebamde televizors 
vuyurebdiT“, vidre magaliTad, „noemberi ufro adrea 
Tu dekemberi“. marTalia, 3 wlis bavSvmac SeiZleba 
icodes kviris dReebi da maTi CamoTvlac SeeZlos, 
Tumca es sulac ar niSnavs imas, rom mas kargad esmis 
maTi praqtikuli mniSvneloba da SeuZlia am codnis 
sxva konteqstebSi gamoyeneba.  

bavSvebis mier mowodebul droiT informaciaze 
Catarebuli kvlevebi sakmaod iSviaTia. erT kvlevaSi, 
romelic bavSvebis Ria kiTxvebisadmi reaqcias 
Seiswavlida, gamoCnda, rom sagamoZiebo dakiTxvisas 
droSi movlenaTa Tanmimdevrobas 4-8 wlis bavSvebic 
asaxelebdnen. sxva kvlevaSi, mkvlevarebma 4-dan 
10 wlamde bavSvebis seqsualur ZaladobasTan 
dakavSirebuli 250 sagamoZiebo dakiTxva/gamokiTxa 
Seiswavles, romliTac dadginda bavSvis asaksa da 
droiTi cnebebis marTebul gamoyenebas Soris arsebuli 
pirdapirproporciuli damokidebulebis arseboba, 
iqneboda es Tavisufali Txrobisas Tu damazustebeli 
SekiTxvebis Semdeg naTqvami. rogorc SemTxvevaTa 
daTariReba, agreTve maTi Tanmimdevrobis aRdgenac 
asakTan erTad umjobesdeba, aTi wlis asakisaTvis ki am 
mxriv gansakuTrebuli Zvra SeiniSneba. 
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mniSvnelovania, rom damkiTxvelebma/gamomkiTxvelebma 
icodnen bavSvis mier drois SezRuduli aRqmis, drosTan 
dakavSirebuli cnebebis, terminologiis gagebisa da 
gamoyenebis sirTuleebis Sesaxeb da, Sesabamisad, aRar 
dausvan bavSvebs damatebiTi kiTxvebi, roca  cxadia, 
rom konkretuli sakiTxi bavSvis kompetencias scdeba.

mowme bavSvebis Cagonebadoba

am sakiTxebis gaanalizebis Sedegad ufro meti 
yuradReba miepyro iseT potenciurad problematur 
sagamoZiebo meTodebs, rogoricaa ganmeorebiTi 
dakiTxva/gamokiTxva, Cagoneba, damkiTxvelis/gamomkiT-
xvelis maRali statusis xazgasma, TanatolTa zewola, 
gasamrjelos Sepireba,  muqara, bavSvebisaTvis raRacis
warmodgenis Txovna da anatomiuri Tojinebis 
gamoyeneba. am meTodebTan dakavSirebiT Catarebulma 
kvlevebma mniSvnelovnad gazarda codna Cagonebadobis 
Sesaxeb.

kvlevebiT gamovlinda, rom 3-4  wlis bavSvebsac ki 
SeuZliaT araswori anu momxdarTan sruliad Seusabamo 
kiTxvebisaTvis winaaRmdegobis gaweva. Tumca, sxva 
kvlevebSi aRmoCnda, rom skolamdeli asakis bavSvebi  
gansakuTrebiT advilad Cagonebadni arian.  

amas garda, kvlevebma aCvenes, rom bavSvebi  10-kviriani 
periodis Semdeg ufro advilad cnoben adamians, 
romelic, rogorc  daarwmunes, “boTea”, vidre adamians,
romlis Sesaxebac neitraluri informacia warudgines. 
bavSvebma, garkveul pirobebSi, SesaZloa, iseTi 
raRacebic moyvnen, rac saerTod ar SemTxveviaT. 
magaliTad, 3-6  wlis bavSvebs sTxoves, araerTgzis 
warmoedginaT, rogor mohyvaT saTagurSi xeli da 
rogor waiyvanes eqimTan. mogvianebiT bevrma bavSvma 
Tqva, rom aseTi ram maT marTlac SemTxveviaT; Sesabamisi 



25

ganmartebebis micemis Semdegac ki, zogs gauWirda imis 
Secnoba, rom momxdari mxolod warmosaxvis nayofi iyo. 

amgvari Sedegebi adasturebs, rom patara bavSvebs 
xSirad uWirT fantaziisa da realobis erTmaneTisgan 
gansxvaveba, isini advilad Cagonebadni arian, radgan ver 
adgenen  mexsierebaSi aRbeWdili codnis warmomavlobas 
(fantazia realobis winaaRmdeg). magaliTad, gamokiTxvis 
seriaTa Catarebisas, Cagonebis teqnikebis gamoyenebis 
Semdeg (ramdenjerme warmoidginos, gaiTamaSos da 
sxva), skolamdeli asakis bavSvebis daaxloebiT 95%-
ma ukve mesame gamokiTxvis dros aRweres armomxdari 
movlena (magaliTad, amtkicebdnen, rom  isini Seeswrnen 
sabavSvo baRSi sakvebi produqtebis qurdobas). amgvari 
Cagonebadoba mxolod bavSvebs rodi axasiaTebT. 
kvlevebis Tanaxmad, mozrdilebsac SeiZleba gauCndeT 
detaluri cru mogonebebi mTlianad fiqtiuri movle-
nebis Sesaxeb.

eqsperimentis dros, damkiTxvelebis/gamomkiTxvelebis 
mier CawveTebul informacias „mowmeebi“ mogvianebiT 
TavianT mogonebebSi rTavdnen, gansakuTrebiT amisken 
skolamdeli asakis bavSvebi ixrebodnen, roca maT 
informacias ramdenjerme umeorebdnen.  garda amisa, 
sxva kvlevam aCvena, rom skolamdeli asakis  bavSvebSi 
CagonebiTi mimarTvebis gamoyenebam, SesaZloa, Zveli  
gamokiTxvebis sruliad sapirispiro Sedegebi moitanos. 
es efeqti amgvari mimarTvebis gameorebisas Zlierdeba. 

Camagonebeli SekiTxvebis/instruqciebis gameorebis 
SemTxvevaSi, roca amas mosdevs SekiTxvebi pasuxebis 
variantebiT, bavSvebi sakuTar TavTan winaaRmdegobaSi 
modian, xolo  „ki/ara“ SekiTxvebi  sabolood    mTeli 
monayolis sizustes aqveiTebs; Ria tipis SekiTxvebi 
bavSvis mier aRiqmeba, rogorc damatebiTi informaciis 
mopovebis survili, xolo ganmeorebiTi „ki/ara“ 
SekiTxvebi - rogorc manamde naTqvamis miuRebloba, 
romelic Secvlas saWiroebs. es gansakuTrebiT 
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SesamCnevia patara bavSvebSi (4 wlisebSi). 

am eqsperimentebis Sedegebis ganzogadoeba da 
interpretacia saWiro da mizanSewonilia imisTvis, 
rom yovelive gaTvaliswinebuli iyos sagamoZiebo 
dakiTxvebis/gamokiTxvebis dros. ra Tqma unda, 
eTikuri principebidan gamomdinare, am eqsperimentebSi 
saubari ar yofila Zaladobis SemTxvevebze, ramac, 
SesaZloa, aRniSnuli eqsperimentebis sargeblianoba 
saeWvo gaxados.  magaliTad, xafangSi TiTis moyola 
seqsualuri Zaladobisgan srulad gansxvavebuli 
gamocdilebaa, rogorc sirTuliT, agreTve bunebiTac.  

amas garda, analogiur kvlevebSi gamoyenebuli iyo 
masala, romelic bavSvebma video Cvenebisas ixiles an 
romlebic maT waukiTxes. cxadia, maT amgvari informacia 
ufro cudad axsovdaT, vidre is, romelsac uSualod 
Seeswrnen. Sesabamisad, eqsperimentebis dros bavSvebis 
Cagonebadoba ufro TvalnaTeli da metad gamoxatuli 
iyo. kvlevam aCvena, rom 4-7 wlis bavSvebis Cagoneba 
ufro advilia, roca bavSvebi iyvnen damkvirveblebi da 
ara SemTxvevis uSualo monawileebi. mkvlevarebma isic 
aRmoaCines, rom 4 wlis bavSvebis Cagoneba ufro rTulia 
maSin, roca saqme exeba realobaSi momxdars, vidre 
nanaxs an mosmenils. Sesabamisad,   relurad momxdaris 
Sesaxeb bavSvebi ufro zust Cvenebebs iZlevian,   vidre 
videoTi nanaxis an wakiTxulis Sesaxeb. 

bavSvebs SeiZleba ubiZgon cru grZelvadiani gaxsenebis-
ken, roca pirveli gamokiTxvis dros dasmulia 
Camagonebeli kiTxvebi. magaliTad,  5 wlis bavSvebi  
gamokiTxes  pediatrTan Catarebuli maTi vaqcinaciis 
Sesaxeb.  erTi jgufi Camagonebeli kiTxvebis moSvelie-
biT gamokiTxes, xolo meore - ZiriTadad Ria SekiTxvebiT.  
gamokiTxvebi Catarda vaqcinaciidan 1 kviris Semdeg da 
1  wlis Semdeg.  aRmoCnda, rom Tavidanve SecdomaSi 
Seyvanili bavSvebi erTi wlis Semdegac arasworad 
yvebodnen Catarebuli procedurebis Sesaxeb. amasTan, 
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Tavidanve SecdomaSi Seyvanili bavSvebi ufro met 
mcdar informacias iZleodnen, vidre SecdomaSi 
arSeyvanilni. mkvlevarebma 40 bavSvi gamokiTxes 
stresuli samedicino procedurebis Sesaxeb, rogorc 
realuris, agreTve gamogonilisac (cxviris operacia). 
cxviris fiqtiuri operaciis Catareba 17-ma bavSvma 
mogvianebiT daadastura, xolo amaTgan 13-ma damatebiTi 
detalebic gadmosca.  

mkvlevarebma Seiswavles skolamdelTa dakiTxvebis/
gamokiTxvebis stenografiuli Canawerebi, romlebmac 
aCvenes, rom Camagonebeli teqnikis gamoyenebas 
mosdevda rogorc dadebiTi, agreTve uaryofiTi 
Sedegebic Zaladobis Sesaxeb gamoTqmuli varaudis 
dasazusteblad an uarsayofad. maT gamokiTxes 3-dan 6 
wlamde bavSvebi dadgmuli SemTxvevis Sesaxeb, romlis 
drosac ucnobi mamakaci sabavSvo baRSi mivida, bavSvebs 
wigni waukiTxa, xolo Semdeg stikerebi da namcxvrebi 
dauriga. is bavSvebi, romlebic Warbi Camagonebeli 
teqnikebis gamoyenebiT gamoikiTxnen (magaliTad, 
Camagonebeli SekiTxvebis  araerTgzis gameoreba da 
dasaCuqreba informaciis mowodebisTvis), ufro met 
cru braldebebs akeTebdnen, vidre bavSvebi, romelTa 
gamokiTxvis dros mxolod erTi Camagonebeli teqnika 
gamoiyenes. im 45-wuTiani gamokiTxvebis dros, roca 
ramdenime Camagonebeli teqnika gamoiyenes, cru 
braldebas (magaliTad, „im kacma cudi sityva Tqva“) 
adasturebda bavSvebis TiTqmis 60%, xolo mxolod  
erTi Camagonebeli teqnikis gamoyenebisas - 17%. 
 
kvlevebma aseve aCvenes, rom ramdenime Camagonebeli 
teqnikis meSveobiT gamokiTxulma bavSvebma  ufro 
xSirad ganacxades ararealuri, warmosaxuli SemTxveve-
bis („im kacma bavSvi vertmfreniT gaaseirna“) Sesaxeb, 
vidre sxvebma. am kvlevebze dayrdnobiT, SegviZlia 
ganvacxadoT,  rom dakiTxvisas/gamokiTxvisas gamoyene- 
buli cudi, araracionaluri  meTodebi bavSvebisgan 
cru Cvenebis micemis albaTobas zrdis. 
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Cagonebadoba ganisazRvreba kognituri, socialuri, 
motivaciuri da individualuri  sxvadasxva cvladebiT.  
Camagonebeli meTodebi SeiZleba moicavdes: damkiTxve-
lis/gamomkiTxvelis instruqcia bavSvisadmi, „warmoid-
ginos, ra moxdeboda“;  damkiTxvelis/gamomkiTxvelis 
mier iseTi informaciis gaJRereba, romelic bavSvs ar 
uTqvams; raime saxis zewolis ganxorcieleba (magali-
Tad, bavSvisTvis imis Tqma, rom is Tavs ukeT igrZnobs, 
Tuki sxva bavSvebis naTqvams daeTanxmeba da ityvis, rom 
moZalade „aris cudi“ da „unda daisajos“); agreTve, 
ramdenime dakiTxvis/gamokiTxvis dros erTi da igive 
SekiTxvebis gameoreba, ramac SeiZleba xeli Seuwyos 
ara momxdaris gaxsenebas, aramed imiT spekulirebas, 
Tu ra SeiZleba momxdariyo.  

bavSvebi aseve mgrZnobiareni arian gamomkiTxvelis 
statusisa da codnis donis mimarT, ramac, SeiZleba, 
maT Cagonebadobaze imoqmedos. bavSvebs ar esmiT 
damkiTxvelis/gamomkiTxvelis mizani, ramac, SesaZloa, 
gamoiwvios damkiTxvelis/gamomkiTxvelis naTqvamisa da 
qmedebebis miznis araadeqvaturi Sefaseba da zedmeti 
warmodgenis Seqmna maT codnaze. roca damkiTxveli/
gamomkiTxveli (a) bavSvs winaswar amzadebs da uxsnis  
misi,  rogorc eqspertis rols da amasTanave imasac, rom 
man raRac kiTxvebze pasuxebi ar icis; (b) ar svams iseT 
SekiTxvebs, romlebic bavSvisgan raimes warmodgenas an 
gamocnobas moiTxoven; (g) ar axdens bavSvze zewolas; 
(d) ar imeorebs SecdomaSi Semyvan kiTxvebs; (e) exmareba 
bavSvs iyos koncentrirebuli piradad gadaxdenil 
movlenebze, - aseT SemTxvevebSi  bavSvebi ufro met 
winaaRmdegobas uweven Cagonebas, xolo maTi Cvenebebi   
ufro zusti da mniSvnelovani xdeba.
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individualuri maxasiaTeblebi

bavSvebs Soris xSiria individualuri gansxvavebani 
monaTxrobis raodenobasa da sizusteSic, maSinac ki, 
roca saqme exeba naklebad mniSvnelovan an neitralur 
SemTxvevebs. dakiTxvisas/gamokiTxvisas mniSvnelovania 
bavSvis individualuri maxasiaTeblebis gaTvaliswineba, 
radgan amiT damkiTxvels/gamomkiTxvels saSualeba 
eZleva, gaarkvios, ramdenad Cagonebadia bavSvi, 
ramdenad advilia misi dabneva, xSirad ityueba Tu ara, 
an dakiTxvis/gamokiTxvis romeli strategia iqneba 
ufro Sedegiani konkretul bavSvTan urTierTobisas. 
individualuri maxasiaTeblebis gaTvaliswineba  
damkiTxvels/gamomkiTxvels momxdaris Sesaxeb bavSvebis 
CvenebaTa cvalebadobis mizezebis wvdomasa da imis 
gagebaSi daexmareba, Tu ratom saubrobs zogierTi 
bavSvi Tavisi gamocdilebis Sesaxeb ufro mets, vidre 
sxva, da piriqiT. 

bavSvebi xSirad sityvaZunwebi, TavSekavebulebi, 
Caketilebi arian ucxo adamianebTan urTierTobisas, 
amitomac, mozrdilTa umetesoba, bavSvTan saubris 
inicirebisTvis, aRiarebs urTierTobis damyarebis, 
ndobis mopovebis aucileblobas, gansakuTrebiT maSin, 
roca sasaubro Tema bavSvisTvis metad uxerxuli, mZime 
da  stresulia.  amdenad,  damkiTxvelebs/gamomkiTxve-
lebs, Cveulebriv, rekomendacia eZlevaT, urTierToba 
daamyaron savaraudo dazaralebul/mowme bavSvTan,  
sanam savaraudo Zaladobis faqtTan dakavSirebuli 
informaciis mopovebas Seecdebian. amis miuxedavad, 
araerTi damkiTxveli/gamomkiTxveli, zedapiruli 
mcdelobebis garda, bavSvTan urTierTobis dasamyareb-
lad bevrs arafers akeTebs da pirdapir gamokiTxvas 
iwyebs. 

socialuri da emociuri faqtorebi, kerZod, 
mijaWvulobasTan da temperamentTan dakavSirebuli 
faqtorebi, aseve axdens gavlenas bavSvis Cvenebebze da 
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xsnis, Tu ratom sWirdeba zogierT bavSvs ufro meti 
dro asalaparakeblad an  ratom  aris damkiTxvelTan/
gamomkiTxvelTan „Caketili“. mijaWvuloba da tempera-
menti gansazRvravs bavSvis mier misi STabeWdilebebis 
da gamocdilebis Sefasebis xarisxs, mexsierebaSi maTi 
Senaxvis da dalagebis tips da gavlenas axdens imaze, 
Tu rogor moxdeba SemdgomSi am STabeWdilebebis da 
gamocdilebis gaxseneba. 

Catarda kvlevebi, romelTa Sedegadac ramdenime 
niSani gamovlinda. garda Cagonebadobis meqanizmebze 
codnis gazrdisa, amgvari kvlevebi gamomkiTxvelebs 
da sxva monawile pirebs exmareba imis gagebaSi, rom 
darbazSi Sesul bavSvebs gansxvavebuli unarebi, 
maxasiaTeblebi da gamocdileba aqvT. bavSvebi 
erTmaneTisgan gansxvavdebian gaxsnisaTvis saWiro 
droiT, axal nacnobebTan simorcxviT da ase Semdeg. 
am gansxvavebaTa Seswavla gamomkiTxvels saukeTeso 
meTodebis gamoyenebis saSualebas aZlevs.

warmosaxva (fantazia)

eqvs welze meti asakis bavSvebs, mozrdilTa msgavsad, 
SeuZliaT warmodgenilisa da realurad momxdaris 
erTmaneTisgan gansxvaveba. ufro patarebi amas 
SedarebiT Znelad axerxeben. miuxedavad imisa, rom 
patara bavSvebs, zogadad, uWirT realurisa da 
warmosaxulis gamijvna, kvlevebma aCvena, rom 3.5 wlis 
bavSvebic ki, garkveul SemTxvevebSi, sworad ganarCeven 
maT. magaliTad, skolamdel bavSvebs SeuZliaT  
warmosaxuli obieqtebis calkeuli maxasiaTeblebis 
gageba. miuxedavad imisa, rom bevri bavSvi TamaSobs 
warmosaxviT megobarTan an multiplikaciuri filmis 
personaJTan, isini iSviaTad moixsenieben maT, rogorc 
„namdvils“. 
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bavSvebi ufro xSirad igoneben istoriebs kargi 
movlenebis Sesaxeb (sahaero burTiT seirnoba), 
vidre uaryofiTebis (waqcevis Semdeg nakerebis 
dadebis) Sesaxeb. amgvari midrekileba maT realobisa 
da fantaziis erTmaneTisgan garCevis procesSic 
axasiaTebT. samidan xuT wlamde asakis bavSvebs 
warudgines erTi realuri da ori ararealuri  emociuri 
scena  (deda uyviroda bavSvs da deda kata uyviroda 
knutebs; Cacmuli wruwunebi xalxis win cekvavdnen); 
Semdeg bavSvebs hkiTxes, SeiZleboda Tu ara aseTi ram 
momxdariyo. bavSvebis umravlesobam Tqva, rom mxolod 
emociurad dadebiTi SemTxvevebi (wruwunebis cekva) 
iyo SesaZlebeli. mxolod mcire nawilma daasaxela 
SesaZleblad emociurad uaryofiTi ararealuri scena 
(kata da knutebi). es mniSvnelovania gasaazreblad: 
bavSvebi fantastikur SemTxvevebSi ufro erTvebian, 
imitom rom maT moswonT TamaSi an surT naxon, rogor 
cekvaven wruwunebi. 

SemdgomSi, mocemuli kvleva ganavrces, raTa daedginaT, 
axdens Tu ara gavlenas mosalodneli Sedegebi 
bavSvebis realobisa da warmosaxvis gamijvnis unarze. 
mkvlevarebma bavSvebs zemoT aRwerili suraTebi 
uCvenes da hkiTxes, SeiZleboda Tu ara,  msgavsi ram 
cxovrebaSic momxdariyo. Semdeg ki bavSvebs Seuqmnes 
motivacia simarTlis TqmisaTvis; maT uTxres, rom swo-
ri pasuxis gacemis SemTxvevaSi saCuqrebs miiRebdnen. 
am SemTxvevaSi, bavSvebi bevrad ufro naklebad miiCnev-
dnen warmosaxviTs realisturad. kvlevis SedegebiT 
dadasturda, rom bavSvebs SeuZliaT realurisa da 
warmosaxulis erTmaneTisgan gamijvna, Tumca zogjer,  
garkveul garemoebebSi, maT amis gakeTeba ar surT.

mniSvnelovania imis codna, rom warmosaxva da 
masTan dakavSirebuli TamaSebi, bavSvis ganviTarebis 
TvalsazrisiT, sruliad normaluria. xSirad sxva 
adamianebi (da-Zma, ded-mama, bebia-babua, sazogadoeba) 
xels uwyoben, rom bavSvma irwmunos  warmosaxviTi  
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personaJebis arseboba. amis kargi magaliTia santa 
klausi, personaJi, romelic bevr kulturaSi gvxvdeba. 
mSoblebi mis Sesaxeb bavSvebs wignebs ukiTxaven, 
xSirad ixseneben mis arsebobas bavSvis qcevaze 
gavlenis mosaxdenad („santas saCuqrebi mxolod kargi 
bavSvebisTvis moaqvs“) da am gavlenas kidev ufro 
amyareben yalbi mtkicebulebebiT (toveben saCuqars 
misi saxeliT, misdami dawerili werili qreba da 
misTvis datovebuli sasusnavebsac TiTqos viRac 
marTlac Wams); suraTebsac ki uReben mas bavSvTan 
erTad. radganac mSoblebs amxela gavlena aqvT 
bavSvebis rwmenaze da Sexedulebebze, gasakviri ar 
aris, rom  Cagonebadobaze Catarebul bevr kvlevaSi 
bavSvebs sjerodaT warmosaxviTi personaJebis da maT 
Sesaxeb „cru Setyobinebebs“ gadmoscemdnen.
 
bavSvebi cru informacias im gamogonili personaJebis 
Sesaxeb gvawvdian, romelTa arsebobac Tavad sjeraT. 
magaliTad, mkvlevarebma Seiswavles xuTidan eqvs wlamde 
bavSvebis damokidebuleba ararealuri movlenebisadmi,  
feriisTvis kbilis datovebis magaliTze. im bavSvebma, 
romlebsac kbilis feriis arseboba sjerodaT, mis 
Sesaxeb Txrobisas ufro meti detali daamates, 
(magaliTad, rogor gaiges misi xma, ipoves jadosnuri 
mtveri an sulac dainaxes) vidre im bavSvebma, romlebsac 
kbilis feriis arseboba an ar sjerodaT, an bolomde 
darwmunebulni ar iyvnen. sxva kvlevaSi, im bavSvebma, 
romlebic ar iyvnen darwmunebulni feriis arseboba/
ararsebobaSi, ufro zustad upasuxes kiTxvebs, roca 
sTxoves, rom eTqvaT is, rac simarTlea da ara is, rac 
ufro gasarTobi da saxalisoa. sayuradReboa, rom 
„morwmuneebis“ pasuxebze amgvari instruqcia gavlenas 
ar axdenda. 

damkiTxvelebisTvisac/gamomkiTxvelebisTvisac da sxva
specialistebisTvisac mniSvnelovania imis codna, 
rom warmosaxva da warmosaxviTi TamaSebi bavSvobis 
normaluri aspeqtebia. santa klausis da feriis 
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rwmena, an warmosaxviT megobrebTan TamaSi ar niSnavs, 
rom bavSvs Tavsgadaxdenili an Seswrebuli movlenebis 
Sesaxeb zusti da sando informaciis mowodeba ar 
SeuZlia. ar arsebulis rwmena an warmosaxviTi 
TamaSebi bavSvebis madiskreditebeli namdvilad ar 
aris.
gancdili an nanaxi Zaladobis Sesaxeb bavSvebis 
monaTxrobSi warmosaxuli elementebis arseboba, 
SesaZloa, gamowveuli iyos dakiTxvis/gamokiTxvis 
oTaxSi arsebuli rekvizitebiT, calkeuli sagnebiT 
(TojinebiT,  saTamaSoebiT), an damkiTxvelis/gamomkiT-
xvelis mier gamoyenebuli SeTavazebebiT - „warmoidgine, 
rom...“, „TiTqos...“ da sxva.

amitomac, gamomkiTxvelni valdebulni arian, ar 
gamoiyenon amgvari mimarTvebi. damkiTxvelebma/
gamomkiTxvelebma agreTve Tavi unda Seikavon raimes 
warmodgenis da vizualizaciis Txovnisagan, radgan, 
rogorc kvlevebma aCvena, amgvari qmedeba  bavSvebSi 
cru „gaxsenebebs“ iwvevs.

bavSvebi SezRuduli inteleqtualuri 
SesaZleblobebiT da ganviTarebis darRvevebiT

SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebi ufro 
mowyvladni arian Zaladobisa da sastiki mopyrobis 
mimarT, vidre maTi saTanadod ganviTarebuli 
Tanatolebi, Tumca sisxlis samarTlis sistemaSi maTi 
monawileoba iSviaTobaa.

msubuqi da saSualo inteleqtualuri CamorCenilobis 
mqone bavSvebs SeuZliaT gaixsenon gamoZiebisaTvis 
gamosadegi informacia. eqsperimentulma kvlevebma 
aCvena, rom mentaluri asaki optimaluri saxelmZRva-
nelo orientiria.
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daunis sindromis mqone bavSvebs metwilad enasTan, 
sityvier gadmocemasTan dakavSirebuli problemebi 
aqvT. maT agreTve siZneleebi aReniSnebaT  verbaluri 
moklevadiani mexsierebis mxriv. xSirad rTulia maTi 
gagebac, eqspresiuli, gamomxatvelobiTi enis gamo. 
Tumca vizualuri da sivrciTi detalebis gaxseneba 
maTi SedarebiT Zlieri mxarea.

autisturi speqtris bavSvebs, enasTan da socialur 
aRqmasTan dakavSirebuli problemebis gamo, uWirT 
momxdaris piradi Tu socialuri aspeqtebis gaxseneba 
da azris gamoxatva. maTTvis gamomkiTxvelis SecdomaSi 
Seyvanac rTulia. uiliamsis sindromis mqone bavSvebs 
SedarebiT ganviTarebuli enobrivi unarebi aqvT, 
Tumca vizualuri da sivrciTi detalebisa Tu cnebebis 
gagebac da gaxsenebac uWirT.

SezRuduli inteleqtualuri SesaZleblobebis da 
ganviTarebis darRvevebis mqone bavSvebis dakiTxvisas/
gamokiTxvisas gamoyenebuli unda iqnas tipuri, 
Cveulebrivi  bavSvebisTvis  gaTvaliswinebuli  saxel-
mZRvanelo principebi. garda amisa: 

a)  Segrovdes informacia bavSvis siZliereebsa da 
sisusteebze da moxdes dakiTxvis/gamokiTxvis Sesabamisi 
dagegmva; 

b) dakiTxva/gamokiTxva Sedges SeZlebisdagvarad 
martivi, mokle zomieri siswrafiT dasmuli kiTxvebiT. 

g)   mniSvneloba mieniWos Tavisufal gaxsenebas, rome-
lic metwilad sworia; 

d)   Tavidan iqnes acilebuli kiTxvebis gameoreba da 

e)  Sesabamisi mxardaWera (magaliTad Suamavlis) da 
adaptaciebi (magaliTad, ufro xSiri Sesvenebebi).
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Tavi 3

mexsierebis ganviTareba bavSvobis 
periodSi

sakvanZo sakiTxebi:

•  damkiTxvelebma/gamomkiTxvelebma unda gaiTvaliswi-
non  bavSvis  mier  Tavisi  gamocdilebis  daxsomebis 
ganviTarebadi unari.

•  damkiTxvelebi/gamomkiTxvelebi   aramxolod   unda 
mihyvnen saxelmZRvanelo miTiTebebs, aramed maT 
ukan arsebuli logikuri principebis gagebasac unda 
Seecadon.

•  mexsierebis  ganviTarebis  maxasiaTeblebi  gavlenas 
axdenen imaze, Tu risi daxsomeba da moyola SeuZlia 
bavSvs.

•  miuxedavad imisa,  rom bavSvis mexsierebis Seswavlis 
procesi dasrulebuli araa, saeWvoa, rom ukve 
cnobili fundamenturi sakiTxebi odesme Seicvalos.

•  mexsierebis ZiriTadi sakiTxebis  Sesaxeb mkvlevarTa 
Soris arsebobs SeTanxmeba. mravalwliani kvlevebis 
Semdeg, fsiqologebs ukve kargad esmiT bavSvis 
mexsierebis Zlieri da susti mxareebi. mniSvnelova-
nia, rom damkiTxvelebs/gamomkiTxvelebs esmodeT 
adamianis mexsierebis sirTule, roca sasamarTlo 
sistemisTvis ase mniSvnelovania mowmis Cveneba, 
da SeeZloT bavSvisadmi arsebuli molodinebis 
gansazRvra.  igive  marTebT mtkicebulebaTa maZieb-
lebs da sxva adamianebs, romlebic dakiTxvis/
gamokiTxvis da bavSvis Cvenebis sizustis Sefasebas 
axdenen. 

damkiTxvelebma/gamomkiTxvelebma unda gaiazron, Tu 
bavSvis mexsierebis ZiriTadi procesebis codna ris 
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gakeTebas moiTxovs maTgan da ecadon gaigon, Tu ratom 
unda moiqcnen ase. garda amisa, am sakiTxebis codna 
damkiTxvels/gamomkiTxvels mis mier gamoyenebuli 
dakiTxvis meTodebis dacvaSi da agreTve, SesaZlo 
warumateblobis mizezebis axsnaSic daexmareba.
  
am TavSi yuradReba mexsierebis im aspeqtebze gamaxvil-
deba, romlebzec specialistTa Soris arsebobs SeTan-
xmeba da romelTa codnac mniSvnelovani iqneba damkiT-
xvelisTvis/gamomkiTxvelisTvis. adamianebs, romlebsac
dazaralebul/mowme  bavSvebTan urTierToba uxdebaT,
SeuZliaT daeyrdnon am mignebebs, roca bavSvebis 
dakiTxvas/gamokiTxvas awarmoeben, maTi Cvenebebis 
Sefasebas axdenen da sasamarTlosTvis rekomendaciebs 
weren. kvlevaTa  mniSvnelovanma nawilma aCvena Tavisu-
fali gaxsenebis upiratesoba cnobiT mexsierebasTan 
SedarebiT. sxva kvlevebma is meTodebic gamoavlines, 
romelTa meSveobiT mexsierebis gaumjobesebaa SesaZle-
beli. kvlevebis Sedegad miRweul iqna saerTaSoriso 
donis SeTanxmeba, Tu rogor unda Catardes dakiTxva/
gamokiTxva, anu ra pirobebSia gaxseneba zusti, saukeTe-
so, da ra pirobebSi - savaraudod, ufro arazusti.

sanam am kvlevebs ufro detalurad CavuRrmavdebodeT, 
mniSvnelovania mkvlevarTa mier gamoyenebuli zogierTi 
terminis codna. specialistebi iyeneben iseT cnebebs 
rogorebicaa „TviTmxilvelis mexsiereba“, „movlenis 
Sesaxeb mexsiereba“, „avtobiografiuli mexsiereba“ 
da „epizoduri mexsiereba“. es cnebebi, SesaZlo, 
mkiTxvelisaTvis damabneveli iyos da afiqrebinos, rom 
isini erTmaneTisgan Zalian gansxvavebuli mexsierebis 
tipebia. Tumca, am cnebebis gamoyeneba SeiZleba, 
rogorc sinonimebis, - TiTqmis ganurCevlad, roca 
gamocdilebaze (anu, imaze, Tu ra moxda konkretul 
SemTxvevaSi) vsaubrobT. am sakiTxebze Catarebuli 
kvlevebis wyalobiT, ukeT gasagebi xdeba dakiTxvis/
gamokiTxvis Catarebis aspeqtebi. garda amisa, sxva tipis 
mexsierebebze (magaliTad sityvebis damaxsovrebaze) 
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Catarebulma kvlevebma SeiZleba TviTmxilvelis 
mexsierebis Sesaxeb arsebuli codna kidev ufro 
gaaRrmavos.

kvlevebis monacemebze dayrdnobiT, SeiZleba gamoiyos 
mexsierebis 3  ZiriTadi stadia: aRbeWdva (kodireba), 
Senaxva da gaxseneba. aRbeWdva (kodireba) gulisxmobs 
Cveni gamocdilebis mexsierebaSi gadatanas, rasac 
zogjer „moklevadian mexsierebas“ uwodeben.  mexsiere-
baSi aRbeWdili informaciis raodenobaze gavlenas 
axdens is, Tu ramdenad dakvirvebulia adamiani 
sakuTari gamocdilebis da garemos mimarT. Cveni 
gamocdilebebisa da garemos garkveuli Taviseburebani 
yuradRebas ipyrobs da Cven viazrebT, rom raRacebi 
mniSvnelovania. 

Semdeg xdeba mexsierebaSi aRbeWdilis gacnobierebuli 
mentaluri gadamuSaveba, romelic mogonebebis 
grZelvadian mexsierebaSi Senaxvis saSualebas iZleva. 
am stadiaze ZiriTadad azrobrivad dakavSirebuli  
gamocdilebis Senaxva xdeba. patara bavSvebi zogjer 
raRacebs ver ixsomeben, radgan maTTvis bevri ram 
gaurkvevelia. gasaTvaliswinebelia, rom movlenaTa 
Sesaxeb mogonebebi maSin ufro kargad inaxeba, roca 
sxva ukve Senaxul mogonebasTan arsebobs raime kavSiri 
(raimeTi hgavs an piriqiT - sruliad sapirispiroa).  
mexsierebaSi Senaxvis, daxsomebis TvalsazrisiT, es 
bavSvebisaTvis kidev erTi Semaferxebeli faqtoria, 
radgan maT cxovrebaSi cota ram unaxavT da  TavianTi 
mwiri gamocdilebis asociaciurad dakavSirebas ver 
axerxeben.  
 
momdevno stadia moicavs grZelvadian mexsierebaSi 
ukve Senaxuli informaciis  cnobierSi gadmotanas, rac 
swored warsuli gamocdilebis gaxsenebas warmoadgens.  
aRbeWdvis (kodirebis), Senaxvisa da gaxsenebis procesebi 
rTulia, da SesaZloa, damoukidebladac amoqmeddnen. 
magaliTad, informacia SeiZleba „daviwyebul“ iqnas 
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(daikargos mexsierebidan) da Semdeg moxdes misi 
gaxseneba. agreTve, SesaZlebelia Zveli mogonebebis 
axlebSi aRreva; xolo zogierTi ramis gaxsneba mxolod 
garkveul pirobebSi xdeba, sxva SemTxvevebSi ki - ara.

mexsierebis ganviTareba

rodis iwyeba mexsierebis Camoyalibeba da rogor 
viTardeba is cxovrebis ganmavlobaSi? didi xnis 
manZilze arsebobda mosazreba, rom daxsomebis  unari 
kavSirSi iyo enis ganviTarebasTan. es Sexeduleba 
damajerebli Canda. marTlac, roca bavSvebi laparaks 
iwyeben, maT SeuZliaT daasaxelon da aRweron sakuTari 
gamocdileba. metyvelebis dauflebasTan erTad, isini 
amasTanave iwyeben mogonebebis Senaxvas sityvebis 
daxmarebiT, agreTve mogonebebis droSi ganTavsebas, 
sakuTari gamocdilebis dakavSirebas sxva movlenebTan   
da  sxva adamianebisaTvis gadacemas. 

ena  aucilebelia  Cveni gamocdilebis sworad dasamax-
sovreblad da maT Sesaxeb sxvebTan sakomunikaciod. 
am Sexedulebas isic amyarebs, rom Cven, mozrdilebs, 
TiTqmis araferi gvaxsovs cxovrebis adreuli 
periodidan.  Cven mogonebebi im droidan gvaqvs, roca 
ukve metyveleba viswavleT. es movlena sabavSvo amneziis 
paradoqsad moixsenieba; es paradoqsulia, radgan 
Cven ar gvaxsovs Cveni adreuli gancdebi,  movlenebi 
da mxolod ufro gviandeli movlenebis gaxseneba 
SegviZlia; Zalian patara bavSvebs ki  SeuZliaT TavianTi 
gamocdilebis gaxseneba.  magaliTad, sami wlis bavSvs 
SeuZlia erT wlis winandeli ambis detalebis gaxseneba, 
Tumca mozrdil asakSi is aviwydeba.

ra  mniSvneloba  aqvs mexsierebis ganviTarebis aRniSnu-
li  Taviseburebebis  codnas damkiTxvelTaTvis/gamom-
kiTxvelTaTvis? mozrdil bavSvebs an zrdasrulebs 
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Tu hkiTxaven, Tu ra moxda, roca 3-4 wlisani iyvnen 
(anu sabavSvo amneziis periodSi), maSin maTi monayoli, 
savaraudod, uSualod mogonebebze ki ar iqneba 
dafuZnebuli, aramed - sxvebis (magaliTad, mSoblebis) 
monaTxrobze, damkiTxvelis/gamomkiTxvelisa Tu 
Terapevtis miniSnebebze, fotoebze an bundovan 
mogonebebze, romelTa interpretaciac wlebis 
ganmavlobaSi SeZenili codniTa da SexedulebebiT 
xdeba. ra Tqma unda, 2-3 wlis bavSvebs axsovT sakuTari 
gamocdilebani. Cvilebsac ki axsovT TavianTi 
gamocdilebebi, magram maTi sityvierad gadmocema 
ar ZaluZT. kvlevebma gamoavlina, rom mogonebebis 
Camoyalibeba Zalian adre, laparakis dawyebamde 
iwyeba. magaliTad, erT-erT eqsperimentSi, saTamaSos 
hkideben bavSvis sawolis zemoT da mis asamoZravebel 
mowyobilobas TokiT akavSireben bavSvis fexTan. bavSvi 
male swavlobs, rom saTamaSos gamoZraveba SesaZlebelia 
fexis gaqneviT. radganac patarebs moswonT moZravi 
saTamaSos yureba, isini fexs iqneven da iqneven. 
mexsierebis testi am pirobebis garkveuli xnis Semdeg 
ganmeorebasa da imaze dakvirvebaSi mdgomareobs, Tu 
ramdenad kargad axsovT patarebs,  ra unda gaakeTon 
da ramdenad mowadinebulni arian fexis qnevaSi.

am meTodiT Catarebulma eqsperimentebma aCvenes, 
rom 2 Tvis bavSvebs - 1-dan 3 dRemde, 3 Tvisebs - 
6-8  dRe, xolo 6 Tvisebs 15-16 dRis ganmavlobaSi 
axsovT fexis qnevis „mniSvneloba“. aRsaniSnavia, rom 
roca  3 Tvis bavSvebs mogvianebiT uCvenes, Tu ra unda 
gaekeTebinaT, maT swrafad gaixsenes. es imis niSnavs, 
rom asociaciurma mexsierebam, SesaZloa, 45 dRemdec 
ki gaZlos. SedarebiT wamozrdil bavSvebs (romlebsac 
am tipis saTamaSoebi aRar ainteresebT), sxva meTodiT 
umowmeben mexsierebis SesaZleblobebs. maT sTavazoben 
saTamaSo matarebels, romlis amoZravebac Rilakis 
daWeriTaa SesaZlebeli. am SemTxvevaSi dadginda, 
rom 18 Tvis bavSvebs asociaciurad 12-ze meti kviris 
ganmavlobaSi axsovT SeZenili gamocdileba.
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ufro advilia im bavSvebis mexsierebis Semowmeba, 
romlebic ukve metyveleben.  mkvlevarebi dgamen 
konkretul situaciebs da garkveuli xnis Semdeg 
bavSvebs mis Sesaxeb  kiTxvebs usvamen. radganac aseT 
SemTxvevebSi yovelives aRwera xdeba, SesaZlebelia 
gaxsenebulis Sedareba realurad momxdarTan  da 
amgvarad mexsierebis sizustis dadgena. es kvlevebi 
Catarda sxvadasxva situaciebis gamoyenebiT, romelTa 
Soris iyo  emociurad daZabuli/stresuli  SemTxvevebi 
(saswrafo samedicino daxmareba, vaqcinacia, 
mtkivneuli samedicino procedurebi), umtkivneulo  
samedicino gamokvlevebi (romlis drosac eqimi 
bavSvs exeba samedicino gamokvlevis farglebSi) 
da interaqtiuli situaciebi, romlebSic bavSvebi 
mowmis rolSi monawileoben (iluzionistebis Sou, 
mekobreebis scena, mecnieruli demonstrirebebi).  sxva 
kvlevebSi ki bavSvebs filmebs uCveneben da mogvianebiT 
swored maT Sesaxeb usvamen kiTxvebs. yvela am kvlevam 
mniSvnelovan daskvnebamde migviyvana: yvelaze metad  
asakze damokidebulia bavSvis mexsierebis moculoba. 
rac Seexeba daxsomebis xangrZlivobas, ganviTarebasTan 
erTad, bavSvebs sul ufro da ufro didxans axsovT: 
Tavidan - ramdenime dRiT dawyebuli, xolo 5  wlisaTvis 
- ukve ramdenime wliT damTavrebuli.
 
SeiZleba Tu  ara, bavSvs detalurad axsovdes moZala-
desTan urTierToba, gansakuTebiT maSin, roca urTier-
Toba iyo xanmokle, gaurkveveli da/an didi xnis win 
Sedga?

eqsperimentebi aCveneben, rom Cven sinamdvileSi imaze 
cota gvaxsovs, vidre gvgonia. magaliTad, erT-erT 
kvlevaSi  bavSvebi gamohkiTxes maTTvis Catarebuli 
15-wuTiani interaqciuli samekobreo Sous Sesaxeb.  
aqtivobebSi Sedioda RonisZiebaTa  seria - „aWame  
Cits“, „gaaferade ruka“ da  „ipove ganZi“;  sul iyo 60  
moqmedeba da masTan dakavSirebuli nivTebi. rodesac 
bavSvebi  Sous dasrulebisTanave gamokiTxes, anu maSin, 
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roca saukeTeso Sedegi iyo mosalodneli, aRmoCnda, 
rom maT mier saSualod  15 erTeuli,    ese igi,  mTeli 
informaciis 25% iyo damaxsovrebuli. roca bavSvebi 
xelaxla gamokiTxes 6 Tvis Semdeg, maT mxolod 8 
detali gaixsenes, anu mTeli informaciis mxolod  
13%. aRsaniSnavia, rom daxsomebaze gavlena aqvs 
movlenis mniSvnelobas da individis mdgomareobasac. 
sxva eqsperimentSi, 5-6 wlis bavSvebi an uSualod 
monawileobdnen, an - akvirdebodnen, an maT  raRac 
istorias uyvebodnen. aRmoCnda, rom uSualod 
monawileebs yvelaze kargad da yvelaze didxans 
axsovdaT momxdari. is, Tu ramdenad kargad imaxsovreben 
bavSvebi miRebul STabeWdilebebs da gamocdilebas, 
damokidebulia imaze, Tu ramdenad kargad esmiT maT 
es gamocdileba da rogor akavSireben mas mexsierebaSi 
ukve arsebul sxva gamocdilebasTan. 

mogonebebis ganxilva, maT Sesaxeb saubari da 
gameorebiTi Sexsenebebi imisa, rac moxda, daxsomebulis 
simtkices zrdis da Sesabamisad,  daviwyebis Sansebic 
mcirdeba. mniSvnelovania imis gaazrebac, rom 
gameorebasTan dakavSirebulma qmedebebma, SesaZloa, 
mexsierebis „dabinZurebac“ gamoiwvion. magaliTad, Tu 
momxdaris ganxilvis Semdgom, bavSvebTan saubrisas 
dezinformaciis miwodebas aqvs adgili, maSin is 
momavali araswori gaxsenebis nawilic gaxdeba.

dro da mexsierebis cvlilebebi

ramdenad mdgradia Cveni mogonebebi? ra cvlilebebi 
SeiZleba moxdes drois dinebasTan erTad? rogorc 
zemoT vnaxeT, Cven miRebuli  gamocdilebis mcire 
nawils vixsomebT; xolo rasac Semdgom vixsenebT, is  
an igive rCeba, an  drois svlasTan erTad mcirdeba. 
mniSvnelovania imis Tqmac, rom roca pirvelad 
gvekiTxebian, Cven sinamdvileSi  yvelafers ar vambobT, 
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rac mexsierebaSi gvaqvs Senaxuli. mexsierebaSi ufro 
meti ramaa aRbeWdili, vidre vacnobierebT da viaz-
rebT. movlenaTa Sesaxeb swori axali  detalebi ki 
zogjer dReebis, kvirebis an wlebis Semdegac ki 
SeiZleba gagvaxsendes. Sesabamisad, Cveni mexsiereba 
dinamiuria, is drosTan erTad icvleba.

mexsierebis es Taviseburebebi garkveuli problemebis 
Semqmneli SeiZleba iyos samarTlis sferoSi. axal, 
manamde arnaxseneb informacias specialistebi eWvis 
TvaliT xvdebian - xom ar aris es gamogonili? an 
arazusti? Cvenebis cvalebadoba da axali detalebis 
damateba Cvenebas naklebad sandos xdis. samarTlis 
konteqstSi, dazaralebulebs/mowmeebs, maT Soris 
bavSvebs, sandoobis Sesamowmeblad, xSirad jvaredin 
dakiTxvas uwyoben adre micemul CvenebebTan 
dakavSirebiT, romlebic Seusabamoa maT mierve ufro 
gvian micemul CvenebebTan mimarTebaSi. 

mexsierebis  rekonstruqciuli buneba da 
Cagonebadoba

mniSvnelovania imis codna, rom garkveul SemTxvevebSi, 
konkretuli tipis kiTxvebze pasuxis gacemisas,  
bavSvebi usityvod daTanxmebisken arian midrekilni. 
es gansakuTrebiT maSin xdeba, roca bavSvebs kiTxvebs 
iseTi obieqtebis an movlenebis Sesaxeb usvamen, 
romelTa Sesaxeb maT cota ram an araferi ician, 
xolo  socialuri wnexi ki  daTanxmebas aiZulebs. 
usityvo daTanxmeba xSiria, roca kiTxvebis damsmeli 
da mopasuxe araTanabar poziciebSi arian. amitomac, 
bavSvis dakiTxvisas/gamokiTxvisas mniSvnelovania, rom 
damkiTxvelma/gamomkiTxvelma ar axsenos informacia, 
romlis Sesaxeb Tavad bavSvs manamde araferi uTqvams.

bavSvisTvis Camagonebelia kiTxvebis gameorebac, radgan 
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am SemTxvevaSi bavSvs yuradReba gadaaqvs ara uSualod 
mogonebaze, aramed wina pasuxebze. rodesac bavSvs 
kiTxvas umeoreben, xSir SemTxvevaSi is pasuxebs cvlis. 
erT-erT kvlevaSi, 4-dan 8 wlamde bavSvebs erTi da 
imave kiTxvebi dausves uSualod SemTxvevis Semdeg da 
agreTve erTi kviris Semdegac. roca Ria tipis kiTxvebi 
iqna gamoyenebuli, bavSvebma monaTxrobi  zusti 
detalebiT Seavses, xolo daxuruli (ki/ara) kiTxvebis 
dasmisas pasuxebis  25%  araTanmimdevruli iyo. 
Seusabamo kiTxvebis dasmisas bavSvebis umravlesobam 
gaurkvevloba gamoxata, Tumca nawilma logikuri 
gamocnoba scada. mkvlevarebma daadgines, rom bavSvebis 
daaxloebiT 88% cvlis pasuxebs kiTxvebis ganmeorebis 
SemTxvevaSi.

Camagonebeli/mimaniSnebeli mimarTvebi

damkiTxvelis/gamomkiTxvelis winaSe arsebuli erT-
erTi sirTule aris bavSvisgan  informaciis mopovebis 
procesSi Cagonebis/miniSnebis  gamoricxva. Camagonebel/
mimaniSnebel  kiTxvebSi  gamoiyeneba informacia, rome-
lic bavSvs ar uxsenebia da/an  SekiTxva imgvaradaa 
dasmuli, rom upiratesoba romelime pasuxs an pasuxis 
tips eniWeba. Camagonebeli/mimaniSnebeli kiTxvebi 
bavSvs  armomxdari movlenis an ararsebuli detalebis 
moyolisaken  ubiZgebs.  Camagonebeli/mimaniSnebeli mi- 
marTva, SesaZloa, efuZnebodes damkiTxvelis/gamomkiT-
xvelis interpretacias an sxva  wyaroebidan mopovebul 
codnas. amgvari mimarTva SeiZleba iyos SekiTxvac 
da Cveulebrivi winadadebac: „mesmis, rom man amis 
saidumlod Senaxva gTxova (saidumlo bavSvs ar 
uxsenebia)“; „getkina, roca gexeboda?“ (bavSvs Sexeba 
ar uxsenebia); „is Segexo, xo?“. Camagonebel mimarTvad 
iTvleba   erTi da igive  SekiTxvis bevrjer dasmac, 
gansakuTrebiT maSin, roca eWvi gamoixateba: „marTla 
ase moxda?“; „darwmunebuli xar?“ da ase Semdeg.
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saxelmZRvaneloebis  umravlesobaSi  Camagonebeli/ mi-
maniSnebeli  mimarTvebis  gamoyeneba rekomendirebuli 
ar aris. Tumca, bavSvis mier arxsenebuli mniSvnelovani 
detalis (eWvmitanilis saxeli, adgili Tu sxva detalebi)  
da damkiTxvelis/gamomkiTxvelis xelT arsebuli sxva 
wyarodan miRebuli informaciis an interpretaciis 
(magaliTad, sxva mowmeebi, eWvmitanili, socialuri 
muSaki, mSoblebi)  gamo Camagonebeli/mimaniSnebeli mi-
marTva zogjer mainc gamoiyeneba xolme.
      

Tavisufali gaxseneba da cnoba

Tavisufali  gaxseneba  da cnoba mexsierebis urTierT-
sapirispiro  nawilebad SegviZlia ganvixiloT. Tavisu-
fali gaxseneba xdeba maSin, rodesac gamoiyeneba Ria 
kiTxva, romelic miniSnebas ar Seicavs;  magaliTad, 
roca damkiTxveli/gamomkiTxveli ambobs: „momiyevi 
yvelaferi, rac moxda“. aseT SemTxvevebSi, Tu 
ra iqneba gaxsenebuli, mTlianad damokidebulia 
imaze, vinc ixsenebs; maSin roca, cnobis mexsierebas 
aaqtiurebs   kiTxvebi, romlebic ramdenime variants 
Soris arCevanis gakeTebas moiTxoven („is tansacmlis 
zemodan Segexo Tu  tansacmlis Signidan?“). am tipis 
SekiTxvebi zRudavs pasuxebs da  uzustobis albaTobas 
zrdis, radgan gamokiTxulma, SesaZloa, gasces pasuxi 
maSinac ki, roca zustad ar axsovs. am konteqstSi, 
„ra, sad, rodis da rogor“ tipis pirdapir/mimarTul 
SekiTxvebze pasuxebi  Tavisufal gaxsenebasa da cnobas 
Sorisaa. aseTi SekiTxvebi ar Seicavs damkiTxvelis/
gamomkiTxvelis mier mowodebul variantebs da Seexeba 
imas,  rac ukve iyo naxsenebi dakiTxulis/gamokiTxulis 
mier. Tumca, aseT kiTxvebze  mokle pasuxebis gacema 
xdeba obieqtis an movlenis im aspeqtebis Sesaxeb, 
romlebic, SesaZloa, mexsierebaSi kargad aRbeWdili an 
damaxsovrebuli ar iyos.
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pirdapiri/mimarTuli SekiTxvebi  erTmaneTisagan  sir-
Tulis  mixedviT  gansxvavdebian. magaliTad,  SekiTxva
drois Sesaxeb („rodis moxda es?“) xSirad Zalian 
mniSvnelovania gamomZiebelTaTvis, magram dakiTxulis-
Tvis/gamokiTxulisTvis (gansakuTrebiT bavSvisTvis) 
rTulia zusti drois gaxseneba. aseT dros bavSvebi 
xSirad cdiloben gamocnobas, gaxsenebis nacvlad. xolo 
sxvagvar pirdapir/mimarTul  SekiTxvebze (magaliTad,“ 
ra hqvia Sens Zmas?“) pasuxis gacema ufro advilia, 
radgan, aseT SemTxvevebSi, pasuxis gasacemad saWiroa  
mxolod is, Tu ramdenad axsovs mas konkretuli 
movlena. iseTi kiTxvebi, rogoricaa „amdeni xani 
rogor SerCa (moZalades) es yvelaferi?“,  SesaZloa, 
logikurad mogveCvenos, Tumca, samwuxarod, isini 
bavSvs spekulaciisken ubiZgeben da ara gamocdilebis 
gaxsenebisken. zogierTi SekiTxvaze (magaliTad, „ratom 
gaakeTa man es“?) bavSvis mier pasuxis gacema, saukeTeso 
mexsierebis pirobebSic ki, SeuZlebelia da Sesabamisad, 
ar unda iqnes gamoyenebuli.

mkvlevarebma Seiswavles bavSvebis pasuxebis sizuste 
sxvadasxva tipis SekiTxvebze. magaliTad, 10-11 wlis 
bavSvebs uCvenes moklemetraJiani filmi borotmoq-
medTa mier Cadenil Zarcvaze, maTi daWeris mcdelobaze, 
maT gaqcevaze da dadevnebaze. filmis Cvenebis 
Semdeg bavSvebs dausves sxvadasxva tipis kiTxvebi. 
Sedarebisas aRmoCnda, rom Ria kiTxvebze pasuxebis 
91% iyo swori, xolo daxurul/pirdapir kiTxvebze - 
81%. kvlevaSi, konkretul SemTxvevasTan dakavSirebiT 
dasmuli  kiTxvebiT miRebuli informaciis Seswavlis 
Sesaxeb, aRmoaCines, rom  5 wlis gogonas pasuxebis 
90% urTierTgamomricxavi iyo daxuruli, pirdapiri/
mimarTuli  da Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis 
dasmisas, xolo Ria SekiTxvebisas winaaRmdegobrioba 
saerTod ar fiqsirdeboda. amdenad,  sxvadasxva tipis 
SekiTxvebiT mopovebuli informaciis xarisxi metad 
gansxvavebulia da amitomac Zalian mniSvnelovania 
saxelmZRvaneloSi miTiTebuli dakiTxvis/gamokiTxvis 
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ZiriTadi principebis dacva da informaciis mopoveba 
ZiriTadad Ria tipis kiTxvebiT.  

daskvnisTvis

mexsierebis Sesaxeb Catarebulma kvlevebma mniSnvelova-
ni roli Seasrula dakiTxvis/gamokiTxvebis saxelmZRva-
nelo principebis ganviTarebaSi. damkiTxvelisTvis/
gamomkiTxvelisTvis sasargebloa imis gageba, Tu 
rogor muSaobs adamianis (bavSvis) mexsiereba. am 
TavSi aRwerilma mexsierebis aspeqtebma mkvlevarTa 
gansakuTrebuli yuradReba gamoiwvia. es aspeqtebi 
kargad cnobili da SeTanxmebulia. ra Tqma unda, 
am Temaze kvlevebi grZeldeba, Tumca saTuoa, rom 
zemoT aRweril informaciasTan dakavSirebiT raime 
Seicvalos. damkiTxvelTaTvis/gamomkiTxvelTaTvis da 
agreTve sxva specialistebisTvisac umniSvnelovanesia 
imis codna, rom mexsiereba mniSvnelovnad viTardeba 
bavSvobis periodSi. damkiTxvelebi/gamomkiTxvelebi 
unda  Seecadon, rom ar dasvan kiTxvebi, romlebic 
bavSvis kognitur SesaZleblobebs aRemateba da 
ar hqondeT ararealisturi molodini bavSvis 
mier gaxsenebuli informaciis raodenobasa Tu 
konkretulobaze. mniSvnelovania imis codnac, rom 
zrdasrulTa mexsiereba, maSinac ki, roca saqme 
exeba travmul, stresul an kargad dasamaxsovrebel 
gamocdilebas, ar aris videofiri, romelic srulad 
da detalurad aRbeWdavs momxdars. mexsierebas Tavisi 
kanonebi aqvs, romlebic xSirad  ar Seesatyviseba  
samarTlebrivi sistemis  moTxovnebs konkretuli da 
detaluri mtkicebulebebis mopovebis aucileblobis 
Sesaxeb. gadauWrel problemad rCeba is, Tu rogor 
iqneba SesaZlebeli am moTxovnebisTvis adamianis 
mexsierebis muSaobis da SezRudvebis ukeT morgeba. 
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Tavi 4

travma da stresi

profesionalebi, romlebic bavSvis dakiTxvas/gamokiT-
xvas  atareben,  rTuli  amocanebis  winaSe  dganan. maT,
erTi mxriv, bavSvisgan rac SeiZleba sruli da sarwmuno 
informacia unda moipovon, xolo meore mxriv, yurad-
RebiT unda iyvnen, raTa  „meore Wriloba“ ar miayenon 
bavSvs, romelic mis cxovrebaSi momxdari, misTvis 
emociurad mtkivneuli detalebis Sesaxeb moyolas 
cdilobs. am amocanebis warmatebiT dasaZlevad saWiroa,
rom damkiTxvelebi/gamomkiTxvelebi erkveodnen, Tu 
ras SeiZleba ganicdides bavSvi dakiTxvis/gamokiTxvis 
procesSi da acnobierebdnen warsulSi momxdari 
Zaladobisa da ugulebelyofis  SesaZlo gavlenebs 
bavSvis mdgomareobasa da ganviTarebaze. am gancdebisa 
da gavlenebis gaTvaliswineba unda xdebodes bavSvTan 
urTierTobis mTeli procesis ganmavlobaSi, rogorc 
gamoZiebis, ise sasamarTlo ganxilvebis etapebze. 

mocemuli Tavis mizani ar aris travmiTa da stresiT 
gamowveuli fsiqologiuri problemebis Tu fsiqikuri 
aSlilobebis diagnostikuri kriteriumebis gacnoba. 
masSi gadmocemuli informacia  damkiTxvels/gamomkiT-
xvels zogad warmodgenas Seuqmnis bavSvze travmisa da 
stresis gavlenebis Sesaxeb da bavSvebTan muSaobisas 
wamoWrili SesaZlo damatebiTi problemebis daZlevaSi 
daexmareba. 
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stresuli faqtorebi dakiTxvis/gamokiTxvis dros

socialuri da fsiqologiuri faqtorebi 
profesionalebi, romlebic Cagonebadobis xelSemwyobi
faqtorebis Sefasebas axdenen, zomebs iReben maT 
SesazRudad  bavSvTan urTierTqmedebis dros.  Tumca, 
mravali  damkiTxveli/gamomkiTxveli  ver acnobierebs,
rom rasac isini akeTeben an ar akeTeben bavSvis 
dakiTxvisas/gamokiTxvisas, zegavlenas moaxdens bavSvis 
Cagonebadobis xarisxze. amasTanave, xSirad bavSvis 
winaswari damokidebuleba dakiTxvis/gamokiTxvis 
procesisadmi da am procesis miseuli aRqma ukve 
ganapirobebs mis midrekilebas Cagonebadobisken, 
damkiTxvelis/gamomkiTxvelis   qcevisgan  damoukideb-
lad. amitom Tu bavSvi dakiTxvaze/gamokiTxvaze ukve 
uaryofiTi ganwyobiT modis da mTeli dakiTxvis/
gamokiTxvis manZilze daZabuli da aRelvebuli rCeba, 
es metad uaryofiT gavlenas moaxdens  mopovebuli 
informaciis xarisxze.   

amitom Zalian mniSvnelovania, rom damkiTxvelma/
gamomkiTxvelma bavSvis adgilze warmoidginos Tavi. 
kvalificiuri damkiTxveli/gamomkiTxveli SeZlebs 
aagos da SeinarCunos xidi mis “sabinadro” mozrdilTa 
samyarosa da dasakiTxi/gamosakiTxi bavSvis samyaros 
Soris. ras niSnavs bavSvisTvis  dakiTxvis/gamokiTxvis 
procesi? rogor esmis mas dakiTxvis/gamokiTxvis mizani? 
vin  moamzada  igi  dakiTxvisTvis/gamokiTxvisTvis?  ra
uTxra am adamianma mas?  Tuki bavSvs dakiTxvis/gamokiT-
xvis dasawyisidanve ganumartaven, - ra procesia es,   
ra mizani aqvs da ra moxdeba - es garkveulwilad 
Seamcirebs bavSvis daZabulobis xarisxs da Sesabamisad, 
SezRudavs Cagonebadobas. 

qronikuli travmuli gamocdilebis mqone bavSvebTan 
saWiroa  dakiTxva/gamokiTxva  daiwyos bavSvis  darwmu-
nebiT,  rom  dakiTxvis/gamokiTxvis ganmavlobaSi  mou-
lodneli da saxifaTo araferi moxdeba. esec erT-erTi 
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nabiji iqneba  bavSvis Cagonebadobis Sesamcireblad. 

profesionalma bavSvTan saubrisas unda gaiTvaliswinos 
misi asaki da ganviTarebis statusi. winaaRmdeg 
SemTxvevaSi, bavSvma SeiZleba ver gaigos, saTanadod 
ver gaiazros damkiTxvelis/gamomkiTxvelis naTqvami, 
rac mas gaurkvevlobis, gaugebari situaciis gancdas 
gauCens da mis daZabulobas, SeboWilobas kidev ufro 
gazrdis. 

emociuri garemo 

damkiTxveli/gamomkiTxveli bavSvisgan informaciis 
misaRebad,  rig  SemTxvevebSi, mimarTavs  muqaras, dasa-
Cuqrebas an mosyidvas. bevri damkiTxveli/gamomkiTxveli 
amas uaryofs da aRSfoTebas gamoxatavs: „me - ara! me ase 
arasodes viqcevi!“. problema is aris, rom  umravles 
SemTxvevebSi es strategiebi muSaobs Segnebuli gacno-
bierebis qveda  doneebze. damkiTxvelis/gamomkiTxvelis 
erT-erTi yvelaze mniSvnelovani unari is aris, rom 
mudmivad, uwyvetad gaacnobieros Tavisi qcevebisa da 
mimarTvebis yvela niuansi.     

dakiTxvis/gamokiTxvis dros, rodesac bavSvi „gaixsneba“, 
yovelTvis SeiniSneba damkiTxvelebis/gamomkiTxvelebis 
kmayofileba (an Tundac sixaruli!). xSirad aseT 
SemTxvevebSi isini faqtobrivad Riad ulocaven da 
aqeben bavSvs: „yoCaR, Sen namdvilad kargad yvebi. 
ase ganagrZe“. umeteswilad, am dros damkiTxvelis/
gamomkiTxvelis motivacia aris bavSvis mxardaWera, 
saubrisTvis waxaliseba, romelsac momxdaris Sesaxeb 
moyola uWirs. Tumca, umjobesia, rom damkiTxvelma/
gamomkiTxvelma amgvari verbaluri da araverbaluri 
SerCeviTi socialuri waxalisebebisgan Tavi Seikavos. 

damkiTxvelma/gamomkiTxvelma,  SesaZloa,  araverbalu-
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rad gamoxatos ukmayofileba, rodesac bavSvi 
misTvis sasurvel informacias ar awvdis, rac aseve 
SeiZleba bavSvis stresuli mdgomareobis gamomwvevi 
gaxdes. amitom mniSvnelovania, rom damkiTxvelma/
gamomkiTxvelma SeinarCunos neitraluri pozicia 
da Tanmimdevruli emociuri toni mTeli dakiTxvis/
gamokiTxvis manZilze. Tumca, es ar niSnavs, rom igi unda 
distancirdes bavSvisgan da reagireba ar moaxdinos 
bavSvis saWiroebebsa da sakomunikacio iniciativebze. 

Tuki damkiTxveli/gamomkiTxveli xedavs,  rom bavSvs 
SiSis, SfoTvis, daZabulobis niSnebi aqvs, cxadia, 
man ar unda moaxdinos am niSnebis ignorireba da ar 
unda Seecados, „radac ar unda daujdes“ bolomde 
miiyvanos dakiTxva/gamokiTxva. am niSnebze saTanado, 
adekvaturi reagirebis gareSe, bavSvs mzardi emociuri 
diskomforti Seeqmneba da es uaryofiTad imoqmedebs 
dakiTxvis/gamokiTxvis Sedegze. 

gaxseneba - moyola

Cveulebriv,  bevri saSineli ram, rac bavSvebs SemTxve- 
viaT, mouyoleli rCeba. bavSvi naklebad saubrobs 
policielTan, socialur muSakTan an vinme sxvasTan imis 
Sesaxeb, Tu ra daimaxsovres da ra gaixsenes gadatanil 
ZaladobasTan dakavSirebiT. bevrma bavSvma iseTi ram 
gadaitana, romelzec saubari ar surs. mizezi SeiZleba 
iyos is, rom maT rcxveniaT an gadatanilis gaxseneba 
maTTvis emociurad metad damTrgunvelia. bavSvebi 
agreTve SiSoben, rom momxdaris gamxelam SeiZleba 
momavalSi garTulebebi gamoiwvios.  

bavSvebma SeiZleba uaryon da Tqvan, rom araferi 
momxdara, an rom ver ixseneben. Tuki arsebobs sxva 
utyuari mtkicebulebebi, rom raRac namdvilad moxda, 
xolo bavSvi amis Sesaxeb arafers ambobs, damkiTxvelma/
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gamomkiTxvelma unda ganixilos, Tu CamoTvlilTagan 
romeli garemoeba iqneba mocemul SemTxvevaSi relevan-
turi:
    1. bavSvs araferi SemTxvevia, amitomac araferi da-
       umaxsovrebia;
     2. bavSvs raRac namdvilad SeemTxva da mas es axsovs, 
       magram detalebze saubari uWirs;
    3. bavSvma raRac gadaitana, es aRbeWdilia mis mexsi- 
        erebaSi da gaxsenebac SeuZlia, magram amaze sauba-  
       ri ar surs.

profesionalma unda gansazRvros, Tu CamoTvlilTagan 
romel garemoebasTan aqvs saqme mocemul konkretul 
SemTxvevaSi. amis miRweva SesaZlebelia bavSvisTvis 
SekiTxvis dasmiT: „Sen ar gaxsovs Tu ar ginda amaze 
saubari?“

stereotipebi 

sakmaod xSirad, rodesac bavSvi asaxelebs pirs, romel-
mac mis mimarT Zaladoba ganaxorciela, damkiTxveli/
gamomkiTxveli qceviT an sityvierad gamoxatavs 
moZaladisadmi Tavis Sexedulebas. man SeiZleba 
bavSvs uTxras: „es cudi adamiania“, „mas SenTvis aseTi 
cudi ram ar unda gaekeTebina“, an raime msgavsi. 
uaRresad  mniSvnelovania, rom bavSvis mier moZaladis 
dasaxelebis  sapasuxod, damkiTxvelma/gamomkiTxvelma 
neitraluroba SeinarCunos da Tavisi mosazrebebi 
ar gamoTqvas, gansakuTrebiT maSin, rodesac saqme 
savaraudo moZalades, eWvmitanils exeba, romlis 
braleuloba jer damtkicebuli ar aris. 
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travma da bavSvis ganviTareba

neirogenezi

Tavis tvinis ganviTareba bavSvis Casaxvidan maleve 
iwyeba da dabadebis momentisTvis ukve warmoqmnilia 
daaxloebiT 100 miliardi nervuli ujredi anu neironi. 
sicocxlis pirvel kvirebsa da TveebSi neironebi 
erTmaneTs ukavSirdebian garkveuli struqturebis 
meSveobiT, romlebsac sinafsebi ewodeba. am kavSirebis 
xarisxs gansazRvravs TeTri cximovani qsovilis 
formireba, romelic sinafsebis garss warmoqmnis. es 
qsovili cnobilia, rogorc mielinis garsi. xolo 
misi formirebis process mielinizacia ewodeba.  es 
nivTiereba aadvilebs  sinafsebSi impulsebis nakads. 
zogadad, mcirewlovani bavSvebi gacilebiT nela 
gadaamuSaveben informacias, vidre  ufrosebi. amis 
erT-erTi neirofiziologiuri mizezia is, rom mcire 
asakSi sinafsebis mielinizacia sawyis etapzea da 
amdenad, neironebs Soris impulsebis gadatana ar aris 
ise efeqturi, rogorc ganviTarebis ufro gviandel 
stadiebze. 

jansaRi Cvilis ganviTarebis pikSi yovel wams SesaZloa 
Seiqmnas daaxloebiT 2 milioni sinafsi! daaxloebiT 3 
wlis asakisTvis bavSvis Tavis tvinis zoma zrdasruli 
adamianis Tavis tvinis zomis 90%-ia, miuxedavad 
imisa, rom bavSvis sxeulis zoma zrdasrulis zomis 
mxolod 20%-s warmoadgens. Tavis tvinis aseTi 
ganviTareba ganpirobebulia adekvaturi da pozitiuri 
stimulirebebiT ganviTarebis adreul stadiebze.  

3 wlis asakSi Tavis tvini optimizirebulia swavlaze, 
aTvisebaze, maSin roca zrdasruli adamianis Tavis 
tvini optimizirebulia Sesrulebaze, ganxorcielebaze. 
Sesabamisad, ganviTarebis adreul stadiebze bavSvis 
Tavis tvinSi bevrad meti sinafsi warmoiqmneba, vidre 
es Semdgom cxovrebaSia saWiro. Sedegad, iwyeba 
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procesi, romelic cnobilia, rogorc apoptozi. es aris 
sinafsebis „gadaWris“ procesi, romelic daaxloebiT 4 
wlis asakidan iwyeba da mozardobis asakSi grZeldeba. 
sabolood, zrdasrul asakSi adamians daaxloebiT imis 
naxevari nervuli kavSirebi aqvs, rac 3 wlisas gaaCnda. 

sinafsebis „gadaWra“ arsebiTad aTavisuflebs tvins 
imisgan, rac ar aris aucilebeli gadarCenisa da 
ganviTarebisaTvis. is, Tu ra ar iqneba aucilebeli, 
TiTqmis mTlianad damokidebulia im garemoze, 
romelSic bavSvi adreul asakSi imyofeba. es procesi 
aseve ganixileba, rogorc „gamoyenebis  an dakargvis“ 
procesi. magaliTad, Tu bavSvi imyofeba garemoSi, 
sadac masze minimalurad zrunaven - mxolod aWmeven, 
safenebs ucvlian, magram ar esaubrebian da ar 
urTierToben nebismieri sxva gziT, maSin sinafsebis 
Sesabamisi funqciebi am procesSi SeiZleba advilad  
„daikargos“. 

bavSvis adreul ganviTarebaSi arsebobs kritikuli 
periodebi, rodesac garkveuli funqciebisa da unarebis 
aTviseba yvelaze efeqturad warmoebs. Tuki bavSvma, 
araxelsayreli garemos gamo, ganviTarebis es kritiku-
li periodebi „gamotova“, am funqciebis normaluri 
ganviTarebis miRweva SemdgomSi Zalian rTuli xdeba.  
es ar niSnavs, rom adamians am funqciebis Sesruleba 
aRar SeuZlia. Tumca, es niSnavs, rom  igi am, adreul 
bavSvobaSi „gamotovebul“  funqciebs, normasTan Seda- 
rebiT, gacilebiT dabal doneze Seasrulebs. magaliTad,
bavSvis mier meore enis aTvisebis yvelaze efeqturi 
periodia 7 wlamde asaki. amis Semdeg, meore enis 
aTvisebis unari TandaTanobiT iklebs. 

kidev erTi termini, romlis Sesaxebac damkiTxvelebma/ 
gamomkiTxvelebma unda icodnen, aris „plastiuroba“. 
es exeba tvinis gasaocar unars, Seicvalos struqtura 
ganmeorebiTi gare stimulirebebis pasuxad. amis gaTva-
liswineba gansakuTrebiT aqtualuria im bavSvebTan 
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urTierTobisas, romlebic  ganmeorebiTi Zaladobebis 
msxverplni arian.

 

              travma, stresi da mexsiereba 
 
ra socialuri da fsiqologiuri faqtorebi moqmedeben 
travmuli an stresuli gamocdilebis SemTxvevaSi? 
SesaZlebelia Tu ara, rom maT gavlena moaxdinon 
mexsierebis procesebze da Cagonebadobis xarisxze?

mkvlevarebi ganmartaven, rom „travmis“ cnebasTan 
dakavSirebiT azrTa sxvadasxvaoba arsebobs; Tumca, 
arsebobs ZiriTadi sakiTxebi,  romelTa ganmartebisas  
umravlesoba Tanxmdeba:

„travma, rogorc wesi, aris gamocdileba, romelic

(a)  safrTxes uqmnis individis janmrTelobas da keTil-
    dReobas;
(b) umweos xdis individs saSineli safrTxis winaSe, mis 
    Zlier SfoTvas da instinqtur agznebas iwvevs;
(g) Trgunavs individis Tavis gadarCenis  meqanizmebs;
(d) Tavis  gadarCenasTan dakavSirebul ZiriTad warmo-
    dgenebs arRvevs;
(e) aCvenebs, rom  samyaro umarTavi da araprognozire- 
    badia. 

zogadad, rodesac stresi (gancdis momentSi) zomieria, 
SemdgomSi misi gaxsenebis unari SeiZleba realurad 
gaaqtiurdes. Tumca, Tu stresi Zalian Zlieria an 
marTlac Zalian mcirea, man SeiZleba uaryofiTi 
zegavlena moaxdinos mexsierebaSi aRdgenis unarze. 
es ganzogadeba misaRebia, Tumca mxedvelobaSi unda 
iqnes miRebuli ramdenime sxva faqtori, romlebic 
mexsierebaze gavlenas axdenen; magaliTad, depresia, 
siZneleTa daZlevis individualuri stili da mijaWvu-
lobis grZnoba. 
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Zlieri aRgznebis mdgomareobaSi,  rac dakavSirebulia 
travmul gamocdilebasTan, SesaZloa adgili hqondes 
yuradRebis „Seviwroebas“. es imas niSnavs, rom am dros 
sensoruli informaciis aRqma izRudeba da aRiqmeba 
mxolod uSualo safrTxe. Sesabamisad, bavSvi ufro 
advilad gaixsenebs mxolod erT, centralur obieqts 
an misTvis SiSismomgvrel detals da mis mexsierebaSi 
naklebad iqneba informacia sxva, gareSe detalebTan 
dakavSirebiT.  

bavSvis mexsierebaze travmis da stresis zemoqmedebis 
ganxilvisas, fsiqologiuri faqtorebis garda, fizio-
logiuri faqtorebic gasaTvaliswinebelia. magaliTad,
qronikulma stresma bavSvebSi SeiZleba gavlena 
moaxdinos Tavis tvinis ganviTarebaze da misi struqtu-
ris Secvla gamoiwvios. es gansakuTrebiT mniSvnelovania, 
rodesac  saqme exeba qronikuli Zaladobisa da ugule-
belyofis msxverpl bavSvebs.  

SiSi, rogorc sapasuxo reaqcia

evoluciis sawyis etapze,  safrTxis aRqmisas, nebismie-
ri adamiani arCevanis winaSe idga: an daecva Tavisi 
pozicia da SebrZoleboda safrTxis wyaros, an  erT 
adgilze gaSeSebuliyo imediT, rom safrTxis wyaro 
TviTon  moSordeboda. mosalodneli safrTxis sapasu-
xod momzadeba organizmis fiziologiur reaqciebSic 
vlindeba. magaliTad, arteriuli wneva imatebs, gulis-
cemis sixSire izrdeba; saWiro kunTebis jgufis 
gasaaqtiureblad, xelebsa da fexebSi sisxlis mimoqce-
va Zlierdeba. aseve gamoiyofa hormonebi, raTa 
adamiani „ze-sifxizlis“ mdgomareobaSi iyos nebismieri 
mosalodneli safrTxis mimarT. 

ganvixiloT, ra SeiZleba moxdes fiziologiurad da 
fsiqologiurad, rodesac bavSvis mimarT adgili aqvs 
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Zaladobas an Zaladobis muqaras da rogor reagirebs 
bavSvis tvini amgvar situaciebSi. 

mosalodneli safrTxis SemTxvevaSi,  Tavis tvinis is 
sistemebi irTveba da aqtiurdeba, romlebic safrTxis 
Semcveli situaciis an Tundac araprognozirebadi 
auris mimarT gansakuTrebul mgrZnobelobas ganapiro-
beben. bavSvis tvini da sxeuli erTiandeba, raTa 
bavSvi  TviTgadarCenisTvis  moemzados nebismieri sxva 
safrTxis SemTxvevaSi. misi tvini signals ugzavnis 
sxeuls   meti raodenobis adrenalinis gamosayofad, 
romelic saSualebas miscems bavSvs, iyos ufro Zlieri, 
ufro swrafi da ufro fxizeli. Zaladobis xSiri 
SemTxvevebis dros, safrTxis da araprognozirebadi 
situaciis mimarT bavSvis mgrZnobeloba imdenad 
maRalia, rom is saSiSroebebs elis iqac, sadac 
safrTxe  ar emuqreba. aseT SemTxvevebSi, mis sxeulSi 
gamoiyofa hormoni kortizoli, romelic sisxlSi  ukve 
cirkulirebuli adrenalinis raodenobas amcirebs. 

rodesac bavSvi mudmivi safrTxis pirobebSi cxovrobs, 
es procesi  xSirad meordeba.  Sesabamisad, organizmSi 
kortizolis didi raodenoba grovdeba, rac toqsiurad 
moqmedebs tvinis garkveuli kritikuli ubnebis 
neironebze da maT sikvdils iwvevs. am neironebis 
dakargva  problemebs qmnis emociebis marTvis, impulse-
bis kontrolis, logikuri azrovnebisa da socialuri 
qcevis mxriv.

araerTi kvlevis Sedegad aseve gamovlinda, rom 
adreuli asakis bavSvebSi kortizolis done matulobs, 
roca maTi dedebi emociurad ukiduresad daqanculni, 
gamofitulni arian an depresiaSi imyofebian. es ki, 
Tavis mxriv, ganviTarebis procesSi myof bavSvze 
uaryofiTad aisaxeba.  

Zaladobis msxverpli bavSvis kidev erTi aspeqtia 
hiperagznebuli mdgomareoba. bavSvis sapasuxo SiSi 
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araerTgzis aqtiurdeba im donemde, rom Tundac 
mcired mizezs SeuZlia misi gamowveva, amasTan, iseT 
situaciebSi, sadac sxva bavSvebi veranair safrTxes 
ver xedaven. Zaladobagancdili bavSvebi imdenad ze-
sifxizlis mdgomareobaSi arian, rom mudmivad „iWeren“ 
sxva adamianebis iseT araverbalur niSnebs, romlebic 
SeiZleba mosalodnel safrTxeze mianiSnebdnen. es 
bavSvebi imdenad SeeCvivnen araprognozirebadobas, rom 
keTilganwyobil garemoSic ki, ver axerxeben TavianTi 
fsiqikuri dacviTi meqanizmebis „gamorTvas“. 

es mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia bavSvis dakiT-
xvis/gamokiTxvis dros. profesionalebi, romlebic 
bavSvis dakiTxvas/gamokiTxvas atareben, xSirad 
axerxeben SfoTvisa da stresis gamomwvevi situaciebis 
garkveuli xarisxiT dabalansebas. Tumca, imis 
miuxedavad,  rom isini SeiZleba Zalian kargad cdilo-
ben bavSvs aCvenon, rom arian mSvidni, yovelTvis 
arsebobs maTi SfoTvis araverbaluri niSnebis 
„gaJonvis“ Sansi. Zaladobagancdilma bavSvma SeiZleba 
arasworad miiRos es niSnebi, rogorc raime gardauvali 
safrTxis momaswavebeli. Sedegad, es gavlenas moaxdens 
dakiTxvis/gamokiTxvis procesSi mosmenis, azris 
gagebis, gaxsenebisa da Tanmimdevrulad gadmocemis 
unarebze. 

aseT SemTxvevebSi, damkiTxvelis/gamomkiTxvelis sauke-
Teso reagireba iqneba bavSvis mimarT misi mxardaWerisa 
da keTilganwyobis xazgasma. Tumca, bavSvebis nawilze 
SeiZleba aman ar imoqmedos da maT kvlavindeburad 
ze-sifxizlis mdgomareoba SeinarCunon SesaZlo 
safrTxeebis molodinSi. damkiTxvelma/gamomkiTxvelma 
(qvecnobier doneze) SeiZleba miiCnios, rom bavSvi ar 
reagirebs mis Zalisxmevaze. Sedegi SeiZleba iyos is, 
rom damkiTxvelis/gamomkiTxvelis gancdebis araverba-
lurma niSnebma gareT im doziT gaJonon, rom bavSvis 
SiSi kidev ufro gaaZlieron. 
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qcevis amgvarma ciklma SeiZleba bavSvsa da damkiT-
xvels/gamomkiTxvels Soris interaqciis darRveva 
da bavSvis sruli „Caketva“ gamoiwvios. aRniSnuli 
ciklis aridebis erT-erTi gzaa damkiTxvelis/
gamomkiTxvelis mier imis gacnobiereba, rom   mas ar 
unda hqondes aranairi molodini imasTan dakavSirebiT, 
Tu rogori reagireba unda moaxdinos an rogor 
reagirebas moaxdens bavSvi gamoxatul mxardaWerasa da 
keTilganwyobaze. amgvari gacnobiereba xels Seuwyobs 
imas, rom  damkiTxvelis/gamomkiTxvelis imedgacrueba 
bavSvis mimarT empaTiam Caanacvlos da bavSvTan kavSiri 
SenarCundes.  SesaZlebelia  aseve, rom damkiTxvelma/
gamomkiTxvelma bavSvs SesTavazos, rom Tu saubrisas 
raime saSiSroebas igrZnobs an daiZabeba, xelis 
aweviT aniSnos amis Sesaxeb. saWiroebis SemTxvevaSi,  
damkiTxvels/gamomkiTxvels SeuZlia aiRos dakiTxvis/
gamokiTxvis Sewyvetis, gadadebis iniciativa. 

yovelive kidev erTxel adasturebs, rom saWiroa, 
dakiTxvis/gamokiTxvis dawyebamde, damkiTxvelma/gamom-
kiTxvelma rac SeiZleba meti Seityos sxva situaciebSi 
bavSvis urTierTobebis Sesaxeb, magaliTad, ojaxSi, 
skolaSi, skolisgareSe wreebze an eqimTan vizitis 
dros. es gansakuTrebiT mniSvnelovania im SemTxvevebSi, 
rodesac arsebobs eWvi, rom  warsulSi bavSvze ganmeo- 
rebiTi Zaladobebi xorcieldeboda an man ramdenime 
fsiqologiuri travma ganicada. 

disociacia

 
„mari [5 wlis].  xangrZlivi drois ganmav-
lobaSi uZravad zis; mzera - sivrceSi 
gafantuli; mimarTvebsa da SekiTxvebze 
ar pasuxobs; TavisTvis laparakobs da 
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5 wlis gogonas saboloo diagnozi gaxldaT disociaci-
uri identurobis aSliloba. gogonasTan muSaobisas, 
bolos da bolos, man Tqva, rom masze seqsualur 
Zaladobas axorcielebda misi biologiuri mama. 

zogierT iseT damTrgunvel da autanel situaciebSi, 
rogoric es mocemuli situaciaa, SewinaaRmdegeba 
an Tavidan acileba  SeuZlebelia xolme. adamianebi, 
romlebic gogonaze Zaladobdnen, misi meurveebi iyvnen. 
mas ar SeeZlo SebrZoleba da ar SeeZlo gaqceva. patara 
gogonasTvis am garemoSi TviTgadarCenis erTaderTi 
alternativa iyo damorCileba, „gayinva“ sisastikis 
epizodebis dros. 

sakuTar Tavs mesame pirSi mimarTavs; 
avlens guneba-ganwyobilebisa da qcevis 
ukidures cvlilebebs, rac gamoixateba 
misi Cveuli sasiamovno qcevisTvis arada-
maxasiaTebeli risxvis moulodneli 
afeTqebebiT; am afeTqebebis dros igi 
Tavs esxmis Tavis umcros das, Semdeg ki 
kategoriulad uaryofs, iatakze ecema 
da ukiduresi daJinebiT amtkicebs, 
rom is usamarTlod daadanaSaules. is 
aseve avlens regress metyvelebaSi (enis 
moCleqviT iwyebs laparaks), gansakuTre-
biT, zedamxedvelobiT vizitebis Semdeg 
biologiur mamasTan. bavSvs hqonda 
mZime uZiloba, dasaZineblad Tvalebs ar 
xuWavda  koSmarebis  ganmeorebis  SiSiT.
am simptomTa umetesoba gamwvavda biolo-
giur  mamasTan  bavSvis  Sexvedrebis Sem-
deg“. 
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aseT pirobebSi, tvins SeuZlia gamoaTavisuflos 
biologiurad aqtiuri naerTebi, endorfinebi,  romleb-
sac nervuli sistema gamoimuSavebs. es iwvevs fiziolo-
giur cvlilebebs, rogoricaa sunTqvis sixSirisa 
da siRrmis Semcireba. tvini amiT garkveulwilad 
exmareba bavSvs imaSi, rom mtkivneuli stimulebis 
mimarT „ugrZnobi“ gaxdes. Tu es garkveuli periodis 
ganmavlobaSi meordeba, bavSvs SeiZleba Camouyalibdes 
disociacia.  

am konteqstSi disociacia ixmareba, rogorc  termini, 
romelic gulisxmobs gonebiT  „gaqcevas“ Zaladobrivi 
realobidan. zogan es aRwerilia, rogorc sxeulis 
datovebis da „sxvagan yofnis“  SesaZlebloba, roca 
Zaladoba xdeba. amerikelma fsiqiatrma, roland 
sammitma  disociacia aRwera, rogorc „mowyale saCuqa-
ri“, romliTac SesaZlebelia tkivilis „gaTiSva“ 
cnobierebis mdgomareobis SecvliT. 

marTlac, es iqneboda saCuqari, Tuki Segnebuli, 
gacnobierebuli gadawyvetilebiT adamiani moaxerxeb-
da Tavi gaemijna tkivilisa da SiSisagan, da amiT 
daeregulirebina Tavisi grZnobebi, gancdebi, reaqciebi; 
magram yvela disociacia  ar aris gamowveuli gacnobie-
rebuli ZalisxmeviT. amitom, Tu erTi mxriv, am gziT 
tvini adamians ganmeorebiTi travmebisgan icavs, meore 
mxriv, disociacias Sedegad SeiZleba mohyves iseTi 
damatebiTi garTulebebi, rogoricaa disociaciuri 
identurobis aSliloba (DID). 

arsebobs araerTi simptomi, romlebic SeiZleba 
disociaciis maCvenebeli iyos (cxadia, ar aris 
aucilebeli, rom es niSnebi swored disociaciaze 
miuTiTebdnen).  maT Sorisaa:
•   mkveTri da mwvave agresia;
•   emociebisa da qcevebis swrafi cvalebadoba;
•   umizezo gabrazeba;
•   metyvelebis  stilis  Secvla  (magaliTad,  bavSvuri 
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   titini“, lanZRva-ginebis  moulodneli  Setevebi  da  
   sxva);
•   umetyvelo TvalebiT  gafantuli mzera  sivrceSi;
•   moulodneli dabneuloba an dezorientacia;
•   TviTdamazianebeli qceva.

rodesac bavSvs disociaciisken aqvs midrekileba,  
dakiTxvis/gamokiTxvis dros uneblie gamRizianebelma 
SeiZleba masSi disociaciuri reaqcia gamoiwvios. 
es SeiZleba iyos odnav aweuli xmis toni, raime xma 
an Tundac feri. ar aris gamoricxuli, rom isini 
bavSvisTvis gancdil ZaladobasTan asocirdebodnen. 
amitom saWiroa, rom dakiTxvis/gamokiTxvis momzadebis 
periodSi profesionalma moipovos informacia war-
sulSi bavSvze momxdari sxva Zaladobebis Sesaxeb.  

amas garda, bavSvs SeiZleba disociaciisken ubiZgos  
moulodnelobebma da „siurprizebma“ dakiTxvis/
gamokiTxvis dros. msgavsi reaqciebis asarideblad, 
damkiTxvelma/gamomkiTxvelma Tavidanve gasagebad 
unda auxsnas  bavSvs, Tu „risTvis imyofeba da ra 
moxdeba aq“, ra igulisxmeba dakiTxvaSi/gamokiTxvaSi 
da ra mizniT tardeba igi. bavSvi sityviT da saqmiT 
unda darwmundes, rom is usafrTxodaa. amasTanave, 
damkiTxvelma/gamomkiTxvelma ise unda Camoayalibos 
Tavisi mimarTvebi, rom saubris mimarTulebis 
nebismieri Secvla bavSvisTvis moulodneli ar iyos: 
„Cven visaubreT skolis Sesaxeb... axla minda, rom 
visaubroT Seni saxlis Sesaxeb“.  yovelive es Seamcirebs 
uneblie gamRizianeblebiT disociaciis provocirebis 
SesaZleblobas. 

dakiTxvis/gamokiTxvis dros profesionali mTlianad 
bavSvze unda iyos mimarTuli da did yuradRebas 
unda aqcevdes bavSvis verbalur da araverbalur 
reaqciebs. Tuki damkiTxveli/gamomkiTxveli iseT 
niSnebs SeamCnevs, romlebic bavSvis qcevis Secvlis 
momaswavebeli SeiZleba iyos, kargi iqneba, Tuki is 
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pirdapir dausaxelebs bavSvs imas, rasac xedavs: 
„me vxedav, rom cotaTi SeSinebuli xar... geSinia?... 
miTxari, risi geSinia, me SemiZlia dagexmaro“. 

kidev erTi efeqturi strategia aris yuradRebis 
gadatana iseT faqtorebze, romlebic bavSvs naklebad 
uSlian xels koncentrirebaSi; magaliTad, yuradRebis 
gadatana „ra moxda“-dan „sad moxda“-ze“. ukidures 
SemTxvevebSi, damkiTxvels/gamomkiTxvels SeuZlia 
arsebiT nawilSi Casvas saubari neitralur sakiTxebze 
da mTavar Temas  mas Semdeg daubrundes, rac bavSvis 
mzaobaSi darwmundeba. 

amrigad, damkiTxvelebma/gamomkiTxvelebma ar unda 
dakargon obieqturoba da naCqarevi daskvnebi ar unda 
gaakeTon, Tu bavSvi rTuli, ucnauri an „aranormaluri“ 
qcevis demonstrirebas axdens. yuradRebis deficitisa 
da hiperaqtivobis sindromis (ADHD) an  opoziciur-
gamomwvevi aSlilobis (ODD) iarliyebis naCqarevi 
mikvra konteqstis gaTvaliswinebis gareSe (magaliTad, 
mSobeli-Svilis urTierToba, gadatanili Zaladobebi 
da sxva), bavSvis poziciis, Tvalsazrisis gagebas kidev 
ufro gaarTulebs da SesaZloa, bavSvis disociacia 
ganapirobos. 

mijaWvuloba

ra aris mijaWvuloba? mijaWvuloba _ es aris Zlieri 
emociuri urTierTkavSiri adamianebs Soris, romelic 
ganusazRvreli droiT narCundeba, maSinac ki, roca es 
adamianebi erTmaneTs scildebian. 

mijaWvulobis Teoriis Tanaxmad, adamianebi sakuTari 
usafrTxoebis  misaRwevad  da  TviTgadarCenis uzrun-
velsayofad instinqturad miiswrafvian dadebiTi 
urTierTobebis damyarebisa da SenarCunebisaken.
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aRniSnuli Teoriis gamoCenis Semdeg (daaxloebiT 
ormocdaaTi wlis win), mijaWvulobasTan dakavSirebiT 
araerTi kvleva Catarda, gansakuTrebiT imis Sesaxeb, 
Tu ra gavlenas axdens adreul asakSi arsebuli 
mijaWvulobis xarisxi urTierTobebze zrdasrul 
cxovrebaSi. sruliad naTelia, rom  Tu sicocxlis 
pirvel wels jansaRi mijaWvulobis Camoyalibeba 
ver moxerxda, ukve zrdasrul cxovrebaSi Tavs iCens 
Semdegi fsiqo-socialuri problemebi: 
•     sxva  adamianebTan dadebiTi urTierTobebis Camoya-  
    libebis uunaroba;
•     emociebis kontrolis arqona, garkveul SemTxveveb-
     Si agresiisgan  qmedebisgan Tavis Sekavebis SeuZleb-
    loba;
•     Zaladobisken midrekileba, TanatolebTan cudi ur- 
    TierToba da asocialuri qcevebi.

rogorc wesi, bavSvs myari da sando mijaWvuloba  im 
adamianis mimarT uyalibdeba, romelic masze zrunavs. 
jansaRi  mijaWvuloba bavSvebs garemomcvel samyaroSi 
usafrTxoebis grZnobas uRvivebs, samyaros SemecnebaSi, 
swavlasa da ganviTarebaSi exmareba. arasando mijaWvu-
lobis Camoyalibebis dros, mzrunvelebi, SesaZloa, 
uzrunvelyofdnen bavSvis fizikur saWiroebebs, rogo-
ricaa sakvebi, TavSesafari, tansacmeli, sisufTave, 
magram ver axerxebdnen emociuri siTbos bavSvamde 
mitanas.

patara  bavSvs ar ZaluZs Tavis dacva, ar SeuZlia sxva, 
alternatiuli  mzrunvelis  povna Tavisi saWiroebebis
dasakmayofileblad.  bavSvis arCevani xSirad ukidure-
sad SezRudulia, roca mzrunveli mas pasuxobs 
ignorirebiT, agresiiT an araprognozirebadi qceviT. 
droTa ganmavlobaSi  amgvari reaqciebi bavSvSi dabneu-
lobas, gaurkvevlobas da xSir SemTxvevebSi mijaWvulo-
bis deficits warmoSobs. 

TviTgadarCenis survilidan gamomdinare, bavSvebi Sem-
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gueblurad  pasuxoben amgvar garemoze. rogorc wesi, 
isini Zvelebur midgomas aRar inarCuneben, TavianTi 
saWiroebebis dakmayofilebas aRar moiTxoven da 
gaurbian mzrunvelTan urTierTobas, radgan am 
urTierTobas maTTvis  SeSfoTeba,  tkivili da SiSi 
mohqonda. 

rogorc irkveva, mozrdilTa  disfunqciebi  saTaves 
maT bavSvobaSi iRebs. bavSvis nebismierma amgvarma 
Semgueblurma pasuxma SeiZleba araerTi garTuleba 
gamoiwvios grZelvadian periodSi, maT Soris - 
ganviTarebis Seferxebebi socialuri, kognituri Tu 
emociuri funqcionirebis mxriv. bavSvobaSi Casaxul am 
garTulebebs xangrZlivi efeqti aqvT da isini adamians 
mTeli cxovreba Tan sdevs. 

daskvnisTvis

albaT sasargeblo iqneba, Tuki dakiTxvis/gamokiTxvis 
process dazaralebuli/mowme bavSvis TvaliT SevxedavT:

„me ar SemiZlia, naTlad warmovidgino da davinaxo 
yvelaferi, rac xdeba. mTeli Cemi yuradReba imazea 
mimarTuli, rom Tavi gadavirCino. es SeucnobelSi 
mogzaurobas hgavs. aqamde me cxovrebam maswavla, 
rom didebis ndoba ar SeiZleba. maT SeeZloT 
gaerTianebuliyvnen da damxmarebodnen, roca miWirda, 
magram es arasdros momxdara.  araferi Secvlila. 

mgonia, rom aqauroba saSiSia, amitom  Zalian fxizlad 
da frTxilad unda viyo. me vxedav Rimils im adamianis 
saxeze, romelTanac momiyvanes; Tumca, ar vusmen 
sityvebs, romlebsac igi ambobs. me daJinebiT vakvirdebi 
gardauvali saSiSroebis momaswavebel  nebismier gamaf-
rTxilebel niSans am adamianis  gamometyvelebaSi, 
JestebSi, moZraobaSi, xmaSi... misi xma Tbilad da 
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damamSvideblad JRers, imis miuxedavad, rom man icis 
imis Sesaxeb, rac SememTxva. 

es adamiani TiTqos Cems damcav javSanSi Semosvlas 
iwyebs.  misi rbili da megobruli xma cotaTi mamSvidebs; 
mis gamometyvelebaSi, pozaSi da moZraobebSi TiTqos 
mxardaWeras vxedav. is mekiTxeba, xom ar vnerviulob an 
SeSinebuli xom ar var. me Tavs vuqnev Tanxmobis niSnad. 
is meubneba, rom masTan, am oTaxSi usafrTxod   viqnebi. 
is mTxovs vuTxra, risi meSinia. me simarTles veubnebi: 
„ar vici“. ufro sworad, pasuxad mxrebs viCeCav. 

mas esmis Cemi pasuxi da meubneba, rom sanam masTan erTad 
am oTaxSi viqnebiT, saSiSi da cudi araferi moxdeba. is 
aseve meubneba, rom  Tu raimes gamo mainc daviZabebi an 
SevSindebi, ubralod, vuTxra an xelis aweviT vaniSno.  
es cotaTi kidev ufro mamSvidebs. axla me ukve SemiZlia 
movismino misi sityvebi da misi naTqvami gavigo. Tumca, 
mainc fxizlad viqnebi da arc sifrTxileze vityvi 
ase advilad  uars, radgan aqamde didebisgan mxolod 
sisastikes da gulgrilobas viRebdi“. 
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Tavi 5

SekiTxvebis tipebi

 
ratom aris mniSvnelovani SekiTxvebis tipebze  
yuradRebis gamaxvileba?
 
warmatebuli dakiTxva/gamokiTxva  Semdeg  kriteriumebs 
unda pasuxobdes:
•   bavSvis stresis minimalizeba;
•    bavSvisgan miRebuli sarwmuno informaciis raodeno- 
   bis maqsimalizeba;
•    im faqtorebis minimalizeba, romelTa gamoc bavSvis-
    gan miRebuli informacia SeiZleba  „dabinZurebuli“ 
   iyos.

dakiTxvis/gamokiTxvisas gamoyenebuli 
SekiTxvebis tipebi

 
 

ღია ტიპის მიმართვები

დაზუსტებები

ღია

დახურული

ბავშვის მოწოდებული
ინფორმაცია

გამომკითხველის მიერ
მოწოდებული ინფორმაცია

პირდაპირი კითხვები

კი/არა

ვარიანტებიანი
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bavSvis  dakiTxvis/gamokiTxvis  dros  SekiTxvaTa Tan-
mimdevroba „Zabriseburi“ principiT unda iyos organi-
zebuli. „Zabris“ farTo yeli, anu dakiTxvis/gamokiTxvis 
dasawyisi unda moicavdes rac SeiZleba met Ria da 
damazustebel/Semavsebel mimarTvebs da mxolod maTi 
amowurvis Semdeg aris SesaZlebeli SekiTxvebis sxva 
tipebze gadasvla. 
 
veqtorze SekiTxvebi Semdegnairad SeiZleba warmovid-
ginoT: Ria kiTxvebi veqtoris dasawyisSi, da daxuruli
kiTxvebi - veqtoris bolos. dakiTxva/gamokiTxva warma-  
tebulad miiCneva maSin, rodesac informaciis umetesi 
nawili modis bavSvisgan da ara - damkiTxvelisgan/
gamomkiTxvelisgan. rogorc  suraTze  Cans, bavSvisgan
informaciis miReba xdeba swored Ria da damazustebe-
li/Semavsebeli mimarTvebiT. xolo roca damkiTxveli/
gamomkiTxveli  TandaTanobiT gadadis pirdapir/mimar-
Tul da daxurul („ki-ara“ da pasuxebis variantebian)  
SekiTxvebze, mis mier gadmocemuli informacia 
sWarbobs bavSvis mier mowodebuls. Sesabamisad, 
sandoobis TvalsazrisiT, Ria da damazustebeli 
mimarTvebiT mopovebuli informacia ufro sarwmunod 
SeiZleba CaiTvalos. 

1.  Ria SekiTxvebi
a)  Ria tipis mimarTvebi
Ria mimarTvebze, bavSvebi, Cveulebriv, erT an orze 
meti sityviT reagireben. amgvari mimarTvebi bavSvs 
Tavisufali Txrobis saSualebas aZlevs.  arsebobs 
ori metad mniSvnelovani sityva, romelic nebismierma 
damkiTxvelma/gamomkiTxvelma xSirad unda gamoiyenos: 
„miTxari...“, momiyevi...“. am sityvebis meSveobiT damkiT-
xveli/gamomkiTxveli bavSvs saubrisTvis, TxrobisTvis  
iwvevs.  aRsaniSnavia,  rom  araerTi damkiTxveli/gamom-
kiTxveli, bavSvisadmi  mimarTvisas, am sityvebis kvlav 
da kvlav gameorebis gamo garkveul uxerxulobas 
ganicdis. 
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zogierTi damkiTxveli/gamomkiTxveli cdilobs garkve-
ulwilad Searbilos amgvari mimarTva da zogjer 
Caanacvlos mimarTviT: „SegiZlia miTxra?“ an „SegiZlia 
momiyve?“ samwuxarod, aseTi cvlilebis Sedegad  
Ria mimarTvebi gadaiqceva daxurul SekiTxvebad. 
magaliTad, SedarebisTvis: „miTxari, ra moxda“...  „kacma 
Tma momqaCa da pirze xeli amafara“;  „SegiZlia miTxra, ra 
moxda“... „ki“! amdenad, umjobesia, „SegiZlia, momiyve...“ 
mimarTvis formisgan damkiTxvelma/gamomkiTxvelma 
Tavi Seikavos. 
 
damkiTxvelebs/gamomkiTxvelebs aseve xSirad miaCniaT, 
rom Tu mimarTvas daiwyeben sityviT „miTxari/momiyevi“, 
es ukve Ria mimarTvaa. sinamdvileSi yovelTvis ase ar 
aris. magaliTad, bavSvis naTqvamis pasuxad, rom „kaci 
mas Seexo“, damkiTxvelma/gamomkiTxvelma SeiZleba 
hkiTxos: „miTxari, sad Segexo is kaci“.  es iqneba ara 
Ria, aramed pirdapiri/mimarTuli SekiTxva, radgan 
is konkretuli informaciis miRebazea mimarTuli.  
pirdapiri SekiTxvis nacvlad am SemTxvevaSi SeiZleba 
gamoyenebuli iqnas mimarTva: „momiyevi amis Sesaxeb“. es 
mniSvnelovani gansxvavebaa, romelic damkiTxvelebma/
gamomkiTxvelebma unda gaiTvaliswinon.  

b) damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebi
dasawyisSi, Ria SekiTxvebis pasuxad,  bavSvma  Tavisufali 
TxrobiT SeiZleba informaciis garkveuli nawili 
gadmosces. cxadia, es ar iqneba sruli informacia.  mas 
Semdeg, rac damkiTxveli/gamomkiTxveli darwmundeba, 
rom bavSvma Txroba daasrula, mas SeuZlia gamoiyenos 
arapirdapiri, Ria tipis damazustebeli/Semavsebeli 
mimarTvebi, romlebic bavSvs gadmocemuli informaciis 
Sevsebis saSualebas miscems:
•   „ufro meti momiyevi/miTxari...“
•   „Semdeg ra moxda.“
•   „ganagrZe“.
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am mimarTvebis gamoyeneba SeiZleba yoveli epizodis 
Sesaxeb bavSvis mier Tavisufali Txrobis dasrulebis 
Semdeg, iqamde, sanam damkiTxveli/gamomkiTxveli ar 
darwmundeba, rom sawyisi Ria mimarTvis pasuxad, 
bavSvma mexsierebaSi Senaxuli informaciis maqsimaluri 
detalizeba da gadmocema SeZlo. 

damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebis gamoyeneba 
aseve SeiZleba maSin, rodesac Tavisufali Txrobisas 
bavSvi axsenebs vinmes/raimes. magaliTad, „momiyevi, ra 
moxda, rodesac Sen savarZelSi ijeqi“ (Tu bavSvma ukve 
axsena, rom is savarZelSi ijda), an „Sen Tqvi,  rom is 
fexze Segexo... momiyevi ufro meti amis Sesaxeb“. 

2. pirdapiri/mimarTuli SekiTxvebi
dakiTxvisas/gamokiTxvisas dgeba momenti, rodesac  
cxadi xdeba, rom arsebobs informaciis deficiti, 
romlis Sevseba Ria mimarTvebis gamoyenebiT   veRar 
xdeba. am dros saWiroa pirdapiri/mimarTuli SekiTxve-
bis gamoyeneba. am kategorias miekuTvneba SekiTxvebi, 
romlebic iwyeba kiTxviTi saxelebiT:

• ra
• vin
• sad
• rodis
• rogor
• ratom

pirdapiri/mimarTuli SekiTxvebi aseve SeiZleba daiyos
qvejgufebad: 

• konkretuli (ra, sad, vin)
• abstraqtuli (rodis, ratom, rogor).

bavSvTan mimarTebaSi  gansakuTrebul sirTuleebs iwvevs 
„abstraqtuli“  pirdapiri/mimarTuli  SekiTxvebis  ga-
moyeneba. 
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„ratom“ SekiTxvebis gamoyeneba gansakuTrebul 
sirTuleebTan aris dakavSirebuli. jer erTi, imitom, 
rom amgvar SekiTxvebze bavSvma   umeteswilad pasuxi 
ar icis da man unda gamoicnos („ratom gaakeTa X-ma 
es?“ - bavSvma unda gamoicnos X-is ganzraxva); da amas 
garda, „ratom“ SekiTxvebi farul dadanaSaulebas  
Seicavs („ratom ar dauZaxe dedas?“  - bavSvma Tavi unda 
imarTlos SeTavazebulisgan gansxvavebuli arCevanis 
gakeTebis gamo). bavSvi aRiqvams, rom mas raRacaSi 
adanaSauleben.  
 
„rogor“  SekiTxvebic, SesaZlebelia,  bavSvisTvis rTuli 
aRmoCndes. magaliTad, SekiTxvaze, „rogor grZnobdi 
Tavs, roca es moxda?“ - bavSvs sTxoven, mimarTos Tavisi 
goneba warsulSi momxdar movlenaze da gansazRvros, 
ra grZnobebi hqonda drois im konkretul momentSi. 
Tumca, amgvari SekiTxvis dasmiT bavSvma, SeiZleba, 
Tavisi reaqciebisa da gancdebis gadmocemisas, 
momxdaris mniSvnelovani detalebic aRadginos: „me 
cudad viyavi. is mZime iyo da ver vsunTqavdi, misi saxe 
sul axlos iyo CemTan da mas sigaretis suni asdioda“.
  
„rodis“ SekiTxvebis SemTxvevaSic garkveuli sirTule-
ebi iqmneba. mcirewlovan bavSvebs uWirT drois 
konkretuli  periodebis lokalizeba da dasaxeleba. es 
siZnele aRiniSneba SedarebiT ufrosi asakis bavSvebSic, 
rodesac saqme exeba didi xnis win momxdar SemTxvevas.  
amitom imis dasadgenad, Tu rodis moxda esa Tu is 
SemTxveva, umjobesia gairkves, moxda es SemTxveva 
bavSvisTvis cnobil romelime movlenamde,  mis Semdeg 
Tu daaxloebiT imave dros. 
 
bavSvis dakiTxvis/gamokiTxvis procesSi  pirdapiri/
mimarTuli  SekiTxvebis xSiri dasma mcdari pasuxebis 
albaTobas zrdis da amitom maTi raodenoba rac 
SeiZleba mcire unda iyos. pirdapiri/mimarTuli 
SekiTxvebis xSiri gamoyeneba bavSvis yuradRebas  
damkiTxvelis/gamomkiTxvelis  mier miwodebul Sinaar-
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sebze  gadarTavs da mas xeli eSleba, rom  Tavisufali 
TxrobiT aRadginos mexsierebaSi Senaxuli detalebi. 
 
mniSvnelovania, rom yovel pirdapir/mimarTul SekiTva-
ze pasuxis gacemis, da Sesabamisad, bavSvis mier axali 
informaciis an detalis xsenebis Semdeg, damkiTxvelma/
gamomkiTxvelma aucileblad gamoiyenos isev Ria tipis 
mimarTvebi. magaliTad, „sad iyavi, roca es moxda?... 
divanze vijeqi... momiyevi yvelaferi, rac moxda, 
rodesac divanze ijeqi“.  
 
aseve mniSvnelovania, rom pirdapiri/mimarTuli 
SekiTxvebis dasmis dros damkiTxvelma/gamomkiTxvelma 
bavSvs rac SeiZleba mcire informacia  miawodos. 

3.   daxuruli tipis SekiTxvebi 
a)  „ki/ara“ pasuxebis Semcveli SekiTxvebi
SekiTxvebi, romlebzec bavSvma „ki“ an „ara“ unda 
upasuxos, garkveul riskebTanaa dakavSirebuli. jer 
erTi, daxuruli SekiTxviT bavSvs informacia miewodeba 
damkiTxvelis/gamomkiTxvelis mier.  magaliTad, „im 
kacma Tqva rame?“ es SekiTxva warmoSobs azrs, rom 
kacs, SesaZloa, raRac eTqva. 
 
gasaTvaliswinebelia, rom bavSvebis umetesobas mzaoba 
aqvs, rom aucileblad pasuxi gasces amgvar SekiTxvebze, 
maSinac ki, roca pasuxi ar ician. amasTan, bevri bavSvi  
midrekilia daTanxmebisken da „ki“ pasuxebis gacemisken. 
amitom Zalze mniSvnelovania, rom daxurul SekiTxvebze 
dadebiTi pasuxebis  SemTxvevaSi  momdevno SekiTxva Ria 
mimarTvis formiT iyos Camoyalibebuli: „miTxari,  ra 
Tqva kacma“. 
 
daxuruli SekiTxvebi bavSvisTvis SeiZleba Camagonebe-
li/mimaniSnebeli  iyos. magaliTad, „im kacma gaakeTa 
rame iseTi, rac Sen ar mogwons?“, „is adamiani Segexo 
sxeulze?“, „man  raRac  gagikeTa, asea?“ - SekiTxvis ne-
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bismieri es forma SeiZleba mcdari informaciis miRebis 
mizezi  gaxdes. amitom  maTi gamoyeneba SeZlebisdagva-
rad aridebuli unda iyos, Tumca, aucileblobis 
SemTxvevaSi, isini unda daisvas mxolod Ria SekiTxvebis 
yvela variantis amowurvis Semdeg.   
 
daxuruli SekiTxvebi aseve SeiZleba bavSvisTvis 
Camagonebeli/mimaniSnebeli  iyos  maTi  xSiri gameore-
bis SemTxvevaSi. magaliTad, Tu bavSvma erTsa da imave 
daxurul SekiTxvaze ramdenjerme gasca dadebiTi 
pasuxi da mas kvlav usvamen am kiTxvas, bavSvi miiCnevs, 
rom is arasworad pasuxobs an misgan sxva pasuxs moelian 
da pasuxs Secvlis.  

b)   SekiTxvebi pasuxebis variantebiT
es aris SekiTxvebi, romlebze pasuxis gasacemad 
damkiTxveli/gamomkiTxveli  bavSvs  sTavazobs  varian-
tebs, romelTagan man pasuxi unda amoirCios. 
magaliTad, „X-s muqi feris qurTuki ecva, Wreli Tu 
Ria feris?“ am SemTxvevaSic  mcdari pasuxis miRebis 
maRali riski arsebobs da amitom am tipis SekiTxvebis 
dasma dasaSvebia mxolod Ria tipis SekiTxvebis  
gamoyenebis Semdeg. magaliTad, „miTxari yvelaferi, 
ris Tqmac SegiZlia X-is qurTukis Sesaxeb“. winaaRmdeg 
SemTxvevaSi, bavSvs SeiZleba ar moundes Tqvas,  rom ar 
icis da SeTavazebul variantTagan romelime airCios. 
bavSvebs aseve midrekileba aqvT, rom airCion pirveli 
an bolo varianti.
 

4.   Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebi
Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiTxvebis gamoyenebisas 
damkiTxveli/ gamomkiTxveli  asaxelebs detals, movle-
nas an qmedebas, romelic bavSvs ar uxsenebia da 
mis dadasturebas an uaryofas moiTxovs., riTac 
zemoqmedebas axdens bavSvze. magaliTad, „is Segexo 
sxeulis romelime nawilze?“ an „is sxeulze Segexo, 
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xom asea?“
 
amgvari SekiTxvebiT miRebuli pasuxebis siswore 
seriozul eWvs iwvevs. amis miuxedavad, damkiTxvelebi/
gamomkiTxvelebi praqtikaSi arcTu iSviaTad iyeneben 
Camagonebel/mimaniSnebel SekiTxvebs. mizezi SeiZleba 
is iyos, rom damkiTxvelebi/gamomkiTxvelebi, rig 
SemTxvevebSi, rodesac SemTxvevis zogadi suraTi 
cnobilia,  miiCneven, rom ver miiRes bavSvisgan amomwu-
ravi, detaluri informacia da mimaniSnebeli SekiTxve-
biT cdiloben meti mtkicebulebis mopovebas.  
 
aRniSnuli problemis gadasaWrelad saukeTeso gamosa-
valia Sesveneba dakiTxvis/gamokiTxvis dros, romlis 
drosac SesaZlebeli iqneba Sefasdes informaciis 
deficiti da gairkves, Ria tipis SekiTxvaTa yvela 
varianti iyo gamoyenebuli Tu ara am deficitis 
Sesavsebad. Semdeg ki dakiTxva/gamokiTxva gagrZeldeba 
damatebiTi informaciis mopovebaze orientirebuli,  
marTebulad formulirebuli SekiTxvebiT. 
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Tavi 6
                           

dakiTxvis/gamokiTxvis dagegmva

sakvanZo sakiTxebi:

•    dagegmva dakiTxvis/gamokiTxvis procesis mniSvnelo-
    vani aspeqtia;
•     dagegmvaSi Sedis bavSvisa da savaraudo samarTaldar-
    Rvevis  Sesaxeb  arsebuli informaciis Segroveba da 
    Sefaseba;
•  dagegmvis  wyalobiT  SesaZlebelia dakiTxvis/gamo- 
    kiTxvis  miznebis  dasaxva da dakiTxvis/gamokiTxvis  
    msvlelobis gansazRvra;
•  axali  informaciis fonze, unda  moxdes dakiTxvis/
    gamokiTxvis ukve arsebuli gegmis gadaxedva da Sec-
    vla.
 

zogierTi mniSvnelovani sakiTxi dakiTxvis/ 
gamokiTxvis dagegmvisaTvis

es sia amomwuravi ar aris. is ganxiluli unda iyos, 
rogorc damxmare, bavSvis dakiTxvisas/gamokiTxvisas 
gansaxilveli SekiTxvebis ufro amomwuravi siis 
Sesadgenad. isic unda aRiniSnos, rom dakiTxva/
gamokiTxva yovelTvis   konkretul bavSvze da SemTxve-
vis konkretul garemoebebze unda iyos morgebuli.

•   bavSvis asaki da sqesi;
•   bavSvis rasa, kultura, religia, eTnosi, mSobliuri 
    ena (imis dadgenac,  saWiroa Tu ara Tarjimani)
•   bavSvis  kognituri (magaliTad, yuradReba da mexsi-



75

ereba) da lingvisturi (gagebis unari, metyveleba, 
leqsikuri maragi) SesaZleblobebi da qcevis diapazoni;
•   bavSvis amJamindeli emociuri mdgomareoba;
•   fsiqikuri Tu  fizikuri  janmrTelobisaTvis auci-
     lebeli  nebismieri  moTxovna, nebismieri saxis fsi-
     qikuri, fizikuri Tu SemecnebiTi SezRudvebi, rom-
     lebic  specialistis CarTvas/ yuradRebas  saWiro-
     ebs;
•   bavSvis ojaxi da cxovrebis pirobebi;
•   bavSvis urTierToba ojaxis wevrebTan Tu mzrunve-
     lebTan;
•   bavSvis  dRis  reJimi, yoveldRiuri  procedurebi, 
     banaoba, Zili, kveba da ase Semdeg;
•   bavSvisTvis Tu ojaxisTvis SesaZlo stresis wyaro-
     ebi  (gardacvaleba,  ganqorwineba,  devniloba,  sac- 
     xovreblis  Secvla,  TavSesafris  arqona, bulingi, 
     avadmyofobebi/Sromisunarianobis  dakargva,  Zala- 
     doba ojaxSi); 
•   bavSvTa dacvis instituciebTan wina SesaZlo kavSi-
     ri da misi buneba;
•   detaluri  informacia winared Catarebuli Ronis-
     Ziebebis  Tu  gaweuli daxmarebis (Terapia, konsul- 
     tacia) Sesaxeb;
•   informaciis  sxva  wyaroebi:  mSoblebi,  meurveebi, 
     aRmzrdelebi,  maswavleblebi,  samedicino persona- 
     li, bavSvTa fsiqologebi;
•   samoqmedo  gegmebi  gansakuTrebuli  garemoebebis-
     Tvis  (magaliTad,  adre   gancxadebulis  uaryofa,  
     damkiTxvelis/gamomkiTxvelis Secvla).

dakiTxvis/gamokiTxvis mizani

saqmeSi CarTulma TiToeulma pirma unda gaarkvios 
da gansazRvros Casatarebeli dakiTxv(eb)is miznebi, 
agreTve Temebi, romelTa Sesaxeb iqneba saubari; 
magaliTad, policiisaTvis dakiTxvis/gamokiTxvis miza-
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ni aris imis dadgena, moxda Tu ara danaSauli, da 
Tu moxda, - ra samxilebis miwodeba SeuZlia bavSvs. 
aucilebelia, rom  damkiTxvels/gamomkiTxvels kargad
esmodes gamokiTxvis mizani, gaazrebuli hqondes, Tu 
rogor Seuwyobs es xels gamoZiebas da darwmunebulni  
iyvnen, rom es dakiTxva/gamokiTxva gamoZiebis 
gagrZelebis aucilebeli nabijia (ese igi, amowurulia 
Tu ara informaciis sxva wyaroebi). ra Tqma unda, 
SeuZlebelia winaswar srulad iyos cnobili, Tu 
konkretulad ra Sedegebi mohyveba dakiTxvas/gamokiT-
xvas, Tumca, damkiTxvels/gamomkiTxvels zogadi mimar-
Tulebis Sesaxeb garkveuli warmodgena unda hqondes.

damkiTxvelebi/gamomkiTxvelebi

dakiTxvebi/gamokiTxvebi unda Caataron amisTvis 
momzadebulma, kompetenturma profesionalebma. samar-
Tlebriv sistemasTan dakavSirebul  moTxovnaTa garda, 
maT unda gaaCndeT codna  bavSvis ganviTarebis donis, 
enobrivi Taviseburebebis da saWiroebebis Sesaxeb. amas 
garda,   sasurvelia imis codnac, Tu ra zegavlena mo-
axdina Zaladobam bavSvis kognitur, emociur da 
socialur ganviTarebaze.

saerTaSoriso praqtikaSi damkiTxveli/gamomkiTxveli 
SesaZloa iyos rogorc policieli,  agreTve socialu-
ri muSaki an fsiqologi. Tu bavSvis dakiTxvas/
gamokiTxvas ramdenime piri atarebs, xdeba wamyvani, 
mTavari damkiTxvelis/gamomkiTxvelis SerCeva. misi 
SerCevisas gaTvaliswinebuli unda iyos yvela sxva 
faqtori (bavSvisTvis misaRebi sqesi, erovneba, rasa, 
bavSvis dakiTxvis/gamokiTxvis Catarebis gamocdileba, 
konkretul bavSvTan urTierTobis gamocdileba. 
dakiTxvis/gamokiTxvis dros informaciis Segrovebaze 
ZiriTadi pasuxismgebloba wamyvan damkiTxvels/
gamomkiTxvels ekisreba.
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dakiTxvis/gamokiTxvis Catarebis adgili

dakiTxva/gamokiTxva unda Catardes iseT adgilze, 
sadac bavSvi Tavs komfortulad da daculad igrZnobs. 
aucileblobis SemTxvevaSi,  es sakiTxi ganxiluli unda 
iqnas bavSvTan da/an mis kanonier warmomadgenelTan 
(mSobeli, meurve, mzrunveli) erTad.garemo (dekora-
cia)  sabavSvo da megobruli unda iyos, Tumca zedmet 
yuradRebas ar unda ipyrobdes. dakiTxvis/gamokiTxvis 
oTaxi unda iyos calke, izolirebuli, fonur xmaurs 
moklebuli. es gansakuTrebiT mniSvnelovania im 
bavSvebis SemTxvevaSi, romlebsac smeniTi SezRudvebi 
aqvT.  mniSvnelovania isic, rom damkiTxveli/gamomkiT-
xveli kargad arCevdes bavSvis mier naTqvam sityvebs.

oTaxSi SeiZleba iyos bavSvis asakisa da sqesis Sesabamisi 
nivTebis mcire raodenoba, magaliTad, saxatavi 
fanqrebi da furceli. Tumca, maTi gamoyeneba unda 
moxdes mxolod bavSvis daZabulobis mosaxsnelad, 
dasamSvideblad, ris wyalobiTac is ukeT SeZlebs 
dakiTxvaSi/gamokiTxvaSi monawileobis miRebas. saTama-
SoebiT gadatvirTuli oTaxi sasurveli ar aris. 
patara bavSvebma  saTamaSoebi SeiZleba dajildoebis 
gamoxatulebad miiRon,  mozardebma - maTTvis Seusaba-
mod, xolo hiperaqtiurma bavSvebma saerTod ver 
SeZlon yuradRebis koncentrireba. 

dakiTxvebis/gamokiTxvebis dro, xangrZlivoba da 
raodenoba

dakiTxvebis/gamokiTxvebis dro 

dakiTxvis/gamokiTxvis dagegmvisas, gaTvaliswinebuli 
unda iyos bavSvis dRis reJimi (Wamis dro, Zilis 
dro, banaoba da misTanebi) da religiuri ritualebi 
(locvis dro, religiuri dResaswaulebi). sasurvelia, 
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dakiTxvis/gamokiTxvis Casatareblad dro ise SeirCes, 
rom saWiro ar gaxdes bavSvis gamoyvana skolidan an sxva 
adgilebidan (magaliTad, sxvadasxva wreebi, sportuli 
seqciebi), sadac maTi aryofna SesamCnevi  iqneba da/an 
daeWvebas, uxerxulobas gamoiwvevs. Tumca, garkveul 
SemTxvevebSi, roca saqme SeiZleba exebodes bavSvis 
keTildReobasa da usafrTxoebas, dakiTxva/gamokiTxva 
dauyovnebliv unda moxdes.   

Tu saWiroa erTze meti dakiTxvis/gamokiTxvis Catare-
ba, maSin isini unda daigegmos gansazRvruli regularu-
lobiT, sasurvelia, erTsa da imave gansazRvrul dros. 
bavSvi amis Sesaxeb winaswar unda iyos informirebuli, 
raTa Tavidan iqnas acilebuli gaurkvevlobis SegrZne-
ba.

dakiTxvebis/gamokiTxvebis xangrZlivoba da 
raodenoba

dakiTxvebis/gamokiTxvebis Catarebis dagegmvisas, erT-
erTi mTavari mizani gaxlavT rac SeiZleba naklebi 
raodenobis  gamokiTxvis  Catareba. amitomac, sasurve-
lia, Tu policia da socialuri samsaxurebi mTel 
informacias erTi dakiTxvidan/gamokiTxvidan moipove-
ben.  es  yovelTvis rodia SesaZlebeli. zogjer urTi-
erTgagebis dasamyareblad ramdenime dakiTxvis/
gamokiTxvis Catarebac kia aucilebeli; SeiZleba isec 
moxdes, rom dakiTxva/gamokiTxva gadaidos an gauqmdes 
bavSvis emociuri mdgomareobis gauaresebis gamo. 
rodesac erTze meti dakiTxva/gamokiTxva tardeba, 
mniSvnelovania, rom SeZlebisdagvarad moxdes rogorc
samarTlebrivi moTxovnebis, agreTve bavSvis saWiroebe-
bis gaTvaliswinebac. amasTanave, SeZlebisdagvarad, 
unda moxdes damatebiTi informaciis mopoveba yoveli  
dakiTxvis/gamokiTxvis Semdeg;  Tumca, rac  ufro meti
iqneba dakiTxvebis/gamokiTxvebis raodenoba, is miT 
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ufro aRiqmeba, rogorc zedmeti da arasaWiro, rac 
mopovebuli  mtkicebulebebis  Zalas  Seamcirebs.  amas
garda, travmuli, stresuli situaciis bevrjer 
gaxsenebam SeiZleba ukiduresad uaryofiTi gavlena 
iqonios bavSvze.  gansakuTrebiT bevri dakiTxvis/gamo-
kiTxvis Catarebis SemTxvevaSi, gaTvaliswinebuli unda 
iyos Cagonebadoba, romelic bavSvis gonebaSi SeiZleba 
Caisaxos da gamokiTxvis msvlelobisas gaRvivdes.

kargi  iqneba, Tu bavSvsac da damkiTxvelsac/gamomkiT-
xvelsac eqnebaT miaxloebiTi warmodgena gamokiTxvis 
xangrZlivobaze, rac metwilad damokidebulia Tavad 
bavSvze - mis unarebze, yuradRebaze, saWiroebebze, 
motivaciaze da ase Semdeg.

bavSvisTvis sasargebloa imis codnac, Tu daaxloebiT 
rodis iqneba Sesveneba. dakiTxva/gamokiTxva ar unda 
gaWianurdes, roca bavSvi ukve daRlisa da stresis 
niSnebs avlens. 

       

dakiTxvis/gamokiTxvis Cawera

Cawera  dakiTxvis/gamokiTxvis msvlelobisas unda mox-
des. erToblivi dakiTxvis/gamokiTxvis (roca dakiTxva-
Si/gamokiTxvaSi 2 adamiani monawileobs) erT-erTi 
upiratesoba is aris, rom erTi maTgani iwers imas, rac 
iTqmeba da araverbalurad gadmoicema, xolo meore - 
bavSvs usmens da Sesabamis SekiTxvebze fiqrobs. 

xSirad  damkiTxvelebi/gamomkiTxvelebi  saerTo  Cana-
wers akeTeben gamokiTxvis Semdeg, rac SeiZleba male, 
sanam STabeWdileba cincxalia. kvlevam aCvena, rom 
profesional damkiTxvelebsac/gamomkiTxvelebsac ki 
xSirad arasworad axsovT maT mierve dasmuli SekiTxve-
bi,  Tundac   dakiTxva/gamokiTxva   axaldamTavrebuli 
iyos. amas, SesaZloa, savalalo Sedegebic ki mohyves, 
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Tu damkiTxvelma/gamomkiTxvelma informacia cudi, 
araswori SekiTxvis wyalobiT moipova da mas es ar 
axsovs. amitomac, umjobesia Canaweris gakeTeba dakiT-
xvis/gamokiTxvis msvlelobis dros; - zustad da sityva-
sityviT.

CanawerSi aRwerili unda iyos oTaxic da Tanamosaubre-
Ta adgilmdebareobac. aseve aRniSnuli unda iyos 
dakiTxvis/gamokiTxvis TariRi, dro da  xangrZlivoba; 
agreTve - Sesvenebebi da xelisSemSleli faqtorebi. 
rac yvelaze mniSvnelovania, unda dafiqsirdes bavSvis 
komentarebi da mimarTvebi, romlebzec gakeTda es 
komentarebi. garda amisa, unda Caiweros araverbaluri 
komunikaciac, bavSvis moqmedebebi; magaliTad: „man xeli 
Camavlo aq (miuTiTebs sxeulis nawilze)“. dakvirveba 
unda moxdes maqsimalurad obieqturad da Sesabamisad, 
minimumade unda iyos dayvanili interpretacia da 
bavSvis qcevaze dayrdnobiT daskvnebis gamotana. 

rac Seexeba audio/video Canawers, garda imisa, rom misi 
meSveobiT srulad fiqsirdeba dakiTxva/gamokiTxvis 
yvela  detali,  mas is arsebiTi upiratesoba aqvs, rom
SeuZlia  Seamciros ganmeorebiTi dakiTxvebis/gamokiT-
xvebis Catarebis aucilebloba.

dakiTxvaze/gamokiTxvaze damswre sxva pirebi

bavSvis SeboWvisa da daSinebis Tavidan asacileblad, 
umjobesia dakiTxvaze/gamokiTxvaze damswre pirTa 
raodenobis aucilebel minimumade dayvana. saukeTeso 
SemTxvevaSi, bavSvis garda, oTaxSi unda iyos ori 
damkiTxveli/gamomkiTxveli. Tumca, garkveul SemTxve-
vebSi, bavSvis survilis an saWiroebis mixedviT, SesaZloa 
sxva mxardamWeri ufrosis daswrebac gaxdes saWiro.  
yvelaferi unda gakeTdes imaSi dasarwmuneblad, rom 
es damswre ar aris mowme, potenciuri mowme an iseTi 
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adamiani, romelic piradad figurirebs am saqmeSi. 
garkveul SemTxvevebSi, damxmare ufrosi ar unda iyos 
mSobeli an meurve. amis gaTvaliswineba gansakuTrebiT 
mniSvnelovania, roca mSobeli/meurve SeiZleba iyos 
moZalade an moZaladesTan aqvs im tipis urTierToba, 
romelmac, SesaZloa, interesTa konfliqti gamoiwvios. 
dakiTxvas/gamokiTxvas araviTar SemTxvevaSi ar unda 
eswrebodes adamiani, romelic bavSvisTvis, Tundac 
eWvis doneze, zianis da SfoTvis momtania.

Tu dakiTxvas/gamokiTxvas bavSvis mxardamWeri ufrosi 
eswreba, mas kargad unda esmodes, rom is monawile araa 
(man ar unda upasuxos kiTxvebs an mimarTos bavSvs). man 
agreTve unda akontrolos sakuTari sxeulis ena da sa-
xis  gamometyveleba.  am  adamianis  roli gamokiTxvaSi 
aris mxardaWera, bavSvisTvis komfortisa da Tavdajere-
bulobis miniWeba.

isic  unda  aRiniSnos,  rom mxardamWeris daswreba bav-
SvisTvis, SesaZloa, xelisSemSlelic iyos, gansakuTre-
biT maSin, Tu es adamiani kargad icnobs bavSvs (magali-
Tad maswavlebeli, mSobeli). aseT SemTxvevaSi, bavSvs 
SeiZleba moeridos Tavisi piradi cxovrebis intimuri 
detalebis  maTi TandaswrebiT gaziareba. 

Tu mSobeli daiJinebs, rom is aucileblad unda eswre-
bodes dakiTxvas/gamokiTxvas, xolo damkiTxvelebi/
gamomkiTxvelebi amas dasaSvebad ar miiCneven, policias 
aqvs kanoniT miniWebuli ufleba, ar dauSvas igi dakiT-
xvaze/gamokiTxvaze. 

dakiTxvaze/gamokiTxvaze damswre mxardamWeri iseT 
adgilze unda ijdes, rom bavSvis mxedvelobis velSi 
ar xvdebodes; Tumca, saWiroebis SemTxvevebSi, bavSvis 
dasamSvideblad, SeuZlia gverdSi amoudges mas, am 
sityvis fizikuri gagebiT. SeiZleba bavSvma moisurvos, 
rom ufrosi imyofebodes axlomdebare oTaxSi. xSir 
SemTxvevaSi, amiT mSviddeba rogorc bavSvi, agreTve 
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ufrosic da amavdroulad narCundeba dakiTxvis/
gamokiTxvis piradulobac da stabiluri msvlelobac. 
bavSvma icis, rom es adamiani gverdiT oTaxSia da Tu 
saWiro iqneba, umal masTan gaCndeba.

informaciis gaumxeloba/damalva

miuxedavad  imisa,  rom  dakiTxvis/gamokiTxvis mizania
imis garkveva, aris Tu ara bavSvi sastiki mopyrobis an
sxva danaSaulebrivi qmedebis msxverpli, damkiTxvelebi/
gamomkiTxvelebi mxolod savaraudo an gamovlenili 
danaSaulis damadasturebeli  informaciis mosapoveb-
lad ar unda awarmoebdnen dakiTxvas/gamokiTxvas da 
gaxsnilni unda iyvnen axali informaciis mimarT. maT, 
ZiriTadis garda, ramdenime alternatiuli hipoTezac 
unda ganixilon, magaliTad, detalebi, romlebiTac 
savarudo danaSaulis Sesaxeb eWvi qarwyldeba da/an 
momxdari gansxvavebulad aixsneba.  

ilaparakebs Tu ara bavSvi da gaamxels Tu ara informa-
cias, ganapirobebs iseTi faqtorebi, rogoricaa 
bavSvis asaki, misi damokidebuleba Zalovani sistemebis  
warmomadgenlebisadmi, ojaxuri garemoebebi, religia, 
kultura da sxva. 

bunebrivia, rodesac dakiTxvis/gamokiTxvis dros  bavSvi 
ar amxels misTvis cnobil informacias. es savsebiT 
mosalodnelia da aravis brali ar aris, gansakuTrebiT 
bavSvis. bavSvi SeiZleba ar an ver yvebodes momxdaris 
Sesaxeb, an, SesaZloa, is arc iyos danaSaulTan raime 
kavSirSi.

bavSvebisaTvis ucxo araa adre naTqvami sityvebis ukan
waReba, Tumca, aqedan aranairi daskvnebi ar unda 
gakeTdes. damkiTxvelebi/ gamomkiTxvelebi yvela SesaZ-
lo variantisTvis unda iyvnen mzad.
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dakiTxvis/gamokiTxvis meTodebSi cvlilebebis 
Setana bavSvis ganviTarebis donis mixedviT

movlenaTa Sesaxeb epizoduri mogonebebis gadmocema 
drosTan (rodis moxda movlena) da sivrcesTan (sad 
moxda movlena) dakavSirebuli cnebebis codnasa da 
specifikur unarebs moiTxovs. es ki sxvadasxva bavSvs  
ganviTarebis sxvadasxva etapze unviTardeba. kvlevebis 
wyalobiT dadginda, rom 4 wlis bavSvebs ukve SeuZliaT 
maT Tavs  gadaxdenili movlenebis droiT 
TanmimdevrobaSi dalageba; amasTan, mowodebuli 
informaciis raodenoba da nairgvaroba asakis 
matebasTan erTad izrdeba. magaliTad, momxdaris 
daTariRebis unari (Tvis, wlis, dRis dasaxeleba) 
mxolod aTi wlis asakis Semdeg viTardeba, imis 
miuxedavad, formalurad icis Tu ara bavSvma 
Tveebis, kviris dReebis saxelwodebebi. bavSvis 
ganviTarebis donisa da asakobrivi SesaZleblobebis 
Sesaxeb arsebuli codnis wyalobiT, damkiTxvelebi/
gamomkiTxvelebi ukeT SeZleben dakiTxvis/gamokiTxvis 
dagegmvas da rig SemTxvevebSi, bavSvebis mcire asakis 
gamo, maT arakompetenturad SeracxvisaTvis xelis SeS-
las.
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Tavi 7

bavSvis janmrTelobisa da 
adamianis ganviTarebis erovnuli 

institutis (NICHD) sagamoZiebo
dakiTxvis/gamokiTxvis 

struqturirebuli protokoli 

sakvanZo sakiTxebi

-  kvlevebiT dadasturebulia, rom NICHD-is proto-
kolis daxmarebiT intervius xarisxi sagrZnoblad 
umjobesdeba. msgavsi Sedegi arcerT sxva meTods ar 
moutania. - NICHD-is struqturuli  protokoli  dam-
kiTxvels/gamomkiTxvels saSualebas aZlevs, msxverpli/
mowme bavSvisgan xarisxiani informacia miiRos. es ki 
imis garantiaa, rom damnaSavis an savaraudo damnaSavis 
mimarT adeqvaturi samarTlebrivi  zomebi iqneba miRe-
buli. 

bavSvebze Zaladobis  mimarT mkvlevarTa interesis 
gaRvivebas xeli Seuwyo, erTi mxriv, saaSkaraoze 
gamotanili SemTxvevebis mzardma raodenobam, xolo 
meore mxriv, erTi mniSvnelovani faqtis gacnobierebam: 
Zaladobis uamravi SemTxveva dafaruli rCeba imis gamo, 
rom dazaralebuls, romelic xSirad informaciis 
erTaderTi wyaroa, praqtikulad ar eZleva normaluri 
dalaparakebis SesaZlebloba maTTan, visac daxmareba 
ZaluZs. 

marTlac, umetes SemTxvevaSi, informaciis erTaderT 
wyaros Tavad dazaralebuli warmoadgens. amitomac 
didi samuSao Catarda imis gamosakvlevad, Tu rogor 
miviRoT bavSvisgan, rac SeiZleba, sando da gamosadegi 
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Cveneba. 

garda amisa, 90-ian wlebSi, aSS-Si, norvegiaSi, axal 
zelandiasa da did britaneTSi iyo seqsualuri 
Zaladobis ramdenime gaxmaurebuli SemTxveva, rodesac 
didi miTqma-moTqma gamoiwvia danaSaulis msxverpli 
bavSvis  dakiTxvis arasaxarbielo meTodebma. dakiTxvis 
araswori meTodebis gamo bavSvis Cveneba ramdenime 
SemTxvevaSi imdenad damaxinjebuli da mikerZoebuli 
gamodga, rom igi sasamarTlom ar miiRo. 

zemoTxsenebuli gaxmaurebuli SemTxvevebis wyalobiT, 
mravali mkvlevari dainteresda - ramdenad Seswevs 
bavSvs imis unari, rom sworad gadmosces momxdari 
ambebi? mecnierTa yuradReba bavSvebis damyolma 
xasiaTmac miipyro.  Tavdapirvelad  mkvlevarTa umete-
soba laboratoriul eqsperimentebs atarebda, magram 
am eqsperimentTa ekologiuri validuroba xSirad 
kiTxvis qveS idga. Semdgomi kvlevebi tardeboda 
rogorc praqtikaSi, ise laboratoriul pirobebSi da 
ufro metad iyo gamiznuli gamoZiebisTvis saintereso 
sakiTxebze. maTi damsaxurebaa, rom dRes bavSvis 
SesaZleblobebisa da kompetenturobis Sesaxeb sakmao 
konsensusi arsebobs.

kvlevebma  daamtkices,  rom  bavSvs  SeuZlia gancdili
movlenebis damaxsovreba. Tumca gasaTvaliswinebelia, 
rom asaksa da mexsierebas Soris rTuli urTierTdamoki-
debulebaa da bavSvis mier gadmocemuli informaciis 
xarisxze sxvadasxva faqtorebi axdenen zegavlenas. am 
faqtorebidan albaT yvelaze mniSvnelovania, erTi 
mxriv, damkiTxvelis/gamomkiTxvelis moxerxebuloba da 
informaciis mopovebis unari, meore mxriv ki, bavSvis 
gulaxdiloba da informaciis gadmocemis unari (da 
ara daxsomebis unari). 

bavSvs, mozrdili adamianebis msgavsad, SeuZlia gamoZi-
ebisTvis sasargeblo mowme iyos. es ukve mravali 
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institutisa Tu mkvlevarTa  mieraa aRiarebuli. Semu-
Savebulia  mTeli  rigi rekomendaciebi bavSvis dakiT-
xvis/gamokiTxvis yvelaze efeqturi meTodebis Sesaxeb. 
uamrav mkvlevarTa sxvadasxva eqsperimentebisa da empi-
riuli dakvirvebebis angariSebSi azrTa mniSvnelovani 
Tanxvedraa imis Taobaze, Tu rogor unda Catardes bav-
Svis dakiTxva/gamokiTxva. aSkaraa, rom bavSvisgan SesaZ-
lebelia gamosayenebeli informacis miReba, oRond 
amisTvis frTxili sagamoZiebo procedurebia saWiro; 
amasTanave, damkiTxvelma/gamomkiTxvelma  unda gaiTva-
liswinos bavSvis SesaZleblobebi da unarebi.

eqspertebi ar davoben imaze, rom bavSvis dakiTxva/
gamokiTxva, rac SeiZleba, male unda moxdes mas 
Semdeg, rac saqmes msvleloba miecema. dakiTxvisas 
damkiTxvelma/gamomkiTxvelma, rac SeiZleba, naklebad 
unda „waaSvelos“ bavSvs informacia. amis nacvlad, man 
bavSvi Ria mimarTvebis  meSveobiT (magaliTad, „momiyevi, 
ra moxda...“) unda ganawyos imisTvis, rom bavSvma 
Tavisufali TxrobiT rac SeiZleba meti informacia 
gadmosces. 

sanam mTavar sakiTxs Seexebodes, damkiTxvelma/
gamomkiTxvelma bavSvs unda ganumartos, vin aris da ra 
saWiroa dakiTxva/gamokiTxva; auxsnas ZiriTadi wesebi 
(magaliTad, is, rom bavSvma isaubros mxolod „marTla“ 
momxdar ambebze, saWiroebis SemTxvevaSi ki, sityva 
Seusworos an axsna-ganmarteba mosTxovos damkiTxvels/
gamomkiTxvels da Tamamad Tqvas, Tuki SekiTxvaze 
pasuxi ar ecodineba). damkiTxvelma/gamomkiTxvelma  
upiratesoba unda mianiWos Ria mimarTvebs da saWiroe-
bis SemTxvevaSi, mxolod maTi amowurvis Semdeg 
gadavides pirdapir/mimarTul da daxurul kiTxvebze 
(magaliTad, "xeliT Segexo?“). 

Ria mimarTvebis meSveobiT miRebul TxrobiT Cvenebas 
sayovelTao upiratesoba eniWeba. damtkicebulia, rom 
Ria mimarTvebiT miRebuli informacia ZiriTadad ufro 
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sworia, vidre pirdapiri/mimarTuli da  daxuruli 
kiTxvebiT miRebuli informacia. amis mizezi is aris, 
rom Ria mimarTvebis sapasuxod,  respodenti cdilobs 
informacia mexsierebidan amoiRos; sxva SemTxvevebSi 
ki, xSirad iZulebulia,  damkiTxvelis/gamomkiTxvelis 
mier SeTavazebuli erT-erTi varianti airCios. 

informaciis sisworis Semowmeba gacilebiT Znelia 
realur viTarebaSi, vidre laboratoriul pirobebSi, 
radganac realuri dakiTxvisas/gamokiTxvisas  cnobili 
ar aris, Tu ra moxda sinamdvileSi. Tumca, kvlevebi 
iseTi realuri saqmeebis irgvlivac Catarda, rodesac 
simarTle ukve dadgenili iyo da dadasturda, rom, 
laboratoriuli cdebis msgavsad, damkiTxvelebi/
gamomkiTxvelebi bavSvisgan swor Cvenebas ZiriTadad 
Ria mimarTvebis meSveobiT iRebdnen. kvlevebis Sedegad
aseve gamovlinda, rom Ria tipis SekiTxvebis  meSveobiT 
miRebuli Cvenebebi daaxloebiT 3-5-jer ufro 
informatiulia, vidre pirdapiri/mimarTuli kiTxvebiT 
miRebuli Cvenebebi.

mravali eqspertisa da mkvlevaris mosazrebiT, damkiT-
xvelebma/gamomkiTxvelebma  Tavi unda Seikavon  „ki” da
„ara” pasuxebis Semcveli kiTxvebis ganmeorebisgan 
(maTze bavSvebi umetesad mcdar pasuxs iZlevian) da 
Camagonebeli/mimaniSnebeli  kiTxvebisgan  (bavSvebi, Zi-
riTadad, morCilad eTanxmebian an maT SeiZleba dadebi-
Ti pasuxi gascen iseT rameze, rac ar momxdara; magali-
Tad, „getkina, roca Zala ixmara Senze?“). kvlevebiT 
dasturdeba, rom Camagonebeli/mimaniSnebeli SekiT-
xvebi, romelic isedac arasasurvelia, kidev ufro 
sarisko xdeba 6 wlamde asakis bavSvebTan. amitomac 
saWiroa, rom am asakis bavSvebisgan informacia maqsima-
lurad Ria tipis SekiTxvebis meSveobiT iyos mopovebu-
li. 
     
marTalia, am mecnierulad dasabuTebuli da aRiarebu-
li rekomendaciebis  mniSvnelobas  bevri aRiarebs, mag-
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ram, samwuxarod, praqtikaSi naklebad iyeneben. aSS-
Si, did britaneTSi, kanadaSi, SvedeTSi, fineTsa da 
israelSi Catarebulma meTodologiurma kvlevebma 
aCvenes, rom dakiTxvebisas/gamokiTxvebisas naklebad 
gamoiyeneba Ria tipis SekiTxvebi, maSin roca maTi 
gamoyenebiT gacilebiT meti informaciis miReba 
SeiZleba. gasaTvaliswinebelia, rom am Secdomas, samwu-
xarod,  kvalificiuri  damkiTxvelebic/gamomkiTxvele-
bic  uSveben  da amasTan miiCneven, rom dakiTxvas/gamo-
kiTxvas wesebis sruli dacviT atareben! kvlevebiT da-
dasturda,  rom  dakiTxvis/gamokiTxvis  meTodebi pra-
qtikulad ucvleli rCeba, damkiTxvelTa/gamomkiTxvel-
Ta mier gavlili Sesabamisi satreningo programebisa 
da arsebuli rekomendaciebis miRebis miuxedavad.    

radganac damkiTxvelebs/gamomkiTxvelebs ase uWirT 
naswavli meTodebis praqtikaSi gamoyeneba, bavSvis 
janmrTelobisa da adamianis ganviTarebis institutSi 
(NICHD) dakiTxvis struqturuli protokoli SemuSav-
da, romelSic eqspertTa rekomendaciebi praqtikul 
direqtivebad aris qceuli. NICHD protokoli moicavs
dakiTxvis/gamokiTxvis  yvela  fazas - Sesavali, urTi-
erTgagebis damyareba, arsebiTi nawili, dasruleba,  da 
masSi mocemulia dakiTxvis TiToeuli etapis Sesabamisi 
miTiTebebi.  
 

NICHD-is protokolis praqtikaSi gamoyenebis 
Sefaseba

 
oTx sxvadasxva qveyanaSi (aSS, didi britaneTi, israeli,  
kanada) Catarebuli damoukidebeli kvlevebis Sedegad 
dadginda, rom roca damkiTxveli/gamomkiTxveli NICHD  
protokoliT gaTvaliswinebul meTodebs mimarTavs,  
miRebuli informacia ufro xarisxiania. protokolis 
daxmarebiT, damkiTxveli/gamomkiTxveli, bavSvebTan sa-
ubrisas, sul mcire, 3-jer ufro met Ria mimarTvebs da 
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daaxloebiT 2-jer ufro nakleb pirdapir/mimarTul 
da daxurul SekiTxvebs iyenebs, vidre protokolis 
gareSe. 
 
TiToeuli kvlevis angariSidan Cans, rom skolamdeli 
asakis bavSvebi gamoZiebisTvis mniSvnelovani da 
sayuradRebo detalebis daaxloebiT naxevars Ria 
mimarTvebis pasuxad amJRavnebdnen da maT seqsualuri 
Zaladobis faqtic 80%-ze met SemTxvevaSi dakiTxvis 
dasawyisSive aRiares. es kvlevebi mowmoben, rom 
rogorc praqtikaSi, ise laboratoriul analogiur 
pirobebSi, swori Cvenebis miRebis albaToba izrdeba, 
roca damkiTxveli/gamomkiTxveli jer Ria mimarTvebis 
meSveobiT Tavisufali Txrobis process amowuravs 
da Semdeg gadava pirdapir/mimarTul SekiTxvebze. es 
kvlevebi imazec miuTiTeben, rom pirdapir/mimarTul 
SekiTxvebs win unda uswrebdes damazustebeli/Semavse-
beli mimarTvebi. damazustebeli/Semavsebeli mimarTve-
bic aseve Ria tipis mimarTvebia, Tavisufalia damatebi-
Ti informaciisgan, Tavisufal gaxsenebas uwyoben xels 
da bavSvs ar zRudaven.
  
daxuruli  SekiTxvebis  meSveobiT, respodenti faqto-
brivad  damkiTxvelisgan/gamomkiTxvelisgan  iRebs  in-
formacias. amitomac, maTi gamoyeneba mxolod mas 
Semdegaa dasaSvebi, roca Ria tipis SekiTxvebi da 
pirdapiri/mimarTuli SekiTxvebi uSedego aRmoCndeba 
gamoZiebisTvis mniSvnelovani detalebis gamosavlenad. 
es mainc sarisko alternativaa, radganac  araswori 
informaciis miRebis albaToba izrdeba. 
 
yovel SemTxvevaSi, rogorc ukve aRiniSna, NICHD 
protokolis Tanaxmad, pirdapiri/mimarTuli da  daxu-
ruli SekiTxvebis dasma mxolod dakiTxvis/gamokiTxvis 
bolo etapzea nebadarTuli. NICHD protokolis gamo-
yenebisas mniSvnelovnad iklo pirdapiri/mimarTuli 
da daxuruli SekiTxvebiT amoRebuli detalebis 
raodenobam, Tumca mopovebuli informaciis meoTxedi 
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mainc, aseTi tipis SekiTxvebze modis. 

gamodgeba Tu ara NICHD protokoli mcirewlovan
bavSvebTan?

skolamdeli asakis bavSvis gonebrivi SesaZleblobebi 
gansxvavdeba mozrdili bavSvis unarebisgan, amitomac 
avtobiografiuli mogonebebis gamosawvevad maT mimarT 
gansxvavebuli meTodebi gamoiyeneba. mcirewlovani 
bavSvebi nakleb informacias imaxsovreben da maTi 
monaTxrobic ama Tu im movlenis irgvliv ZiriTadad 
ufro mokle iqneba, vidre mozrdili bavSvebis.  

garda amisa, rogorc ukve iTqva, mcirewlovan bavSveb-
Tan meti albaTobaa imisa, rom pirdapir/mimarTul 
SekiTxvebs arasworad upasuxon da daxuruli SekiTxve-
bis SemTxvevaSi mcdari savaraudo pasuxi airCion. 
Tumca, is faqti, rom mcirewlovani bavSvebi nakleb 
informacias imaxsovreben da maTi monaTxrobic moklea, 
ar niSnavs imas, TiTqos maTi Cvenebebi mozrdili bavSve-
bisaze naklebad sandoa.  

mcirewlovan bavSvebs, ufro mozrdil bavSvebTan 
SedarebiT,  uWirT Ria mimarTvebze informaciuli 
pasuxebis gacema (mag., „momiyevi, ra moxda“ an "miTxari, 
kidev ra moxda...“). Tumca damazustebeli/Semavsebeli 
mimarTvebis daxmarebiT isini axerxeben Txrobas 
da mexsierebaSi aRbeWdilis Tavisufal gaxsenebas 
(mag., "weRan Tqvi, tuCebSi makocao. axla amis Sesaxeb 
momiyevi“).  amgvari mimarTvebiT, gamovlenil detalze 
dayrdnobiT, gza eZleva SeuzRudavi gaxsenebis axal 
talRas. kvlevebiT dadginda, rom amgvari „Txrobis 
damxvewi teqnikis“ daxmarebiT, mcirewlovan bavSvebs 
gacilebiT uadvildebaT momxdari ambebis gaxseneba da 
moyola. 



91

aRsaniSnavia,  rom  moqmedebasTan  dakavSirebuli dama-
zustebeli/Semavsebeli SekiTxvebi (mag., „Sen Tqvi, xeli
momkidao.  ufro  meti  miTxari  amis  Sesaxeb..“) ufro
efeqturi  gamodga yvela asakis bavSvebTan, vidre sag-
nebTan, adamianebTan an sxva faqtorebTan dakavSirebu-
li damazustebeli/Semavsebeli SekiTxvebi. rac Seexeba 
drois signalebs, maT gamoyenebas mxolod 8 welze 
ufros bavSvebTan aqvs azri, gansakuTrebiT ki 9-10 wlis  
bavSvebTanaa efeqturi - albaT imitom, rom am asakSi 
bavSvebis cnobierebaSi drois aRqmasTan dakavSirebiT 
Zireuli gardatexa xdeba. 

kvlevebma aCvenes, rom Tavisufali gaxsenebis stimuli-
rebis gziT 4 wlis bavSvebic ki sakmao odenobis 
xelSesaxeb informacias amJRavneben. bavSvebisgan miRe-
buli informaciis TiTqmis naxevari Tavisufali gaxse-
nebis gziT gamovlinda (miuxedavad asakisa). rogorc 
mosalodneli iyo, mozrdili bavSvebis monaTxrobi 
saerTo jamSi mcirewlovnebze ufro detaluri aRmoC-
nda, magram proporciulad, Tavisufali gaxsenebis 
gziT gamomJRavnebuli informaciis detaluroba 
asakTan erTad ar Secvlila. ufro metic, kvlevebiT 
gamovlinda, rom  mcirewlovan bavSvebs Tavisufali 
gaxsenebis gziT SeuZliaT pasuxi gascen gamoZiebisTvis 
saintereso TiTqmis yvela kiTxvas (vin? ra? sad?), 
riTac SeiZleba moixsnas damkiTxvelis/gamomkiTxvelis 
mier sarisko da potenciurad mikerZoebuli kiTxvebis 
dasmis mcdelobebi.

amdenad, kvlevis STambeWdavi Sedegebi adasturebs im 
mosazrebas, rom bavSvs, miuxedavad misi asakisa, Ria 
mimarTvebiTa da damazustebeli/Semavsebeli mimarTve-
biT momxdari movlenebis Tavisufali gaxsenebis 
maqsimaluri SesaZlebloba unda mieces. samwuxarod, 
bevr  damkiTxvels/gamomkiTxvels  hgonia,  rom mcire-
wlovan bavSvebTan pirdapiri/mimarTuli da daxuruli 
SekiTxvebi ufro Wris; magram maT unda axsovdeT, rom 
aseTi kiTxvebiT miRebuli informacia xSirad mcdaria! 
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rogorc kvlevebma, aseve praqtikam daamtkica, rom   
NICHD protokolze dayrdnobiT,  damkiTxveli/gamom-
kiTxveli  SeZlebs bavSvis mier Tavisufali gaxsenebis 
stimulirebas da mcirewlovani bavSvebisgan sarwmuno 
da gamosadegi informaciis miRebas.
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Tavi 8

NICHDD protokolis fazebi 

mocemul  TavSi ganxilulia NICHD dakiTxvis/gamokiT-
xvis struqturirebuli protokolis yvela faza. 
aucilebelia, rom damkiTxvelma/gamomkiTxvelma TiTo-
euli fazis mniSvneloba gaiazros da bavSvis dakiTxva/
gamokiTxva yvela am fazis dacviT awarmoos. 

a) Sesavali faza

NICHD protokolSi urTierTgagebis damyarebas win 
uswrebs Sesavali nawili da qcevis wesebis gacnoba. 
bavSvis dakiTxvis/gamokiTxvis dasawyisSi xdeba profe-
sionalis  mier sakuTari Tavis wardgena (saxeli, pozi-
cia), aseve - Tu oTaxSi imyofeba sxva damswre piri, isic 
unda gaecnos bavSvs. 

Tuki xdeba dakiTxvis/gamokiTxvis audio/video Cawera, 
bavSvs ganemarteba amis Sesaxeb: „rogorc xedav, am 
oTaxSi aris videokamera da mikrofonebi. imisaTvis, rom 
yvelaferi maxsovdes, rasac metyvi, maTi saSualebiT  
Cvens saubars CaviwerT. zogjer raRacebi maviwydeba, 
xolo Canaweri saSualebas maZlevs mogismino da ar 
viyo iZulebuli, yvelaferi xeliT davwero“.

Semdeg bavSvs mokled miewodeba informacia damkiTxve-
lis/gamomkiTxvelis samuSaos Sesaxeb; xdeba bavSvisTvis 
mis winaSe dasaxuli davalebis (rom man unda ilaparakos 
momxdaris Sesaxeb,  ilaparakos simarTle) gamokveTa da 
simarTlis Tqmis mniSvnelobis xazgasma: „Cemi samuSaos 
nawilia gavesaubro bavSvebs [mozardebs] imaze, rac 
maT Tavs gadaxdaT. me bevr bavSvs [mozards] vxvdebi 
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imisaTvis, rom maT  miambon  imaze, rac SeemTxvaT. Cveni 
saubrisas Zalian mniSvnelovania simarTlis Tqma. Sen 
unda momiyve imis Sesaxeb, rac namdvilad moxda“.  

mocemuli faza moicavs ganmartebebs imis Sesaxeb, Tu 
ra aris simarTle da ra ar aris simarTle. damkiTxvels/
gamomkiTxvels mohyavs magaliTebi, raTa darwmundes, 
rom bavSvma icis gansxvaveba „simarTlesa“ da „tyuils“ 
Soris. 

aqve unda aRiniSnos, rom uSualod saubris dawyebamde, 
sasurvelia, dakiTxvis/gamokiTxvis fizikur garemosTan
da damkiTxvelTan/gamomkiTxvelTan garkveuli adapta-
ciisTvis bavSvs mieces ramdenime wami. cxadia, arc 
bavSvi da arc damkiTxveli/gamomkiTxveli am dros, 
dumilis fonze, Tavs komfortulad ar igrZnoben. 
amitom kargi iqneba, Tu damkiTxveli/gamomkiTxveli 
saxeliT  mimarTavs bavSvs, an mokled aRniSnavs raime 
sasiamovnos da neitralurs bavSvTan mimarTebaSi da 
amis  Sesaxeb  SeekiTxeba, magaliTad, „ra kargi maisuri
gacvia. saidan gaqvs?“ es bavSviT realur daintereseba-
zec miuTiTebs da bavSvsac SekiTxvebze sapasuxod 
sityvieri reagirebisTvis ganawyobs. 

SesaZloa, zogierT bavSvs garemosTan da damkiTxvel-
Tan/ gamomkiTxvelTan asimilirebisTvis sxvebze meti 
dro sWirdeba. amitom damkiTxveli/gamomkiTxveli bav-
Svis qceviTi reaqciebisadmi mgrZnobiare unda iyos da 
SeamCnios, bavSvi TvalebiT isev oTaxs aTvalierebs Tu 
iqauroba ukve „Seiswavla“ da SeiZleba saubarze gadas-
vla.  

amis Semdeg xdeba bavSvisTvis qcevis ZiriTadi wesebis 
gacnoba, rac gulisxmobs imis ganmartebas, rom mas 
SeuZlia, da saWiroebisamebr, aucilebelic kia, Tqvas 
„ar maxsovs“, „ar vici“, „ar mesmis“ da damkiTxvels/
gamomkiTxvels arasworad naTqvami Seusworos.  
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qcevis ZiriTadi wesebi

 

 

„axla, minda giTxra ramdenime wesis Sesaxeb, rom-
lebic unda SevasruloT Cveni saubris dros“.

wesi 1. „ar vici“:
Tu iseT SekiTxvas dagisvam, romelzec pasuxi ar 
ici, ubralod miTxari: „ar vici“. 
Tu me gkiTxav, „ra qvia Cems ZaRls?“, ras mipasu-
xeb?
sworia. ar ici, xom asea?
magram Tu me gkiTxav, „Sen ZaRli gyavs?“, ras 
metyvi?
marTalia. imitom, rom Sen es ici. 

wesi 2. „ver gavige“.
Tu  iseT rames gkiTxav, rasac ver gaigeb, ubra-
lod Tqvi: „ver gavige“. me Sevecdebi, sxvagvarad 
agixsna. 
Tu me gkiTxav, „miTxari Seni genderi“, ras mipa-
suxeb?
es imitom, rom sityva „genderi“ SenTvis gauge-
baria. amitom gasagebad gkiTxav: „Sen gogo xar 
Tu biWi?“

wesi 3. „es arasworia/ar aris simarTle“.
zogjer me Secdomebs vuSveb an raimes arasworad 
vambob. Tu me iseT raRacas vityvi, rac araswori 
iqneba, unda miTxra, rom „es arasworia/ar aris 
simarTle“.
Tu me vityvi, rom „Sen 30 wlis xar“, ras mipasu-
xeb?
kargi; da ramdeni wlis xar?

wesi 4. „agixsniT/gagagebinebT“. 
Tu me ver gavigeb Sens naTqvams, maSin gTxov, 
rom ganmarto/amixsna. 
me ar vici, ra moxda. me ar maqvs pasuxebi Cems 
SekiTxvebze. es pasuxebi Sengan unda gavigo.
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aRniSnuli wesebi ganixileba, rogorc bavSvis Cagoneba-
dobis Semcirebis da uzustobebis aridebis saSualeba.   
 
faqtia, rom bevri bavSvi, dakiTxvis/gamokiTxvis  piro-
bebSi, rodesac  maT  SekiTxvaze pasuxi ar ician (gansa-
kuTrebiT,  daxurul,“ki/ara“ SekiTxvebze), amas ar ambobs 
da raime pasuxis gacemas cdilobs. amas garda,  bavSvebi 
xSirad spontanurad pasuxoben maTTvis gaugebar 
SekiTxvebze da ar sTxoven damkiTxvels/gamomkiTxvels 
maTTvis gaugebari SekiTxvis ganmartebas. amis gamo 
safrTxe eqmneba rogorc gadmocemuli informaciis 
sizustes, ise bavSvisa da damkiTxvelis/gamomkiTxvelis 
urTierTgagebas. 

bavSvebi aseve Zalze iSviaTad usworeben damkiTxvels/
gamomkiTxvels,  rodesac  is raimes arasworad gadmos-
cems an Secdomas uSvebs. es SeiZleba problemad iqces,
rodesac  damkiTxveli/gamomkiTxveli  araswor  inter-
pretacias ukeTebs an arazustad imeorebs bavSvis 
naTqvams.  amgvarma arakoreqtirebulma Secdomebma da-
kiTxvis/gamokiTxvis sandooba  SeiZleba  mniSvnelovnad 
daaqveiTos. 

da bolos, bavSvebi ufro metad Cagonebadi arian, 
rodesac miaCniaT, rom maTTan mosaubre mozrdilebma 
momxdaris Sesaxeb maTnairad an maTze meti ician. 
amitom gonivruli iqneba bavSvebTan imis Tqma, rom 
damkiTxvelma/gamomkiTxvelma ar icis, ra moxda. 

b) urTierTgagebis damyarebis faza 

sakvanZo sakiTxebi
•   urTierTgagebis  damyarebis  fazis  mizania  bavSvi- 

saTvis komfortuli garemos Seqmna da imis Cveneba, 
rom   damkiTxveli/gamomkiTxveli  dainteresebulia 
bavSviT da misi monaTxrobiT;

•   urTierTgagebis   damyareba   dakiTxvis/gamokiTxvis 
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umniSvnelovanesi nabijia da is win unda uswrebdes 
savaraudo Zaladobis Sesaxeb saubars;

•   urTierTgageba   unda  damyardes  Ria  mimarTvebiT, 
romlebic bavSvs misTvis pirovnulad mniSvnelovani 
gamocdilebis gaziarebisken ubiZgebs da am dros 
gamoyenebuli unda iyos mxardamWeri midgoma;

•   TanamSromlobaSi   dasarwmuneblad,   damkiTxvelma/
gamomkiTxvelma unda Seafasos bavSvis verbaluri 
da araverbaluri reaqciebi;

•  „Caketil“ bavSvebTan urTierTgagebis damyareba uf-
ro xangrZlivi procesia da ufro meti mxardaWeraa 
saWiro, vidre isini maT Tavs gadamxdari Zaladobis 
Sesaxeb moyvebian. Tu bavSvi pirvel dakiTxvaze/
gamokiTxvaze  „Caketilia“, is, SesaZloa, momdevno 
gamokiTxvisas „gaixsnas“;

•   dakiTxvis/gamokiTxvis arsebiTi nawilis msvlelobi-
sas, unda moxdes damyarebuli urTierTgagebis 
SenarCuneba da gamoyenebuli iqnas araCamagonebeli 
mxardaWera.

urTierTgagebis damyarebis fazis mniSvneloba
dakiTxvebisas/gamokiTxvebisas   damkiTxvelebma/gamom-
kiTxvelebma dro unda dauTmon urTierTgagebis damya-
rebas, gansakuTrebiT maSin, roca saqme Cum, „jiut“ 
an „Caketil“ bavSvebs exeba. bavSvis gadmosaxedidan, 
dakiTxva/gamokiTxva uCveulo, da SesaZloa, gaugebari 
situaciaa. bavSvma ucxo adamians unda gauziaros 
detaluri informacia, romlisac SeiZleba rcxvenodes 
an romelic ojaxs gareT (an saerTod) ar ganixilebodes. 
amas garda,  bavSvebi miCveulni arian, rom ufrosebi 
iseT kiTxvebs svamen, romlebze pasuxebic Tavadve 
ician.

NICHD protokolSi gamoyenebuli  urTierTgagebis 
damyarebis standartizirebuli nawili mkvlevarebs 
saSualebas aZlevs, Seiswavlon mniSvnelovani da yurad-
saRebi sakiTxebis mTeli rigi. boloxans, mkvlevarebma 
urTierTgagebis  damyarebasTan  dakavSirebuli kiTxve-
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bis Seswavla daiwyes. ra stilis SekiTxvebi muSaobs 
saukeTesod?  ra  gavlena aqvs bavSvis asaksa da indivi-
dualur maxasiaTeblebs urTierTgagebis damyarebaze? 
ramdeni dro unda daxarjon damkiTxvelebma/gamomkiT- 
xvelebma bavSvTan urTierTgagebis dasamyareblad? 
rogor reagireben „Caketili“ bavSvebi urTierTgagebis 
damyarebis mcdelobebze da ra strategiebi unda iqnas 
gamoyenebuli maTi dakiTxvisas/ gamokiTxvisas?

praqtikuli   rekomendaciebi   urTierTgagebis  dasamya-
reblad
NICHD protokoli moicavs urTierTgagebis damyarebi-
saTvis gamosadegi mimarTvebis formebs, Tumca, 
warmatebuli urTierTgagebis damyareba mxolod 
mimarTva da SekiTxvebis dasma rodia. uwinaresad,  
es aris bavSvis mier gakeTebuli verbaluri da 
araverbaluri signalebis Sefaseba da imaSi darwmuneba, 
rom bavSvi TanamSromlobisTvis mzadaa. 

NICHD protokolis mixedviT,  urTierTgagebis damya-
reba or safexurad iyofa: 1) bavSvs mimarTaven Ria 
tipis SekiTxvebiT, romlebic bavSvisTvis mniSvnelovan, 
rogorc dadebiT, aseve uaryofiT gamocdilebas 
Seexeba da 2) bavSvs mimarTaven  bolo  dros gadaxdeni-
li mniSvnelovani gamocdilebis moyolis Taobaze 
(magaliTad, dabadebis dRe) da sTxoven, rom maqsimalu-
rad detalurad gaixsenos momxdari. NICHD protokol-
Si aRwerili urTierTgagebis damyarebis procedurebi 
„avarjiSebs“ rogorc Tavisufali Txrobis unars, 
agreTve konkretuli epizodebis gaxsenebis SesaZleblo-
basac. 
 
urTierTgagebis damyarebis procedura SesabamisobaSi 
unda iyos bavSvis yuradRebis koncentraciasTan; 
zedmetad grZeli procedurebi sazianoc kia, yovel 
SemTxvevaSi, skolamdeli asakis bavSvebTan.



99

protokolis Tanaxmad, urTierTgagebis damyareba unda 
xdebodes  Ria tipis SekiTxvebiT, romlebic bavSvs mou-
wodebs Tavs gadaxdenili dadebiTi da uaryofiTi 
gamocdilebis moyolisaken, kerZod:

1. axla, [bavSvis saxeli],  minda, rom ukeTesad gagicno.      
miTxari, risi keTeba giyvars. 

2. me marTla Zalian minda Seni ukeT gacnoba.  momiyevi 
ufro meti imaze, risi keTebac giyvars.  

3. momiyevi [erT-erTi aqtivoba, romelic bavSvma daasa-
xela]-is Sesaxeb. 

4. momiyevi sasiamovno rameebis Sesaxeb, rac SegemTxva. 
5. momiyevi  [bavSvis mier naxsenebi erT-erTi aqtivoba]-

is Sesaxeb. 
6. momiyevi usiamovno rameebis Sesaxeb, rac SegemTxva. 
7. momiyevi  [bavSvis mier naxsenebi erT-erTi aqtivoba]-

is Sesaxeb.  
8. ici,  [bavSvis saxeli], SegiZlia miTxra kargi rameebic 

da cudi rameebic. 
 
Semdgom, urTierTgagebis damyarebis meore safexuri 
iwyeba da bavSvebi unda koncentrirdnen cota xnis 
win momxdar, maTTvis mniSvnelovan movlenaze da 
detalurad aRweron situacia. 
 
1. [bavSvis saxeli],  minda  ufro  meti gavigo Senze da

Sens qmedebebze. am ramdenime [dRis/kviris] win iyo 
[dResaswauli/dabadebis dRe/ skolis pirveli dRe/ 
sxva movlena]. momiyevi yvelaferi, rac maSin  [Seni 
dabadebis dRe, dResaswauli, sxva] moxda.

2. [bavSvis mier aRniSnuli pirveli aqtivobis gameoreba
da SekiTxva] Semdeg ra moxda? (dasviT es kiTxva 
imdenjer, ramdenjerac saWiro iqneba sruli infor-
maciis misaRebad).

3. axla ki, yvelaferi momiyevi, rac moxda  [bavSvis  mi-
er naxsenebi aqtivoba]-dan [momdevno aqtivoba]-
mde. (gamoiyeneT es SekiTxva, raTa moicvaT drois 
sxvadasxva segmentebi).

4. weRan axsene [bavSvis mier naxsenebi aqtivoba, naxati, 
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obieqti]. yvelaferi momiyevi mis Sesaxeb“. (gaimeoreT 
es SekiTxva, gamoiyeneT sxvadasxva signalebi bavSvis 
monaTxrobidan).

5.  Zalian   mniSvnelovania,   rom   dawvrilebiT   momiyve  
yvelaferi, rac marTla SegemTxva. (Tu bavSvis 
narativi mokle rCeba, gamoiyeneT damatebiTi Zalis-
xmeva sxva movlenis Sesaxeb meti informaciis 
misaRebad. SegiZliaT  bavSvs hkiTxoT dakiTxvis/
gamokiTxvis dRes an wina dRes momxdaris Sesaxeb, 
2-5 mimarTvebis gamoyenebiT).

6.  me namdvilad msurs, rom yvelaferi vicode, rac Se-
gemTxva. miTxari, rac moxda dRes [guSin] Seni gaRvi-
Zebidan aq mosvlamde [daZinebamde].

damkiTxvelebis/gamomkiTxvelebis winaSe arsebuli 
gamowveva: araCamagonebeli mxardaWeris 
uzrunvelyofa

mxardaWeris aRmoCena xSirad amcirebs bavSvis SfoTvas, 
exmareba  mas sircxvilisa da danaSaulis grZnobasTan 
gamklavebaSi da Sesabamisad,  dakiTxvaSi/gamokiTxvaSi 
efeqtur  TanamonawileobaSic.  Tumca, mxardaWera, Se- 
saZloa, zianis momtanic aRmoCndes, Tu damkiTxvelis/
gamomkiTxvelis mier gaweuli mxardaWera garkveuli 
tipis an mxolod Zaladobis damadasturebeli pasuxebis 
waxalisebazea mimarTuli. amitomac umniSvnelovanesia, 
rom mxardaWera ar iyos Camagonebeli, anu is unda 
axalisebdes ara pasuxebis Sinaarss, aramed Tavad 
pasuxis gacemas. TanagrZnobac unda iyos mimarTuli 
awmyosadmi, uSualod gamokiTxvisas arsebuli gancdebi-
sadmi da ara warsuli gamocdilebisadmi. aRniSnuli 
mxardaWeris meTodebi bavSvs exmareba daculobis 
gancdis Camoyalibebasa da dakiTxvis/gamokiTxvis pro-
cesSi srulfasovnad CarTvaSi. 

zogadi mxardaWera
1.  Sexvedra: mixaria Seni naxva.
2.  bavSvisadmi  interesis  gamomJRavneba:  minda,  ukeT  
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gagicno/ufro meti gavigo Sens Sesaxeb.
3.  zrunvis gamoxatva: me dainteresebuli var Seni kar-

gad yofniT.
4.  mokiTxva: rogor xar/Tavs rogor grZnob?
5.  waxaliseba:  mexmarebi  ukeT gagebaSi/Sen kargad ar-

Tmev Tavs.
6.  siTbos  gamoxatva:  xom  ar gciva?/wamodi, gaCveneb, 

sad aris tualeti/ager, WiqiT wyali SenTvis.
7.  madliereba:  didi madloba daxmarebisaTvis/vafaseb 

Sens mondomebas.

rodesac bavSvs uWirs  gamokiTxvaSi CarTva

8.  TanagrZnoba:  vici, rom  giWirs amaze saubari/vici,
rom es didi xnis win moxda.

9.  darwmuneba:  SegiZlia  karg  raRacebzec momiyve da
cudzec/aq yvelaferze SegiZlia laparaki/SegiZlia 
Tqva aseTi raRacebic/aseTi sityvebi/cudi sityvebi.

10. bavSvis problemebis ganzogadeba: Tavidan bevr bav-
Svs uWirs/rcxvenia.

11. Tavdajerebuloba/optimizmi:  Sen  SeZleb  amas/ra 
Tqma unda, SegiZlia es miTxra.

12. gamxneveba:  ar  inerviulo,  sxva  bavSvebs  arafers 
vetyvi/ar dagagviandeba/Sens daWeras aravin apirebs/
male movrCebiT.

13. daxmarebis  SeTavazeba:  moyolaSi  ra  dagexmareba?/ 
SegiZlia dawero/daiwye da me mogexmarebi.

rodesac bavSvi gansakuTrebiT „Caketilia“

SeniSvna: es meTodebi mxolod maSin unda iyos gamoyene-
buli, roca Zaladobis damadasturebeli myari mtkice-
bulebani arsebobs. Tu es ase ar aris, maSin es mimarTve-
bi ganzogadebuli saxiT SeiZleba Semdegnairad Camoya-
libdes:

14. wuxilis gamoxatva:  Senze  vwuxvar/vfiqrob,  raRac
SegemTxva.  [ganzogadebuli forma:  Cemi movaleobaa 
bavSvebze zrunva da me ganvicdi, roca maT raRac 
emarTebaT].

15. axsna:  me aq Sens mosasmenad var/ SegiZlia mendo da
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momiyve  rac  moxda . . . [ganzogadebuli  forma:  me
vusmen bavSvebs/bavSvebs  SeuZliaT mendon da momiy-
vnen, Tu ra SeemTxvaT].

16. darigeba:  gTxov,  miTxari,  Tuki  raime SegemTxva/
mniSvnelovania, rom momiyve Tu . . . [ganzogadebuli 
forma: bavSvebma unda miTxran, Tu . . ./mniSvnelovania, 
rom bavSvebma miTxran, Tu . . .]

17. bavSvisgan pasuxismgeblobis  tvirTis  Camoxsna: Tu
raime moxda, icode, rom es Seni brali ar aris. 
[ganzogadebuli forma: roca raime xdeba, es bavSvis 
brali ar aris].

rodesac bavSvi daTrgunuli Cans 

SeniSvna: SesaZloa gamoyenebul iqnas dakiTxvis/
gamokiTxvis dros bavSvis mier gamoxatuli sxva 
emociebis mimarTac:

18. emociebSi CaRrmaveba: SiSze momiyevi/risi grcxvenia?
19. miReba: Sen Tqvi, rom . . . mesmis rasac ambob/CemTvis 

gasagebia.
20. bavSvis sityvebis gameoreba: Sen Tqvi, rom geSinoda. 

araswori reaqciebi

21. bavSvis gancdebis/grZnobebis/sirTuleebis  ugule-
belyofa: bavSvi: dedam damartya da mewyina; damkiT-
xveli/gamomkiTxveli: Semdeg ra moxda?

22. uaryofiTi reaqcia: kai ra, patara xom aRar xar/am-
den dros  vkargavT.

23. Camagonebeli mxardaWera: nebismieri zemoTnaxsenebi 
meTodi, romelic mimarTuli iqneba Sinaarsis 
waxalisebisken. an 14-17 mimarTvebis gamoyeneba, ro-
desac danaSaulis mtkicebulebebi ar arsebobs.
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g) gavarjiSebis faza

sakvanZo sakiTxebi
•   Txrobis  gavarjiSeba/savarjiSo gamokiTxva: gancxa-

debebis gakeTebamde bavSvisaTvis SekiTxvebis dasma 
uaxloes warsulSi momxdaris Sesaxeb;

•   epizoduri mexsiereba:  SemTxvevis  (epizodis) gaxse-
neba, romelic konkretul drosa da adgilas moxda;

•   ganmeorebiTi  gaxseneba:  im SemTxvevis gaxseneba,ro-
melic erTze metjer moxda;

•    gavarjiSebis dros gamoyenebuli Ria tipis SekiTxve-
bis wyalobiT, arsebiT fazaSi arasasurveli kiTxve-
bis raodenoba mcirdeba;

•   kargi  dakiTxva/gamokiTxva im rekomendaciebzea da-
fuZnebuli, romlebsac  yvela  dakiTxva/gamokiTxva 
eyrdnoba (anu, Ria SekiTxvebze dayrdnoba);

•   gasavarjiSebeli  gamokiTxva  xSir SemTxvevaSi amci-
rebs dasasmeli kiTxvebis raodenobas;

•   gasavarjiSebeli  gamokiTxva  dakiTxvis/gamokiTxvis 
xangrZlivobas ar zrdis.

ras  unda  moelodeT  Txrobis gavarjiSebisgan? gavarji-
Sebis  kognituri da motivaciuri upiratesobani 

bavSvis dakiTxvis/gamokiTxvis procesi maRal moTxov-
nebs uyenebs rogorc damkiTxvels/gamomkiTxvels, 
aseve bavSvs. am pirobebSi fasdaudebelia martivi da 
advilad gamoyenebadi meTodebi, romlebic dakiTxvis/
gamokiTxvis sisrulesa da sizustes zrdis. erT-erTi 
am meTodTagani aris savarjiSo gamokiTxva anu Txrobis 
gavarjiSeba. igi mTliani dakiTxvis/gamokiTxvis ramde-
nime wuTs moicavs; misi mizania bavSvisa da damkiTxvele-
bis/gamomkiTxvelebis  gavarjiSeba  eqspert-mkvlevare-
bis mier rekomendirebuli SekiTxvebis dasmasa da 
pasuxebis gacemaSi; is uSualod arsebiTi fazis dawyebis 
win tardeba.

dakiTxvebSi/gamokiTxvebSi enisa da mexsierebis mniSvne-
loba  yvelasaTvis cxadia. SekiTxvebis gaazreba, gaxse-
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neba da gaxsenebulis gadmocema kognituri unarebia, 
romlebic  TandaTanobiT viTardeba. am unarebis gamo-
yeneba, SesaZloa, bavSvisaTvis damZabveli da damRleli 
iyos. savarjiSo gamokiTxviT SeiZleba  am efeqtis Sem-
cireba. 

mecnierul monacemebze dayrdnobiT SeiZleba iTqvas, 
rom  Txrobisa da gaxsenebis unarebis gavarjiSeba 
bavSvebis CvenebaTa xarisxs aumjobesebs. gavarjiSebis 
fazis wyalobiT, romelsac SeiZleba sul ramdenime 
wuTi dasWirdes da romlis drosac uaxloes warsulSi 
momxdaris Sesaxeb Tavisufali Txrobis xelSewyoba 
xdeba, SesaZlebelia samarTlebrivad mniSvnelovani 
informaciis mopoveba; msgavsi informacia, SesaZloa, 
bavSvma ar gaaxmauros gavarjiSebis fazis Cautareblo-
bis SemTxvevaSi. 
 
imis garda, rom bavSvs SeuZlia saWiro informaciis 
gaxseneba, is aseve mzad unda iyos am informaciis 
gamxelisTvis. amdenad, TanamSromlobisTvis,  bavSvis 
mxridan, aucilebelia rogorc Sesabamisi unarebi, 
aseve survili da mondomeba. 

gavarjiSebis Sedegad bavSvi dakiTxvis/gamokiTxvis 
msvlelobisas Tavs ufro daculad da komfortulad 
grZnobs. am fazaSi bavSvi ecnoba damkiTxvels/gamomkiT-
xvels da aseve dakiTxvis/gamokiTxvis msvlelobis 
stils. es faza SeiZleba  urTierTgagebis damyarebis 
stadiazec Catardes.  bavSvebs sTxoven, moyvnen piradi
mniSvnelobis mqone axlo warsulSi SeZenili gamocdile-
bis Sesaxeb. xSir SemTxvevebSi,  damkiTxvelis/gamomkiT-
xvelis mxridan yuradRebisa da interesis gamomJRavneba 
bavSvs ufro gulaxdils xdis.

am mizezebis gaTvaliswinebiT, eqspert-mkvlevarTa rCe-
vaa, bavSvebis dakiTxvis/gamokiTxvis procesis aucile-
beli Semadgeneli iyos gavarjiSebis faza. 
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motivaciis gazrda

TxrobaSi gavarjiSeba bavSvs ufro warmatebulad 
agrZnobinebs Tavs. kargi varjiSis dros bavSvi saubris 
aqtiuri Tanamonawile xdeba, mas saubris mimdinareobis 
erTgvarad gakontrolebis saSualeba eZleva. bavSvi am 
urTierTobaSi Tavs Rirebulad grZnobs. Rirebulad 
grZnoba da kontrolis SegrZneba, zemoT aRwerili 
urTierTgagebis damyarebasTan erTad, bavSvs dakiTxva-
Si/gamokiTxvaSi  Tanamonawileobis  motivacias  uZlie-
rebs. roca bavSvi motivirebulia, maSin is ufro mets 
ambobs, Tundac mimarTvebi SedarebiT cota iyos. 
zogadad, gavarjiSebuli bavSvebi ufro spontanurad, 
Tavisuflad aRweren movlenebs, damatebiTi SekiTxvebis 
gareSe da maTi monayoli ufro vrceli da zustia. 

kvlevebma  aCvena,  rom  „gavarjiSebuli“ bavSvebi ukeT
arTmeven  Tavs  „namdvil“ dakiTxvas/gamokiTxvas. arse-
biT fazaze gadasvlisas, isini meti raodenobis 
zust detalebs asaxeleben movlenis Sesaxeb, vidre 
„gauvarjiSebeli“ bavSvebi. 

epizoduri mexsierebis varjiSi

epizoduri mexsierebis varjiSis mTavari mizani bavSvis 
konkretuli mogonebebis gaxsenebisa da gadmocemis 
unaris  gaumjobesebaa.  damkiTxveli/gamomkiTxveli ax-
dens bavSvis waxalisebas, rom man aRweros SemosazRv-
rul drosa da sivrceSi momxdari konkretuli movlena 
(warsulis avtobiografiuli movlena). am dros 
bavSvi iyenebs egreT wodebul „epizodur enas“ da 
konkretulad ambobs - „me viyide“, „me Sevagrove“, da ar 
axdens  zogad  aRweras  („me vyidulob“, „me vagroveb“).
amdenad, epizoduri mexsierebis varjiSisas minimumam-
dea dayvanili ganzogadebuli, universaluri aRwerebi. 

epizodebis gaxsenebaSi gavarjiSeba gansakuTrebiT 
mniSvnelovania, roca bavSvi ganmeorebadi movlenebis, 
SemTxvevebis Sesaxeb saubrobs. Tumca, kvlevebma aCvena,
rom es meTodi erTi konkretuli movlenis SemTxvevaSic 
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gamosadegia. gavarjiSebiT bavSvi erTgvarad pasuxobs 
samarTlebrivi sistemis moTxovnas - aRweros konkretu-
li epizodebi da ar gamoiyenos zogadi terminebi, ar 
daasaxelos is, rac, Cveulebriv, zogadad xdeba mis 
cxovrebaSi. amitomac gansakuTrebiT mniSvnelovania, 
rom bavSvs saSualeba mieces, ivarjiSos konkretuli 
epizodebis gaxsenebaSi, raTa moxdes movlenaTa 
zogadad aRweris bunebrivi tendenciis kompensireba, 
Tuki bavSvi mravaljeradi, ganmeorebiTi Zaladobebis 
msxverplia.

Ria tipis SekiTxvebi da epizoduri ena

gavarjiSebis fazaSi, damkiTxveli/gamomkiTxveli bavSvs
momdevno etapze gamoyenebuli SekiTxvebisaTvis 
amzadebs da  zogad STabeWdilebas uqmnis, Tu ras unda 
moelodes  dakiTxvisgan/gamokiTxvisagan.  am  dros yve-
laze sasurvelia Ria tipis SekiTxvebis dasma. isini ar 
Seicaven im informacias, romelic bavSvs manamde ar 
uxsenebia. magaliTad, bavSvs sTxoven, moyves bavSvTa 
naxatebis gamofena-konkursSi misi monawileobis Sesaxeb: 
„momiyevi, ra xdeboda gamofenaze, Tavidan bolomde“. 
rogorc  xedavT,  damkiTxvels/gamomkiTxvels ar  dau-
konkretebia, Tu ra saxis informaciis mosmena surs, 
rogorc es iqneboda sxva SemTxvevaSi, magaliTad: „ra 
naxati gqonda gamofenaze?“ „visma naxatma gaimarjva?“, 
„mogwons konkursebSi monawileoba?“. 

Ria tipis SekiTxvebi mopasuxes saSualebas aZlevs, 
airCios Tu ra unda moyves; bevrma kvlevam aCvena, rom 
Ria tipis SekiTxvebis gamoyenebisas bavSvebi ufro mets 
da ufro zustad yvebian. 

am fazaSi bavSvebi waxalisebulni unda iyvnen epizodu-
ri enis gamoyenebisTvis TavianTi praqtikuli gamocdi-
lebis Sesaxeb Tavisufali Txrobisas. Tu bavSvi awmyo 
droSi saubrobs warsulSi momxdari SemTxvevis Sesaxeb 
(magaliTad, „Cven mivdivarT“, „Cven gvixaria“),  es SeiZ-
leba imis maniSnebeli iyos, rom igi, savaraudod, saub- 
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robs qmedebaze an mdgomareobaze, romelic Cveulebriv, 
regularulad xdeba. 

es gansakuTrebiT  damabnevelia, roca bavSvi ganmeore-
biTi SemTxvevebis Sesaxeb yveba. damkiTxveli/gamomkiT-
xveli  unda  darwmundes,  zogad gamocdilebaze saub-
robs bavSvi Tu konkretul epizodze, raTa uzrunvel- 
yos, rom bavSvma mxolod erTi konkretuli epizodis 
Sesaxeb isaubros. magaliTad, Tuki Tavisi bolo 
dabadebis  dRis  aRwerisas  bavSvi iyenebs iseT gamoT-
qmebs, rogoricaa „me mCuqnian torts“, „dediko 
saCuqrebs Cems magidaze alagebs“, „saCuqrebs mxolod 
stumrebis wasvlis Semdeg vaTvaliereb“, imas mowmobs, 
rom bavSvi ar yveba konkretuli epizodis Sesaxeb. 
am dros Zalian mniSvnelovania, rom damkiTxvelma/
gamomkiTxvelma bavSvi konkretuli epizodis Sesaxeb 
Txrobisken mimarTos.

konkretuli epizodis Sesaxeb moyolisTvis bavSvis 
waxalisebis yvelaze martivi xerxia epizoduri enis 
gamoyeneba. erT-erT kvlevaSi,  damkiTxvelTa/gamomkiT-
xvelTa erT nawils daavales Ria mimarTvebSi epizoduri 
enis („miTxari, ra moxda“) gamoyeneba, xolo meore 
nawils - zogadi enis  („momiyevi ra xdeba) gamoyeneba. 
damkiTxvelis/gamomkiTxvelis mier epizoduri enis 
gamoyenebis  SemTxvevaSi, bavSvebis pasuxebi konkretul 
epizods Seexeboda 93%,  xolo  zogadi enis gamoyenebisas 
-  mxolod 19%  procent SemTxvevebSi.

damkiTxvelis/gamomkiTxvelis gavarjiSeba

gavarjiSebis faza, bavSvis garda, Tavad damkiTxvelis-
Tvisac/gamomkiTxvelisTvisac aris sasargeblo. dakiT- 
xvis/gamokiTxvis procesSi, drois realur reJimSi  
Ria SekiTxvebis dasma sakmaod rTulia. gavarjiSebis 
faza saSualebas aZlevs damkiTxvels/gamomkiTxvels, 
„moergos“ situacias, ukeT gaicnos bavSvi da 
garkveulwilad  Seafasos misi metyvelebis, kognituri 
da  emociur-qceviTi Taviseburebebi (magaliTad, gamo-
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xatuli  araswori  gamoTqmebi, SfoTva an TvaliT kon-
taqtis ararseboba), romelTa gaTvaliswineba bavSvis 
dakiTxvisas/gamokiTxvisas  sasargeblo  iqneba. damkiT- 
xvels/gamomkiTxvels am fazaSi aseve eZleva dro SekiT-
xvebis ise Camosayalibeblad, rom bavSvis pasuxebi ar 
SeizRudos. 

garkveul  SemTxvevebSi,   damkiTxvels/gamomkiTxvels, 
SesaZloa, ufro konkretuli, pirdapiri da/an daxuruli 
SekiTxvebis saWiroebis gareSe dasmis  cduneba gauCndes. 
gavarjiSebis faza damkiTxvels/gamomkiTxvels sarisko 
meTodebis gamoyenebis minimumamde dayvanaSi  exmareba. 

d) arsebiTi faza

sakvanZo sakiTxebi
•  arsebiTi   faza:  dakiTxvis/gamokiTxvis   is  nawili, 

romlis  drosac  xdeba informaciis Segroveba mom-
xdari/savaraudo Zaladobis Sesaxeb. misi mizania 
rac SeiZleba zusti da miukerZoebeli informaciis 
mopoveba;

•  rekomendirebuli meTodebi:
-   upiratesobis miniWeba Ria tipis SekiTxvebisa da Ta-

visufali TxrobisTvis, momxdaris bavSvis sityvebiT 
gadmocemisTvis Tavisufali gaxsenebis gziT;

-   obieqturobis SenarCunebis mizniT, pirdapiri/mimar-
Tuli da daxuruli SekiTxvebis gadadeba, sanam ar 
amoiwureba Ria tipis SekiTxvebi;

-   dakiTxvis/gamokiTxvis  dros  gamoyenebuli meTode-
bis Secvla bavSvis unar-SesaZleblobebis mixedviT;

-   bavSvisTvis   mxardaWeris  gamoxatva,  gansakuTrebiT 
maSin, roca is „Caketilia“;

-   dakiTxvis/gamokiTxvis efeqturobis gazrdis mizniT, 
profesionalebisaTvis monitoringis uzrunvelyofa.

•  dasabuTeba:
-   Ria  tipis SekiTxvebi aaqtiurebs Tavisufal gaxsene-

bas, romelic, rogorc wesi, cnobis mexsierebaze 
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ufro zustia;
-   daxuruli  SekiTxvebi,  romlebic  saWiroeben ki/ara

pasuxebs an kiTxvaSi CamoTvlili variantebidan arCe-
vanis gakeTebas, aaqtiurebs  cnobis mexsierebas, ro-
melic  sizustiT  Tavisufal gaxsenebas mniSvnelov-
nad Camouvardeba. 

•  wyoba: rekomendirebulia „Zabriseburi“ wyobis gamo-
yeneba. dakiTxva/gamokiTxvis arsebiTi faza iwyeba 
Ria tipis SekiTxvebiT da mxolod maTi amowurvis 
Semdeg ismeba pirdapiri/mimarTuli da daxuruli 
SekiTxvebi. 

arsebiTi fazis strategia da misi mniSvnelobis dasabu-
Teba
arsebiTi faza dakiTxvis/gamokiTxvis ZiriTadi nawilia, 
romlis drosac damkiTxveli/gamomkiTxveli bavSvisgan 
iRebs informacias momxdari/savaraudo incident(eb)isa 
da damnaSavis/eWvmitanilis Sesaxeb. marTalia, dakiTxva/
gamokiTxva gamoZiebis procesis mxolod nawilia da 
mTliani gamoZiebis konteqstSi unda ganixilebodes, 
igi sasamarTlo mtkicebulebaTa Zalze mniSvnelovani 
wyaroa, xSirad - erTaderTi wyaroc ki. 

Catarebuli kvlevebis Tanaxmad, yvelaze mniSvnelovani 
faqtori,  romelic  patara  bavSvebisgan  miRebuli in-
formaciis sizustes da detalizebis simdidres gansaz-
Rvravs, gaxlavT is, Tu rogor, ra tipis SekiTxvebiTa 
da mimarTvebiT aris mopovebuli es informacia. 
SekiTxvebis gavlena bavSvis monaTxrobis sizusteze 
araerTi kvlevis sagani gaxda. mkvlevarebi erTmaneTs 
adareben  pirdapir/mimarTul (vin? ra? sad? rodis? 
ratom?) kiTxvebs, daxurul (ki/ara - „mas ZaRli hyavda?“ 
da pasuxebis variantebian  - „im dros Sarvali gaxdili 
gqonda Tu Cacmuli?“) kiTxvebs da Camagonebel/mimaniS-
nebel („mTvrali iyo, xo?“)kiTxvebs. 

Tumca, kiTxvis av-kargianoba mxolod mimarTvis forma-
ze rodia damokidebuli. Semdegi magaliTi realuri ga-
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mocdilebidanaa aRebuli da aRniSnul problemas 
aRwers: „momiyevi yvelaferi, rac moxda, roca abazanaSi 
iyavi“;  erTi  SexedviT, es  Ria mimarTvaa, Tumca, saqme
isaa, rom bavSvs araferi uxsenebia abazanaSi yofnis Se-
saxeb; man mxolod is Tqva, rom  uTxres, Sesuliyo 
abazanaSi. es Ria mimarTva sinamdvileSi Zalzed Camago-
nebelia/mimaniSnebelia. am SemTxvevaSi, damkiTxvelma/
gamomkiTxvelma CaTvala, rom moxda raRac, ris 
Sesaxebac bavSvs araferi uTqvams; man bavSvs sTxova, 
ufro detalurad SeCerebuliyo imaze, rac TviTon 
ivarauda.

NICHD protokolis mkvlevarebma SeimuSaves sistema, 
romelic moicavs rogorc SekiTxvebis miwodebis gzebs, 
aseve imasac, Tu rogor SeiZleba dakiTxvis/gamokiTxvis 
msvlelobisas im informaciis gamoyeneba, romelic bav-
Svs ar uxsenebia.  ganxilulia SekiTxvebi, romlebic va-
rirebs Zalian Ria mimarTvebidan - Zalian konkretu-
lamde, maT Soris, moicavs Camagonebel/mimaniSnebel 
kiTxvebsac. SekiTxvis Cagonebadoba damokidebulia ara 
mxolod kiTxvis formaze, aramed imazec, dakiTxvis/
gamokiTxvis ra nawilSi, ra mowodebuli informaciis 
konteqstsa da pirobebSi daismeba igi. amitomac mniSvne-
lovania, rom damkiTxvelma/gamomkiTxvelma yuradReba 
miaqcios SekiTxvebis tipsac da kiTxvaSi gamoyenebul 
informaciasac, raTa darwmundes, rom is axals, bavSvis 
mier ar xsenebuls, arafers ambobs, yovel SemTxvevaSi, 
gamokiTxvis bolomde, roca ukve yvela sxva gza amowu-
rulia.
 
SekiTxvebis formulireba gansakuTrebiT maSinaa 
mniSvnelovani, roca xdeba SekiTxvis ramdenjerme 
gameoreba, rac pasuxis gacemis wnexs qmnis. magaliTad,  
erTi da igive „ki/ara“ SekiTxvis samjer gameorebiT 
miRebuli pasuxi eWvs badebs bavSvis gulaxdilobisadmi 
(magaliTad, „darwmunebuli xar?“ an „asea?“). damkiTxve-
lis/gamomkiTxvelis mier wamoWrili sakiTxis Sesaxeb 
kiTxvis ganmeoreba ki, SesaZloa,  Camagonebeli iyos da 
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bavSvs adre naTqvamis Secvla aiZulos. 

kvlevebma aCvena, rom, rogorc wesi, daxuruli („es 
manamde moxda, vidre man kari Caketa?“) da  pirdapiri/
mimarTuli („manqana sad idga?“) SekiTxvebiT mopovebul 
informaciasTan SedarebiT, Ria tipis SekiTxvebiT („yve-
laferi momiyevi, rac moxda“, „momiyevi ufro meti“) da 
Tavisufali gaxsenebiT bavSvisgan miRebuli informacia 
3-5-jer ufro vrceli da zustia. 

arsebiTi fazis wyoba
dakiTxvis/gamokiTxvis arsebiTi fazis struqtura 
gankuTvnilia misi unikaluri funqciis gazrdisTvis, 
raTa gamoavlinos sarwmuno, zusti da rac SeiZleba 
sruli informacia. Zabriseburi ierarqiuli struqtu-
ra gulisxmobs dakiTxvis/gamokiTxvis dawyebas Ria kiT-
xvebiT („Zabris“ zeda farTo nawili), daxuruli da 
pirdapiri/mimarTuli kiTxvebis bolosTvis gadadebas 
(„Zabris qveda, viwro nawili), Tu, ra Tqma unda, amis 
aucilebloba arsebobs. 

sayuradReboa, rom „Zabriseburi“ wyoba Seexeba, pirvel 
rigSi, dakiTxvis/gamokiTxvis arsebiT fazas da ara 
imdenad urTierTgagebis dasamyarebeli da epizoduri 
mexsierebis gasavarjiSebeli varjiSebis Temebis Sesaxeb 
gamokiTxvebs. 

arsebiT  fazaSi  damkiTxvelebs/gamomkiTxvelebs 
nebis-mieri daxuruli an pirdapiri/mimarTuli 
SekiTxvis  dasma mxolod Ria tipis SekiTxvebis 
amowurvis Semdeg SeuZliaT, Tuki miaCniaT, rom 
Tavisufali TxrobiT gamoZiebisTvis arsebiTi da 
gadamwyveti informacia jer isev araa mopovebuli. 
amgvari midgomiT, minimumamde daiyvaneba bavSvis  
CvenebaTa  „dabinZurebis“ albaToba, romelic  
SeiZleba  damkiTxvelis/gamomkiTxvelis Care-vam 
gamoiwvios. 

„Zabriseburi“  struqturis  dacva yovelTvis savalde-
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bulo araa. Tuki Ria mimarTvebis meSveobiT bavSvi 
sakmarisad srul da sarwmuno informacias iZleva, 
SesaZlebelia, rom daxuruli da pirdapiri/mimarTuli 
kiTxvebis dasmis saWiroeba aRar dadges. 

arsebiTi fazis daskvniT etapebze SeiZleba Seiqmnas 
damatebiTi „mini-Zabrebi“. es im SemTxvevebSi xdeba, 
Tuki sagamoZiebo interess warmoadgens romelime 
konkretuli informacia, romlis srulad mopoveba 
dakiTxvis/gamokiTxvis bolosTvis jer kidev ver  
moxerxda. aseT dros dasaSvebia bavSvisTvis pirdapiri/
konkretuli da daxuruli kiTxvebis dasma da Semdeg, 
bavSvis pasuxebidan gamomdinare, isev mibruneba Ria 
SekiTxvebze da Tavisufali Txrobis xelSewyoba. 

dakiTxvis/gamokiTxvis arsebiTi fazis 
Tanmimdevruli organizeba

arsebiT fazaze gadasvla
dakiTxvis/gamokiTxvis  arsebiT  fazaze gadasvla iwye-
ba  maSin, rodesac  damkiTxveli/gamomkiTxveli, urTi-
erTgagebis damyarebisa da  mosamzadebeli nawilis Sem-
deg,  arsebiTi  sakiTxis  Sesaxeb saubarze gadadis. ami-
saTvis gamoiyeneba araCamagonebeli mimarTvebi. infor-
maciis miRebis  procesisas gamoiyeneba SekiTxvebi, Ria 
tipis mimarTvebiT dawyebuli da pasuxebis variantebi-
ani kiTxvebiT dasrulebuli. TiToeuli maTgani gamoi-
yeneba konteqstis mixedviT.arsebiTi faza iwyeba Ria 
mimarTviT, romelic bavSvs axsenebs mTavar sasaubro 
Temas, Tumca Tavad incidenti naxsenebi ar aris: 
„axla, roca ukeT gagicani, minda, imaze visaubroT, 
risTvisac dRes aq moxvedi“. Tu bavSvi momxdarTan 
dakavSirebiT arafers ambobs, maSin damkiTxveli/
gamomkiTxveli ufro pirdapir mimarTavs: „mesmis, rom 
SeiZleba raRac SegmTxveoda. momiyevi yvelaferi, rac 
moxda“. Tu bavSvi mainc arafers ambobs momxdarze, 
maSin mimarTvebi TandaTan ufro da ufro konkretdeba 
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da saWiroebisamebr, roca es SesaZlebelia, xdeba sxva 
wyaroebidan miRebuli informaciis gamoyenebac: „gavige, 
rom Sen esaubre [eqims/maswavlebels/socialur muSaks/
sxvas] [ama da am dros/ama da am adgilas]. momiyevi, raze 
ilaparakeT“; an - „vinmem iseTi rame gagikeTa, rac, Seni 
azriT, cudi iyo?“. 

Tu  gadasvlis  nawilis  dros bavSvi rames ityvis mTa-
var sakiTxTan dakavSirebiT, maSin iwyeba dakiTxva/
gamokiTxvis arsebiTi nawili, romelic Ria tipis SekiT-
xvebiT warimarTeba: „momiyevi yvelaferi, rac moxda“. 
Tu bavSvi gadasvlis nawilis dros Zaladobis Sesaxeb 
arafers ambobs, maSin dakiTxva/gamokiTxva gadadis 
dasrulebis nawilSi, romlis drosac damkiTxveli/
gamomkiTxveli bavSvs sakontaqto informacias awvdis 
da eubneba, rom Tu survili gauCndeba, SeuZlia 
nebismier dros mouyves.

Tavisufali gaxsenebis faza
dakiTxvis/gamokiTxvis arsebiTi nawili iwyeba Ria 
mimarTviT: „momiyevi yvelaferi, rac moxda, Tavidan 
bolomde“. mas Semdeg, rac bavSvi pirvelad moyveba 
momxdaris Sesaxeb, damkiTxveli/gamomkiTxveli SemTxve-
vis ganmeorebadobis Sesaxeb ekiTxeba: „es erTxel 
moxda Tu erTze metjer?“ Tu erTze metjer moxda, 
damkiTxveli/gamomkiTxveli bavSvs uxsnis, rom man jer 
unda moyves is SemTxveva, romelic yvelaze kargad axsovs. 
sxva SemTxvevebis moyolisas ki, SeZlebisdagvarad, 
bavSvs unda dausaxelos Tanmimdevroba (pirveli, bolo,
an is SemTxveva, romelic bavSvs ukeT axsovs), an 
moyola sTxovos bavSvis mier naxsenebi piris/elementis 
mixedviT (adgili, mowme da sxva). magaliTad: „momiyevi 
yvelaferi, rac moxda, roca [pirvelad/bolos/am dros/
iq] [bavSvis mier dasaxelebuli aqtivoba]“ an „momiyevi 
yvelaferi, rac moxda, roca bebiis saxlSi iyavi“ (im 
SemTxvevaSi, Tu bavSvs ukve naxsenebi hyavs bebia). 

konkretul SemTxvevebze bavSvis yuradRebis mobilize-
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biT xdeba SemTxvevebis erTmaneTisgan gamijvna, TiToe-
uli SemTxvevis konkretuli aRwera da TiToeulis 
TaviseburebaTa gamokveTa, riTac minimumamde daiyvaneba 
zogadi saubrebi Cveul situaciaTa da mdgomareobaTa 
Sesaxeb.

Ria damazustebeli/Semavsebeli mimarTvebis gamoyeneba
konkretuli  SemTxvevebis Sesaxeb informaciis mopove-
bis Semdeg, damkiTxveli/gamomkiTxveli  eyrdnoba  bav-
Svis mier ukve gamxelil informacias da damatebiTi 
informaciis mosapoveblad  Ria damazustebel/Semavse-
bel mimarTvebs iyenebs. magaliTad, „momiyevi yvelaferi 
[is rac bavSvma axsena]-s Sesaxeb“; „momiyevi yvelaferi, 
rac [bavSvis mier naxsenebi SemTxveva]-mde/Semdeg moxda“; 
„Semdeg ra moxda?“; „Sen Tqvi/axsene [adamiani/adgili/
nivTi/moqmedeba]. yvelaferi momiyevi mis Sesaxeb“. 

Tu bavSvma erT dRes momxdari ramdenime aqtivoba daa-
saxela, damkiTxvels/gamomkiTxvels SeuZlia uTxras: 
„momiyevi yvelaferi, rac moxda [bavSvis mier naxsenebi 
erTi aqtivoba]-dan [bavSvis mier naxsenebi sxva aqtivoba]-
mde“. Tavisufali Txrobisas, bavSvis mier romelime  
adamianis/sagnis dasaxelebis SemTxvevaSi, Ria damazus-
tebeli/Semavsebeli mimarTva SeiZleba amgvari iyos: 
„ufro meti momiyevi [bavSvis mier naxsenebi piri/
obieqti/aqtivoba]-s Sesaxeb“

nebismieri asakis bavSvis dakiTxvisas/gamokiTxvisas, 
rekomendirebulia maqsimalurad  mieces  bavSvs  SesaZ-
lebloba, Ria tipis SekiTxvebiT da Tavisufali Txro- 
biT gaixsenos rac SeiZleba meti detali yoveli 
konkretuli incidentis Sesaxeb. Ria tipis SekiTxvebi 
Sedgenili da ganawilebuli unda iyos bavSvis pasuxebis 
gaTvaliswinebiT. sasurvelia, rom axal incidentze  
gadasvlamde maqsimalurad amoiwuros Zvelis detalebi. 
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pirdapiri/mimarTuli SekiTxvebis gamoyeneba
Tu Tavisufali gaxseneba ukve amowurulia da kvlav ar 
gamJRavnebula  gamoZiebisaTvis  mniSvnelovani detale- 
bi, maSin damkiTxvels/gamomkiTxvels  SeuZlia gadavides
pirdapir/mimarTul SekiTxvebze, romlebic bavSvis 
mier naxseneb informacias Seexeba (es aris „ra, vin, 
rodis, sad“ kiTxvebi): „sad moxda es?“, „rodis moxda?“ 
„ra Tqva?“, „sad iyavi, roca es moxda?“ mniSvnelovania, 
rom damkiTxvelma/gamomkiTxvelma jer bavSvs mis mier-
ve naxsenebi sityvebi Seaxsenos da Semdeg gadavides 
uSualod SekiTxvis nawilze, magaliTad: „Sen axsene 
[adamiani/adgili/nivTi/qmedeba], ra/sad/rodis [pirdapi-
ri SekiTxvis dasasruli]?“; aseve SeiZleba „vin/ra“ 
kiTxvas daematos ufro meti konkretizacia („ra feris 
iyos misi manqana?“ [roca misi manqana bavSvma ukve 
axsena]; „vin Caketa kari?“ [roca bavSvma ukve Tqva karis 
Caketvis Sesaxeb]). SeZlebisdagvarad,  daxurul da pir-
dapir/mimarTul kiTxvebs isev Ria tipis SekiTxvebi 
unda mohyves.

Sesveneba
Ria mimarTvebisa da damazustebeli/Semavsebeli mimar-
Tvebis  amowurvis Semdeg, rekomendirebulia xanmokle 
Sesveneba (daaxloebiT 5 wuTi). Sesvenebis dros xdeba 
damkvirvebel kolegebTan konsultaciis gavla imis 
gasagebad, xom ar aris dakiTxvis/gamokiTxvis dros 
gamorCenili iseTi ram, romlis Sevsebac, danarCeni 
tipis SekiTxvebze gadasvlamde, Ria tipis SekiTxvebiT 
aris SesaZlebeli. 

Sesvenebis dawyeba xdeba mimarTviT: „axla minda 
davrwmunde, rom yvelaferi kargad gavige da movifiqro, 
kidev rameze Tu unda vilaparakoT. me [vifiqreb imaze, 
rac miTxari/Canawerebs gadavxedav/amas davekiTxebi]“. 
dakiTxvis/gamokiTxvis am etapzec, maqsimalurad unda 
iyos gamoyenebuli Ria tipis SekiTxvebi. Tu bavSvs 
arsebiTad jer araferi uTqvams, maSin damkiTxveli/
gamomkiTxveli unda dafiqrdes sxva meTodebis gamoye-
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nebaze  an  dakiTxvis/gamokiTxvis sxva droisTvis gada-
tanaze.  

Sesvenebisas, damkiTxvelTa/gamomkiTxvelTa konsulta-
ciis dros, bavSvi oTaxSi rCeba. Sesvenebis ganmavlobaSi 
bavSvis aqtivoba  gawerili ar aris,  Tumca, cxadia, ar
unda iyos gamoyenebuli aqtivoba, romelic bavSvs 
yuradRebas gaufantavs an daabnevs dakiTxvis/gamokiT-
xvis mizanTan mimarTebaSi.

daxuruli („ki/ara“ da pasuxebis variantebiani) SekiTxve-
bis gamoyeneba

mas Semdeg, rac Ria tipis SekiTxvebi amowurulia, „ki/
ara“ da pasuxebis variantebian kiTxvebzec SeiZleba 
gadasvla; gamoiyeneba debuleba, romelic bavSvma an 
unda uaryos, an - daadasturos („roca amas akeTebda, 
is raimes ambobda?“; is tansacmlis zemodan Segexo Tu 
tansacmlis  Signidan?“).  amgvari   kiTxvebis  Semotana
rekomendirebulia  mxolod  gansakuTrebuli aucileb-
lobis SemTxvevaSi, roca Ria tipis SekiTxvebis amowur- 
vis Semdeg, gamoZiebisTvis  mniSvnelovani informacia 
jer isev ar aris mopovebuli da maTi raodenoba minimu-
mamde unda iyos dayvanili.   

amgvari kiTxvebis dasmis dros umniSvnelovanesia bav-
Svis mier naxseneb konteqstze miTiTeba (magaliTad: 
„roca Sen momiyevi [bavSvis mier naxsenebi incidenti], 
Sen axsene [adamiani/nivTi/adgili/moqmedeba]. es [konkre-
tuli SekiTxva]?“). amasTanave, bavSvis mier yoveli 
pasuxis gacemis Semdeg damkiTxveli/gamomkiTxveli un-
da daubrundes Ria mimarTvebs.

daxuruli SekiTxvebi aucileblad romelime konkretu-
li pasuxis waxalisebis an skeptikuri damokidebulebis 
gamoxatvis gareSe unda daisvas (dauSvebelia msgavsi 
gamoTqmebis Tanxleba: „rac Tqvi, es viTom marTalia?“, 
„darwmunebuli xar?“).  
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gamJRavnebis Sesaxeb informaciis Segroveba

marTalia, arsebiT informacias ar warmoadgens bavSvis 
naTqvami imis Sesaxeb, Tu dazaralebulis, mowmisa da 
eWvmitanilis garda, rogor gaiges momxdaris Sesaxeb 
sxva pirebma (Tuki aseTebi iyvnen), mkvlevarTa nawili 
miiCnevs, rom dakiTxvis/gamokiTxvis arsebiTi nawilis 
dasrulebis Semdeg informaciis gamxelis Sesaxeb 
kiTxvebis dasmam, SesaZloa,  gamoZieba sakvanZo sakiTxe-
bis ukeT gagebamde da arsebiT mtkicebulebebamdec ki 
miiyvanos.  

Tu bavSvi ambobs, rom man viRacas gaumxila momxdari 
incidentis  an  incidentebis  Sesaxeb,  damkiTxveli/ga-
momkiTxveli svams kiTxvas: „momiyevi rogor gaigo 
[adamiani, romelic bavSvma axsena]?“. msgavsi meTodi 
gamoiyeneba  sxva  adamianebTan da SemTxvevebTan mimar-
TebaSic: „axla minda gavigo, sxvebma rogor Seityves 
[bolo SemTxveva]-is Sesaxeb?“ „vin iyo pirveli, vinc 
gaigo [savaraudo Zaladoba, romelic bavSvma axsena]-
is Sesaxeb?“ an „kidev vin gaigo [bavSvis mier aRwerili 
Zaladoba]-is Sesaxeb?“ msgavsi SekiTxvebi unda daisvas 
bavSvis mier aRwerili TiToeuli SemTxvevisTvis. 

e) dasruleba

dakiTxvis/gamokiTxvis arsebiTi nawilis damTavrebis 
Semdeg, damkiTxveli/gamomkiTxveli bavSvs saSualebas 
aZlevs dasvas kiTxvebi, romlebic mas SeiZleba 
hqondes; gaamJRavnos, Tuki raimes Tqma surs. Semdeg 
madlobas uxdis Rirebuli informaciis mowodebisTvis, 
daxmarebisTvis  da TanamSromlobisaTvis.  damkiTxveli/
gamomkiTxveli gadascems bavSvs savizito baraTs 
da sTavazobs, daurekos, Tuki raimes Tqma/Sexvedra 
moundeba. saWiroebis SemTxvevaSi, xdeba SeTanxmeba  
momdevno dakiTxvis/gamokiTxvis Sesaxeb.dakiTxva/ga-
mokiTxva  neitralur Temebze saubriT sruldeba. 
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es faza damatebiT ganmartebebs ar saWiroebs. 
Tumca, saWiroa imis gacnobiereba, rom is dakiTxvis/
gamokiTxvis struqturis aucilebeli nawilia. kerZod, 
bavSvs saSualeba eZleva, daamatos nebismieri sxva 
informacia, romelic aqamde ar uTqvams. 

dakiTxvis/gamokiTxvis Semdgom
dakiTxvis/gamokiTxvis Semdeg, unda moxdes bavSvis 
naTqvamis   gaanalizeba jgufSi da miRebuli unda iyos 
gadawyvetileba imis Sesaxeb, Tu  rogor moxdes saqmis 
win daZvra. ZiriTadi kiTxvebi amgvaria:
-    bavSvis mier mowodebuli informacia gamoZiebisTvis

mniSvnelovania?
-    arseboben sxva mowmeebi, romelTa dakiTxva/gamokiT-

xvac unda moxdes?
-   arsebobs  samxilebi (samedicino, biologiuri, eleq-

tronuli), romelTa Seswavlac unda moxdes?
-   bavSvis Cveneba gasagebi da gamoyenebadia?
-   saWiroa xelaxali dakiTxva/gamokiTxva?

„Sen dRes bevri ram miTxari, da me minda, rom 
daxmarebisTvis madloba gadagixado“. 

„aris kidev iseT ram, ris Sesaxebac Sen fiqrob, 
rom  unda vicode?“

„aris iseTi ram, ris  Tqmac ginda CemTvis?“

„aris raime kiTxvebi, romlebic ginda, rom me 
mkiTxo?“

„Tu CemTan dalaparakeba isev mogindeba, SegiZlia 
am nomerze damireko“ [gadaeciT bavSvs baraTi, 
Tqveni saxeliT, gvariT da telefonis nomriT].

„dRes, aqedan wasvlis Semdeg, ris gakeTebas 
apireb?“ [ramdenime wuTi bavSvs neitralur 
Temaze esaubreT].
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-   gamovlinda vinme eWvmitanili/eWvmitanilebi?
-   sxva bavSvebi saWiroeben dacvas?

miuxedavad imisa, Tu ra gadawyvetileba iqneba miRebu-
li, is unda iyos SeTanxmebuli, gasagebi da aRwerili 
jgufis mier.

roca saqme win ar midis: saqmis stagnaciisas unda 
moxdes strategiuli Sefaseba, magaliTad rogoricaa 
SWOT analizi (Zlieri mxareebi, susti mxareebi, 
SesaZleblobebi da safrTxeebi)  an Catarebuli dakiT-
xvis/gamokiTxvis Sinaarsis sandoobis Sefaseba.  

ganmeorebiTi dakiTxvebi/gamokiTxvebi

wlebis ganmavlobaSi, damkvidrebuli iyo mosazreba, 
rom  umjobesia ganmeorebiTi dakiTxvebis/gamokiTxvebis 
Tavidan acileba. es pozicia efuZneboda Sexedulebas, 
rom  ganmeorebiTi dakiTxvebi/gamokiTxvebi zrdis bav-
Svis Cagonebadobas, da Sesabamisad, mis monayols nakleb 
sandos xdis. es mosazreba absolutur WeSmaritebad iyo 
miCneuli da amis gamo bavSvebs momxdaris mosayolad 
Zalian mcire dro eZleodaT, rac xSir SemTxvevaSi 
sakmarisi ar aris.

eWvs ar badebs, rom ganmeorebiTi dakiTxvebis/gamokiT-
xvebis dros bavSvis Cagonebadoba SeiZleba gaizardos;  
Tumca, rogorc kvlevebma aCvena, es mxolod maTi 
cudad Catarebis dros xdeba. rogorc gairkva, piriqiT, 
NICHD protokolis mixedviT Catarebuli ganmeorebiTi 
dakiTxvebi/gamokiTxvebi xels uwyobs gaxsenebis unaris 
gaumjobesebas da  bavSvis mier ufro meti informaciis 
mowodebas ganapirobebs. aRsaniSnavia, rom erTbaSad 
yoveli detalis gaxsneba TiTqmis SeuZlebelia da es 
normaluricaa.

ganmeorebiTi  dakiTxvebis/gamokiTxvebis  Catareba 
erTi da imave kiTxvebis gameorebis safuZveli ar unda 
gaxdes, rac, Tavis mxriv, bavSvs daabnevs da  simarTlis 
dadgenis 
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process gaarTulebs. gamokiTxvis mravaljeradi Cata-
rebis dros yvela im principis dacva unda moxdes, 
romelTa Sesaxeb am saxelmZRvaneloSia saubari.

kargad dagegmili ganmeorebiTi dakiTxvebis/
gamokiTxve-bis  Catareba  gansakuTrebiT  
gamosadegia, roca saqme exeba agreTve ganmeorebiT, 
zog SemTxvevaSi sistemati-zirebul Zaladobis 
aqtebs.

daskvna

NICHD protokolis yvela faza urTierTdakavSirebu-
lia da TiToeuli maTgani ganapirobebs bavSvisgan rac 
SeiZleba sruli da sarwmuno informaciis miRebas. 
bavSvis dakiTxva/gamokiTxva  Ria tipis SekiTxvebs unda 
emyarebodes. 

dakiTxvis/gamokiTxvis meTodebis  bavSvis ganviTarebis 
donisadmi morgebiT, izrdeba bavSvis kompetencia, 
mis mier mowodebuli informaciis raodenoba da 
sizuste. gamokiTxvis efeqturobas zrdis rogorc 
rekomendirebuli meTodebis gamoyeneba, aseve sxva pro-
fesionalebTan  urTierTobac.  

bavSvis motivaciisa da kompetenciis gasazrdelad, 
bavSvis dakiTxvis/gamokiTxvis msvlelobisas, dasawyisi-
dan dasrulebamde, profesionalebma mxardamWeri mid-
goma unda gamoiyenon. mxardaWeris gamovlena, gansakuT-
rebiT „Caketili“ da Cumi bavSvebis mimarT, aZlierebs  
bavSvis  ndobas da TanamSromlobis motivacias, rac, 
Tavis mxriv, dakiTxvis/gamokiTxvis maqsimalur infor-
matiulobas da obieqturobas ganapirobebs. amasTan,  
umniSvnelovanesia,  rom  mxardaWera  ar  gadaizardos 
CagonebaSi. 

dakiTxvebis/gamokiTxvebis  inforomatiulobis gazrda
daexmareba  bavSvTa dacvis samsaxurebs, eqimebs, poli-
cielebsa da iuristebs dasabuTebuli gadawyvetilebe-
bis miRebaSi, riTac daicavs mowyvlad bavSvebs Semdgomi 
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Zaladobebisgan da aseve - udanaSaulo adamianebs daum-
saxurebeli sasjelisagan.

sworad Catarebuli dakiTxva/gamokiTxva mniSvnelovania 
Tavad bavSvisTvis, radgan, misi meSveobiT, bavSvis dac-
vis  samsaxurebi, eqimebi, iuristebi ukeT SeZleben bav-
Svis  daxmarebas,  rogorc mkurnalobis, agreTve samar-
Tlebrivi procedurebis dros. 
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Tavi 9

danaSaulis ganviTarebis 
risk-faqtorebi da traeqtoriebi

                        

antisocialuri qceva

antisocialuri qceva  aris damangreveli qmedeba, rome-
lic xSirad gamoixateba farul an Ria mtrul 
damokidebulebasa da sxvebisken mizanmimarTul 
agresiaSi. antisocialuri qceva  SegviZlia warmovidgi-
noT rogorc gangrZobiTi procesi (kontiniumi),  
sadac monacvleobs: socialuri wesebis xSirad 
darRveva, avtoritetis ararseboba, sxvebis uflebebis 
upativcemuloba, TaRliToba, tyuilebi, qurdoba, 
sakuTari Tavisa da sxvebis gaufrTxilebloba. 

antisocialuri qcevis identificireba bavSvebsa da 
mozardebSi adreuli asakidan aris SesaZlebeli da Tu 
ar moxdeba maTze swori reagireba da qcevis Secvlaze 
mimarTuli daxmareba, arsebobs didi albaToba imisa, 
rom drosTan erTad es qcevebi kidev ufro gauaresdeba 
da ufro sastiki gaxdeba, SeiZleba miiRos qronikuli 
xasiaTi. 
 
antisocialuri qceva SeiZleba gamoixatos Ria, 
aSkara agresiuli qmedebebiT ZmebTan, TanatolebTan, 
mSoblebTan, maswavleblebTan an sxva mozardebTan 
mimarTebaSi. amgvari qcevaa: sityvieri Seuracxyofa, 
daSineba da dartyma;  sakuTrebis dazianeba - qurdoba, 
vandalizmi da xanZris gamowveva. antisocialuri 
qcevebi aseve moicavs narkotikisa da alkoholis 
moxmarebas.
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adreul bavSvobaSi faruli antisocialuri qcevebi 
SeiZleba  moicavdes daumorCileblobas, sxvebis cemas,
xSir tyuilebs, sxvebis nivTebis dazianebas an ganadgu-
rebas. 

faqtorebi romlebic gavlenas axdenen bavSvis 
adaptaciaze 

Tanamedrove kvlevebi bevrs saubroben im faqtorebze, 
romlebic gavlenas axdenen bavSvTa deliqventobas da 
maT sazogadoebaSi adaptaciaze. 

ra gvaZlevs saSualebas ganvsazRvroT socialuri 
adaptacia? - kargad “moergo” sazogadoebis wesebs da iyo 
misi wevri. kargi adaptaciis magaliTebi: yoveldRiur 
cxovrebaSi funqcionireba, kargi urTierTobebi sxveb-
Tan, problemebis gadaWra, mniSvnelovani urTierTobe-
bis Camoyalibeba, sazogadoebrivi wesebis morCileba, 
skolaSi kargad swavla da sxva. 

cudi adaptaciis magaliTebia - agresia, socialuri 
unarebis deficiti, kriminaluri qceva, deliqventuri 
da antisocialuri qceva.

bavSvebis  mier  ganxorcielebuli qceva xSirad geneti-
kuri, socialuri da garemo faqtorebis urTierTqmede-
bis Sedegia. SegviZlia es garemoebebi Semdegnairad 
davajgufoT: 

1. individualuri risk-faqtorebi

bavSvTa deliqventobis kvlevebSi, xazgasmulia bavSvis 
genetikis, emociuri, kognituri (gonebrivi), fizikuri 
da socialuri maxasiaTeblebis mniSvneloba. es faqto-
rebi metwilad urTierTkavSirSi arian. 

mravali avtori moiazrebs, rom adreul asakSi 
gamovlenili antisocialuri qceva, xSirad seriozul 
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danaSaulSi SeiZleba gadaizardos ufro did asakSi. 
gamoyofen Semdeg individualur risk faqtorebs, 
ramac arasrulwlovans SeiZleba ubiZgos danaSaulis 
Cadenisaken 

•  adreul asakSi gamovlenili antisocialuri qceva
•  emociuroba da TviTregulaciis unarebis naklebo-

ba
•  kognituri ganviTarebis dabali done
•  biologiuri faqtori

adreul asakSi gamovlenili antisocialuri qceva - 
adreul asakSi gamovlenili antisocialuri qceva 
xSirad wlebTan erTad uaresdeba da samomavlo 
deliqventobis ganmsazRvreli SeiZleba iyos. amgvari 
qceva xSirad sakuTar TavSi moiazrebs: sxvadasxva tipis 
opoziciur wesebis darRvevebs, agresias, qurdobas, 
Cxubs, vandalizms da a.S.  

erT-erTi kvlevis Tanaxmad, sabavSvo fizikuri agresiis 
gamovlena dakavSirebulia mogvianebiT vandalizmsa da 
sxva  antisocialuri qcevis CamoyalibebasTan. samagie-
rod iseTi prosocialuri qceva, rogoric aris, 
daxmareba, gaziareba, TanamSromloba da sxva, 
warmoadgens Zlier damcav faqtors, gansakuTrebiT 
maT SemTxvevaSi, visac aqvs danaSaulis Cadenis risk-
faqtorebi.

emociuri faqtorebi - miuxedavad  imisa, rom adreuli 
antisocialuri qceva xSirad samomavlo deliqventobis 
ganmsazRvrelia, sxva individualuri faqtorebi aseve 
SeiZleba moviazroT rogorc prognozis saSualeba 
antisocialuri qcevis ganviTarebisaTvis.

R. Loeber & D.P. Farrington, 2001

Haapasalo & Tremblay, 1994; Tremblay et al., 1994. 
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magaliTad, 3 wlis asakis bavSvs SeuZlia mTeli rigi 
emociebis gamovlena: brazi, siamaye, sircxvili, danaSa-
uli da a.S. mSoblebi, maswavleblebi da Tanatolebic 
ki did gavlenas axdenen bavSvebis socializaciaze 
(emociebis gamoxatva da negatiuri emociebis konstruq-
ciulad marTva). 

is Tu rogor gamoxataven bavSvebi sakuTar emociebs, 
gansakuTrebiT ki brazs, SeiZleba gaxdes deliqvento-
bis xelSemwyobi an xelisSemSleli mizezi. bavSvebi, 
romlebsac aqvT maRali emociuri aRgznebadoba 
da emociuri aRgznebadobis daTrgunvis dabali 
maCvenebeli, ufro xSirad axorcieleben deliqventur 
qcevas. magaliTad, kvlevebis Tanaxmad, biWebi, 
romlebsac axasiaTebs impulsuri qceva da naklebi 
SfoTva, ufro xSirad axorcieleben deliqventur qce-
vas.  

kognituri ganviTareba - mkvlevarTa jgufebi kognitur 
ganviTarebaSi moiazreben metyvelebis ganviTarebas, 
socialuri normebis pativiscemas, akademiur miRwevebs 
da neirofsiqologiur funqcionirebas.  

emociuri da kognituri ganviTareba gansazRvravs 
bavSvis unarsa da SesaZleblobas rom akontrolos 
qceva. mtkicebuleba gvaCvenebs, rom es faqtorebi 
mniSvnelovan rols TamaSoben adreuli danaSaulis 
ganviTarebaSi da gavlena aqvT socialuri wesebis 
daswavlaze. kvlevebis mixedviT, kognituri ganviTare-
bis dabali doniTa da adreul asakSi gamovlenili 
qceviTi problemebiT, aixsneba kavSiri mwir akademiur 
miRwevebTan da deliqventobasTan. mravali kvleva 
gviCvenebs, rom damnaSaveTa zogadi IQ-s done da 
akademiuri moswreba bevrad ufro dabalia vidre 
aradamnaSave populaciis.  

Farrington, 1998
Fergusson and Horwood, 1995; Maguin and Loeber, 1996  
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dabadebisas msubuqi neirofsiqologiuri darRvevebi, 
SesaZloa ufro seriozul problemebSi gadaizardos 
da didi gavlena iqonios bavSvis temperamentze. 
neirofsiqologiuri darRvevebma SeiZleba iseT 
sferoebis kontrolze  moaxdinos gavlena, rogoric 
aris - metyveleba, agresia, opoziciuri qceva, yuradReba 
da hiperaqtivoba. amgvarma kogniturma darRvevebma 
SeiZleba gamoiwvios socialuri kogniciis procesebis 
gauareseba - magaliTad Sesabamisi socialuri  normebis 
daswavlis sirTuleebi (ufrosebis miTiTebebi, Tanato-
lebTan urTierTobis wesebi da a.S). 

hiperaqtivobis kvlevebi gviCvenebs, rom mousvenari 
da Zalian celqi bavSvebi ufro xSirad axorcieleben 
mogvianebiT deliqventur qcevas. 

biologiuri  faqtorebi - individualur  risk-faqto-
rebSi aseve SegviZlia vaxsenoT biologiuri faqtorebis 
gavlenac. 

mniSvnelovania  neirotransmiterebis  („bioqimiuri me-
senjerebi“) roli, romlebic signalebs awodeben tvins. 
isini neironebidan (specializirebuli nervuli ujredi, 
romlis funqciaa miiRos, gadaamuSaos da/an gadasces 
informacia sxva ujredebs sxeulis SigniT) sinapsebis 
(or neirons Soris arsebuli naprali) meSveobiT 
aRwevs meore neironamde. neironebi, romlebic erTi 
tipis neirotransmiterebisadmi arian mgrZnobiareni, 
jgufdebian da tvinis erTi nawilidan meorisken 
mimaval gzas/biliks qmnian. neirotransmiterebs Soris 
mniSvnelovania serotonini da igi xSirad dakavSirebu-
lia impulsuri qcevis ganxorcielebasTan  yvela neiro-
ni, romelic serotonins gamoimuSavebs, tvinis ReroSia 
moTavsebuli. 

Moffitt, 1993
Farrington, Loeber, & Van Kammen, 1990; Lynam, 1997
Goldman, Lappalainen, and Ozaki, 1996

5

6

7

6

5

7



127

miCneulia, rom serotonini mniSvnelovnad moqmedebs 
adamianis qcevaze, gansakuTrebiT ki informaciis 
gadamuSavebis gzebze. serotonini qcevas, guneba-
ganwyobilebasa da azrovnebis procesebs aregulirebs. 
misi ukiduresad dabali done nakleb SekavebasTan da 
arastabilurobasTan, impulsurobasTan da situaciebze 
moWarbebul reaqciebTan asocirdeba. Tumca ar 
aris aucilebeli, rom aseTi qceva ganxorcieldes 
serotoninis dabali donis arsebobisas. Tavis 
tvinis sxva nervuli gzebi an sxva fsiqologiuri 
Tu socialuri gavlenebi SeiZleba efeqturad 
akompensirebdnen serotoninis aqtivobis dabal dones. 
aqedan gamomdinare, serotoninis deficiti uSualod 
ki ar iwvevs problemur qcevas, aramed adamians ufro 
mowyvlads xdis mis mimarT. 

aseve kvlevebi aCvenebs, rom deliqventuri qcevis mqone 
adamianebTan xSirad fiqsirdeba dabali guliscema da 
kanis dabali mgrZnobeloba, Tumca es ar niSnavs rom 
ase aris yvela damnaSavis SemTxvevaSi an yvela adamiani,  
visac dabali guliscemis sixSire aqvs deliqventobisken 
aris midrekili. 

hormonaluri kuTxiT, deliqventobasTan xSirad 
ukavSireben testosteronis maRal dones.  testoste-
roni ZiriTadi mamakacuri hormonia (romelic aseve 
gvxvdeba qalebSic) da misi umniSvnelovanesi rolia 
sqesobrivi momwifebis procesis warmarTva  biWebSi/
mamakacebSi. 

iTvleba, rom sisxlSi testosteronis raodenoba zegav-
lenas axdens ganwyobaze, mas ukavSireben momatebul  
agresiulobas da sarisko qcevebs gadawyvetilebis 
miRebis procesSi. 

Raine, 1993
Rowe, 2002 
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kvlevebis nawili erTmaneTTan akavSirebs testoste-
ronis maRal dones da deliqventobas, asocialur qce-
vas, alkoholizms da sxva, Tumca es kavSiri saTanadod 
ar aris ganmtkicebuli, vinaidan arseboben TiTqmis 
imave raodenobis kvlevebi,  romlebic am Tvalsazriss 
ar eTanxmebian. miuxedavad gansxvavebuli azrebisa, 
testosteronis done SeiZleba iyos arasrulwlovanTa 
deliqventobis gamomwvevi erT-erTi da ara erTaderTi 
faqtori. 

saboloo jamSi, SesaZloa arsebobdes fiziologiur 
doneze garkveuli saxis winaswari ganwyobebi, rac 
garkveul wilad xels uwyobs danaSaulis ganviTarebas, 
Tumca ver vityviT rom es yovelTvis asea.

2. ojaxis risk-faqtorebi 

ojaxis risk-faqtorebi - ojaxSi arsebul sxvadasxva 
problemebs didi gavlenis moxdena SeuZlia bavSvze 
da mis gadawyvetilebebze. mSoblebis erTmaneTTan 
urTierTobis tipi da xarisxi xSirad bavSvis bedis 
ganmsazRvrelia.  magaliTad,  ojaxSi  Rirsebis Semlax-
velma mopyrobam SesaZloa mravali uaryofiTi gavlena 
iqonios bavSvze. 

mravali bavSvisTvis Zlier risk-faqtors warmoadgens 
mSoblebis mxridan uyuradReboba - araefeqturi 
aRzrdis praqtika, ojaxSi areuloba da bavSvis mimarT 
uxeSi mopyroba, Zaladoba, Zlier kavSirSia momavalSi 
danaSaulis CadenasTan. 

bavSvis deliqventobaze xSirad moqmedebs ojaxis 
zoma (magaliTad Zalian didi ojaxebi) da mSoblebis 
antisocialuri warsuli. bavSvis xasiaTis sirTuleebi 
da qcevis problemebi aseve dakavSirebulia aRzrdis 
stilTan, romelsac iyenebs mSobeli. mravali kvleva 
adasturebs, rom bavSvis kriminaluri qmedebis 



129

gamomwvevi xSirad aris iseTi faqtorebi, rogoric aris: 
ojaxSi Zaladoba, ganqorwineba, mSoblebis fsiqikuri 
problemebi, ojaxis wevrebis antisocialuri qcevebi, 
ojaxis struqtura da zoma. 
   
ojaxis risk-faqtorebidan gamoiyofa: 

  •   mSoblebis aRzrdis stili 
  •   araRirseuli mopyroba ojaxSi
  •   ojaxSi Zaladoba 
  •   ganqorwineba
  •   mSoblis fsiqologiuri problemebi 
  •   ojaxSi arsebuli antisocialuri qcevebi 
  •   arasrulwlovani mSobeli 

araefeqturi aRzrdis stili erTerTi yvelaze Zlieri 
ganmsazRvrelia, rom bavSvma SeiZleba Caidinos antiso-
cialuri qceva. problemuri qcevis mqone bavSvebis 
ojaxebSi 8 - jer ufro xSiria konfliqtebi, naklebia 
pozitiuri urTierToba da bavSvis waxaliseba uaryofi-
Ti  qcevisaken,  im ojaxebTan SedarebiT, sadac ar fiq-
sirdeba bavSvis qceviTi problema.

gamoyofen 3 mizezs, ris gamoc aRzrdis stili xSirad 
warmoqmnis problemur qcevas  

1)   xSiri  da  Zlieri konfliqtebi mSobelsa da Svils 
Soris 

2)   mSoblis mxridan uyuradReboba da 
3)    pozitiuri CarTulobis nakleboba (mag, Tu mSobeli 

arasdros aqebs Svils)  
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Hawkins et al., 1998
Gardner, 1987
Wasserman et al., 1996
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pitsburgSi Catarebuli axalgazrdaTa kvlevis Sedegad, 
gamoikveTa rom 7-13 wlamde asakis biWebSi imatebs 
deliqventobis riski, maSin rodesac mSoblebi xSirad 
sjian maT da nakleb yuradRebas uTmoben.  

uxeSi mopyroba - bavSvTa mimarT uxeSi mopyroba da 
Zaladoba yovelTvis negatiurad aisaxeba bavSvze. ra 
Tqma unda, yvela Zaladobis msxverpli bavSvi ar xdeba 
mogvianebiT damnaSave, Tumca axalgazrda damnaSaveebis 
didi nawili Zaladobis an ugulebelyofis msxverpli 
yofila. 

ojaxSi Zaladoba - msoflioSi yovelwliurad miliono-
biT bavSvi xdeba fizikuri da verbaluri Zaladobis 
mowme ojaxSi.  umetesoba SemTxvevebisa, im ojaxebSi sa-
dac qalebs scemen da Seuracyofas ayeneben, aseve Zala-
doben bavSvebzec. 

Zaladobis msxverpli deda xSirad emociurad ver 
uzrunvelyofs Svils, rac bavSvSi sxvadasxva saxis 
problemebs iwvevs. dedis aramdgradi emociuri mdgoma-
reoba da Zaladobrivi moqmedebebi ojaxSi did risk 
faqtors warmoadgens, rom bavSvs Camouyalibdes 
narkotikul, alkoholur nivTierebze damokidebule-
bis problemebi da kriminaluri qceva.   

ganqorwineba, mSoblis gardacvaleba  -  bavSvebi yovel-
Tvis mtkivneulad aRiqvamen ganqorwinebis Temas. 
kvlevebi aCvenebs, rom ganqorwinebul ojaxebSi mcxov-
reb 10 wlamde asakis biWebs ufro meti qceviTi 
problema aReniSnebaT (agresiuli, antisocialuri da 
miuRebeli qcevebi) vidre im biWebs visi mSoblebic 
erTad cxovroben. 
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Widom, 1989
Jaffe, Wolfe, and Wilson, 1990
McKibben, De Vos, and Newberger, 1989
Zuckerman et al., 1995
Hetherington, 1989
Hirschi, 1969
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bavSvis antisocialuri qcevis ganviTarebaze aseve didi 
gavlena SeiZleba iqonios mSoblis gardacvalebam da sxva 
negatiurma cxovrebiseulma movlenebma - ganqorwinebis 
Semdeg ojaxis Semosavlis klebam, mSoblebis xelaxla 
daojaxebam, ojaxebs Soris konfliqtma da a.S

mSoblis fsiqologiuri problemebi an maTi antisocia-
luri qceva - ubiZgebs maT Svilebs kriminaluri da 
antisocialuri qcevisaken. mSoblebi romlebic arian 
sxvadasxva nivTierebis momxmareblebi an aqvT depresia, 
ver axerxeben Svils gauwion saWiro zrunva - xSirad 
toveben maT uyuradRebod, ver axerxeben Tanmimdevrul 
da uwyvet zrunvas bavSvze. 

ojaxis struqtura, misi wevrebis raodenoba da warsuli  
- aseve  did rols TamaSobs bavSvis mier antisocialu-
ri qcevis ganviTarebaSi. mag, ojaxis ekonomikuri 
sirTuleebi, sacxovrebeli adgilis xSiri Secvla, 
bavSvebis datoveba zedamxedvelobis gareSe, rTuli da 
mZime samuSao grafikidan gamomdinare xSirad bavSvis 
mimarT gamoCenili uyuradReboba warmoadgens risk-
faqtorebs. 

kriminaluri da antisocialuri qcevis erT-erT did 
risk-faqtorad SegviZlia ganvixiloT  deliqventuri 
qcevis bavSvebTan/mozardebTan urTierToba. Zalian 
xSirad bavSvebi an mozardebi, romlebic axorcieleben 
antisocialur qcevas amas akeTeben jgufurad, an 
TanatolebTan erTad. ismis kiTxva - erTmaneTs 
pouloben msgavsi qcevebis mqone bavSvebi Tu es 
ubralod zegavlenis bralia, romelsac isini xSirad 
axdnen erTmaneTze? mkvlevarTa jgufi amtkicebs, rom 
es yvelaferi Tanatolebs Soris zegavleniT aixsneba. 

Lahey et al., 1988
McKibben, De Vos, and Newberger, 1989
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aiovas  arasrulwlovani  damnaSaveebis Seswavlis maga-
liTze, Cans rom umetesoba maTgani deliqventuri 
qcevis mqone Tanatolebis zegavlenas ganicdida.  saqme 
kidev ufro rTuldeba, rodesac bavSvi an mozardi 
raime saxis dajgufebaSia gawevrianebuli. aseT dros 
mozards Zlieri mikuTvnebulobis gancda uCndeba 
da xSirad yvelafris fasad cdilobs daicvas Tavisi 
jgufi. 

3. sazogadoebis roli risk-faqtorebis ganviTarebaSi

individualuri da ojaxis risk-faqtorebis garda, aseve 
Zalian mniSvnelovania sazogadoebis rolis gansazRvra 
risk-faqtorebis ganviTarebaSi. 

bavSvebi, romlebic xSirad uyureben sxvadasxva 
Zaladobriv  qmedebebs  maT  mikro  sociumSi - ojaxSi,
samezobloSi, xSirad erTvebian sxvadasxva dajgufebeb-
Si, axorcieleben antisocialur qcevas da uCndebaT 
midrekileba deliqventobisaken. 

aseve xSirad, rodesac siRaribe aris koncentrirebuli 
sazogadoebis/qalaqis erT konkretul nawilSi, moqala-
qeebs naklebad aqvT motivacia rom Caerion da ecadon 
moagvaron bavSvTa antisocialuri qcevebi. es erTgvarad 
xdeba mizezi, rom konkretul samezobloebSi xSirad 
Zaladobis done izrdeba.  

xSirad zrdasruli adamianebi aswavlian bavSvebs 
antisocialur qcevas da maT erTgvar dajgufebebSi 
iTreven sargeblis miRebis mizniT. bavSvebi, romlebic 
xSirad uyureben maT garSemo mcxovreb kriminalebs, 
didi albaTobiT gaimeoreben dakvirvebiT naswavl 
antisocialur qcevas. 

21
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Simons et al., 1999
Elliott et al., 1999
Sampson, Raudenbush, and Earls, 1997
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Tanatolebis mier bavSvis gariyva - antisocialuri 
qcevis ganviTarebis maRal risk-faqtors warmoadgens 
aseve Tanatolebis mier bavSvis gariyva. kvlevebis 
mixedviT, is bavSvebi romlebsac Tanatolebi Cagravdnen 
da gariyuli yavdaT, mogvianebiT gamoirCeodnen maRali 
agresiis doniT.

skola did rols TamaSobs bavSvisa da mozardis 
cxovrebaSi. xSirad problemuri qceva aReniSnebaT 
im bavSvebs, visac uWirT urTierToba TanatolebTan, 
maswavleblebTan da Sesabamisad aqvT arasakmarisi 
motivacia  rom  hqondeT garkveuli miRwevebi. mniSvne-
lovania arsebuli garemo - Zaladobis mimRebloba, 
waxaliseba an Zaladobaze reagirebis arqona; sxvadasxva 
niSniT diskriminacia, bulingi da sxva iTvleba bavSvTa 
kriminalizaciis xelSemwyob faqtorebad. 

diagrama - deliqventuri qcevis mizez-Sedegobrivi 
kavSirebi 

24
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  Coie et al.
  J.D. Coie and S. Miller-Johnson, 2001
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Sejameba: 

•   yvela  risk-faqtori  romelic ganvixileT, saWiro
intervenciis Sedegad SeiZleba Seicvalos. sazoga-
doebis doneze, saWiroa gaviazroT is dabrkolebebi, 
romlebic  bavSvebis  normalur socializacias uS-
lis xels da mogvianebiT maT antisocialuri da 
kriminaluri qmedebebisken ubiZgebs. 

•  individualur  doneze  saWiroa  adreul  asakSive 
vaswavloT bavSvs impulsuri qcevis marTva. amisTvis 
saukeTeso periodad adreuli bavSvoba „sensitiuri 
periodi“ miiCneva. ra Tqma unda mogvianebiT ganxor-
cielebul intervencias am mizniT aseve aqvs didi 
efeqti. Tumca problemuri qcevisTvis yuradRebis 
miqceva adreul etapze jobia. 

•  ojaxuri risk-faqtorebis Sesamcirebeli interven-
ciebi aseve arsebobs - es aris saxelmwifos mxridan 
ojaxis gaZlierebis programebi, romlebis Sesaxebac 

SemTxvevis ganxilva,  diskusia  -  multi faqto-
rebiT  gamowveuli antisocialuri qceva:   n.k -
14 wlis, gaxda yaCaRobis msxverpli.  mas axasia-
Tebs saxlidan gaparva-gaqceva, agresiuli qce-
va ojaxis wevrebis mimarT, skolis gacdena, 
maTxovroba,   deliqventuri  qcevis mqone  bav-
SvebTan megobroba.
 
aris bulingis msxverpli skolaSi. aris naTesa-
obiT (deida) mindobiT aRzrdaSi ganTavsebuli. 

deda seqs-muSaki, alkoholis momxmarebeli, na- 
samarTlevi qurdobaze; mama ucnobia. 
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xSirad ojaxebma arc ician. aseve iseTi servisebi 
romlebic ojaxur intervenciebs da konsultirebas 
uzrunvelyofen. 

teri mofitis danaSaulis ganviTarebis Teoria

teri mofiti amerikeli fsiqologia, romelic mravali 
welia Seiswavlis antisocialur qcevas da danaSaulis 
ganviTarebis Teorias gvTavazobs.  mis mier Catarebuli 
kvlevebis Sedegad, avtori aRniSnavs, rom damnaSaveTa 
umetesoba aris Tineijeri. maTgan mxolod mcire nawili 
agrZelebs cxovrebis manZilze kriminalur qmedebebs. 

diagrama a. 

aSS-s gamoZiebis federaluri biuros (FBI) asakis mixed-
viT (100 000 mosaxleze) dapatimrebebis 1980 wlis 
maCveneblebi da Cadenili danaSaulebis indeqsi.
 

indeqsi moicavs mkvelelobas, gaupatiureba Zalis gamoyenebiT, yaCaRoba, 
qurdoba, avtomobilis gataceba. („kriminaluri karieris kvleva: misi faseu-
loba kriminologiisTvis“ - a. blumSteini,  j. koeni,  d.p. faringtoni, 1988 

w.). 

0

0

1000

2000

3000

4000

5000

5 10 15 20 25

asaki

30 35 40 45 50

d
ap

at
im

r
eb

is
 i

nd
eq

si
 1

00
 0

00
 m

o
sa

xl
ez

e



136

diagrama gvaCvenebs, rom damnaSaveTa umravlesoba 
mozardebi arian, ufro zustad 15-20 wlis individebi. 
20 wlis asakis zeviT damnaSaveTa cifri swraf klebas 
iwyebs, 25 wlis asakSi 60%-iT mcirdeba, xolo 28 wlis-
Tvis ki 85% wyvets danaSaulebriv qmedebebs. 

mofitis „ormagi taqsonomiis Teoriis“ Tanaxmad, 
damnaSaveTa ori Tvisobrivad gansxvavebuli jgufi 
arsebobs:

  •   „mozardobis asakiT SezRuduli damnaSave“ 

  •   „cxovrebiseuli damnaSave“ 

amgvari definiciiT avtori ganasxvavebs droebiT 
da mudmiv antisocialur qcevas. „cxovrebiseul  
damnaSaves“  axasiaTebs antisocialuri qcevis cxovrebis 
manZilze ganmeoreba,  romelic xSirad adreul asakSi 
iwyeba da mTeli cxovreba grZeldeba. magaliTad, 

√  4 wlis  asakSi - dartyma, kbena

√  10 wlis asakSi - maRaziidan moparva, skolis gacdena

√  16 wlis asakSi - narkotikis gayidva, manqanis moparva

√  22 wlis asakSi - qurdoba, gaupatiureba 

√  30 wlis asakSi - TaRliToba, Zaladoba da a.S. 

maTi  danaSaulebrivi  qmedebebi  mravalricxovani  da
mravalgvaria. mofitis Teoriis Tanaxmad, „cxovrebise-
uli damnaSaveebi“ adreul asakSi avlenen erTgvar  
mowyvladobas   neirofsiqologiuri  problemebis  mi-
marT. Sedegad, bavSvis individualuri neirofsiqolo-
giuri problemebiT da garda amisa, sxvadasxva garemo 
faqtorebis zemoqmedebiT, vRebulobT antisocialuri 
qcevis mqone zrdasrul adamians.
 
„mozardobis asakiT SezRuduli damnaSaveebisaTvis“ 
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kriminaluri an antisocialuri qcevebis arseboba 
warsulSi ar aris damaxasiaTebeli, da aseve naklebad 
savaraudoa, rom isini amgvar qmedebas momavalSic 
gaagrZeleben. gvian (mozardobaSi) dawyebuli antisoci- 
aluri qceva, rogorc wesi droSi xanmoklea da 
SezRudulia mozardobis asakiT. 

mudmiv fsiqologiur problemebs mivyavarT cud TviT-
regulaciasTan da kriminalur qcevasTan.  tyuili, Cxu-
bi, moparva da arakeTilsindisiereba, bavSvobaSi gan-
cdili Zaladoba da ugulebelyofa, damokidebulebas-
Tan dakavSirebuli problemebi, umuSevroba, valebi, 
Tavdasxmis msxverploba, araefeqturi urTierTobebi 
- kriminaluri qcevis gamomwvevi mizezebi cxovrebis 
sxvadasxva etapebze sxvadasxva formiT vlindeba. 
 
„mozardobis asakiT SezRuduli damnaSaveebi“ -  Tanamed-
rove  sazogadoebaSi  biologiuri mowifuloba xSirad 
win  uswrebs fsiqikur mowifulobas. Sedegad, Tineije-
rebs ramdenime wlis ganmavlobaSi didi Tavsatexi aqvT.  

mozardebs xSirad uSlian iseTi aqtivobebs, rasac 
zrdasrulebi akeTeben - seqsualuri kavSiri, alkoholis 
moxmareba, muSaoba da a.S. maT mudmivad karnaxoben 
Tu rogor moiqcnen, ganicdian damoukideblobis 
naklebobas - mag. finansuri damoukidebloba. amitom, 
mozardma SeiZleba mibaZos Camoyalibebul kriminalebs, 
radgan erTi SexedviT isini Tavisuflebi Canan, Tavad 
qmnian sakuTar kanonebs, aqvT fuli, manqanebi, ar 
dadian skolaSi da a.S. antisocialuri qcevis Sedegad 
miRebuli statusi, popularoba da aRiareba bevri 
mozardisTvis mimzidvelia.  

mTavari gansxvaveba cxovrebiseul damnaSavesa da 
mozardobis asakiT SezRudul damnaSaves Soris, aris 
is, rom rodesac icvleba konteqsti, antisocialuri 
qcevac wydeba. 
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teri mofiti Tavis TeoriaSi xazs usvams termins 
„mowifulobis RriWo“ - gansvla biologiur da 
socialur mowifulobas Soris. sxvadasxva individis 
biologiuri mowifuloba xSirad SedarebiT adreul 
asakSi dgeba, maSin rodesac mas jer kidev ar aqvs 
ufleba isargeblos zrdasrulis statusisTvis 
damaxasiaTebeli upiratesobebiT. aseT dros, deliqven-
turi qceva mozards aZlevs saSualebas moipovos 
egreT wodebuli mowifulobis statusi, (xSirad 
im Tanatolebis mibaZviT, vinc swored ase moiqca). 
Sesabamisad, asakis matebasTan erTad „mozardi 
damnaSaveebi“ sul ufro cildebian deliqventur 
qcevas, isini ganicdian progress, iReben maTTvis 
ufro sasurvel, zrdasrul rolebs da deliqventuri 
qcevis motivaciac qreba, radgan misgan miRebuli 
sargebeli aRar aris iseTi momxibvleli, rogorc sxva 
alternatiuli qcevebi. (mag, universitetSi Cabareba, 
samsaxuris dawyeba da a.S). 

diagrama b. 

antisocialuri qcevis taqsonomia

 

cxovrebis manZilze antisocialuri qcevis prevalentobis cvlilebebis 
ilustracia. mrudi asaxavs danaSauls asakis mixedviT. isari miuTiTebs 
antisocialuri qcevis ganxorcielebis xangrZlivobas. 
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mozardobis asakiT SezRuduli danaSaulebrivi qceva 
aris adapturi reaqcia Tanamedrove Tineijerebis 
socialuri konteqstis mimarT, da ara sxvadasxva risk-
faqtorebis (fsiqologiuri, socialuri) gavlenis 
Sedegi. e.i. mozardi damnaSaveebi, mxolod maSin erTve-
bian antisocialur qcevebSi, rodesac amgvari qcevisgan 
miRebuli sargebeli Zalian momxibvlelad eCvenebaT da 
amasTanave, gaaCniaT unari uari Tqvan amgvar qcevaze, 
Tuki misi alternativa maTTvis ufro sasargeblod 
iqneba aRqmuli. 

axalgazrdebisa da danaSaulis mizezebis gageba Zalian 
rTulia. “Cveni mosazrebaa, rom bavSvebi arian bavSvebi, 
miuxedavad konteqstisa romlebSic isini aRmoCndnen. 
Tuki bavSvi eWvmitanilia danaSaulis CadenaSi, es mas 
ar aqcevs zrdasrul adamianad“.  

26

26

  Owen-Kostelnik, Reppucci, and Meyer 2006 
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Tavi 10

msjeloba da gadawyvetilebis miReba

mozardebis mier gadawyvetilebis miRebis gageba sakmaod 
kompleqsuri da mravali faqtoriT ganpirobebuli 
fenomenia. gadawyvetilebis miRebaze udides gavlenas 
axdens - bavSvis/mozardis unari kargad gansazRvros 
SesaZlo riskebi da Sedegebi, dainaxos konkretuli 
gadawyvetilebis upiratesobebi an minusebi, aseve  did 
rols TamaSobs socialuri da emociuri konteqsti, 
romelSic  bavSvs uwevs gadawyvetilebis miReba. 

xSirad  emociuri aRgznebisa da mRelvarebis miqsi ze-
moqmedebs sxvadasxva saxis gadawyvetilebaze. mozardebi  
„im  momentSi“  afaseben  socialur  molodinebs. aseve 
xSirad SiSi aris ganmapirobebeli mizezi. 

samyaros  gaazrebis  unari  gansazRvravs  mozardis / bav-
Svis msjelobisa da gadawyvetilebis miRebis process. 

simboluri reprezentacia - es aris unari simbolurad 
(gonebaSi) warmoidgino is, rasac fizikurad ver xedav. 
Tanamedrove kognituri fsiqologiaSi miiCneva, rom 
es unari bavSvs Zalian patara (6-12 Tvis) asakidan 
uviTardeba. 

gonebis Teoria - es aris unari, aRiqva sakuTari Tavisa 
da sxva adamianebis fsiqikuri mdgomareobebi - maTi 
rwmenebi, interesebi, survilebi, emociebi, codna da 
sxva. aRqmasTan erTad, gaacnobiero rom sxvebs SeiZleba 
gansxvavebuli  Sexedulebebi,  rwmenebi,  survilebi da
interesebi hqondeT. es aris unari aRiqva sxvisi gancde-
bi da Sesabamisad gansazRvro misi emociuri mdgomare-
oba. gonebis Teoria moiazrebs kognitur da emociur 
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ganviTarebas, rac TavisTavad warmoadgens mniSvnelovan 
faqtors, rom bavSvma SeZlos adaptacia sociumTan 
da garemosTan. gonebis Teoria viTardeba adreul 
bavSvobaSi, 3 wlis asakidan. 

adamiani TviTdakvirvebis/TviTCaRrmavebis (introspeq-
ciis) saSualebiT akvirdeba da grZnobs sakuTar 
fsiqikas. mas sxvis fsiqikaze ara aqvs pirdapiri wvdomis 
saSualeba,  Tumca, socializaciis procesSi is uSvebs, 
rom sxva adamianebic  met-naklebad imave fsiqikuri 
kanonebiT moqmedeben, rogorc TviTon. adaptaciisTvis 
adamians esaWiroeba da Sesabamisad gamoimuSavebs sxvisi 
gonebis ,,wvdomis” SesaZleblobas. 

sxvisi ganzraxvebis gagebis unars bavSvebi dabadebidan 
ar amJRavneben. erTi wlis asakSi bavSvebs SeuZliaT 
fsiqikuri  samyaros aRqma, ori wlidan ki maT uviTar-
debaT unari, rac aZlevT sxvisi fsiqikuri mdgomareobis 
warmodgenis saSualebas. 

bavSvi ara marto aRiqvams sxvis qcevas, aramed SeuZlia 
am qcevidan garkveuli azrisa da daskvnebis gamotana. 
sxva  adamianebis  Sinagani  mdgomareobis gansazRvra es
xdeba socializaciis  procesSi erTiani wvdomis gazia-
rebuli yuradRebis, metyvelebis, sxvisi emociebisa 
da qmedebebis gagebis, gaazrebis Sedegad. ,,gonebis 
Teoriis“ ganviTareba exmareba adamians sazogadoebaSi 
adaptirdes. 

fsiqikuri  problemebis  SemTxvevaSi, iseTi mdgomareo-
bebis dros, rogoricaa autisturi speqtris aSlilobe-
bi, Sizofrenia, yuradRebis deficiti, qcevis aSlilobe-
bi da ase Semdeg - vxvdebiT „gonebis Teoriis“ ganuviTa-
reblobas an Zlier deficits.   

Goldman, 2012 
gagoSiZe. T. 2007
Kormakmaz, 2011; BARON-COHEN, 1985
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gonebis Teoriis adreuli ganviTareba  mniSvnelovania,
rogorc bavSvis adaptaciisTvis, aseve sazogadoebisaT-
vis, radgan is gulisxmobs metad tolerantuli,  Ria da 
TanamSromlobaze orientirebuli sociumis arsebobas.

ra faqtorebiT SeiZleba iyos ganpirobebuli mozardis 
mier miRebuli gadawyvetileba?  

xSirad erTerTi mizezi socialuri kompetenciis 
amaRlebaa - aRiarebis Zieba an Tanatolebisgan mowonebis 
damsaxureba. am mizeziT xSirad isini ufro met sarisko 
qcevas axorcieleben vidre zrdasruli adamianebi - 
alkoholis da narkotikis moxmareba, sarisko daucveli 
seqsualuri kavSirebi, gaufrTxilebeli manqanis marTva 
da a.S. aseve xSiria, garTobis mizniT ganxorcielebuli 
sarisko da antisocialuri qcevebi. 

erT-erTi kvlevis Tanaxmad, mozardebi naklebad 
axorcieleben sarisko qcevebs, rodesac isini martoni 
arian. gamokiTxvaSi monawile Tineijerma mkvlevarebs  
Semdegi fraza uTxra: „Tu CemTvis marto var da iseT 
adgilas, sadac aravis vicnob, maSin iq amas ar gavakeTeb. 
ase saxaliso ar aris“.  am kvlevis Tanaxmad, TineijerTa 
umetesoba did dros atarebs TanatolebTan erTad, 
xolo maTi megobrebi did gavlenas axdnen sarisko 
qcevebis Sesaxeb miRebul gadawyvetilebebze - am asakSi 
xSirad cdiloben Tanatolebze STabeWdilebis moxdenas, 
maTi mowonebis damsaxurebas da gasaTvaliswinebelia 
samegobro garemos konteqsti, rodesac mozardis 
sarisko gadawyvetilebaze vsaubrobT. 

Steinberg, 2008
Dustin Albert, Jason Chein, and Laurence Steinberg, 2013
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bundovani kvalis Teoria 

bundovani kvalis Teorias, romelic ori ZiriTadi 
konceptisgan Sedgeba da gansazRvravs kognitur 
fenomens, ufro metad - mexsierebasa da msjelobis 
sferoebs. am Teoriis ori yvelaze  mniSnvelovani 
komponentia 
   
   –   Gist = ZiriTadi arsi, mniSvnelobis gagebis unari 
    –    Verbatim = zedapiruli  mniSvneloba, sityva-sityviT 
     gadmocema

informacia daSifrulia mexsierebaSi rogorc ZiriTadi 
arsi (gist), rac warmoadgens momxdaris subieqtur 
aRqmas da rogorc zedapiruli mniSvneloba (Verbatim) -  
sityva-sityviT gadmocemuli, is rac asaxavs obieqtur 
mocemulobas. 

magaliTad, 1914 wels iyo 40%-iani albaToba imisa, 
rom sastiki danaSaulis msxverpli gamxdariyaviT, 2014 
wels es maCvenebeli 4% - mde  davida.  am ambis mTavari 
arsi, dedaazri aris is, rom sastiki danaSaulis done 
Semcirda. Tumca ZiriTadi arsi SesaZloa gansxvavebuli 
iyos sxvadasxva adamianebisTvis, radgan rogorc ukve 
vaxseneT, is warmoadgens momxdaris subieqtur aRqmas 
- viRacisTvis arsi aris is, rom adamianebi icileben 
sasjels mZime danaSaulisTvis. 

mniSvnelovan gadawyvetilebebs adamianebi arsidan 
gamomdinare iReben. misi gageba xSirad ar aris martivi 
da cru mogonebebi xSirad azrovnebis maxes warmoadgens. 
mTavari azris gagebis unari eyrdnoba dagrovil 
gamocdilebas da  “swori” daskvnis gasakeTeblad speci-
fikuri codnaa saWiro.

arsze dafuZnebuli fiqri ixveweba ganviTarebasTan 
erTad. Sesabamisad, mozardebi ufro metad iyeneben 

Charles Brainerd da Valerie F. Reyna 
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zedapirul gadamuSavebis teqnikas vidre mozrdilebi.

gadawyvetilebis miReba mozardis mier 

mozardebs  aqvT  kognituri SesaZlebloba, rom Seafa-
son da awon-dawonon riskebi da gadawyvetilebebi. 
mozardebsa da zrdasrulebs, xSir SemTxvevaSi erTnai-
rad SeuZliaT azrovneba - anu kogniturad mozards 
aqvs SesaZlebloba sworad Seafasos, awon-dawonos da 
gansazRvros garkveuli sakiTxebi.  Tumca riskis gaweva 
ufro mozardebs axasiaTebT. amis mizezad SegviZlia 
miviCnioT mZafri SegrZnebebis Zieba,  emociuroba, 
impulsuroba da a.S. mozardebs sarisko qcevisaTvis 
jildo momxibvlelad eCvenebaT. anu maT gaaCniaT 
unari logikurad iazrovnon, Tumca amas ver akeTeben.

magaliTad, Tuki mozards da zrdasruls dausvamT 
SekiTxvas - „iTamaSebdiT Tu ara rusul ruletkas 1 
milionis sanacvlod?“ an „gasinjavdiT megobrebTan 
erTad axal narkotiks?“ - umetesad, gansxvavebul 
pasuxebs miiRebT, rac asakiT aris ganpirobebuli. 

Tuki mozards, romelic mkurnalobs simsivnes etyvian, 
rom alkoholi ar unda moixmaros, radgan aseT 
SemTxvevaSi mkurnaloba Sedegs ar gamoiRebs, SesaZloa 
airCios alkoholi - mozardi afasebs Sedegis dadebiT 
da uaryofiT mxareebs. mozardi gadawyvetilebas 
uyurebs rogorc maTematikur amocanas da am 
meTodiT gamoTvlis mas. magaliTad - megobrebTan 
erTad miRebuli siamovneba Tu mkurnaloba? romeli 
gadawonis? - megobrebTan erTad gaerToba, siamovnebas 
miiRebs. 

zrdasrulisTvis igive SekiTxvis dasmis SemTxvevaSi, 
pasuxi metwilad mkurnalobis upiratesobaa, vinaidan 
is azrovnebisas xelmZRvanelobs mTavari arsis gagebis 
unariT - zrdasruli afasebs mTavars „yvelaze 
mniSnelovania sicocxle, mTavari gadarCenaa“.
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Tavi 11

cru aRiareba

dakiTxvis strategia xSirad gansxvavdeba imisda 
mixedviT, Tu rogori politika arsebobs. politikur 
da kulturul ganwyobas SeuZlia gavlena moaxdinos 
dakiTxvis procesze („nulovani tolerantobis“  poli-
tika). aseve, xSirad politika ar aris mimarTuli 
ganasxvaos bavSvis ganviTarebis xarisxi. 

arasrulwlovanis  dakiTxvisas gansakuTrebulad mniS-
vnelovani samarTlebrivi sakiTxebia TviTbraldebisgan 
dacva da advokatis daswreba.

xSirad ismis kiTxva, unda hqondes Tu ara eWvmitanils 
dumilis ufleba.

dumilis uflebis mxardamWeri argumentebia:

  •   eWvmitanili daculia TviTbraldebisgan
  •   mcirdeba cru Cvenebis miRebis albaToba
  •   dumilis ufleba exmareba mowyvlad adamianebs
  •   gadaaqvs aqcenti aRiarebis mopovebisgan
  •   saxelmwifos  pasuxismgeblobaa  waradginos mtki-
       cebuleba

dumilis uflebis sawinaaRmdego argumentebia: 

  •   eWvmitanili unda daexmaros policias
  •   eWvmitanils ar unda SeeZlos „gamoZvres“ forma-

lobis gamo
  •   eWvmitanilebi romlebic arian Cumad, arian damna-
       Saveebi
  •   dumili aferxebs marTlmsajulebis aRsrulebas



146

  •   sakvanZo mtkicebuleba ar gagvaCnia
  •   xels uSlis gamoZiebas

dakiTxvisas xSirad vxelmZRvanelobT  winaswari gan-
wyobebiT da umetes SemTxvevaSi gvaqvs molodini, rom 
damnaSave ityvis tyuils. amgvari mza ganwyobebiT xel-
mZRvanelobam, SesaZloa migviyvanos cru aRiarebamde. 

ra upiratesoba aqvs aRiarebas? am kiTxvaze mravali 
pasuxi SeiZleba miviRoT: 

  •   gasamarTlebis maRali albaToba 
  •   naklebi samuSao da meti dro sxva danaSaulis ga-

moZiebisaTvis 
  •   dafasebulia  marTlmsajulebis  mier - aseT  Sem- 
       TxvevaSi SesaZloa sasjelis Semsubuqeba

arsebobs Tu ara realuri daSveba, rom yalbi (cru) 
aRiareba SeiZleba miviRoT? am kiTxvaze pasuxi qmnis 
zogad xedvas eWvmitanili bavSvis interviuirebis 
politikaze.

cru aRiarebis miReba 

  •   udanaSaulo  xalxis  dakiTxvis  dros, savaraudo 
eWvmitanilebi ar Rebuloben iuridiul rCevebs 
(radgan isini udanaSauloebi arian, SeiZleba 
Tvlidnen rom maT es ar sWirdebaT). 

  •   es  adamianebi,  xSirad  STagonebulebi arian rom 
Seqmnan cru narativi. 

  •   xSiria SemTxvevebisa, roca policia atyuebs aRia-
rebis Sesaxeb („Seni sityva Cemis sawinaaRmdegod“). 

amgvarad, cru aRiarebisgan Tavis acilebis saukeTeso 
saSualebaa „dumilis uflebis“ dacva.  

saidan viciT, rom cru aRiarebasTan gvaqvs saqme?  amis 
dasadgenad, ramdenime argumentia: 
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  •  viciT,  rom danaSauli ar momxdara (mag. gardaic-
      vala bunebrivi sikvdiliT);
  •  sxva  samxili  amtkicebs  mis  udanaSaulobas  (mag. 
      alibi/fizikuri mtkicebuleba); 
  •  daakaves namdvili damnaSave; 
  •  Catarda dnm-s analizi, romliTac damtkicda uda-
      naSauloba. 

faqtorebi romlebmac SesaZloa gavlena iqonion cru 
aRiarebaze

xSirad adamianebi akeTeben cru aRiarebas sxvadasxva 
faqtorebis gavleniT. amgvari faqtorebi SeiZleba iyos
fsiqologiuri, socialuri, situaciuri an kulturuli 
konteqstebiT gamowveuli. 

erTerTi mizezi, ris gamoc SeiZleba pirovnebisgan 
cru aRiareba miviRoT, aris individualuri winaswar 
ganwyoba. gansakuTrebiT mowyvladebi arian isini 
visac axasiaTebs damyolobis da sugestiurobis 
(Cagonebadobis) maRali done. aseve, mozardoba miiCneva 
erT-erT did risk-faqtorad, ris gamoc SeiZleba 
miiRoT cru aRiareba. garda amisa, mowyvlad jgufebs 
Seadgenen inteleqtualuri SezRudvis mqone pirebi, 
adamianebi romelTac aqvT fsiqikuri janmrTelobis 
problemebi da arian wamal-damokidebulebi. 

situaciuri faqtorebidan, romlebic gansakuTrebul 
gavlenas axdens cru aRiarebis mopovebaze, gamoiyofa 
- izolireba, wameba, Zaladoba, yalbi mtkicebulebis 
wardgena, Cagoneba (gamosavali/saxlSi waxval), wamal 
an alkohol damokidebulis SemTxvevaSi, aRiarebis 
sanacvlod nivTierebis miReba da a.S.

cru aRiarebis tipebi

cru aRiarebis ramdenime tips gamoyofen - nebayoflobiT 
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cru aRiareba, dayoliebiT miRebuli cru aRiareba da 
internalizebuli cru aRiareba.

nebayoflobiTi  cru aRiarebis mizezi mravalgvari Se-
iZleba iyos: 

• reputacia - individi amgvari gziT SeiZleba repu-
       taciis dacvas cdilobdes; 

• Tavis dasja - SesaZloa Tavs isjides, radgan sxva
       ramis gamo awuxebs braleulobis gancda; 
• realobisa  da  fantaziis  garCevis unaris nakle-

       boba - amgvari mdgomareoba  sxvadasxva fsiqikuri  
       daavadebis dros SeiZleba Segvxvdes; 
• namdvili damnaSavis dacva - dajgufebebis kultu-

       raSi sakuTar Tavze bralis aReba da amiT jgufis 
       sxva wevrebis dacva xSiria; 

dayoliebiT miRebuli cru aRiareba ramdenime zemoqme-
debis Sedegad SeiZleba miviRoT: 

• maRali  sugestiuroba  (Cagonebadoba)  an  damyo-
        loba. mag. pirs sTxoven aRiarebas, is SeiZleba da-
       emorCilos Txovnas; 

• stresuli  situaciidan gamosavali. mag. mozardi
       an  axalgazrda  eWvmitanili,  daxuruli  sivrcis 
        fobiis  mqone, nivTierebebze damokidebuli adami-
       ani (abstinenciis sindromi); 
• incentivi (daintereseba), xanmokle sargebeli ro-

        melsac  miiRebs  aRiarebis  SemTxvevaSi. mag. didi 
       xnis  gamouZinebel  adamians  (Zilis  deprivacia) 
       aRiarebis  SemTxvevaSi  miscemen  daZinebis SesaZ-
       leblobas. 

amgvari xerxiT miRebuli cru aRiarebebi xSirad „ukan 
miaqvT“.

internalizebuli aRiarebebis SemTxvevaSi, eWvmitanils 
aCveneben an eubnebian rom arsebobs samxili, romelic 
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miuTiTebs mis braleulobaze. eWvmitanilebi ijereben 
rom maT danaSauli Caidines da isini aRar endobian 
sakuTar mexsierebas - iqmneba cru mogoneba.

internalizebuli aRiarebis sailustracio fsiqolo-
giuri kvleva -„internalizeba“.  fsiqologiuri kvleva
universitetSi Catarda da masSi studentebi monawile-
obdnen. students hqonda instruqcia, rom upasuxos 
kompiuterSi dasmul SekiTxvas da swori pasuxis 
SemTxvevaSi saerTo yuTidan aiRos fuli da sakuTar 
yuTSi Cados; xolo araswori pasuxis SemTxvevaSi 
sakuTari yuTidan saerTo yuTSi gadados fuli. swori 
an araswori pasuxis SemTxvevaSi ekranze Sesabamisi 
niSani Cans. 

Sesvenebaze gasuli studentis pasuxebs specialuri 
programis gamoyenebiT cvlian. rodesac studenti 
ukan brundeba, uCveneben videos da eubnebian rom misi 
monacemebi arasworia, man fulis misaRebad moityua da 
amiT kvleva gaafuWa. aseve eubnebian rom xeli moaweros 
aRiarebas da Tu ar aRiarebs, dekanis kabinetSi gauSve-
ben. miRebuli iqna gasaocari Sedegi: studentTa 
100%-ma xeli moawera cru aRiarebas da maTgan 67%-ma 
daijera rom marTla moityua. 
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qcevaze dakvirveba da cru aRiareba 

bevrs sjera, rom aRiarebis mopoveba umTavresia da 
eWvmitanilze winaswar Camoyalibebuli ganwyobiT 
iwyeben dakiTxvas. mniSvnelovania imis gaazreba, rom ar 
gamoviyenoT iseTi meTodebi, romlebsac xSirad cru 
aRiarebamde mivyavarT.  

eWvmitanilis metyvelebis, qcevis manerasa da garegno-
basTan dakavSirebiT   sxvadasxva Sexedulebebi arsebobs:  

– „qcevis maneras didi yuradReba unda mieqces“
– „garegnulad rogor gamoiyureba adamiani Zali- 

         an mniSvnelovania“
– „mxedvelobiTi kontaqti mniSvnelovania“
– „naTqvami da eqspresia erTmaneTTan TanxvedraSia“

marTla SegviZlia Tu ara adamianis qcevaze dakvirvebiT 
vTqvaT ambobs Tu ara igi simarTles? gavrcelebuli 
azri - “me SemiZlia amovicno cru aRiareba”, xSirad 
arasworia.  amis sailustraciod gamodgeba qvemoT aR-
werili kvleva - “me SemiZlia amovicno cru aRiareba“: 
kolejis studentebis da policiis gamomZieblebis 
SedarebiTi kvleva, momzadebuli sol m. kasinis da 
sxvebis mier, 2005.  

kvlevis monawileebi:  61 fsiqologiis  studenti; 57 
federaluri biuros gamomZiebeli (10 -ze metwliani 
gamocdilebiT romelTac gavlili qondaT tyuilis 
gamovlenis specialuri wvrTna). 10 mamrobiTi sq. 
patimari, romelTac gadauxades da Caawerines 
video cru da namdvili aRiarebebiT (Tavdasxma, 
qurdoba, SeiaraRebuli yaCaRoba, manqanis moparva,  
gaufrTxilebeli avto moZraoba). 

universitetis studentebi da gamomZieblebi 
uyurebdnen da usmendnen sxvadasxva danaSaulebriv 
qmedebaSi aTi msjavrdebulis aRiarebas. cdis monawile 
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pirs  usvamdnen  Semdeg  SekiTxvas  “Tqveni azriT,  aris 
Tu ara es adamiani damnaSave im danaSaulSi, rac man 
aRiara,  Tu  is  aris  udanaSaulo  da  gamogonil  ambavs
gviyveba? aseve, afasebdnen cdis monawileTa darwmune-
bulobis xarisxs.   

Sedegebi: studentebi ufro zustad axerxebdnen 
gaerCiaT cru aRiareba, vidre gamomZieblebi. gansakuT-
rebulad  zusti iyo maTi pasuxebi,  rodesac aRiarebis
audio  versias ismendnen da ar uyurebdnen  videoCana-
wers. gamomZieblebi ufro meti TavdajerebiT gamoir-
Ceodnen. 

momdevno etapze cdis monawile pirebs uTxres, rom 
aRiarebaTa naxevari aris cru. Sedegad, gamomZieblebi 
naklebi sixSiriT acxadebdnen monawilis braleulo-
bas, Tumca maTi Tavdajerebuloba ar Secvlila. 

Sedegebs xSirad iyeneben imis sademonstraciod, rom 
Cven ar SegviZlia adamianis qcevis maneraze dakvirve-
biT ganvsazRvroT is simarTles ambobs Tu ara. 
miRebuli gamocdilebebis miuxedavad, is meTodebi, 
romlebsac viyenebT informaciis misaRebad, gavlenas 
axdens mis xarisxsa da sizusteze.
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Tavi 12

eWvmitanil mozardTa  NICHD dakiTxvis
gzamkvlevi.

arasrulwlovani eWvmitanilis gamokiTxvis instruqcia

arasrulwlovanis gamokiTxva ramdenime etapisgan 
Sedgeba. es etapebia: 

A. gacnoba; 
B. 12 wlidan asakis eWvmitanilis gafrTxileba; 
C. “jiuti bavSvebi” - bavSvebi romlebic ar laparakoben; 
D. urTierTgagebis damyareba; 
E. epizoduri mexsierebis gavarjiSeba; 
F. arsebiTi nawili: mtkicebulebebi; 
G. uaryofis daZleva; 
H. eWvmitanilis minimizaciasTan gamklaveba; 
I. dasruleba

A. gacnoba

• gaacaniT adamianebi romlebic mimdinare 
procesSimonawileoben

• gaacaniT samarTlebrivi aspeqtebi da saWiroebebi

• auxseniT braldebis specifika da dakiTxvis mize-

      zi

B. 12 wlis zemoT eWvmitanilis gafrTxileba

• uTxariT  rom aqvs dumilis ufleba, gaacaniT iu-
      ridiuli uflebebi
• darwmundiT  rom  eWvmitanils esmis rasac eubne-

      biT
• hkiTxeT eWvmitanils Tu mogiyvebaT ra moxda
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C. “jiuti bavSvebi” - bavSvebi romlebic ar laparakoben 

ecadeT Semdegi frazebi gamoiyenoT, imisTvis rom 
arasrulwlovanma saubari daiwyos: 

• “imisTvis rom dagexmaroT, saWiroa ilaparako”
• “msxverplma  Sens  Sesaxeb  raRacebi  Tqva - ginda

momiyve?”
• “ginda dawero?”
• “meti dro xom ar gWirdeba?”
• “Sesveneba xom ar ginda?”

D.  raportis damyareba - urTierTgagebis damyareba

• “momiyevi Sens Sesaxeb”
• “momiyevi Seni ojaxis Sesaxeb”
• “momiyevi Seni skolis Sesaxeb”
• miiReT pasuxebi Ria SekiTxvebiT

E.  epizoduri mexsierebis gavarjiSeba

• airCieT neitraluri movlena
• dasviT Ria SekiTxvebi
• rac SeiZleba meti detalis Sesaxeb hkiTxeT

F.  ZiriTadi nawili - mTavar Temaze gadasvla 

• “exla  droa  imaze  vilaparakoT risTvisac Sen aq
       xar dRes”
• “momiyevi ra moxda Tavidan bolomde ”

G.  uaryofis daZleva

• Seusabamobebis warmodgena

√ mtkicebuleba
√ “Sen Tqvi rom...”
√ “damexmare rom gavigo gansxvaveba”

H.  eWvmitanilis mier minimalizaciis daZleva

• Seusabamobebis warmodgena
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√ mtkicebuleba
√ “Sen Tqvi rom...”
√ “damexmare rom gavigo gansxvaveba”

I.  dasruleba

• eWvmitanilisTvis madlobis gadaxda daxmarebisaT- 
      vis

• “rame  msgavsi gadagxdenia?”
• “kidev ramis damateba xom ar gsurs?
• “SekiTxvebi xom ar gaqvs?”

rogor davamyaroT raporti bavSvTan?

eWvmitanili/damnaSave  arasrulwlovani  mravali mize-
zis  gamo  SeiZleba  dumdes.  erT-erTi mizezi is aris, 
rom xSirad interviuebi mikerZoebulia da gamomkiTxve-
li ki skeptikurad aris ganwyobili. dumilis mizezi 
aseve  SeiZleba iyos arsebuli tabu, sakuTari pasuxis-
mgeblobis grZnoba da sircxvili amis gamo. dumilis 
mizezi uamravi ram SeiZleba iyos. 

imisaTvis rom mozardma daarRvios dumili da daiwyos 
saubari,  eqspertTa azriT, eWvmitanilTa gamokiTxva 
unda moxdes imave wesiT, rogorc msxverpli da 
dazaralebuli bavSvis SemTxvevaSi. interviuers evale-
ba gamoiCinos didi empaTia, imisTvis rom eWvmitanilma
daarRvios dumili. 

interviueris mxridan mxardaWeras didi Zala aqvs. 
bavSvebi, romelTac ar surT saubari bevrad nakleb 

mxardaWeras Rebuloben da mxardaWeris gamoxatvasa 
da ufro met detalis mopovebas Soris aris 
dadebiTi korelacia. avtoris azriT, mxardaWeris 

gamoxatva SeiZleba: neitraluri waxalisebiT (mag. “kar- 
gad  akeTeb”, “Zalian mexmarebi gagebaSi”);  bavSvisaTvis

Hershkowitz 20091

1
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saxeliT mimarTviT, gamamxnevebeli winadadebiT. rapor-
tis damyareba xels uwyobs rom bavSvma gaamxilos saT-
qmeli. 

• miesalmeT bavSvs: mixaria rom SevxvdiT dRes/moxa-
         ruli var rom SevZeliT gvelaparaka
• personaluri   dainteresebis  gamoxatva  bavSvis  mi-

          marT:   marTla Zalian minda rom gagicno/gavigo ra 
          SegemTxva
• zrunvis gamoxatva:  me  vzrunav   Senze/Seni  kargad

          yofna CemTvis mniSvnelovania 
• bavSvis grZnobebis Semowmeba: rogor  grZnob  Tavs?

         rogor xar?

• ganmtkiceba: Zalian  mexmarebi  gagebaSi,  vxedav Za-
         lian cdilob da es mniSvnelovania
• keTili nebis patara Jestebi:  xom  ar gciva?/ganaxeb

         sad  aris sapirfareSo/es wyali SenTvis aris
• madloba da Seqeba:  minda madloba gadagixado Sens

         mier gaweuli daxmarebisaTvis/Zalian vafaseb Sens 
         Zalisxmevas. 
• empaTia:  vici  SenTvis  rTulia amaze laparaki/vi-  

         ci  xangrZlivi interviua
• legitimaciis  gamoxatva:  Sen  SegiZlia  am  ofisSi

ilaparako cud  Tu karg ambebze/  Sen  SegiZlia          
yvelaferze  ilaparako/SegiZlia egeTi raRacebi          
Tqva/cudi sityvebi

• bavSvTa   siZneleebis   generalizeba:    bevr    bavSvs
         uWirs   xolme   saubari/Tavdapirvelad  rcxveniaT 
         xolme
• optimizmis / rwmenis gamoxatva:  Sen  SegiZlia es ga-

         akeTo/ra Tqma unda Sen SegiZlia Tqva 
• daxmarebis SeTavazeba:   ra   dagexmareboda  moyola-

        Si?/SegiZlia dawero / daiwye saubari da mec mogex-
         marebi
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Tavi 13

treningis mniSvneloba

sakvanZo sakiTxebi

• damkiTxvelebis/gamomkiTxvelebis  treningi
unda efuZnebodes masalas, romelic gamyare-
bulia samecniero kvlevebiTa da praqtikaSi
gamoyenebis monacemebiT;

• treningi  unda  daiwyos  NICHD protokolis
da misi mecnieruli safuZvlebis gacnobiT;

• satreningo programa unda iyos  gangrZobadi
(magaliTad, yovelTviuri),  raTa moxdes dam-
kiTxvelebis/gamomkiTxvelebis maRali profe-
sionalizmis SenarCuneba

damkiTxvelTa/gamomkiTxvelTa treningis mizani

damkiTxvelTa/gamomkiTxvelTa treningis Semdeg 
monawileebma unda SeZlon dazaralebuli/mowme 
bavSvis  dakiTxvis/gamokiTxvis ukeT warmoeba, re-
komendirebul  principebTan  TanxvedriT. damkiT-
xvelebi/gamomkiTxvelebi agreTve unda daeuflon 
urTierTgagebis  damyarebisa  da  komunikaciis 
xelovnebas.

damkiTxvelTa/gamomkiTxvelTa treningis 

aqtualuroba

damkiTxvelebi/gamomkiTxvelebi  kargad  unda  ic-
nobdnen  samarTlebriv  moTxovnebsa da sasamarT-



157

loSi  wardgenis  procedurebs.  Tavis mxriv, dam-
kiTxvelTa/gamomkiTxvelTa treningi daexmareba 
profesionalebs  saxelmZRvaneloSi ganxiluli me-
Todebis praqtikul gamoyenebaSi.

kvlevaze   dafuZnebuli   meTodebis   gamoyenebis 
swavleba konkretul  dakiTxvebs/gamokiTxvebs ad-
vilad dasacavs xdis da amasTanave gamomkiTxvelis
Tavdajerebulobasac zrdis. yvelaze cnobili da 
farTod gamoyenebadi NICHD protokolia. is Sed-
genilia   bavSvis  ganviTarebasTan  dakavSirebuli
sakiTxebis  (lingvisturi SesaZleblobebi,  mexsie-
reba, Cagonebadoba), damkiTxvelis/ gamomkiTxvelis
qcevisa da bavSvis stresul-travmatuli gamocdi-
lebebis gavlenis gaTvaliswinebiT, mecnierebis, 
gamomkiTxvelebis, policielebis da iuristebis 
mier. 

bolo aTwleulSi  Catarebulma kvlevebma cxadyo,
rom NICHD protokoli gamomkiTxvelebs saSuale-
bas aZlevs awarmoon ufro informatiuli gamokiT-
xvebi. amas isini SeZleben Ria tipis SekiTxvebisaT-
vis gansakuTrebuli mniSvnelobis miniWebiT.  SesaZ-
loa,  damkiTxvelebi/gamomkiTxvelebi  ar  daeTan-
xmon   struqturirebuli   dakiTxvis/gamokiTxvis 
upiratesobas, Tumca, Catarebuli kvlevebis Tanax-
mad, upiratesobani calsaxaa. amas garda, standar-
tizirebuli midgomis gamoyeneba yvela dasakiTx/
gamosakiTx bavSvs Tanaswor mdgomareobaSi ayenebs, 
- yvela bavSvs erTnairad SeuZlia daadasturos an 
ar daadasturos Zaladobis faqti. mikerZoebani da 
bavSvis SesaZleblobebis arasaTanadod Sefaseba 
minimumamde unda iyos dayvanili. zog SemTxveva-
Si,  damkiTxvelebi/gamomkiTxvelebi  ver axerxeben 
TviTmeTvalyurebas, standartizirebuli formati 
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ki  maT  sasurveli  sagamoZiebo standartis Senar-
CunebaSi daexmareba.

kvlevebi  gviCvenebs, rom warmatebuli treningis-
Tvis mniSvnelovania ori ram: 

1) is unda daiwyos struqturirebuli dakiTxvis/
gamokiTxvis modelis wardginebiT, rogoricaa
NICHD protokoli, romelic araerT kvlevasa
da gamocdilebaze dayrdnobiT,  Zalze warmate-
buladaa aRiarebuli;

2) treningebi unda iyos gangrZobadi, praqtikasTan
integrirebuli da iZleodes regularuli uku-
kavSiris SesaZleblobas, rac damkiTxvelebs/
gamomkiTxvelebs  saSualebas  miscems, grZelva-
dian periodSi gaaumjobeson sakuTari unarebi.

Sesabamisi literaturisa da dakiTxvebis/gamokiT-
xvebis Catarebis  meTodebis codna damkiTxvelebis/
gamomkiTxvelebis movaleobaa. maTi codna da mom-
zadeba maRal standartebs unda Seesabamebodes. es 
gansakuTrebiT amJamad, Cvens droSia mniSvnelovani, 
radgan, droTa ganmavlobaSi, dacvisa da braldebis 
mxareebmac iswavles, Tu ras niSnavs „kargi“ dakiT- 
xva/gamokiTxva da misi „sicudis“ SemTxvevaSi, Sesa-
bamisad reagireben.

ar arsebobs kargi treningis mza recepti, amitomac
yovelTvisaa SesaZlebeli, kvlevebsa da gamocdi-
lebaze dayrdnobiT, masSi cvlilebebis Setana.
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jgufTan muSaobis zogierTi ZiriTadi principi

bavSvis  dakiTxvis/gamokiTxvis  warmatebuli praq-
tikis  misaRwevad,  aucilebelia  damkiTxvelis/ga-
momkiTxvelis profesiuli refleqsia, - Catarebu-
li dakiTxvis/gamokiTxvis Semdgomi gaanalizeba da 
Sefaseba. winaaRmdeg SemTxvevaSi, gaizrdeba riski, 
rom   profesionali,  misda  uneburad,  miuRebel
praqtikas mimarTavs da naklebad gaacnobierebs, 
Tu ra „miaCnia, rom kargad akeTebs“ da ras „akeTebs 
realurad  kargad“.  amitom,  SeiZleba iTqvas, rom
Catarebuli samuSaos mimarT  regularuli kriti-
kuli  xedva  savaldebuloa  TiToeuli damkiTxve-
lisTvis/gamomkiTxvelisTvis. erTaderTi argumen-
ti, romelsac praqtikosebi] xSirad upirispireben 
am Sexedulebas, aris is, rom amgvari analizisa da 
Sefasebis gansaxorcieleblad sakmarisi dro ar 
aqvT.  

SiSi da unaris ganviTareba 

treningze  roluri TamaSis  meTodikis gamoyeneba 
da  profesionalebis  mier  modelirebuli dakiT-
xvebis/gamokiTxvebis Catareba bavSvis dakiTxvis/
gamokiTxvis praqtikis warmatebuli ganviTarebis 
mniSvnelovani  pirobaa.  am  saxelmZRvanelos  da-
narTSi mocemulia konkretuli dakiTxvis/gamokiT-
xvis nimuSi (ix. danarTi #2), romelic SeiZleba 
gamoyenebuli iqnas modelirebuli gamokiTxva/da-
kiTxvis/gamokiTxvis  Catarebisas. 

daSvebuli  Secdomebis  „gamomJRavnebis“  da  gan-
xilvis  sagnad  qcevis  SiSiT,  araerTi gamocdili 
damkiTxveli/gamomkiTxveli cdilobs Tavi aaridos
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Catarebuli dakiTxvis/gamokiTxvis ganxilva-Sefa-
sebas. amitom  Zalze mniSvnelovania, damkiTxvels/
gamomkiTxvels hqondes informacia imis Sesaxeb, 
rom  bavSvis dakiTxvis/gamokiTxvis procesSi Sec-
domebis daSveba  sakmaod  xSiria.  man  aseve  unda 
icodes,  rom   xSir  SemTxvevaSi,  es  SiSi  unaris 
srulad  aTvisebisa  da  ganviTarebis realuri po-
tencialis stagnacias gamoiwvevs.

amitom,  satreningo  kursis  gavlisas, metad mniS-
vnelovania monawileebs Soris urTierTndobis 
garemos Seqmna, gansakuTrebiT, roluri TamaSis 
meTodikis (modelirebuli dakiTxvis) gamoyenebi-
sas. Tumca, arcTu iSviaTad, yvelaze gulisxmieri 
da gamgebiani trenerebic ki, metismet simkacres 
iCenen Catarebuli modelirebuli dakiTxvebis/
gamokiTxvebis analizisa da Sefasebis dros. 

SiSis faqtoris Sesamcireblad, saukeTeso gzaa, 
jer erTi, treneris mier monawileTaTvis imis 
ganmarteba,  rom dakiTxvis/gamokiTxvis dros Sec-
domebis daSveba gardauvalia, gansakuTrebiT, am 
unaris aTvisebis procesSi; da meore, saWiroa, rom 
Catarebuli modelirebuli dakiTxvis/gamokiTxvis 
jgufuri analizisa da Sefasebisas, jgufisgan 
ukukavSiris miRebis dros, trenerma monawileebs 
miawodos instruqcia, - TavianTi Sexedulebebis 
gadmocema daiwyon pozitiurze aqcentirebiT („ra 
moewonaT“) da Semdeg gadavidnen imis ganxilvaze, 
Tu „rogor ajobebda“. 

aseve  mniSvnelovania,  monawileebs  saSualeba mie-
ceT, Camoayalibon konkretuli Temebi da sakiTxe-
bi, romlebic maTi SfoTvis gamomwvevi SeiZleba 
iyos da trenerTan erTad imsjelon maT safuZvli-
anobaze. 
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magaliTi

kargi iqneba, Tuki treneri dasawyisSive ganumartavs 
monawileebs:

monawile: „vSiSob, rom ver movifiqreb, mom-
devno ra SekiTxva davusva“. 

treneri: „kargi,  davuSvaT, rom ver moifiq-
rebT. ra moxdeba?“

monawile: „siCume Camowveba“.

treneri: „da Tqven ras gaakeTebT am siCumis 
dros?“

monawile: „vifiqreb  imaze,  Tu  ra  SekiTxva 
davsva“.

treneri: „da  ra  aris  amaSi  cudi,  rom iyos 
siCume/pauza, xolo Tqven - fiqrobdeT?“ 

„yoveli Tqvengani aucileblad miaRwevs 
warmatebas am unaris aTvisebisa da 
ganviTarebis mxriv. roluri TamaSi 
(modelirebuli dakiTxva/gamokiTxva)  
swored swavlis procesia. sul es aris, meti 
araferi. SeZenili gamocdilebis xarisxi 
swavlisadmi, axlis aTvisebisadmi Tqvens 
mzaobaze iqneba damokidebuli“.
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modelirebuli  dakiTxvis/gamokiTxvis  Sefasebis 

strategia

(ZiriTadi gansaxilveli sakiTxebi)

Catarebuli modelirebuli dakiTxvis/gamokiTxvis 
jgufuri ganxilva-Sefasebebis dros yuradReba 
unda mieqces Semdeg sakiTxebs:
 
√ SeiniSneboda  daZabuloba/SfoTva  dakiTxvis/

gamokiTxvis msvlelobisas?
 √   ra iyo am daZabulobis/SfoTvis wyaro?
 √     rogor SeiZleboda misi Semcireba?
 √     rogori iyo dakiTxvis/gamokiTxvis tempi?
 √     gamoiyeneboda bavSvisTvis rTuli leqsika?
 √     mieca „bavSvs“ dro dasmuli SekiTxvis gasaaz-
      reblad?
 √      adekvaturad iyo gamoyenebuli pauzebi dakiT-

xvis/gamokiTxvis manZilze?

aseve, monawileebma unda ganixilon da Seafason:

gamoyenebuli iyo pirdapiri/mimarTuli da 
daxuruli kiTxvebi?

Tuki iyo gamoyenebuli, ramdenad xSirad 
moxda es?

ra iyo am SekiTxvebis dasmis mizezi?

ris gakeTeba SeuZlia damkiTxvels/gamomkiT-
xvels, rom samomavlod amgvari SekiTxvebis 
dasmis albaToba minimumamde Seamciros?
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*****************
rodesac pirdapiri/mimarTuli an daxuruli 
SekiTxva iqna gamoyenebuli, iyo es „wyvilSi“ 
Ria SekiTxvasTan ertad? 

Tuki iyo, - ramdenad gamodga igi informaciis 
mosapoveblad?

Tuki ar iyo, - moaxdina Tu ara aman gavlena 
bavSvis mier ukve mowodebul informaciaze?
ra daexmareba damkiTxvels/gamomkiTxvels, 
rom  axsovdes - samomavlod  amgvari SekiT-
xvebis  Ria mimarTvebTan „Serwymis“ teqnika 
gamoiyenos?

*****************
damazustebeli da pirdapiri SekiTxvebis 
dasmisas,  bavSvis  naTqvamidan zogi ram ara-
zustad  iyo gadmocemuli damkiTxvelis/ga-
momkiTxvelis mier?

Tuki iyo, ra SeiZleba gakeTdes samomavlod 
msgavsi uzustobebis asarideblad?

*****************
gamoyenebuli iyo Camagonebeli/mimaniSnebe-
li SekiTxvebi? 

Tuki iyo, - naklebad Camagonebeli/mimaniSne-
beli kiTxvebis ra variantebi iyo 
misawvdomi im momentisaTvis?

*****************
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Cawerili  vizualuri  kadrebis  TviTSefaseba 

da Sefaseba

gasaTvaliswinebelia,  rom  bevri  adamiani arakom-
fortulad  grZnobs  Tavs Caweril vizualur kad-
rebSi sakuTari gamosaxulebis xilvisas. zogierTs 
Tavisi xma ar moswons, zogs - figura, zogi ganic-
dis, rom bevrad ufrosad gamoiyureba, vidre 
warmoedgina!  zogjer monawileTa amgvari reaq-
ciebi treningis msvlelobas garkveulwilad afer-
xebs. msgavs SemTxvevebSi monawileebs unda ganemar-
toT, rom aqcenti unda gaakeTon imaze, Tu ras 
akeTeben isini, da ara imaze, Tu rogor 
gamoiyurebian. 

daskvnisTvis

saWiroa Zalian didi Zalisxmeva, ara mxolod im 
mxriv, rom damkiTxvelebma/gamomkiTxvelebma saWi-
ro unarebi aiTvison, aramed im mxrivac, rom maT 
es unarebi ar daiviwyon. rac ar unda gamocdili 
iyos  damkiTxveli/gamomkiTxveli,  is  mxolod  im
SemTxvevaSi SeinarCunebs da gaiumjobesebs aTvise-
bul unarebs, Tu regularulad da yuradRebiT 
gaaanalizebs rogorc sakuTar, ise sxvis mier 
Catarebuli dakiTxvis Canawerebs da kolegebTan 
erTad ganixilavs dakiTxvis warmatebul da mcdar 
strategiebs. 

NICHD-is protokolis treningebi yovelTvis 
iTvaliswinebs treningis Semdgom mxardaWerasa da 
xelmZRvanelobas. didi mniSvneloba aqvs verbalur 
da werilobiT ukukavSirebs. 
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danarTi #1

bavSvis janmrTelobisa da adamianis ganviTarebis 
erovnuli institutis (NICHD)

oqmi:
dazaralebuli da mowme bavSvis dakiTxvis 

gzamkvlevi

1. Sesavali

1. „gamarjoba,  me  var  policiis oficeri/gamomZie-
beli ____________ (saxeli). {gaacaniT sxva damswre 
pirebic; saukeTeso SemTxvevaSi, oTaxSi sxva aravin 
unda imyofebodes]. dRes aris ____________ da 
axla ____________ saaTia. gamokiTxvas vutareb 
____________-s ____________-Si.“

„rogorc xedav, am oTaxSi aris videokamera da 
mikrofonebi. imisaTvis, rom yvelaferi maxsovdes, 
rasac metyvi, maTi saSualebiT  Cvens saubars 
CaviwerT. zogjer raRacebi maviwydeba, xolo 
Canaweri saSualebas maZlevs mogismino da ar viyo 
iZulebuli, yvelaferi xeliT davwero“

„Cemi samuSaos nawilia gavesaubro bavSvebs [mozar-
debs] imaze, rac maT Tavs gadaxdaT. me bevr bavSvs 
[mozards]  vxvdebi  imisaTvis,  rom  maT  SeZlon  Cem-
Tvis simarTlis Tqma imis Sesaxeb, Tu ra gadaxdaT 
Tavs. sanam daviwyebT, minda davrwmunde, rom kargad 
gesmis, Tu ramdenad mniSvnelovania simarTlis 
Tqma.“ [mcirewlovan bavSvebs auxseniT, Tu ra aris 
simarTle da ra  - ar aris simarTle].
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„Tu me vityvi, rom Cemi fexsacmelebi wiTelia (an 
mwvane); es simarTle iqneba Tu ar iqneba simarTle?“

[daelodeT pasuxs, Semdeg TqviT:]

2. „es ar iqneba simarTle, radganac Cemi fexsacme-
lebi sinamdvileSi aris [Savi, lurji da ase Semdeg] 
Tu me vityvi, rom axla vzivar, es iqneba simarTle Tu 
ar iqneba simarTle [swori Tu araswori]

[daelodeT pasuxs]

3. „es iqneba [marTali/swori], radganac, rogorc xe-
dav, me marTlac vzivar.“

„davrwmundi, rom kargad gesmis, Tu ras niSnavs 
simarTlis Tqma. Zalian mniSvnelovania, rom dRes 
mxolod simarTle miTxra. Sen unda momiyve mxolod 
is, rac namdvilad SegemTxva“

[pauza]

4. „Tu iseT rames gkiTxav, rasac ver gaigeb, ubra-
lod Tqvi: ver gavige.  kargi?“

[pauza]

„Tu me ver gavigeb Sens naTqvams, maSin gTxov, rom 
ganmarto“

[pauza]

5. „Tu iseT SekiTxvas dagisvam, romelzec pasuxi ar
ici, ubralod miTxari: ar vici.



167

„ Tu me gkiTxav: „ra hqvia Cems ZaRls?“ [an Svils], ras 
mipasuxeb?“

[daelodeT pasuxs]

[Tu bavSvi ityvis „ar vici“; TqviT]

6. „sworia. ar ici, xom asea?“

[Tu bavSvi gamocnobas Seecdeba, TqviT]

„ ara, Sen es ar ici, radganac ar micnob. roca pasuxi 
ar ici, Tqvi, rom ar ici, nu Seecdebi gamocnobas“

[pauza]

7. „Tu me iseT raRacas vityvi, rac araswori iqneba,
unda miTxra. kargi?“

[daelodeT pasuxs]

8. „Tu me vityvi, rom Sen ori wlis gogona xar [roca
gamokiTxvas utarebT, magaliTad, 5 wlis biWs], ras 
metyvi?“

[Tu bavSvi ar SegisworebT, TqviT]

„ ras metyvi, Tu me SecdomiT ori wlis gogonas 
dagiZaxeb [roca gamokiTxvas utarebT, magaliTad, 5 
wlis biWs]?

[daelodeT pasuxs]

9. „sworia. axla ici, rom unda miTxra, Tu Secdomas
davuSveb an Tu vityvi iseT raRacas, rac swori ar 
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iqneba.“

[pauza]

10. „ Tu me vityvi, rom  Sen dgaxar,  ras metyvi?“

[daelodeT pasuxs]

kargi.

II. urTierTgagebis damyareba

„minda, rom ukeTesad gagicno“.

1. „miTxari risi keTeba giyvars“

[daelodeT bavSvis pasuxs]

[Tu bavSvi dawvrilebiT gipasuxebT, gadadiT mesame 
SekiTxvaze]

[Tu  bavSvi ar an ver gipasuxebT, SegiZliaT sTxo- 
voT]

2. „marTla  Zalian  minda  Seni  ukeT gacnoba. kargi
iqneba Tu metyvi, risi keTeba giyvars“

[daelodeT pasuxs]

3. momiyevi ufro meti [aqtivobebis Sesaxeb, romle-
bic bavSvma daasaxela]. moerideT fokusirebas 
televiziaze, videoebze, fantaziebze.

[daelodeT pasuxs]
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III. epizoduri mexsierebis varjiSi

RirsSesaniSnavi movlena

[SeniSvna: es nawili icvleba SemTxvevis Sesabamisad]

[dakiTxvis dawyebamde, bavSvisTvis RirsSesaniSnavi 
movlena moiZieT misi uaxloesi warsulidan: 
skolis pirveli dRe, dabadebis dRis wveuleba, 
dResaswaulis aRniSvna da ase Semdeg; dausviT 
bavSvs mocemuli kiTxvebi movlenis Sesaxeb. Tu 
SesaZlebelia, airCieT iseTi RirsSesaniSnavi 
movlena, romelic  savaraudo an  saeWvo Zaladobas 
miaxloebiT emTxveoda droSi. Tu savaraudo 
Zaladoba  zustad RirsSesaniSnavi movlenis dros 
moxda, airCieT sxva movlena]

„minda, ufro meti gavigo Seni da Seni qmedebebis 
Sesaxeb“.

1. „am ramdenime [dRis/kviris]win iyo [dResaswauli/
dabadebis dRe/ skolis pirveli dRe/ sxva movlena]. 
momiyevi yvelaferi, rac maSin  [Seni dabadebis dRe, 
aRdgoma, sxva] moxda.

[daelodeT pasuxs]

1a.  „kargad gaixsene [aqtivoba an movlena] da yvela-
feri momiyevi, rac moxda gaRviZebidan [bavSvis mier 
wina kiTxvis pasuxSi naxseneb nawili] - de.

[daelodeT pasuxs]

[SeniSvna: am nawilis ganmavlobaSi dasviT es kiTxva 
imdenjer, ramdenjerac saWiro iqneba]
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1b. „ra moxda amis Semdeg?“

[daelodeT pasuxs]

[SeniSvna: am nawilis ganmavlobaSi dasviT es kiTxva 
imdenjer,  ramdenjerac saWiro iqneba]

1g. „yvelaferi momiyevi, rac moxda [bavSvis mier 
naxsenebi movlenis nawili]-dan daZinebamde”.

[daelodeT pasuxs]

[SeniSvna: am nawilis ganmavlobaSi dasviT es kiTxva 
imdenjer, ramdenjerac saWiro iqneba]

1d.  „ufro meti momiyevi / kidev risi Tqma SegiZlia? 
[bavSvis mier naxsenebi aqtivobis Sesaxeb]“

[daelodeT pasuxs]

[SeniSvna: am nawilis ganmavlobaSi dasviT es kiTxva 
imdenjer, ramdenjerac saWiro iqneba]

1e. „weRan axsene [bavSvis mier naxsenebi aqtivoba].  
yvelaferi momiyevi mis Sesaxeb“.

[daelodeT pasuxs]

[SeniSvna: am nawilis ganmavlobaSi dasviT es kiTxva 
imdenjer, ramdenjerac saWiro iqneba].

[Tu bavSvi uniaTod aRwers movlenas, ganagrZeT  
2-2e SekiTxvebiT].

[SeniSvna: Tu bavSvi detalurad aRwers movlenas, 
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TqviT:]

„mniSvnelovania, rom yvelaferi miTxra, rac gaxsovs, 
imis Sesaxeb, rac SegemTxva. SegiZlia miTxra kargi 
rameebic da cudi rameebic.“

guSin

2. „me  Zalian  minda vicode, ra gadagxda Tavs. momi-
yevi, ra gadagxda guSin Tavs, gaRviZebidan daZinebam-
de“.

[daelodeT pasuxs]

2a. „ar minda, rom rame gamogrCes.  yvelaferi momiye-
vi, rac moxda gaRviZebidan [bavSvis mier wina kiTxvis 
pasuxSi naxsenebi aqtivoba]-de”.

[daelodeT pasuxs]

2b. „ra moxda Semdeg?“

[daelodeT pasuxs]

[SeniSvna: am nawilis ganmavlobaSi dasviT es kiTxva 
imdenjer, ramdenjerac saWiro iqneba]

2g. „yvelaferi momiyevi, rac moxda [bavSvis mier 
naxsenebi aqtivoba]-dan daZinebamde“.

[daelodeT pasuxs]

2d. „ufro meti momiyevi [bavSvis mier naxsenebi aq-
tivoba]“
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[daelodeT pasuxs]

[SeniSvna: am nawilis ganmavlobaSi dasviT es kiTxva 
imdenjer, ramdenjerac saWiro iqneba]

2e. „weRan axsene [bavSvis mier naxsenebi aqtivoba]. 
yvelaferi momiyevi mis Sesaxeb“.

[daelodeT pasuxs]

[SeniSvna: am nawilis ganmavlobaSi dasviT es kiTxva 
imdenjer, ramdenjerac saWiro iqneba]

dRes

Tu bavSvi ar gawvdiT adeqvatur da detalur 
informacias guSindeli dRis Sesaxeb, gaimeoreT 
SekiTxebi 2-2e dRevandeli dRis Sesaxeb. gamoiyeneT 
„aq mosvlis dro“, rogorc orientiri/bolo 
movlena..

„Zalian mniSvnelovania, rom momiyve yvelaferi, rac 
marTla SegemTxva“.

dakiTxvis arsebiTi nawili

IV. arsebiT nawilze gadasvla

„axla, roca ufro ukeT gagicani, mindi imis Sesaxeb 
gesaubro, ris gamoc Sen dRes aq xar“.

[Tu bavSvi pasuxis gacemas daiwyebs, daelodeT]



173

[Tu bavSvi mokled aRwers savaraudo SemTxvevas 
(magaliTad: „daviTi Cems kutus Seexo“ an „mamaCemi 
mirtyams), gadadiT me-10 SekiTxvaze]

[Tu bavSvi ar akeTebs ganacxads SemTxvevis Sesaxeb, 
ganagrZeT SekiTxva 1-iT.]

1. „mesmis, rom raRac SegemTxva. yvelaferi momiyevi,
rac moxda, Tavidan bolomde“.

[daelodeT pasuxs]

[Tu bavSvi ganacxads akeTebs, gadadiT me-10 SekiT-
xvaze]

[Tu bavSvi detalur aRweras mogawvdiT, gadadiT  
SekiTxva 10a-ze]

[Tu bavSvi ar akeTebs ganacxads, ganagrZeT SekiT-
xviT 2-iT]

2. „rogorc giTxari, Cemi saqmea, bavSvebs  vesaubro
iseT raRacebze, rac maT SeiZleba Tavs gadaxdeno-
daT. Zalian mniSvnelovania, rom miTxra ratom [xar 
aq/moxvedi aq/var aq]. Seni azriT, ratom mogiyvana 
[deda, mama, bebia]-m  dRes [an: „Seni azriT ratom 
movedi SenTan sasaubrod]?“

[daelodeT pasuxs]

[Tu bavSvi ganacxads akeTebs, gadadiT me-10 SekiT-
xvaze]

[Tu bavSvi detalur aRweras mogawvdiT, gadadiT  
SekiTxva 10a-ze]
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[Tu bavSvi saerTod ar mogawvdiT informacias da 
Tqven  ar  iciT, esaubra  Tu  ara bavSvi romelime 
specialists, gadadiT me-4 an me-5 SekiTxvaze]

[Tu bavSvi ar gaakeTebs ganacxads da iciT, rom is
ukve gaesaubra romelime specialists, gadadiT 
me-3 SekiTxvaze]

3. „gavige,   rom   Sen  esaubre  [eqims/maswavlebels/
socialur muSaks/an sxva] [adgili/dro]. momiyevi, 
raze ilaparakeT.“

[daelodeT pasuxs]

[Tu bavSvi ganacxads akeTebs, gadadiT me-10 SekiT-
xvaze]

[Tu bavSvi detalur aRweras mogawvdiT, gadadiT  
SekiTxva 10a-ze]

[Tu  bavSvi ar akeTebs ganacxads da xiluli ar iq-
neba  Zaladobis  fizikuri  kvali, gadadiT me-5 Se-
kiTxvaze]

[Tu  fizikuri niSnebi xilulia, gamomZiebels fo-
toebze aqvs nanaxi an viRacam uTxra, an Tu dakiTxvis 
adgili saavadmyofoa an gamokiTxva uSualod same-
dicino Semowmebis Semdeg mimdinareobs, TqviT:]

4. „vxedav, [gavige] rom gaqvs [Zaladobis fizikuri
niSnebi/dazianebebi/sisxlCaqcevebi] Sens _________ 
___-ze

[daelodeT pasuxs]
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[Tu bavSvi ganacxads akeTebs, gadadiT me-10 SekiT-
xvaze]

[Tu bavSvi detalur aRweras mogawvdiT, gadadiT  
SekiTxva 10a-ze]

[Tu bavSvi ar akeTebs ganacxads, ganagrZeT me-5 Se-
kiTxviT]

5.  „vinme xom ar gawuxebs?“

[daelodeT pasuxs]

[Tu bavSvi daadasturebs an ganacxads gaakeTebs, 
gadadiT me-10 SekiTxvaze]

[Tu bavSvi detalur aRweras mogawvdiT, gadadiT  
SekiTxva 10a-ze]

[Tu bavSvi ar daadasturebs da arc ganacxads gaa-
keTebs. gadadiT me-6 SekiTxvaze]

6.  „SegemTxva  rame  [adgili/savaraudo Zaladobis
dro]?“

[SeniSvna: ar axsenoT eWvmitanilis saxeli an gana-
cxadis romelime detali]

[daelodeT pasuxs]

[Tu bavSvi detalur aRweras mogawvdiT, gadadiT  
SekiTxva 10a-ze]

[Tu bavSvi daadasturebs an ganacxads gaakeTebs, 
gadadiT me-10 SekiTxvaze]
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[Tu bavSvi arc daadasturebs da arc ganacxads 
gaakeTebs. gadadiT ganagrZeT me-7 SekiTxviT]

7. „vinmem rame iseTi gagikeTa, rac, Seni azriT, ara-
sworia?“

[daelodeT pasuxs]

[Tu bavSvi daadasturebs an ganacxads gaakeTebs, 
gadadiT me-10 SekiTxvaze]

[Tu bavSvi detalur aRweras mogawvdiT, gadadiT  
SekiTxva 10a-ze]

[Tu bavSvi arc daadasturebs da arc ganacxads 
gaakeTebs. ganagrZeT me-8 SekiTxviT]

pauza. ramdenad mzad xarT gasagrZeleblad? xom ar 
sjobs, rom gagrZelebamde SevisvenoT?

Tu Tqven gagrZelebas gadawyvetT, Tqvens xelT 
arsebul faqtebze dayrdnobiT, mkafiod unda 
gqondeT Camoyalibebuli  me-8 da me-9 SekiTxvebi. 
dakiTxvis dawyebamde darwmundiT, rom bavSvs es 
SekiTxvebi detalebs minimalurad miawvdian. Tu ar 
geqnebaT es SekiTxvebi Camoyalibebuli, SeisveneT 
da dro  am kiTxvebis Camosayalibeblad gamoiyeneT.

8a. „vinmem [SeajameT varaudebi an eWvebi, ise, 
rom ar axsenoT savaraudo damnaSaveTa saxelebi. 
moerideT  detalizacias]  (magaliTad:  „vinmem da-
gartya?“ an „vinme Sens kutus Seexo [sxeulis inti-
muri adgilebi])?”

[daelodeT pasuxs]
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[Tu bavSvi daadasturebs an ganacxads gaakeTebs, 
gadadiT me-10 SekiTxvaze]

[Tu bavSvi detalur aRweras mogawvdiT, gadadiT  
SekiTxva 10a-ze]

[Tu bavSvi arc daadasturebs da arc ganacxads 
gaakeTebs. ganagrZeT me-9 SekiTxviT]

9b. „Senma maswavlebelma [eqimi/fsiqologi/mezobe-
li] miTxra/maCvena [„rom Sen sxva bavSvebis  
kutuebs exebodi“/“Seni naxati“] da minda gavigo, 
Tu SegemTxva rame. vinmem [SeajameT varaudebi an 
eWvebi, ise, rom ar axsenoT damnaSaveTa saxelebi. 
moerideT detalizacias] (magaliTad: „vinmem, Seni 
ojaxis wevrebidan dagartya?“ an „vinme Sen kutus 
an sxeulis sxva intimur adgilebs Seexo)]?“

[daelodeT pasuxs]

[Tu bavSvi daadasturebs an ganacxads gaakeTebs, 
gadadiT me-10 SekiTxvaze]

[Tu bavSvi detalur aRweras mogawvdiT, gadadiT  
SekiTxva 10a-ze]

[Tu bavSvi arc daadasturebs da arc ganacxads ga-
akeTebs. gadadiT XI  nawilze]

V.  SemTxvevaTa gamoZieba

Ria kiTxvebi

10. [Tu bavSvi eqvs wlamde asakisaa, gaimeoreT ga-
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nacxadi bavSvis sityvebiT; ar axsenoT iseTi deta-
lebi an saxelebi, romelTa Sesaxebac bavSvs arafe-
ri uTqvams,]

[Semdeg uTxariT:]

„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“.

[daelodeT pasuxs]

[Tu bavSvi eqvs welze metisaa, ubralod TqviT:]

„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“.

[daelodeT pasuxs]

10a. „Semdeg ra moxda?“ an „ufro meti momiyevi  amis 
Sesaxeb“.

[daelodeT pasuxs]

[gancxadebuli SemTxvevis sruli aRweris misaRebad, 
dasviT es SekiTxva imdenjer, ramdenjerac saWiro 
iqneba]

[SeniSvna: Tu bavSvis aRwera Zalian zogadia, gada-
diT me-12 SekiTxvaze (SemTxvevaTa gamijvna). Tu 
bavSvi konkretul incidents aRwers, ganagrZeT 
10b SekiTxviT]

10b. „gaixsene is [dRe/Rame] da yvelaferi momiyevi, 
rac moxda [bavSvis mier naxsenebi, romelime 
winmswrebi movlena]-dan [bavSvis mier gancxadebuli 
Zaladobis aqti]-mde“.
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[daelodeT pasuxs]

[SeniSvna: SemTxvevis  detaluri  aRwerisaTvis, ga-
moiyeneT es mimarTva imdenjer, ramdenjerac saWi-
ro iqneba]

10g. „momiyevi [adamiani/nivTi/ bavSvis mier naxsene-
bi aqtivoba]-is Sesaxeb“

[daelodeT pasuxs]

[SeniSvna: am nawilis ganmavlobaSi dasviT es kiTxva 
imdenjer, ramdenjerac saWiro iqneba]

10d. Sen axsene [adamiani/nivTi/ bavSvis mier naxsene-
bi aqtivoba], miTxari yvelaferi mis Sesaxeb.

[daelodeT pasuxs]

[SeniSvna: am nawilis ganmavlobaSi dasviT es kiTxva 
imdenjer, ramdenjerac saWiro iqneba]

[Tu  TqvenTvis  rame gaurkveveli darCeba (magali-
Tad, movlenaTa Tanmimdevroba), TqviT:]

„Sen  bevri  gamosadegi ram miTxari, magram cota da-
vibeni. minda davrwmunde, rom yvelaferi sworad ga-
vige, Tavidan momiyevi [rogor daiwyo/ konkretulad 
ra moxda/ rogor dasrulda/ase Semdeg].“

fokusirebuli kiTxvebi bavSvis mier mowodebul 

informaciaze

[Tu Ria kiTxvebis amowurvis Semdeg, ganacxads 
mniSvnelovani detalebi mainc aklia an miRebuli 
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informacia bundovania, gamoiyeneT damazustebeli 
kiTxvebi. mniSvnelovania, rom damazustebeli kiT-
xvebi SeZlebisdagvarad SeuxamoT Ria kiTxvebs].

[SeniSvna:  upirvelesad, moaxdineT bavSvis koncen-
trireba naxseneb detalze da Semdeg dasviT dama-
zustebeli kiTxva].

Semdeg modis damazustebeli kiTxvebis zogadi for-
mati 

11. „Sen axsene [adamiani/nivTi/aqtivoba], [damazus-
tebeli SekiTxvis gagrZeleba]“.

magaliTebi:

1. „Sen  Tqvi,  rom maRaziaSi  iyavi. konkretulad sad
iyavi? „[daelodeT pasuxs] „momiyevi rame am maRazi-
is Sesaxeb“

2. „Sen  Tqvi,  rom  dedam  „Cagartya  grZeli raRac“.
momiyevi am raRacis Sesaxeb“.

3. „Sen  axsene  mezobeli. misi saxeli ici?“ [daelo-
deT pasuxs]. „momiyevi rame mag mezobelze“ [ar 
sTxovoT aRwera]

4. „Sen Tqvi, rom erT-erTma Senma klaselma dainaxa.
ra hqvia mas?“ [daelodeT pasuxs] „momiyevi, ras 
akeTebda iq“.

SemTxvevaTa gamijvna

12. „es erTxel moxda Tu erTze metjer ganmeorda?“



181

[Tu SemTxveva mxolod erTxel moxda, SeisveneT]

[Tu SemTxveva ganmeorda, ganagrZeT me-13 SekiTxviT. 
gaxsovdeT: TiToeuli SemTxveva detalurad gamo-
ikvlieT, ise, rogorc aq aris miTiTebuli]

13. „momiyevi yvelaferi, rac moxda bolojer [pir-
velad/im adgilze yofnisas/konkretuli aqtivobis
dros/sxva dros, romelic kargad gaxsovs]“

[daelodeT pasuxs]

13a. „Semdeg ra moxda?“ an „ufro meti momiyevi/ki- 
dev risi Tqma SegiZlia?“

[daelodeT pasuxs]

[SeniSvna: am nawilis ganmavlobaSi dasviT es kiTxva 
imdenjer, ramdenjerac saWiro iqneba].

13b.  „gaixsene is [dRe/Rame] da momiyevi yvelaferi, 
rac moxda [bavSvis mier naxsenebi winmswrebi movle-
na]-dan [gancxadebuli Zaladobrivi SemTxveva]-mde.

[daelodeT pasuxs]

[SeniSvna: am  mimarTvis  variaciebi  gamoiyeneT im-
denjer, ramdenjerac saWiro iqneba]

13g. “momiyevi [adamiani/nivTi/bavSvis mier naxsenebi
aqtivoba]-is Sesaxeb“.

[daelodeT pasuxs]

[SeniSvna: am nawilis ganmavlobaSi dasviT es kiTxva 
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imdenjer, ramdenjerac saWiro iqneba]

13d. „Sen axsene [bavSvis mier naxsenebi aqtivoba]. 
yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“.

[daelodeT pasuxs]

[SeniSvna: am nawilis ganmavlobaSi dasviT es kiTxva 
imdenjer, ramdenjerac saWiro iqneba].

kiTxvebi bavSvis mier mowodebul informaciaze

[Tu Ria kiTxvebis amowurvis Semdeg, ganacxads 
mniSvnelovani detalebi mainc aklia an burusiTaa 
moculi, gamoiyeneT damazustebeli kiTxvebi. mniS-
vnelovania, rom  damazustebeli kiTxvebi SeZlebis-
dagvarad SeuxamoT Ria kiTxvebs].

[SeniSvna:  upirvelesad, moaxdineT bavSvis koncen-
trireba naxseneb detalze da Semdeg dasviT dama-
zustebeli kiTxva].

Semdeg modis damazustebeli kiTxvebis zogadi for-
mati 

14. „Sen axsene [adamiani/nivTi/aqtivoba], [damazus-
tebeli SekiTxvis gagrZeleba]“

magaliTebi:

1. „Sen  Tqvi, rom televizors uyurebdi. televi-
zorSi ras uyurebdi?

[daelodeT pasuxs]
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„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“.

2. „weRan  Tqvi,  rom   mamaSenma  „wagiTaqa“.  zustad
miTxari, ra gaakeTa.“

3. „Sen Tqvi, rom iq Seni megobaric iyo. ra hqvia mas?“

[daelodeT pasuxs]

„momiyevi,  ras akeTebda is iq“.

4. „Sen Tqvi, rom biZaSeni TiTiT Segexo [„gezasava“/
“SenTan seqsi hqonda“/ase Semdeg]. zustad miTxari, 
ra gaakeTa“.

gaimeoreT es nawili imdenjer, ramdeni SemTxvevis 
Sesaxebac ityvis bavSvi, raTa moipovoT sasurveli 
aRwera. Tu bavSvi orze met SemTxvevas daakonkretebs, 
Tavdapirvelad hkiTxeT, ra moxda „bolos“, Semdeg „ 
pirvelad“,  bolos ki  - „sxva dros, romelic kargad 
axsovs“.

VI. Sesveneba

[bavSvs uTxariT:]

„axla minda davrwmunde, rom yvelaferi gavige da 
gavarkvio, - aris Tu ara kidev rame, ris Sesaxebac 
unda gkiTxo.  me [vifiqreb Sens naambobze/CaniSvnebs 
gadavxedav/gavarkvev].

[Sesvenebis dros ganixileT bavSvis mier mowodebu-
li informacia. SeavseT dakiTxvis oqmi. SeamowmeT, 
gakliaT Tu ara informacia. dagegmeT dakiTxvis 
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darCenili  nawili.  damazustebeli kiTxvebi auci-
leblad  werilobiTi formiT CamoayalibeT].

Sesvenebis Semdeg

[imisaTvis, rom moipovoT damatebiTi informacia, 
razec bavSvs araferi uTqvams, damatebiT dasviT 
zemoT aRwerili pirdapiri da Ria kiTxvebi. 
daubrundiT Ria kiTxvebs („miTxari ufro meti...“) 
yoveli pirdapiri kiTxvis Semdeg. am kiTxvebis 
amowurvis Semdeg gadadiT VII nawilze].

VII. bavSvis mier gaumxeleli informaciis mopoveba

[fokusirebuli  kiTxvebi  mxolod maSin unda das-
vaT, Tuki ukve gamoiyeneT sxva midgomebi da mainc
gakliaT sasamarTlosTvis mniSvnelovani informa-
cia]. Zalze mniSvnelovania, rom gamoiyenoT  Ria 
„gamosawvevi“ mimarTvebi („momiyevi yvelaferi amis 
Sesaxeb“), yovel SesaZlo SemTxvevaSi. 

[SeniSvna: mravaljeradi SemTxvevis dros, mimarTeT 
bavSvi relevanturi SemTxvevisaken misive sityvebis 
gamoyenebiT. mieciT bavSvs saSualeba, mogawodoT 
mniSvnelovani detalebi da mxolod Semdeg dasviT 
fokusirebuli kiTxvebi]

[mxolod maSin gadadiT momdevno SemTxvevaze, ro-
ca  darwmundebiT, rom konkretuli SemTxvevis Se-
saxeb yvela detali mogrovebuli gaqvT] 
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kiTxvebis zogadi formati fokusirebuli bavSvis mier 

gaumxeleli informaciis Sesaxeb

„rodesac miyvebodi [konkretuli SemTxveva, rom-
lis dro an adgili cnobilia], Sen axsene [adamiani/
nivTi/aqtivoba]. iyo [fokusirebuli  kiTxva]

[daelodeT pasuxs]

[roca marTebuli iqneba, gaakeTeT „mowveva“; TqviT]

„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“.

magaliTebi:

1. „rodesac   Sen   binaSi  yofnis  Sesaxeb  miyvebodi,
Sen Tqvi, rom man Sarvali gaixada. Sens tansacmels 
rame mouvida?“

[daelodeT pasuxs]

[bavSvis pasuxis Semdeg TqviT]

„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“.

[daelodeT pasuxs]

2. „rodesac bolo SemTxvevis Sesaxeb miyvebodi, Sen
Tqvi, rom is Segexo. is tansacmlis zemodan Segexo?

[daelodeT pasuxs]

[bavSvis pasuxis Semdeg TqviT]

„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“.
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[daelodeT pasuxs]

3. „is tansacmlis qveS Segexo?“

[daelodeT pasuxs]

[bavSvis pasuxis Semdeg TqviT]

„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“.

4. „Sen  me  miTxari  imis  Sesaxeb,  rac  ezoSi moxda..
vinmem dainaxa rac moxda?“ 

[daelodeT pasuxs]

[roca  marTebuli iqneba, TqviT]

„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“

5. „xom  ar ici,  SeemTxvaT  Tu  ara  msgavsi  ram  sxva
bavSvebs?“

[daelodeT pasuxs]

[roca marTebuli iqneba TqviT]

„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“

6. „Sen   miTxari  imis Sesaxeb, rac fardulSi moxda.
ici, rodis moxda es?“



187

VIII. Tu bavSvi srulyofil informacias ar gawvdiT

gamoiyeneT mxolod relevanturi mimarTvebi.

Tu TqvenTvis cnobilia, rom Sedga saubari, romlis 
drosac bavSvma informacia gaaJRera, TqviT:

1. „rogorc gavige, Sen esaubre [] [dro/adgili]. mo-
miyevi, raze isaubreT.

[Tu bavSvi ar mogawvdiT informacias, dasviT 
me-2 SekiTxva; Tu bavSvi raime informacias mainc 
mogawvdiT, TqviT:]

„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“.

[saWiroebisamebr, SegiZliaT gamoiyenoT Ria mimar-
Tvebi, rogoricaa „momiyevi amis Sesaxeb“].

Tu Tqven iciT bavSvis sxvasTan Semdgari saubris 
detalebi, magram informacia TqvenTvis bavSvs ar 
gaumxelia,  TqviT:

2. „rogorc gavige [_____-m miTxra],  Sen ilaparake
[SeajameT ganacxadi, SeZlebisdagvarad moerideT 
braldebis Semcveli detalebis xsenebas], yvelafe-
ri momiyevi amis Sesaxeb“

[saWiroebisamebr, SegiZliaT gamoiyenoT Ria mimar-
Tvebi, rogoricaa „momiyevi amis Sesaxeb“ da ase 
Semdeg]

3. Tu  raime informacia dakvirvebis safuZvelzea
mopovebuli, TqviT:
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a. „rogorc gavige, viRacam dainaxa []. yvelaferi
momiyevi amis Sesaxeb“.

[saWiroebisamebr, SegiZliaT gamoiyenoT Ria mimar-
Tvebi, rogoricaa „momiyevi amis Sesaxeb“ da ase 
Semdeg].

Tu bavSvi uaryofs, gadadiT SekiTxva 3b-ze

b. „rame SegemTxva [dro/adgili]? yvelaferi momiye-
vi amis Sesaxeb“.

[saWiroebisamebr, SegiZliaT gamoiyenoT Ria mimar-
Tvebi, rogoricaa „momiyevi amis  Sesaxeb“ ].

Tu bavSvs aqvs/hqonda travmebi da Zaladobis 
fizikuri niSnebi, TqviT:

4. „vxedav [gavige], rom Sen gaqvs [niSnebi/sisxlCaq-
cevebi] Sens [    ]-ze“. „yvelaferi momiyevi amis 
Sesaxeb“.

[saWiroebisamebr, SegiZliaT gamoiyenoT Ria mimar-
Tvebi, rogoricaa „momiyevi amis Sesaxeb“].

5. „vinmem [gaakeTeT Sejameba moZaladis dasaxele- 
bis gareSe (Tu bavSvma Tavad ar daasaxela is) an 
braldebis detalebis gareSe]?“

Tu bavSvi uaryofs, gadadiT Semdeg nawilze

Tu bavSvi rames ityvis, TqviT:

„yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb“
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[saWiroebisamebr, SegiZliaT gamoiyenoT Ria mimar-
Tvebi, rogoricaa „momiyevi amis Sesaxeb“]

IX. informacia gamJRavnebis Sesaxeb

„Sen me miTxari, Tu ratom moxvedi dRes CemTan sasa-
ubrod. Sen mier mowodebuli informacia Zalian 
mexmareba momxdaris ukeT gagebaSi“.

[Tu  bavSvma axsena, rom SemTxvevis/SemTxvevaTa Se-
saxeb vinmes mouyva, gadadiT me-6 SekiTxvaze. Tu 
bavSvma  msgavsi  araferi  Tqva,  umalve SeamowmeT 
momxdaris gamJRavnebis SesaZlebloba. TqviT:]

1. „momiyevi, ra moxda [bolo incidenti]-is Semdeg?

[daelodeT pasuxs]

2. „da Semdeg ra moxda?“

[SeniSvna: am nawilis ganmavlobaSi dasviT es kiTxva 
imdenjer, ramdenjerac saWiro iqneba]

[Tu bavSvi vinmesTvis gamJRavnebis Sesaxeb getyviT, 
gadadiT me-6 SekiTxvaze. Tu, ara - ganagrZeT]

3. „kidev vinmem icis momxdaris Sesaxeb?

[daelodeT pasuxs. Tu bavSvi vinmes daasaxelebs, 
gadadiT me-6 SekiTxvaze]

[Tu bavSvi daadasturebs, magram aravis axsenebs, 
hkiTxeT]
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vin?

[daelodeT pasuxs. Tu bavSvi vinmes daasaxelebs, 
gadadiT me-6 SekiTxvaze].

4. „axla  minda  gavigo,  sxva adamianebma rogor gai-
ges [bolo SemTxveva] Sesaxeb?

[daelodeT pasuxs. Tu bavSvi vinmes daasaxelebs, 
gadadiT me-6 SekiTxvaze].

[Tu  informacia  gakliaT, dasviT momdevno SekiT-
xvebi].

5. „vin iyo pirveli, Seni da [damnaSeve]-s garda, vinc
gaigo [bavSvis mier gancxadebuli Zaladoba]-s 
Sesaxeb?

[daelodeT pasuxs.]

6. „momiyevi  yvelaferi,  rac  SegiZlia,  Tu  rogor
gaigo [bavSvis mier naxsenebi „pirveli gamgebi“]-ma  
momxdaris Sesaxeb?

[daelodeT pasuxs]

[Semdeg TqviT]

„ufro meti momiyevi amis Sesaxeb“.

[daelodeT pasuxs]

[Tu bavSvi saubars aRgiwerT, TqviT:]

„yvelaferi miTxari, ris Sesaxebac isaubreT“.
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[daelodeT pasuxs]

7. „kidev vinmem icis [bavSvis mier aRwerili
gancxadebuli Zaladoba]-s Sesaxeb?“

[daelodeT pasuxs]

[Semdeg TqviT]

„momiyevi ufro meti amis Sesaxeb“.

[Tu bavSvi saubars aRgiwerT, TqviT]

„yvelaferi miTxari, ris Sesaxebac isaubreT“.

[daelodeT pasuxs]

[Tu bavSvis TqmiT, mas aravisTvis uTqvams, hkiTxeT:]

es nawili saWiroebisamebr mTlianad gaimeoreT 
bavSvis mier naxsenebi TiToeuli SemTxvevisaTvis.

X. dasruleba

[TqviT:]

„dRes Sen bevri ram miTxari da me minda, daxmarebi-
saTvis madloba gadagixado“.

1. „aris  kidev  iseT  ram,  ris  Sesaxebac Sen fiqrob,
rom  unda vicode?“

[daelodeT pasuxs]
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2. „aris iseTi ram, risi  Tqmac ginda CemTvis?“

[daelodeT pasuxs]

3. „aris   raime   kiTxvebi,  romlebic  ginda,  rom  me
mkiTxo?“

[daelodeT pasuxs]

4. „Tu CemTan dalaparakeba isev mogindeba, SegiZlia
am   nomerze   damireko“  [gadaeciT  bavSvs  baraTi, 
Tqveni saxeliT, gvariT da telefonis nomriT].

XI. neitraluri sasaubro Tema

„dRes, aqedan wasvlis Semdeg, ris gakeTebas apireb?“

[ramdenime  wuTi  bavSvs neitralur Temaze esaub-
reT].

„axla aris [konkretuli dro]  da es interviu das-
rulebulia“
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danarTi 2

gamokiTxvis Catarebis nimuSi

dazaralebuli bavSvis dakiTxvis gzamkvlevis -

NICHD    protokolis mixedviT

gamomkiTxveli q. T., 
gamokiTxva utardeba a. b.-s, 8 wlis, 
saqarTvelos XXXX XXXX-Si, 
2014 wlis 6 ivniss 

aRniSvnebi

me=gamomkiTxveli (mdedr.) b=bavSvi (mdedr.)

(gamomkiTxveli Sedis oTaxSi) 

me me var q. T., XXXX XXXX-is fsiqologi. dRes  
aris 2014 wlis 6 ivnisi. axla aris 11:00  da 
me aq var, raTa vesaubro a. b.-s. 

me     ramdeni wlis xar, a.?

b rvis. 

me 8 wlis xar, kargi. romel skolaSi dadixar?

b XXXX

me XXXX, romel klasSi?

b mesame klasSi var.
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me      kargi.   Cemi  samuSaoa  gavesaubro   bavSvebs 
        imaze, rac maT Tavs gadaxdaT. me yoveldRi- 
        urad  uamrav bavSvs vesaubrebi maT Tavs ga-
        daxdenil raRacebze. Zalian mniSvnelovania, 
        rom dRes mxolod simarTle miTxra, kargi?

b      kargi. 

me Sen unda momiyve mxolod is, rac namdvilad 
        SegemTxva.

b kargi.

me Tu me SekiTxvas dagisvam da Sen ar gecodi-
        neba,  ras  vgulisxmob,  miTxari, rom ar ici 

 ras  vgulisxmob  da  me  sxvanairad gkiTxav. 
        kargi?

b kargi.

me Tu iseT SekiTxvas dagisvam, romelzec pasu-
xi ar ici, nu Seecdebi gamocnobas, ubralod 
miTxari, rom ar ici. 

b kargi.

me gasagebia. maS, Tu me gkiTxav:  ra  hqvia  Cems 
katas, ras mipasuxeb?

b „ar vici“-s

me sworia,  Sen  me ar micnob da arc Cems katas 
icnob; da Tu iseT raRacas vityvi, rac ara-
swori iqneba, minda, rom Semisworo, kargi?



195

b kargi

me Tu me vityvi, rom ori  wlis biWi xar, ras 
mipasuxeb?

b me rva wlis gogo var.

me sworia.  axla,  roca  ukve ici, rogor unda 
Semisworo, minda, rom ukeT gagicno. miTxari, 
risi keTeba giyvars?

b megobrebTan  yofna miyvars; simRera da cek-
vac miyvars.

me aha.

b nayini miyvars. erTi sanayine momwons yvela-
ze ufro, „luka polare“. iq xSirad davdivar. 
me miyvars, roca Cemi megobrebi CemTan saxlSi 
stumrad modian. xatva miyvars, ferebidan 
miyvars  stafilosferi  da  Zalian  miyvars 
zRvaze dasveneba. 

me kargi.  Sen  miTxari,  rom  mogwons  sanayine 
„luka polare“. yvelaferi momiyevi mis Sesa-
xeb.

b kargi sanayinea. sxvadasxvanairi gemrieli na-
yini aqvT. Tan iq bevri vinme gavicani, Cemxe-
lebi. iq rom SevdivarT, bavSvebi calke magi-
dasTan  vsxdebiT. bevrs viciniT da 
erTmane-Tis nayinebs vsinjavT. 

me kargia.  Sen  romeli  nayini giyvars yvelaze 
metad?
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b „tartufo“.  iseTia, Sokoladisferi da Sig-
niT nigvzebia. dedas ar unda, rom yeli gami-
civdes da avad gavxde da bevri nayinis Wamas 
miSlis xolme. 

me Sen  Tqvi,  rom  megobrebTan  yofna giyvars. 
momiyevi amis Sesaxeb.

b oTxi megobari myavs - ruska, ani, mariami da
naTia. roca CvenTan saxlSi modian, dediko 
namcxvars gvicxobs. ravi, vTamaSobT xolme,
vWoraobT, xan  karaokes vawyobT da vmReriT.  

me kargi gasarTobebi Cans. iseT raRacaze momi-
yevi, ramac am kviraSi gagaxara.

b roca simReris repeticiaze viyavi, maswavle-
belma  2  solo  simRera  momca.  adre  sul 
gundSi vmRerodi da Cemi xma kargad ar ismo-
da. Zalian gamixarda.  

me kargi. ese igi, 2 solo simRera mogces. momi-
yevi amis Sesaxeb.

b orive es simRera miyvars, „ori rezo“ da „ga-
iRviZebs ia“. saxlSic sul am simRerebs vRi-
Rineb. me da anim „ori rezo“ Cvens saxelebze 
gadavakeTeT, kargi gamovida. axla am simRe-
rebs koncertze  rom vimRereb, mikrofonTan 
marto unda vidge scenaze da me amaze sul 
vocnebobdi.   

me kargi. Sen iseT raRacebze momiyevi, risi ke-
Tebac mogwons. axla iseT raRacaze momiyevi, 
rac am bolo TveSi moxda da ramac cud xasi-
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aTze dagayena. 

b raRac iyo xatvaze, maswavlebelma mogvitana 
naxati,  vaSlis xe da me ar gamomivida. Cven 
unda dagvexata guaSis saRebavebiT. manamde 
fanqrebiT vxatavdi da kargad gamomdioda. 

me ufro meti momiyevi naxatze, romelic ar ga-
mogivida.

b vaSlebiani xe iyo, wiTeli vaSlebiT.  xesTan 
biWi idga da zemoT iyureboda. ukan - Robe 
da patara saxli. bevri viwvale da xe ver 
davxate funjebiT; cudad gamomdioda. mere  
erT saRamos deda momexmara  da „arauSavsra“ 
davxate.

me kargi,  marTlac Zalian mniSvnelovania, rom 
iseT  raRacebze momiyve, rac namdvilad Se-
gemTxva. SegiZlia, kargi raRacebic momiyve 
da cudic, kargi?

b kargi.

me minda, rom cota ufro meti gavigo imis Sesa-
xeb, Tu ras akeTeb. wina TveSi iyo Seni daba-
debis dRe. momiyevi yvelaferi, rac Sens da-
badebis dReze moxda, Seni adgomidan daZine-
bamde. 

b xo, 13 maissaa Cemi dabdRe. kargi. dilas rom 
gaviRviZe,  bevri  buStebi  davinaxe da saer-
Tod  ar gamkvirvebia. roca saabazanoSi miv-
diodi, Tvalebs vxuWavdi da vcdilobdi, 
rom araferi damenaxa da namcxvrebis suni 
idga. 
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oTaxSi  rom davbrundi, ramac gamakvirva da
sixarulisgan  kinaRam gavgiJdi, es iyo lek-
vi, sul TeTri!

me vaa.

b       maSinve davarqvi  bobo. aseT saCuqars ar ve-
lodebodi, imitom rom manamde sul vTxovdi
mSoblebs lekvis moyvanas, magram uars meub-
nebodnen.

me     Zalian magaria! Semdeg ra moxda?

b      dabadebis dRis centrSi wasasvlelad movem-
zadeT.

me      momiyevi magis Sesaxeb.

b     magrad gawvimda da mere tortis motanas ve-
lodebodiT. amasobaSi me bobos veTamaSebo-
di. mere, rogorc iqna, moitanes torti.

me     kargi.

b      didi Wiamaias torti iyo, wiTeli, Savkople-
biani.

me        kargia,  kargi. kargad gaixsene Seni dabadebis 
dRis ambebi. Semdeg ra moxda?

b       dabadebis dRis centrSi wavediT.

me      kargi.

b       Zaan magari iyo. 
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me     ufro meti momiyevi magis Sesaxeb. 

b       gzaSi yvelani erTad vmRerodiT „ra lamazi 
dRea“-s. boboc ki agvyva yefiT.

me       kargi. Sen Tqvi, rom dabadebis dRis centrSi 
waxvediT. sad iyo es?

b       sad  iyo  da - sad  da,  sad  iyo da, ai, Cems 
saxlTan axlos stadioni roa, imis gverdiTaa 
dabadebis dRis centri, „ios zRapari“ qvia. 

me kargi. momiyevi, ra xdeboda „ios zRaparSi“. 

b taSiT Semxvdnen, saCuqrebi maCuqes; ravi, sa-
TamaSoebi, patara CanTa, „nauSnikebi“, lamazi 
Tmis samagrebi, parfiumeria. bevri saCuqari 
miviRe. 

me   ufro meti momiyevi „ios zRaparSi“ Sens yof-
naze.

b       io  iisfer CoCors qvia, Zalian sasacilo da 
sayvarelia. ravi, Tavisi patara saxli aqvs, 
sadac bavSvebi SevdiodiT. jer speqtakli 
vnaxeT, bevri vicineT. mere gamocanebi gamo-
vicaniT,  mere - bevri  vicekveT,  vimRereT, 
leqsebic vTqviT.

me       kargi. da magis Semdeg ra moxda?

b        mere  me survili Cavifiqre da Wiamaias tor-
tze  sanTlebi  Cavaqre, erTi SeberviT. mere 
zevidan  buStebis  wvima  wamovida!  yvelani 
davrbodiT da buStebs vxeTqavdiT. 



200

me ra kargia. Semdeg?

b       Semdeg ravi, es iyo ra. kargi iyo. 

me      kargi. axla,  roca  cota ufro ukeT gagica-
ni, minda imis Sesaxeb gesaubro, ris gamoc 
Sen dRes aq xar. SegiZlia miTxra, ratom xar 
dRes aq?

b ki.  babuaCemi  me da Cems das ise gvexeba, ro-
gorc Cven ar mogvwons. 

me momiyevi amis Sesaxeb.

b ravi, es ase raRacnairad rTuli asaxsnelia, 
magram...

me kargi, es erTxel moxda Tu erTze  metjer?

b erTze metjer.

me kargi, bolo SemTxveva gaixsene.

b kargi.

me da momiyevi mis Sesaxeb.

b RamiT davrCiT iq;  mas  Zalian  moswons misi 
didi savarZeli da didi gadasafarebeli, da 
roca ki ar unda ejde kalTaSi, is gadasafa-
rebels gafarebs da Sen ase gadafarebuli 
(miuTiTebs) xar, sadRac aqamde. mere gadasa-
fareblis qveS xels Sehyofs da ise gexeba, 
rogorc  namdvilad ar mogwons. 
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me momiyevi amis Sesaxeb.

b ravi,  anu is – gazafxulze rogorc  moxda. 
Zalian saSiSi iyo. anu - ravi rTuli asaxsne-
lia. ar vici rogor avxsna. 

me Sen  miTxari,  rom  mas  didi savarZeli aqvs. 
didi savarZlis Sesaxeb momiyevi.

b sakmaod didia, ase, ravi, masze odnav dabalia, 
sakmaod didia da Zalian ukan Tu gadaixrebi, 
mere sawoliviTaa.

me ra ferisaa savarZeli?

b yavisferia. tyavisaa. yavisferia da tyavisaa.

me sad dgas eg savarZeli?

b misaReb oTaxSi, didi televizori sadacaa.

me Sen Tqvi, rom mas didi gadasafarebeli aqvs. 
momiyevi mag gadasafareblis Sesaxeb.

b kargi,  mas bevri didi gadasafarebeli  aqvs, 
anu romelic ufro axlosaa, imas iRebs. 
yvelaze didi romelicaa, oflSi gagwuravs, 
zamTarSic ki Zalian gaofliandebi, Svindis-
feria da patara gaformebebic aqvs. muqi 
wiTelia da xisferia TiTqmis, ra. karga 
xania, ar minaxavs da cota ar iyos, miWirs 
gaxseneba.

me kargi. modi, bolo SemTxveva gaixsene. 
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b maT  saxlSi  davrCiT RamiT da iq vsadilob-
diT. mSoblebma gviTxres, rom SegveZlo 
davrCeniliyaviT,  radganac  magisTvis viya-
viT isedac, xoda Tqves, rom SegveZlo Rame 
davrCeniliyaviT. 

me yvelaferi momiyevi RamisTevaze Seni misvli-
dan Sens wamosvlamde.

b kargi. dedis dRe iyo,  martSi da roca Seve-
diT, bebia ambobda “vaa, modiT, modiT.” 
gauxarda Cveni naxva da gvexuteboda, radga-
nac iSviaTad vnaxulobT, dakavebulebi varT 
xan musikiT, xatviT, xan - inglisuriT da 
ravi... davdiodi aqeT-iqiT maT saxlSi da 
babuam miTxra: “modi CemTan“, me vuTxari - 
“ara.” ar miyvars mis axlos yofna.

me Semdeg ra moxda?

b Tavisi  kalTisken mimizida, gadasafareblis 
gareSe. sasadilo magidasTan ijda da danar-
Cenebi sxva raRacebs akeTebdnen, laparakob- 
dnen da sadils amzadebdnen. Cemi mSoblebic
im oTaxSi iyvnen da danarCenebs elaparake-
bodnen da aravis daunaxavs, rogor damiWira 
da mere cudad Semexo. mere ki movaxerxe ga-
mosxltoma da siarulis gagrZeleba.

me kargi. Sen ambob, rom is cudad Segexo. momi- 
yevi amis Sesaxeb.

b kargi, is xels qvemoT gaacurebda da fexebs 
Soris Segexeboda.
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me gasagebia. roca ambob, rom „fexebs Soris Se-
gexo“ (citireba) momiyevi amis Sesaxeb.

b kargi,  man  jer fexebi gamifarCxa, anu cera 
TiTi - am fexze da neka - am fexze da danar-
Ceni TiTebi - SuaSi. 

me kargi. roca ambob „SuaSi“, SuaSi - sad?

b zustad SuaSi.

me kargi. gaxsovs, Tavidan rom giTxari, Tu ra-
mes  ver  gavigeb, sxva  SekiTxvebs  dagisvam, 
rom gavigo ra moxda-meTqi? 

b ki.

me ar  minda, rom  raRacebi  CemiT davaskvna an 
vivaraudo imaze, rasac Sen ambob. mniSvnelo-
vania, rom sworad gavigo da ar SemeSalos, 
kargi? 

b kargi.

me roca  es iyo “SuaSi“, SegiZlia miTxra, sad - 
„SuaSi“?

b aq (miuTiTebs).

me kargi. eg sad aris?

b ai, principSi aq (miuTiTebs).

me kargi, ras uwodeb – ra hqvia – ras uwodeb 
sxeulis mag nawils?
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b ar vici. me mxolod – Cemi mSoblebi – anu 
Cemma mSoblebma ician, radganac maT vaCveneb.

me kargi.

b Cemze.

me ras akeTebs sxeulis eg nawili?

b ras da, fisebs.

me kargi.  roca Sen fexebs Soris xeli dagado, 
es tansacmlis zemodan moxda Tu tansacmlis 
Signidan?

b tansacmlis zemodan.

me kargi. ras geubneboda?

b arafers ambobda. Tu daiklanebodi, proble-
ma ar hqonda, da gagiSvebda, anu sakmarisad 
Tu daiklakne, rac ar mowonda.

me kargi. Sen ra uTxari mas?

b “gamiSvi. ar minda Sens kalTaSi jdoma.” 

me kargi. Semdeg ra gaakeTe?

b mere daviklakne – mere viklaknebodi, sanam 
ar gamiSva.

me kargi. Semdeg ra moxda?

b mere an gaviqceodi, an sxva oTaxSi gavidodi.
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me kargi.  kargad gaixsene – eg bolo darCena  
da ra moxda maT saxlSi, mas Semdeg, rac 
babuaSens Tavi daaRwie?

b visadileT da mere mSoblebi  wavidnen.  Cven 
vTamaSobdiT kompiuterSi. 

me kargi. Semdeg ra moxda?

b Semdeg  bebiam  Tqva,  Sxapis  miRebis droao. 
mere  Cemma  dam  Tqva: „pirveli me Seval“. is 
iq banaobs xolme da mere bebia rom abazani-
dan gadis xolme, is (gulisxmobs babuas) yo-
velTvis Semodis. 

me kargi. mag dros iq iyavi?

b ara.  gavige  Cemi  da rogor eubneboda mamas 
da maqedan vici. 

me kargi. Semdeg ra moxda?

b mere  Tqva:  „gavedi” da me  Sevedi  saSxapeSi. 
mere bebiac gavida, marto damtova da karic 
gaixura, magram is ar mosula.

me kargi. banaobis Semdeg ra moxda?

b piJamoebi CavicviT da dasaZineblad gavemza-
deT.

me kargi. Semdeg ra moxda?

b sanam daviZinebdiT, vnaxeT, rom magrad wvim-
da. mere is (babua) movida da me vTqvi: „vaa, 
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wvimaa Sxapuna". mase vTqvi, „magaria.” magan 
Tqva,  „saxuravidan ar Camovides wyali.” xa- 
laTi  ecva  da sawolze amococda da is, is, 
Cem das  mivarda – anu sawolze amovida 
da Cem das mivarda, xoda Cemi da modis da 
cdilobs sawolidan gadmoagdos.

me aa.

b mec gamoviwie iqedan.

me Semdeg ra moxda?

b mere  magan - „saxuravs vnaxav“.  mere  gareT 
gavida. roca TiTqos fanjridan viyurebiT, 
is yovelTvis midis (miuTiTebs). 

me kargi. Sen Tqvi, rom roca Semovida da Tqva, 
rom saxuravidan ar Camovides wyalio, xala- 
Ti ecva?

b ki.

me saabazanos xalaTis Sesaxeb momiyevi.

b au ravi, ver vixseneb. marTla.

me kargi.  Sen  Tqvi, rom is im oTaxSi Semovida, 
sadac Sen iyavi. romel oTaxSi iyavi?

b kargi.  anu ase kibeebia, mere aq aris patara 
derefaniviT da karebia aq da maq (miuTiTebs) 
gvZinavs xolme Cven, aq aris kari.

me kibeebi  axsene,  zemoTmimavali  kibeebi  Tu 
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qvemoT mimavali?

b  zemoT.

me kargi. Sen Tqvi,  rom  Seni  da imave sawolSi 
iyo, romelSic Sen?

b  ki.

me kargi. Sen Tqvi, rom babua movida da sawolze 
amovida?

b  aha.

me sawolSi ra gaakeTa?

b  um, ubralod iwva.

me gadasafarebelze Tu gadasafareblis qveS?

b  qveS.

me kargi.  ra  Tqva,  roca gadasafareblis qveS 
iyo?

b  Cemma  dam kivili morTo: „gadi, gadi.”  mere 
magan  Tqva - “ooo, modi,  modi,  gTxov.” man
upasuxa: „ara“, da kivili daiwyo da sawoli-
dan gaiqca da...

me kargi. Senma dam Tqva, ratom kioda?

b  ravi, ar moswons, roca sawolSi modis.

me kargi. is sawolSi erTxel amovida Tu erTze 
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ufro metjer?

b  mxolod erTxel.

me Sen rom momiyevi, maSin?

b  (gaurkveveli) 

me kargi. Sen Tqvi, rom is erTze ufro metjer 
ise Segexo, rom Tavi uxerxulad igrZeni. 

b  aha.

me pirveli SemTxveva gaixsene. 

b  Svidi wlis rom viyavi mag dros, eg maxsovs, 
sxva  araferi.  Svidi wlis viyavi da yovel-
Tvis  vtyuvdebodi, roca meubneboda: „modi
kalTaSi Camijeqi“  me yovelTvis vtyuvdebo-
di da…

me Sen ambob, rom tyuvdebodi?

b  aha.

me momiyevi amis Sesaxeb.

b  ese migityuebda TavisTan kalTaSi – da mere 
xels Cagicurebda da Segexeboda.

me kargi. momiyevi amis Sesaxeb.

b  araa  advili, ar var darwmunebuli, ras gu-
lisxmob, amixseni.
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me Sen,  roca pirveli SemTxveva gaixsene, Tqvi, 
rom man kalTaSi migityua?

b  ki.

me ra xdeboda, roca mis muxlebze ijeqi?

b  gadasafarebels gadagafarebda, ise rom tan-
sacmelebi  mTlianad daefara da xels gada-
safareblis qvemoT Caacurebda da gexeboda.

me kargi. da sad gexeboda?

b  pirvelad anu? ai, qvemoT (miuTiTebs). 

me kargi.  es  tansacmelebis  zemodan  xdeboda 
Tu Signidan?

b  yovelTvis zemodan.

me kargi. ras ambobda, roca amas akeTebda?

b  arafersac ar ambobda. is ubralod agrZeleb-
da, sanam ar gamosxltebodi.

me kargi. pirvelad ra gaakeTe?  ra gaakeTe mas 
Semdeg rac Segexo?

b  vixvacune.

me kidev iyo vinme oTaxSi?

b  anu pirvelad... pirvelad... ara. ravi, ise iy-
vnen, magram ver amCnevdnen da fiqrobdnen 
„ui, ar unda mis kalTaSi jdoma“. 



210

me kargi. kidev vin iyo oTaxSi?

b  bebo, manana deida, irakli biZia, gia biZia da 
babua; dedaCemi, mamaCemi da Cemi da.

me aa, kargi. Sen ambobdi, Svidi wlis roca iyavi, 
mag droze. gaxsovs, ra moxda, roca Svidi 
wlis iyavi?

b  zustad ara.  maxsovs, rom Svidi wlis viyavi 
da iq SabaTobiT da giorgobaze  mivdiodiT.

me es giorgobaze iyo?

b  ki, giorgoba iyo, roca iq mivediT.

me kargi. roca Svidi wlis iyavi?

b  aha.

me kargi.  momiyevi  maSindelze,  roca  bolos 
darCi RamiT iq.    

b  aha.

me rodis iyo eg?

b  ravi. an ianvari iyo an Tebervali.

me wlevandeli?

b  ki, wlevandeli da…

me mas Semdeg RamiT iq darCenilxar?
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b  ara.

me es iq Seni bolo RamiT darCena iyo?

b  ki.

me momxdaris Sesaxeb pirvelad vis mouyevi?

b  Cemma  dam  mouyva ojaxs.  dedaCemma  Tqva, - 
„aba, ukve TiTqmis wasvlis droa.” da Cemma 
dam upasuxa: „me ar minda wamosvla”;  dedam 
hkiTxa, ratoo da Cemma dam yvelaferi mouy-
va.

me kargi. magis Sesaxeb Sen vis uTxari pirvelad?

b  mamas da dedas.

me kargi. ra uTxari maT?

b  anu  rogor  mexeboda  da  mere gadawyvites, 
rom iq aRarasodes wavsuliyaviT.

me eg vin gadawyvita?

b  mamaCemma. dedaCemi daeTanxma, radgan mas ar 
unda, rom vinme mase gvexebodes.

me kargi.  pirveli  da  bolo jeris garda, sxva 
msgavsi SemTxvevebic yofila?

b  ki, maT Soris.

me SegiZlia maT Sesaxeb momiyve?
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b eg  SemTxvevebi  zustad ar maxsovs. ar vici,
iq ratom mivedi. Svidi wlis rom viyavi da 
eqvsis, magram yvela SemTxveva ar maxsovs, 
magram umravlesoba maxsovs.

me kargi.  Sen axsene Seni  da,  Sens  das SenTvis 
mouyolia araswori Sexebis Sesaxeb?

b ki. imitom, rom es orives SegvemTxva.

me ra giTxra Senma dam?

b anu, ese araferi uTqvams, mamas mouyva.

me kargi.  manamde  ginaxavs,  rogor  exebodnen 
vinmes iseT adgilebze, romlebzec Sexeba 
arasworia?.

b ara, mxolod serialebSi.

me kargi. romel serialebSi?

b ravi, bevrSi. 

me kargi.  gaixsene  is  SemTxvevebi, roca babua 
arasworad gexeboda. SegiZlia gaixseno, ras
eubnebodi mas, garda imisa, rom gamosxlto-
mas cdilobdi?

b erTxel  miTxra: „a., modi aq.” me kalTaSi Ca-
vujeqi da iman miTxra: „isev giyvarvar?” me 
kide vupasuxe: „ki.” anu mTlad darwmunebuli 
ar var, isev miyvars Tu ara. mere erTi xeli 
momxvia da meore xeli iq waiRo. mere avdeqi 
da vuTxari: „isev miyvarxar” da mere Cems 
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dasTan vTamaSobdi.

me kargi. sad moxda eg?

b  misaReb  oTaxSi,  sadac  didi televizoria. 
Suqi Camqrali iyo, magram televizori - ara.

me kargi. Sen ambob, rom is Seni babuaa,- ranairi 
babua?

b  babuaa dedaCemis mama., b. babu.

me b. babu,  kargi.  Sen  ambob, rom yovelive mis 
saxlSi xdeboda. sad aris misi saxli?

b  moskovis  prospeqti,  varkeTili. misamarTi 
zustad ar vici. vici, rom aris varkeTili, 
raRac, raRac.

me kargi. kargi, axla cota xniT unda gavide da
Sevisveno  da  sanam davbrundebi, minda, rom
dafiqrde, kidev xom ar aris iseTi ram, risi
Tqmac dagaviwyda. kargi? 

b  kargi.

(fsiqologi gadis oTaxidan). 

(fsiqologi Sedis oTaxSi)

me kargi. madloba rom damelode.

b  arafris.

me sanam gasuli viyavi, rame gagaxsenda?
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b  ara.

me kargi. kidev ramdenime SekiTxva maqvs. msgavsi 
ram manamdec momxdara?

b  ara.  mxolod  is,  mxolod is akeTebda amas. 
sxva aravin maxsendeba.

me kargi.  vinmem giTxra, dRes CemTvis ra unda 
gelaparaka?

b  ki, mamaCemi. man Tqva. „ar moityuo. moindome 
da rac SeiZleba meti gaixsene.”

me kidev rame?

b  man  miTxra, rom  yvelaferi  momeyola, rac 
vici.

me kargi. mase moiqeci?

b  ki.

me yvelaferi  rac  gaxsovs?  kargi.  ici kidev 
vinme, visac raime araswori gadaxda Tavs?

b  ara.

me kargi.  ginda  ramis  Tqma? an ramis SekiTxva 
xom ar ginda?

b  ara.

me kargi. maSin,  Tu CemTan dalaparakeba mogin-
deba an ramis Tqma gendomeba an SekiTxva geq-
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neba, baraTs mogcem, Cemi telefoni weria.  
Sens mSoblebsac mivcem aseTive  baraTs, da 
SegiZliaT, rom damirekoT, kargi?

b kargi.

me madloba, rom amdeni dro damiTme, bevri ra-
me miTxari da yuradRebiani iyavi. 

b       arafris. 

me      dRes  aqedan  rom waxval, ris gakeTebas api-
reb?

b       bobos  sayeluri  gauwyda  da is unda vuyi-
doT, ukve SerCeuli maqvs. mere me da deda 
bobos gavaseirnebT. mere deda Sempirda, 
picas  gagikeTebo.  mere  mamikoc mova. mere, 
ra vici, rames viTamaSeb.

me      kargi gegmebi gqonia. aba, naxvamdis, warmate-
bebi.

(interviu mTavrdeba 2018 wlis 6 ivniss, 12:10)
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danarTi 3

bavSvis janmrTelobisa da adamianis 
ganviTarebis erovnuli institutis (NICHD) 

oqmi:

eWvmitanil mozardTa  NICHD dakiTxvis
gzamkvlevi

[gTxovT, Semdegi informacia  gamokiTxvis dawyebam-
de CaweroT]

Cemi saxelia   ----------------------- . 
dRes aris  ----------------------- . 
axla  ----------------------- saaTia. 
gamokiTxvas vutareb ------------------------------------ -s        
----------------------------- -Si.“

I.  gacnoba

gamarjoba, Cemi saxelia ---- .  me var gamomZiebeli da 
Cemi samuSaos nawilia bavSvebs/mozardebs  davela-
parako imaze, rac maT SeemTxvaT. 

rogorc xedav, me aq xmis Camweri/video Camweri maqvs.    
me Cvens saubars Caviwer, imitom rom mniSvnelovania 
davimaxsovro  yvelaferi, rasac metyvi. Canaweri sa-
Sualebas maZlevs mogismino da yvelaferi xeliT ar 
davwero.    
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policias acnobes, rom Sen [braldebis mokle 
Sinaarsi. magaliTad, `raRac gaukeTe erT 
bavSvs, saxelad maris~] da me mTxoves, am ambavze 
dagelaparako. 

[Tu eWvmitanili 14 welze naklebi asakisaa, gadadiT 
III an IV nawilze. Tu eWvmitanilis asaki 14 wlidan 
iwyeba, gaagrZeleT II nawilidan]. 

II. 14 wlidan asakis eWvmitanilTa gafrTxileba

Sen ar xar valdebuli, rame miTxra. Tu airCev, 
rom damelaparako, me am informacias gamoviyeneb 
gamoZiebisTvis. Tu braldebis  wardgena gadawydeba, 
maSin rasac dRes metyvi, SeiZleba Sens winaaRmdeg 
samxilad iqnes gamoyenebuli. Cemi gamocdilebidan, 
im mozardebis daxmareba ufro advilia, romlebic 
gveubnebian, zustad ra moxda.

yvelaferi gaige, rac giTxari?

[gTxovT, daelodoT bavSvis pasuxs. Tu bavSvi 
ambobs, rom Tqveni naTqvamidan rame ver gaigo, 
wina gafrTxileba unda gaimeoroT, gaimeoroT 
yoveli winadadeba, da Tan amowmoT, gebulobs Tu 
ara bavSvi TiToeul winadadebas.

momiyvebi, ra moxda?

[gTxovT, daelodoT bavSvis pasuxs] 

[Tu bavSvi momxdaris mosayolad SegawyvetinebT,  
V nawilze gadadiT.  Tu bavSvi momxdaris moyolis 
survils gamoTqvams, gadadiT IV nawilze. Tu bavSvi 
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ambobs, rom mzad ar aris, momxdari mogiyveT, 
gadadiT  III nawilze.

III. bavSvebi, romlebsac laparaki ar surT

1. rogorc  giTxari,  Sen  ufleba  gaqvs, Cumad iyo, 
magram minda yuradRebiT momismino, radgan 
Zalian mniSvnelovani raRac unda giTxra. 
bavSvebs, romlebic sxva bavSvebTan seqsualur 
qmedebebs sCadian, daxmareba da mkurnaloba 
sWirdebaT. is bavSvebi, romlebic uars amboben, 
Tqvan, ra moxda, mosalodnelia,  rom gaagrZelon 
aseTi qmedebebis Cadena, da es  saqmes maTTvis 
ufro gaarTulebs. Tu aseTi rameebi gaakeTe, 
mniSvnelovania yvelaferi miTxra, rom Seni 
damxareba SevZloT. kargi?

[daelodeT bavSvis pasuxs. Tu bavSvs isev ar surs 
laparaki, TqviT Semdegi:]

2. [msxverplma]  bevri  ram  Tqva  Senze.  axla es aris
Seni SesaZlebloba, Sen Tqva, ra moxda.

[daelodeT bavSvis pasuxs. Tu bavSvs ar surs 
laparaki, TqviT Semdegi:]

3. me  minda, ramdenime wuTi ifiqro, radgan es Zali-
       an  mniSvnelovani saqmea.  Tu CemTan laparaks da- 
        wera girCevnia, SegiZlia kalami da qaRaldi ixma-
       ro.  

[cota xniT daelodeT.]

gaqvs survili, gamiziaro, ra ifiqre/dawere? 
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[daelodeT bavSvis pasuxs. Tu bavSvi laparakze 
uars ambobs, TqviT:]

4. axla  Tu  ar  ginda  laparaki,  SevCerdebiT. Tu 
azrs Seicvli da  CemTan dalaparakebas gada-
wyvet, SegiZlia damireko [telefonis nomeri] 
an isev Cems ofisSi moxvide.

IV. urTierTgagebis damyareba

sanam Seni aq yofnis mizezze laparaks daviwyebT, 
minda, ukeTesad  gagicno. momiyevi Senze da Sens 
ojaxze.

[daelodeT bavSvis pasuxs.]

[Tu bavSvi ar gpasuxobT, mokled gpasuxobT, an 
ver gpasuxobT, SegiZliaT hkiTxoT:]

1. marTla minda Seni ukeT gacnoba. sxva ra SegiZlia
miTxra sakuTar Tavze? 

[daelodeT bavSvis pasuxs.]

2. sxva ra SegiZlia Sens ojaxze momiyve?

[daelodeT bavSvis pasuxs.]

Sen momiyevi Sen Tavze da Sens ojaxze. axla, minda  
Sens skolaze gavigo. momiyevi zogierT rameze, 
rac skolaSi mogwons. 

[daelodeT bavSvis pasuxs.]
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[Tu  bavSvi  ar  pasuxobs, mokled pasuxobs, an ver
pasuxobs, SegiZliaT hkiTxoT:]

sxva ra SegiZlia Sens skolaze momiyve? 

[daelodeT bavSvis pasuxs.]

momiyevi Sens maswavlebelze.

[daelodeT bavSvis pasuxs.]

momiyevi Seni klasis bavSvebze. 

[daelodeT bavSvis pasuxs.]

V. epizoduri mexsierebis varjiSi

axla, minda momiyve, rac SeiZleba dawvrilebiT da 
swori TanmimdevrobiT, rame, rac Tavs gadagxda. 
momiyevi, rogor aRniSneT [romelime dResaswauli 
an dabadebis dRe da sxv.].

[daelodeT bavSvis pasuxs.]

zustad momiyevi, ra gaakeTe. 

[daelodeT bavSvis pasuxs.]

axla minda yvelaferi momiyve [dResaswaulze an da-
badebis dReze da sxv.].

ifiqre [dResaswaulze an dabadebis dReze da sxv.].

dawvrilebiT  momiyevi,  dawyebis  drodan  damTavre-
bamde.
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[daelodeT bavSvis pasuxs. Tu bavSvi detalebs ar 
iZleva, TqviT:]

mniSvnelovania, rom ambavi, romelic SegemTxva, ram-
denadac SesaZlebelia dawvrilebiT momiyve.

ecade gaixseno da amiRwero [wveuleba, sadili, mov-
lena], romelzec gkiTxe.

V. arsebiTi nawili

axla, roca cota ukeT gicnob, minda gelaparako 
imaze, ratom xar aq dRes. Sen manamde Tqvi, rom gsurs 
damelaparako imaze rac [savaraudo msxverpls] 
SeemTxva. mniSvnelovania, rom simarTle miTxra, 
imisTvis, rom vicode, zustad ra moxda. minda 
momiyve, zustad da dawvrilebiT, ra SeemTxva 
[savaraudo msxverpls], Tavidan bolomde. [daelo-
deT bavSvis aRweras. gaagrZeleT Tqveni gamoZieba 
VIII da IX nawilebis gamoyenebiT.] [msxverpls] raRaca 
erTxel gaukeTe Tu erTze metjer? 

[Tu bavSvi msxverpls eTanxmeba, rom mxolod erT 
SemTxvevas hqonda adgili, gaagrZeleT am erTi 
SemTxvevis gamoZieba X da XI nawilebis gamoyenebiT, 
saWiroebis Sesabamisad]

[Tu bavSvi ambobs, rom erTze met SemTxvevas 
hqonda adgili, an msxverplma ganacxada erTze 
meti SemTxveva, SeamowmeT gansazRvrulad imis 
SekiTxviT,  moxda Tu ara msxverplis mier aRwerili 
SemTxveva.  daiwyeT  yvelaze ganmtkicebuli deta-
liT. mag. hkiTxeT:] 
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[msxverpls]   rame SeemTxva   [konkretul dros da/an 
adgilze]? 

[Tu bavSvi adasturebs, gaagrZeleT:]

minda miTxra, zustad da dawvrilebiT, ra SeemTxva 
[msxverpls] [konkretul dros konkretul adgilze],
Tavidan bolomde. 

[daelodeT bavSvis pasuxs. Tu bavSvi aRwerilobas 
iZleva,  gamoZieba gaagrZeleT VIII da IX nawilebis 
gamoyenebiT.]

[amave maneriT gamoiZieT TiToeuli ambavi, romelic 
msxverplma aRwera.]

--------------------------------------------------------------
------------

[mxolod yvela SemTxvevis saTiTaod  aRweris 
Semdeg gadadiT X da XI nawilebze, saWiroebis 
mixedviT.]

VI. uaryofasTan gamklaveba

[Tu bavSvi  braldebis nawils am mTlian braldebas 
uaryofs, gamoiyeneT 1 – 7 kiTxvebi, Sesabamisad. 
Tu bavSvi damkiTxvelis romelime naTqvams gamoex-
maureba,  Tavisufali gaxsenebebi waaxaliseT VIII da 
IX nawilebis gamoyenebiT.]

1. momiyevi, ra moxda.

[Tu bavSvi uaryofs, am Temaze msxverplis naTqva-
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mi moiyvaneT, da bavSvi pasuxisTvis  Ria kiTxvebis
gamoyenebiT waaxaliseT. magaliTad, Tu eWvmitani-
li  uaryofs,  rom  savaraudo  msxverpls  icnobs, 
hkiTxeT:]

2. [msxverplma] Tqva, rom Tqven erTmaneTs icnobT.
momiyevi amis Sesaxeb.

[Tu bavSvi ambis erT aspeqts aRwers, da amave dros 
sxva centralur detalebs uaryofs,  msxverplis 
kontrastuli monayoliT SeewinaaRmdegeT, magram 
aucileblad CarTeT Ria kiTxva. magaliTad:]

[msxverplma] Tqva, rom [tansacmeli gaxade.] momiyevi, 
ra moxda Tavidan bolomde. [Tu eWvmitanili isev 
uaryofs mTavar detalebs, gamoiyeneT Sesabamisi 
kontrastuli  samxili,  da  gaagrZeleT Ria SekiT-
xviT. magaliTad:]

3. [mowmem] ganacxada, rom [msxverplTan] TamaSis
dros  daginaxa.  miTxari  amis  Sesaxeb. an eqimma, ro-
melmac  [savaraudo msxverpli] gasinja, [Zaladobis
mtkicebuleba] ipova. miTxari amis Sesaxeb. 

[Tu bavSvi agrZelebs savaraudo incidentis 
uaryofas, TqviT:] 

4. axla  minda  yuradRebiT  momismino. raRac mniS-
vnelovani unda giTxra. bavSvebs, romlebic
seqsualur qmedebebs sCadian sxva bavSvebTan,
daxmareba da mkurnaloba sWirdebaT. am mkurna-
lobas maSin miiReben, Tu ityvian ra moxda. im
bavSvebma, romlebic laparakze uars amboben,
SesaZlebelia  ase  moqceva  gaagrZelon da SeiZ-
leba cxovreba aerioT. Tu aseTi rameebi gaakeTe,



224

mniSvnelovania, axla miTxra, rom Seni daxmareba 
vcadoT. 

[Tu bavSvi isev uaryofs braldebas, TqviT:]

5. unda   vTqva,   rom   dabneuli   var.   erTis  mxriv
[msxverpli] ambobs, rom [braldeba] an [mowme]
ambobs, rom [mowmis Cvenebis detalebi] an eqimi
ambobs, rom [gasinjvis Sedegebi], da meore
mxriv, Sen ambob, rom es ase ar aris. rogor axsni
maT naTqvams?

[daelodeT bavSvis pasuxs. Tu bavSvi agrZelebs 
uaryofas, daamateT:]

6. minda  ramdenime  wuTiT  ifiqro amaze. es Zalian
mniSvnelovania.  ramdenime wuTSi isev davilapa-
rakebT. Tu dawera girCevnia, SegiZlia es kalami
da  qaRaldi  gamoiyeno. [daelodeT  bavSvis pa-
suxs.] SegiZlia gamiziaro Seni fiqrebi an rac
dawere?

[Tu bavSvi isev uarzea, daamTavreT interviu 
SemdegiT:]

7. me agixseni, ramdenad mniSvnelovania, miTxra, Tu
rame moxda. Tu mogindeba, rom mogvianebiT
nebismier dros damelaparako, gTxov damireko
[telefonis nomeri] an Cems ofisSi moxvide.

VI. eWvmitanilis minimizaciasTan gamklaveba

1. [Tu   eWvmitanili   ecada,   rom   Seemcirebina
msxverplis  mier  moxsenebuli savaraudo Sem-
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Txvevis simZime, TqviT:]

ramdenime faqtze me  isev dabneuli var. yuradRebiT 
dafiqrdi, isev, ra mouvida [msxverpls]. Sen Tqvi, rom 
Sen [eWvmitanilis versia ambis], magram informacia, 
romelic Cven gvaqvs, miuTiTebs, rom [braldebis 
versia]. SesaZlebelia, rom Sen Caidine es? momiyevi 
amaze. 

[daelodeT bavSvis pasuxs.]

2. [Tu bavSvi ar aRwers msxverplis mier aRweril
romelime fizikur Zaladobas, daamateT:]

Sen Tqvi, rom [msxverplma] [Tanamonawileoba 
miiRo/uari Tqva Tanamonawileobaze] magram Cveni 
informacia miuTiTebs, rom [fizikuri Zaladobis 
gamoyeneba]. SesaZlebelia, rom Sen marTla [specifi-
uri Zaladobrivi an daZalebuli qmedeba]? momiyevi 
amaze yvelaferi. 

[daelodeT bavSvis pasuxs.]

3. [Tu e Wvmitanili amcirebs savaraudo msxverp-
lis  mier moxsenebuli incidentebis raodeno-
bas, TqviT:] Sen Tqvi, rom es mxolod [ricxvi]
-jer moxda, magram im informaciis Tanaxmad,
romelic Cven gvaqvs, es ufro xSirad moxda.
SesaZlebelia, rom es marTla ufro xSirad
moxda? yvelaferi momiyevi amis Sesaxeb.

VII. dasruleba

[bavSvis mier SemTxvevis aRweris Semdeg]



226

1. marTla  vafaseb  yvelafers,  rac  miTxari.  axla
visurvebdi, damexmaro, gavigo, aseTi raRacee-
bis gakeTeba rogor mogivida.

[daelodeT bavSvis pasuxs.]. 

2. vinmes SenTvis rodesme msgavsi rameebi gaukeTe-
bia?  [daelodeT  bavSvis  pasuxs. Tu bavSvi am-
bobs, rom Zaladobis msxverpli iyo, gamoiZieT
seqsualuri Zaladobis msxverplTa gamoZiebis
saxelmZRvanelos  mixedviT. Tu bavSvi msxverp-
lad yofnas uaryofs, gaagrZeleT SekiTxvebiT:]

3. aris kidev rame, rac unda vicode?

[daelodeT bavSvis pasuxs]

4. gaqvs rame kiTxvebi, rac ginda damisva?

[daelodeT bavSvis pasuxs.]

5. aris rame sxva, rac ginda miTxra?

[daelodeT bavSvis pasuxs.]

Tu isev mogindeba damelaparako, SegiZlia damireko 
[telefonis nomeri] an Cems ofisSi moxvide. 

Cven axla davamTavreT gamokiTxva. imedi maqvs, 
SevZlebT Sens daxmarebas, rom aseT danaSaulebSi 
aRar moxvde. 

Canaweris damTavreba. dro aris  --------. 
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VIII. Tavisufali informaciis damateba.

minda gavigo, ra moxda Tavidan bolomde. momiyevi 
yvelaferi, rac gaxsovs, ramdenadac SegiZlia. 

[daelodeT bavSvis pasuxs.] 

minda yvelaferi gavigo, rac im dros moxda. minda 
gavigo, ra moxda Tavidan bolomde. yvelaferi momi-
yevi, rac gaxsovs, ramdenadac SegiZlia. 

[daelodeT bavSvis pasuxs.]

[mas  mere,  rac  bavSvi moyolas daamTavrebs, meti 
informacia sTxoveT msgavsi Ria kiTxvebis gamoye-
nebiT: 

`da  Semdeg  ra moxda?~ an `kidev ra SegiZlia miT-
xra?~]

[gadadiT IX nawilze]

IX. eWvmitanilis monayolis ganvrcoba

[momxdarze bavSvis gamokiTxva gaagrZeleT  mis 
monayolSi naxseneb im mniSvnelovan detalebze 
yuradRebis mipyrobiT [adgili, Zaladobis aspeqti, 
tansacmeli], romlebic sakmarisad aRwerili ar 
aris. 

Sen axsene, rom [kremi, joxi...]. momiyevi amaze yvela-
feri. 

[amave  gziT hkiTxeT imdenjer, ramdenjerac saWi-
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roa, im detalebze, romlebsac meti dazusteba an 
gaRrmaveba sWirdeba.] 

[mxolod mas Semdeg, rac yvela ambis aRwera moxdeba, 
Tu saWiroeba moiTxovs, gadadiT X nawilze.]

X. mniSvnelovani detalebis mopoveba, romelic 
eWvmitanilma ar axsena

[Tu eWvmitanilis mier naxseneb ambavSi ar aris 
mocemuli mniSvnelovani detalebi (rogoricaa 
adgilmdebareoba), maT gasarkvevad am etapze   
ukve pirdapiri SekiTxvis teqnika gamoiyeneT maga- 
liTad:]  gecva [tansacmeli Tu ara?] 

[daelodeT bavSvis pasuxs da Semdeg daamateT:] 

zustad metyvi, ra moxda? 

[gadadiT XI nawilze, Tu saWiroa].  

XI. msxverplis versiis sandooba

1. Tu eWvmitanilis mier moyvanili zogi detali
msxverplis  mier  naxsenebi ar yofila, an sxva-
nairad iyo aRwerili,  msxverplis naTqvami mo-
iyvaneT,   rogorc  wamaxalisebeli  momxdaris
aRsawerad. magaliTad:]

[msxverplma] axsena [kremi/joxi...] SegiZlia amaze 
yvelaferi momiyve? an Sen Tqvi, rom es didi xnis win 
moxda, magram [msxverplma] Tqva,  es moxda sami dRis 
win. ras metyvi amaze? 
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[es imdenjer gaimeoreT, ramdenjerac saWiro iqneba 
aseTi detalebis Sesamowmeblad. Tu ramdenime  
SemTxveva iyo naxsenebi,  yvela sakamaTo detali 
moiyvaneT yvela naxseneb SemTxvevaze.]

2. [Tu  aris sxva informacia, romelic eWvmitani-
lis  naTqvams  ewinaaRmdegeba, es detalebi ga-
moiyeneT, rogorc damatebiTi wamaxaliseblebis 
nawili. magaliTad: ̀ Seni maisuri sardafSi ipo-
ves, SegiZlia amaze yvelaferi momiyve?~]
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საქართველოს კანონი

 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი

კარი I
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და ზოგადი პრინციპები

თავი I

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და მისი მოქმედების სფერო

მუხლი 1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და მისი მიზანი

1. ეს კოდექსი ადგენს არასრულწლოვნის ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის, არასრულწლოვნის მონაწილეობით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის
საქმის წარმოების და სისხლის სამართლის პროცესის თავისებურებებს, სასჯელისა და სხვა ზომების
აღსრულების სპეციალურ წესებს.

2. ამ კოდექსის მიზანია მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
დაცვა, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია,
არასრულწლოვანი დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი მოწმის უფლებათა დაცვა,
არასრულწლოვანი დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი მოწმის მეორეული ვიქტიმიზაციისა და
არასრულწლოვანი დაზარალებულის ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილება, ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილება და მართლწესრიგის დაცვა.

3. ეს კოდექსი შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას, ბავშვის უფლებათა კონვენციას,
საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს.

მუხლი 2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მოქმედების სფერო და გამოყენების წესი,
კანონის ანალოგია

1. ეს კოდექსი გამოიყენება კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის, არასრულწლოვანი
დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობისას. ამ კოდექსის 38-ე–48-ე მუხლებით (გარდა 42-ე
მუხლის პირველი ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტისა და 46-ე მუხლისა) დადგენილი ნორმები ვრცელდება
აგრეთვე 18 წლიდან 21 წლამდე პირზე, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მან ჩაიდინა
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ნაკლებად მძიმე დანაშაული ან
მძიმე დანაშაული.

2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება ამ კოდექსით დადგენილი ნორმები.
იმ პირის მიმართ, რომელიც დანაშაულის ჩადენისას არასრულწლოვანი იყო და შემდეგ გახდა
სრულწლოვანი, გამოიყენება ამ კოდექსის მატერიალურ-სამართლებრივი ნორმები და საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ნორმები.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება საქართველოს სხვა ნორმატიული
აქტების დებულებებიც, თუ ისინი არ ეწინააღმდეგება ამ კოდექსს ან/და არასრულწლოვნისთვის
შეღავათს ითვალისწინებს.

4. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება ის საპროცესო ნორმა, რომელიც
მოქმედებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის დროს. თუ არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესის დაწყებისას პირი არასრულწლოვანი იყო და პროცესის დასრულებამდე
გახდა სრულწლოვანი, მის მიმართ პროცესის იმ ეტაპიდან, როცა ის სრულწლოვანი გახდა, გამოიყენება
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ნორმები.
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5. ამ კოდექსში ხარვეზის არსებობისას დასაშვებია კანონის ანალოგიის გამოყენება, თუ ამით არ
იზღუდება საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით
უზრუნველყოფილი ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები და თუ ეს არ ეწინააღმდეგება
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

6. ეს კოდექსი გამოიყენება აგრეთვე საქართველოს დროშით ან ამოსაცნობი ნიშნით საქართველოს
ფარგლების გარეთ მყოფ საჰაერო ან საზღვაო ხომალდზე ჩადენილი დანაშაულის მიმართ, თუ
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.

7. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა და შეთანხმებათა შესაბამისად, ეს კოდექსი
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზეც.

8. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში საპროცესო მოქმედების ჩატარების შესახებ სხვა
სახელმწიფოს სასამართლოს ან საგამოძიებო ორგანოს შუამდგომლობის საქართველოს ტერიტორიაზე
აღსრულებისას დასაშვებია შუამდგომლობის წარმომდგენი სახელმწიფოს კანონმდებლობის
გამოყენებაც, თუ ეს გათვალისწინებულია საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და
შეთანხმებებით და შეესაბამება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №750 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 3. ძირითად ტერმინთა განმარტება ამ კოდექსის მიზნებისათვის

1. არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი დაზარალებული, არასრულწლოვანი
მოწმე, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის
მიზნებისათვის არასრულწლოვნად ითვლება პირი, რომელსაც ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ჩადენის მომენტისათვის შეუსრულდა 16 წელი, მაგრამ არ შესრულებია 18 წელი,
ხოლო სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის მიზნებისათვის – პირი, რომელსაც დანაშაულის
ჩადენის მომენტისათვის შეუსრულდა 14 წელი, მაგრამ არ შესრულებია 18 წელი.

2. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის პირი, რომლის მიმართაც:

ა) არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მან ჩაიდინა საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული;

ბ) შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომლის თანახმად, მან ჩაიდინა
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 45-ე, 451 და 1002 მუხლებით, 116-ე
მუხლის მე-9 ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, 123-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, 150-ე მუხლის 22

 ნაწილით, 1533 მუხლის მე-2 ნაწილით, 1536 მუხლის მე-2 ნაწილით, 1552, 157-ე და 166-ე მუხლებით,
171-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 173-ე მუხლით, 1741 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 17415 მუხლის მე-4
ნაწილით, 1752, 1771 და 178-ე მუხლებით და 1811 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა;

გ) გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი ან ამ ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრების შესახებ
გადაწყვეტილება.   

3. პასუხისმგებლობის მინიმალური ასაკი – მინიმალური ასაკი, რომელიც სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობისათვის 14 წელია, ხოლო ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისათვის – 16 წელი.

4. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები − არასრულწლოვნის უსაფრთხოების, კეთილდღეობის,
ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარების, რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციისა და სხვა
ინტერესები, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტებისა და არასრულწლოვნის ინდივიდუალური
მახასიათებლების შესაბამისად, აგრეთვე მისი აზრის გათვალისწინებით განისაზღვრება.
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document:3662187^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4215915^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:28216^part_843^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_843^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_222^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_222^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_222^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_222^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_264^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_264^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_996^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_999^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_338^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_338^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_338^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_338^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_352^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_352^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_352^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_352^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_932^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_932^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_932^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_362^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_362^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_362^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:13990^^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
document:28216^part_410^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_704^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_808^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_443^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_443^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_443^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_456^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_456^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_456^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_456^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_951^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_951^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_464^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_464^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_475^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_1000^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_1000^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_1000^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი


5. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი – არასრულწლოვნის მონაწილეობით
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის ან სისხლის სამართლის საქმის წარმოება, მათ შორის,
დანაშაულის გამოძიება, სისხლისსამართლებრივი დევნა, საქმის სასამართლოში განხილვა,
დანიშნული სასჯელის ან სხვა ზომის აღსრულება და რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია.

6. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირი/პროცესის მონაწილე პირი –
მოსამართლე, გამომძიებელი, პროკურორი, პოლიციელი, ადვოკატი, სოციალური მუშაკი, მედიატორი,
პრობაციის ოფიცერი, მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი, არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო დაწესებულების პერსონალი, შესაბამისი პატიმრობის დაწესებულების პერსონალი,
რომელიც მონაწილეობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში და რომელსაც გავლილი
აქვს სპეციალური მომზადება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში, ხოლო ამ მუხლის მე-2
ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევაში
– აგრეთვე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირი.

7. განრიდება – სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების ფორმა,
სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმი, რომლის მიზანია არასრულწლოვნის
სათანადო განვითარებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ახალი დანაშაულის თავიდან
აცილება.

8. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება – ღონისძიება, რომელიც კანონთან კონფლიქტში მყოფ
არასრულწლოვანს საშუალებას აძლევს, გააცნობიეროს ჩადენილი ქმედებისათვის საკუთარი
პასუხისმგებლობა, გამოასწოროს დანაშაულის შედეგები, აანაზღაუროს ზიანი ან/და შეურიგდეს
დაზარალებულს.

9. მედიაცია – კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს შორის დიალოგის
პროცესი, რომელსაც უძღვება მედიატორი და რომლის მიზანია არასრულწლოვნისა და
დაზარალებულის შერიგება და მათ შორის კონფლიქტის გადაწყვეტა. მედიაციის პროცესში
მონაწილეობს აგრეთვე არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი, ფსიქოლოგი, სოციალური
მუშაკი ან/და სხვა პირი. სურვილის შემთხვევაში ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება პროკურორსაც
შეუძლია.

10. მედიატორი – მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი მესამე მხარე, სათანადო კვალიფიკაციის მქონე
პირი, რომელიც არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს შორის შუამავლის როლს ასრულებს,
წარმართავს და კოორდინაციას უწევს მედიაციის პროცესს.

11. კანონიერი წარმომადგენელი − არასრულწლოვნის ახლო ნათესავი, მხარდამჭერი, მეურვე,
მზრუნველი, რომელიც არასრულწლოვნის ინტერესების დასაცავად არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობს და სარგებლობს არასრულწლოვნის უფლებებით, გარდა
იმ უფლებებისა, რომლებითაც, თვით ამ უფლებების ბუნებიდან გამომდინარე, შეიძლება მხოლოდ
არასრულწლოვანმა ისარგებლოს.

12. საპროცესო წარმომადგენელი – მოსამართლის, პროკურორის, გამომძიებლის მიერ დანიშნული
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს თანამშრომელი ან სხვა სანდო პირი, რომელიც ამ კოდექსის
50-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ახორციელებს წარმომადგენლობით
უფლებამოსილებას არასრულწლოვნის სახელით და მისი საუკეთესო ინტერესების დასაცავად.
საპროცესო წარმომადგენელი სარგებლობს იმავე უფლებებით, რომლებითაც კანონიერი
წარმომადგენელი.

13. არასრულწლოვანი დაზარალებული – არასრულწლოვანი, რომელსაც მორალური, ფიზიკური ან
ქონებრივი ზიანი მიადგა უშუალოდ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან დანაშაულის
შედეგად.

14. არასრულწლოვანი მოწმე – არასრულწლოვანი, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის საქმესთან ან სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია.

15. მეორეული ვიქტიმიზაცია − არასრულწლოვანი დაზარალებულისთვის /არასრულწლოვანი
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მოწმისთვის შესაძლო ზიანის მიყენება მისი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში
მონაწილეობის შედეგად.

16. ხელახალი ვიქტიმიზაცია − არასრულწლოვანი დაზარალებულისთვის ზიანის მიყენება ახალი
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან დანაშაულის შედეგად.

17. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება – არასრულწლოვანთა განსაკუთრებული
საჭიროებების შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და პერსონალით უზრუნველყოფილი,
განსაკუთრებულად დაცული დაწესებულება, რომელშიც ათავსებენ თავისუფლების აღკვეთით
მსჯავრდებულ არასრულწლოვნებს და სადაც უზრუნველყოფილია მათი მუდმივი მეთვალყურეობა.

18. რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია – არასრულწლოვანში პასუხისმგებლობის გრძნობის, სხვა
ადამიანთა უფლებების პატივისცემის გრძნობის ჩამოყალიბება და განვითარება, არასრულწლოვნის
ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი, ზნეობრივი და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა და მისი
მომზადება საზოგადოებაში ადგილის დასამკვიდრებლად.

19. ახლო ნათესავი – არასრულწლოვნის მშობელი, მშვილებელი, შვილი, მინდობით აღსაზრდელი,
პაპა, ბებია, და, ძმა, მეუღლე (მათ შორის, განქორწინებული).

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №750 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 ნოემბრის კანონი №3777 – ვებგვერდი, 20.12.2018წ.

თავი II

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ზოგადი პრინციპები

მუხლი 4. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობა

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში, უპირველეს ყოვლისა, გაითვალისწინება
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები.

მუხლი 5. დისკრიმინაციის აკრძალვა

აკრძალულია არასრულწლოვნის, აგრეთვე მისი კანონიერი წარმომადგენლის პირდაპირი და ირიბი
დისკრიმინაცია „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის
პირველი მუხლით გათვალისწინებული ნიშნით/ნიშნებით.

მუხლი 6. არასრულწლოვნის ჰარმონიული განვითარების უფლება

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვანს აქვს ფიზიკური, გონებრივი,
სულიერი, ზნეობრივი და სოციალური განვითარების უფლება.

მუხლი 7. თანაზომიერება

კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის მიმართ გამოყენებული ზომა ჩადენილი ქმედების
თანაზომიერი უნდა იყოს და მის პიროვნებას, ასაკს, საგანმანათლებლო, სოციალურ და სხვა
საჭიროებებს უნდა შეესაბამებოდეს.

მუხლი 8. ყველაზე მსუბუქი საშუალებისა და ალტერნატიული ზომის  პრიორიტეტულობა

1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში უპირატესობა საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის, საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის, პატიმრობის კოდექსისა და ამ კოდექსის
მიზნების მიღწევის ყველაზე მსუბუქ საშუალებას ენიჭება.
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document:3662187^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4193046^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4383719^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:2339687^DOCUMENT:1;^დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ
document:2339687^DOCUMENT:1;^დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ


2. არასრულწლოვნის მიმართ, პირველ რიგში, განიხილება განრიდების ან აღდგენითი
მართლმსაჯულების ღონისძიების გამოყენების შესაძლებლობა და ფასდება, სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის დაკისრებასა და სასჯელის გამოყენებაზე უკეთ უზრუნველყოფს თუ არა
განრიდება ან ღონისძიება არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილებას.

3. ნებისმიერი ზომა, რომელიც არასრულწლოვნის მიმართ საქმის სასამართლოში განხილვის ნაცვლად
გამოიყენება, არასრულწლოვნის უფლებებისა და სამართლებრივი გარანტიების დაცვას უნდა
ემსახურებოდეს.

მუხლი 9. პატიმრობა, როგორც უკიდურესი ღონისძიება

1. დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის თავისუფლების შეზღუდვა, თუ კანონით განსაზღვრული
მიზნის მიღწევა უფრო მსუბუქი ზომის გამოყენებით არის შესაძლებელი.

2. არასრულწლოვნის დაკავება, დაპატიმრება და მისთვის თავისუფლების აღკვეთა დასაშვებია
მხოლოდ როგორც უკიდურესი ღონისძიება, რომელიც შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით და
რეგულარული გადასინჯვის პირობით უნდა იქნეს გამოყენებული.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 10. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის მონაწილეობა

1. კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს აქვს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
პროცესში უშუალოდ ან/და კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით მონაწილეობის უფლება. მას აქვს
აგრეთვე უფლება, მოუსმინონ და გაითვალისწინონ მისი მოსაზრებები ასაკისა და განვითარების
დონის შესაბამისად.

2. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის ადვოკატს უფლება აქვს, არასრულწლოვნის
კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი თანხმობით, არასრულწლოვნის ნებისგან
დამოუკიდებლად შეიტანოს საჩივარი ან უარი თქვას მასზე, თუ ეს შეესაბამება არასრულწლოვნის
საუკეთესო ინტერესებს.

3. თუ არასრულწლოვნისა და მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან საპროცესო წარმომადგენლის
მოთხოვნები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, უპირატესობა იმ მოთხოვნას ენიჭება, რომელიც მეტად
შეესაბამება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

4. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის მონაწილეობით
განხორციელებული ქმედება უნდა შეესაბამებოდეს მისი აღქმისა და გაგების უნარებს.

[5. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში ქმედების არასრულწლოვნის მონაწილეობით
განხორციელებისას უფლებამოსილი ორგანო ვალდებულია არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია
მისი უფლებების, აგრეთვე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესისა და მისი შედეგების,
მხარდაჭერისა და გასაჩივრების მექანიზმების შესახებ. (ამოქმედდეს 2020 წლის 1 ივნისიდან)]

საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5015 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ.

მუხლი 11. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის გაჭიანურების დაუშვებლობა

1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი ყოველგვარი გაუმართლებელი გაჭიანურების
გარეშე უნდა მიმდინარეობდეს.

2. სასამართლო ვალდებულია კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმე
პრიორიტეტულად განიხილოს.

მუხლი 12. არასრულწლოვნის ნასამართლობა

http://www.matsne.gov.ge 08006000005001017792

document:3692265^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4595704^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


1. არასრულწლოვანს ნასამართლობა გაქარწყლებულად ეთვლება სასჯელის მოხდისთანავე, ხოლო
პირობით მსჯავრდებისას – გამოსაცდელი ვადის გასვლისთანავე.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შეღავათი არ მოქმედებს, თუ არასრულწლოვანი
კვლავ ჩაიდენს დანაშაულს. ასეთ შემთხვევაში არასრულწლოვანს ნასამართლობა გაუქარწყლდება:

ა) პირობით მსჯავრდებისას – გამოსაცდელი ვადის გასვლისთანავე;

ბ) თავისუფლების აღკვეთაზე უფრო მსუბუქი სასჯელით მსჯავრდებისას – სასჯელის მოხდიდან 6
თვის შემდეგ;

გ) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის
მოხდიდან 1 წლის შემდეგ;

დ) მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის მოხდიდან 3 წლის
შემდეგ;

ე) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის
მოხდიდან 5 წლის შემდეგ.

მუხლი 13. არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების დაცულობა

1. არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების დაცულობა უზრუნველყოფილია არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე.

2. არასრულწლოვნის ნასამართლობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის შესახებ
ინფორმაცია საჯარო არ არის. დაუშვებელია არასრულწლოვნის პერსონალური მონაცემების
გამჟღავნება და გამოქვეყნება, გარდა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

მუხლი 14. არასრულწლოვნისადმი ინდივიდუალური მიდგომა

1. არასრულწლოვნის მიმართ გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინება მისი ინდივიდუალური
მახასიათებლები: ასაკი, განვითარების დონე, ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების პირობები,
განათლება, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახური ვითარება და სხვა გარემოებები, რომლებიც
არასრულწლოვნის ხასიათისა და ქცევის თავისებურებების შეფასების და მისი საჭიროებების
განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა.

2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე პროცესის მწარმოებელი
პირი არასრულწლოვანს განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა მოეპყრას.

მუხლი 15. არასრულწლოვნის საპროცესო უფლებები

1. სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი
ბრალდებული/მსჯავრდებული/გამართლებული და დაზარალებული უზრუნველყოფილი არიან
უფასო იურიდიული დახმარებით, თუ საქმეში არ მონაწილეობს ამ არასრულწლოვნის მიერ აყვანილი
ადვოკატი (დაცვა შეთანხმებით). სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე
არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს შეუძლია ისარგებლოს ამ უფლებით, თუ იგი არის
გადახდისუუნარო ან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის XIX, XX და XXII თავებითა და 1441

−1443 მუხლებით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაულის საქმეზე გამოსაკითხი პირი/მოწმე.

11. 18 წლიდან 21 წლამდე ბრალდებული ან მსჯავრდებული სარგებლობს უფასო იურიდიული
დახმარების უფლებით.

2. სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი სარგებლობს
აგრეთვე შემდეგი უფლებებით:
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document:1561437^^პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
document:16426^part_149^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_159^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_182^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_765^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_765^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_765^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_765^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი


ა) მისი განვითარების შესატყვისი ფორმით ინფორმაციის მიღების უფლებით;

ბ) თარჯიმნის მომსახურების უფასოდ მიღების უფლებით – მისი მიღების საჭიროების შემთხვევაში;

გ) კანონიერი წარმომადგენლის ან საპროცესო წარმომადგენლის თანხლების უფლებით;

დ) საკონსულო დახმარების მიღების უფლებით;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით.
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კარი II

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი და ამ პროცესის მონაწილე პირები

თავი III

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირების სპეციალიზაცია

მუხლი 16. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზაცია

1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესს აწარმოებენ მხოლოდ არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პირები, გარდა საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა და 171-ე მუხლის მე-
2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. სრულწლოვანი პირის პროცესში მონაწილე
არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის მიმართ საპროცესო მოქმედებებს ახორციელებენ
მხოლოდ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პირები. თუ არასრულწლოვნის
მიმართ საპროცესო მოქმედება არასპეციალიზებულმა პირმა განახორციელა, მან ამის შესახებ
დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებულ პირს,
რომელმაც უნდა განაგრძოს პროცესი, ხოლო არასპეციალიზებული პირი დაუყოვნებლივ უნდა
ჩამოშორდეს არასრულწლოვნის მართლმსაჯულების პროცესს.

2. ამ კოდექსის მე-3 მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებულ პირს, გარდა იმავე მუხლის მე-2
ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევაში
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირისა, გავლილი უნდა
ჰქონდეს სპეციალური სწავლება არასრულწლოვანთან ურთიერთობის მეთოდიკასა და მასთან
დაკავშირებულ სხვა საკითხებში.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი და ამ პროცესის მონაწილე
პირების სპეციალიზაციის სტანდარტი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით,
ხოლო მოსამართლის შემთხვევაში – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით.
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მუხლი 17. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა

1. რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმეს
განიხილავს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული მოსამართლე, ხოლო თუ
საქმე კოლეგიურად განიხილება – სასამართლო კოლეგია, რომლის სულ მცირე ორი წევრი, მათ შორის,
კოლეგიის თავმჯდომარე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული მოსამართლეა.

2. სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს უზენაეს სასამართლოში კანონთან კონფლიქტში
მყოფი არასრულწლოვნის საქმეს განიხილავს სასამართლო პალატა, რომლის სულ მცირე ორი წევრი,
მათ შორის, პალატის თავმჯდომარე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული
მოსამართლეა.
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document:4215915^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:90034^part_143^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_143^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_144^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_202^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_202^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:4215915^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


3. თუ დაზარალებული არასრულწლოვანია, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს კოლეგიაში საქმის
კოლეგიურად განხილვისას, აგრეთვე სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს უზენაეს
სასამართლოში საქმის განხილვისას კოლეგიის/პალატის შემადგენლობაშია არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ერთი მოსამართლე.

მუხლი 18. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული გამომძიებელი და
პროკურორი

1. არასრულწლოვნის საქმეს იძიებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული
გამომძიებელი.

2. არასრულწლოვნის საქმეზე საპროკურორო საქმიანობას ახორციელებს არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პროკურორი.

მუხლი 19. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პოლიციელი

1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში არასრულწლოვნის საქმეს აწარმოებს
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პოლიციელი.

2. არასრულწლოვნის მიმართ „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ
მოქმედებებს ახორციელებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

მუხლი 20. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ადვოკატი

1. არასრულწლოვნის საქმეს აწარმოებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული
ადვოკატი, რომელიც ვალდებულია კანონით გათვალისწინებულ სხვა საბუთებთან ერთად
წარმოადგინოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში მისი სპეციალიზაციის დამადასტურებელი,
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ დამტკიცებული ფორმის დოკუმენტი.

2. იურიდიული დახმარების სამსახურში ფუნქციონირებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში
სპეციალიზებულ ადვოკატთა მუდმივმოქმედი ჯგუფი, რომელიც კანონით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში არასრულწლოვანს პირველი მოთხოვნისთანავე, უმოკლეს ვადაში უზრუნველყოფს
იურიდიული დახმარებით.

მუხლი 21. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული სხვა პირები

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობენ არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული სოციალური მუშაკი, მედიატორი, პრობაციის ოფიცერი,
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულების პერსონალი და შესაბამისი პატიმრობის დაწესებულების პერსონალი. ამ კოდექსით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობს
აგრეთვე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ფსიქოლოგი.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

თავი IV

არასრულწლოვანი მოწმე და არასრულწლოვანი დაზარალებული

მუხლი 22. არასრულწლოვანი მოწმის უფლება-მოვალეობათა არასრულწლოვან დაზარალებულზე
 გავრცელება

არასრულწლოვან დაზარალებულს ენიჭება ამ კოდექსით არასრულწლოვანი მოწმისათვის
მინიჭებული ყველა უფლება და ეკისრება მისთვის დაკისრებული ყველა მოვალეობა.
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მუხლი 23. არასრულწლოვანი მოწმის ინტერესების დასაცავად არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილე პირები

1. მეორეული ვიქტიმიზაციისა და ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან ასაცილებლად საპროცესო
მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირი/მოწმე მონაწილეობს, მისი კანონიერი
წარმომადგენელი ესწრება. არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს, საპროცესო
მოქმედების ჩატარებისას ჰყავდეს ადვოკატი. ამ კოდექსის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს,
ისარგებლოს უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით, საქმის სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლის, ხოლო გამოძიების სტადიაზე
− ბრალდების მხარის ინიციატივით, უზრუნველყოფილია საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის
მონაწილეობაც. ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და საპროცესო მოქმედების
დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას.

2. სამართალწარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი მოწმის კანონიერ წარმომადგენელს
უფლება აქვს:

ა) იცოდეს ბრალდებულისათვის წაყენებული ბრალდების არსი;

ბ) იცოდეს არასრულწლოვან მოწმესა და ბრალდებულს შორის არსებული ურთიერთობის შესახებ;

გ) მოთხოვნის შემთხვევაში მიიღოს ინფორმაცია ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის
ღონისძიების თაობაზე და ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ პატიმრობის
დაწესებულების/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დატოვების შესახებ, თუ ამით
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს რეალური საფრთხე არ ემუქრება.

3. საქმის სასამართლოში განხილვისას მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი
უფლებამოსილია არასრულწლოვანი მოწმის კანონიერ წარმომადგენელს აუკრძალოს საპროცესო
მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები
მოითხოვს.

4. იმ სისხლის სამართლის საქმეში, რომელშიც არასრულწლოვანი მოწმე ან არასრულწლოვანი
დაზარალებული მონაწილეობს, პროკურორის გადაწყვეტილებით, შესაძლებელია ჩაერთოს მოწმისა და
დაზარალებულის კოორდინატორი.

5. პროკურორი მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სისხლის სამართლის საქმეში ჩართვის
შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს არასრულწლოვანი მოწმის, არასრულწლოვანი დაზარალებულის
ინტერესების გათვალისწინებით.

6. როდესაც მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორისთვის ცნობილი გახდება მისი სისხლის
სამართლის საქმეში ჩართვის შესახებ, იგი დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეს არასრულწლოვან
მოწმეს, არასრულწლოვან დაზარალებულს მისი კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით.
არასრულწლოვან მოწმეს, არასრულწლოვან დაზარალებულს და მის კანონიერ წარმომადგენელს
უფლება აქვთ, უარი განაცხადონ მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორთან
თანამშრომლობაზე.

7. მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი:

ა) პროკურორთან წინასწარი კონსულტაციის შემდეგ არასრულწლოვან მოწმესა და არასრულწლოვან
დაზარალებულს ამ კოდექსით დადგენილი წესით, კანონიერი წარმომადგენლის ან/და ადვოკატის
თანდასწრებით ან მეშვეობით აწვდის საჭირო ინფორმაციას გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის
მიმდინარეობის შესახებ;

ბ) არასრულწლოვან მოწმესა და არასრულწლოვან დაზარალებულს მათთვის გასაგები ენით
განუმარტავს მათ უფლებებსა და მოვალეობებს და უხსნის გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის
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სამართლებრივ პროცედურებს;

გ) გამოძიების მიმდინარეობისას ესწრება არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი
დაზარალებულის მონაწილეობით ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებასა და საპროცესო მოქმედებას
მოწმის/დაზარალებულის ემოციური მხარდაჭერის მიზნით;

დ) საქმის სასამართლო განხილვისას ესწრება არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი
დაზარალებულის სასამართლოში დაკითხვისა და მათი მონაწილეობით მტკიცებულებათა
გამოკვლევის პროცესს მოწმის/დაზარალებულის ემოციური მხარდაჭერის მიზნით;

ე) არასრულწლოვან მოწმეს, არასრულწლოვან დაზარალებულს კანონიერი წარმომადგენლის ან/და
ადვოკატის თანდასწრებით ან/და მეშვეობით აწვდის ინფორმაციას მისთვის საჭირო იურიდიული,
ფსიქოლოგიური, სამედიცინო ან/და სხვა მომსახურების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში ეხმარება
შესაბამის ორგანოსთან/ორგანიზაციასთან დაკავშირებაში.

8. საქმის სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი
უფლებამოსილია, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, არასრულწლოვანი
გამოსაკითხი პირის/მოწმის გამოკითხვას/დაკითხვას არ დაასწროს არასრულწლოვანი გამოსაკითხი
პირის/მოწმის ის კანონიერი წარმომადგენელი, რომელიც იმავე საქმეში გამოსაკითხ პირად/მოწმედ
მონაწილეობს.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 24. არასრულწლოვანი მოწმის დაცვის ღონისძიებები

არასრულწლოვანი მოწმის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად მოსამართლე უფლებამოსილია
საკუთარი ინიციატივით, არასრულწლოვანი მოწმის, მისი კანონიერი წარმომადგენლის, ადვოკატის ან
პროკურორის შუამდგომლობით გამოიტანოს განჩინება:

ა) არასრულწლოვანი მოწმის გამოსახულების ან/და ხმის შემცვლელი მოწყობილობების გამოყენებით,
გაუმჭვირვალი ეკრანის მიღმა ან დისტანციურად დაკითხვის შესახებ;

ბ) სასამართლო სხდომამდე ბრალდებულის ადვოკატის მონაწილეობით არასრულწლოვანი მოწმის
დაკითხვის და დაკითხვის ვიდეოგადაღების შესახებ;

გ) სასამართლო სხდომის ნაწილობრივ ან სრულად დახურვის შესახებ;

დ) ბრალდებულის დროებით სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ, თუ
არასრულწლოვანი მოწმე უარს ამბობს ბრალდებულის თანდასწრებით ჩვენების მიცემაზე ან თუ
არსებული გარემოებები ცხადყოფს, რომ შეიძლება არასრულწლოვანმა მოწმემ ბრალდებულის
თანდასწრებით არ თქვას სიმართლე ან მოხდეს მისი მეორეული ვიქტიმიზაცია. ამ შემთხვევაში
სავალდებულოა საქმის სასამართლოში განხილვაში ბრალდებულის ადვოკატის მონაწილეობა.

მუხლი 25. ზიანის ანაზღაურებისა და კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება

განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლო არასრულწლოვან დაზარალებულს და მის კანონიერ
წარმომადგენელს აცნობებს საქმის სასამართლოში განხილვის შედეგებს და განუმარტავს მათ
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ზიანის ანაზღაურებისა და კომპენსაციის
მოთხოვნის უფლებას.

კარი III

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ზოგადი წესები
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თავი V

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ზოგადი წესები

მუხლი 26. არასრულწლოვანების დადგენა

1. თუ პირის სრულწლოვანების საკითხთან დაკავშირებით ბუნდოვანება არსებობს, გამომძიებელს,
პროკურორს ან მოსამართლეს მხარის შუამდგომლობით ან საკუთარი ინიციატივით დაუყოვნებლივ
გამოაქვს დადგენილება/განჩინება არასრულწლოვანების დადგენის შესახებ.

2. პირის ასაკი დგინდება ნებისმიერი ხელმისაწვდომი მტკიცებულების, მათ შორის, ოფიციალური
დოკუმენტის, სამედიცინო ან სოციალური შემოწმების შედეგად მომზადებული დასკვნის,
მშობლისაგან ან სხვა პირისაგან მიღებული ცნობის ან სხვა ინფორმაციის საფუძველზე.

3. თუ გაირკვა, რომ პირი არასრულწლოვანია, მაგრამ მისი სავარაუდო ან ზუსტი ასაკი ვერ დადგინდა,
ივარაუდება, რომ პირს არ შესრულებია 14 წელი სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის
მიზნებისათვის, ხოლო 16 წელი − ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მიზნებისათვის, ვიდრე
საპირისპირო არ დამტკიცდება.

4. თუ არასრულწლოვნის სავარაუდო ასაკი დადგინდა, სისხლისსამართლებრივი /ადმინისტრაციული
პასუხისმგებლობის საკითხის გადაწყვეტისას გაითვალისწინება მისი სავარაუდო ასაკის მინიმალური
ზღვარი.

მუხლი 27. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში

1. ამ კოდექსის მე-14 მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული ინდივიდუალური მახასიათებლები
გაითვალისწინება ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის საფუძველზე.

2. ამ მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებული ორგანო ინდივიდუალური შეფასების პროცესში
შეისწავლის არასრულწლოვნის განვითარების დონეს, ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების
პირობებს, განათლებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ოჯახურ ვითარებას და სხვა გარემოებებს,
რომლებიც მისი ხასიათისა და ქცევის თავისებურებების შეფასების და საჭიროებების განსაზღვრის
შესაძლებლობას იძლევა.

3. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში აისახება არასრულწლოვნის განსაკუთრებული
საჭიროებები, დანაშაულის/ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის რისკი და, შესაბამისად,
არასრულწლოვნის სათანადო განვითარებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისათვის
რეკომენდებული ღონისძიებები.

4. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება და გათვალისწინება სავალდებულოა სისხლის
სამართლის პროცესის შემდეგ სტადიებზე:

ა) განრიდების ღონისძიების განსაზღვრისას;

ბ) სასჯელის დანიშვნისას;

გ) საპატიმრო სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვისას;

დ) არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულებისას;

ე) პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის განხილვისას.

41. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება და გათვალისწინება სავალდებულოა აგრეთვე
იმ შემთხვევაში, როცა საქმე აკმაყოფილებს განრიდების საკანონმდებლო კრიტერიუმებს, თუმცა
პროკურორი არ იღებს გადაწყვეტილებას არასრულწლოვნის განრიდების შესახებ.
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5. პროკურორის დადგენილებით ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში შესაძლებელია მომზადდეს
და გათვალისწინებულ იქნეს სხვა დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენების შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების სტადიაზედაც, თუ სისხლის სამართლის საქმის მიმდინარეობა და ვადები
ამის შესაძლებლობას იძლევა.

6. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“, „ბ“ და „დ“ ქვეპუნქტებითა და 41 ნაწილით გათვალისწინებულ
სტადიებზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს ამზადებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − დანაშაულის პრევენციის,
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო (შემდგომ − სააგენტო),
ხოლო ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ სტადიებზე −
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
− სპეციალური პენიტენციური სამსახური (შემდგომ − პენიტენციური სამსახური).

7.  ამ მუხლის მე-4 და 41 ნაწილებით გათვალისწინებულ სტადიებზე ინდივიდუალური შეფასების
ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და სტანდარტი განისაზღვრება საქართველოს
იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 

8. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში, საჭიროებისამებრ, გაითვალისწინება არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე. სისხლის სამართლის პროცესის ყოველ
მომდევნო სტადიაზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადებისას მხედველობაში მიიღება
წინა ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში არსებული ინფორმაცია.

9. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სტადიაზე ინდივიდუალურ შეფასებას
სააგენტოს უფლებამოსილი პირი ახორციელებს შესაბამისი მოსამართლის მიმართვის საფუძველზე. 

10. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ სტადიებზე
ინდივიდუალური შეფასების განხორციელებისას სააგენტოს წარმომადგენელი უფლებამოსილია
დაუბრკოლებლად შეხვდეს არასრულწლოვან ბრალდებულს და ინდივიდუალური შეფასებისათვის
საჭირო ინფორმაცია მიიღოს ყველა ფიზიკური პირისაგან, სახელმწიფო და არასახელმწიფო
დაწესებულებისაგან.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3131 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 28. არასრულწლოვნის დაცვა

1. კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით დამოუკიდებლად შეარჩიოს და მოიწვიოს ადვოკატი.

2. თუ არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს/გამართლებულს ადვოკატი არ ჰყავს,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირი დაუყოვნებლივ მიმართავს
იურიდიული დახმარების სამსახურს მისთვის ადვოკატის დაუყოვნებლივ დანიშვნის მოთხოვნით.

მუხლი 29. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაზე/საპროცესო მოქმედებაზე დასწრების
უფლების მქონე პირები

1. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმე დახურულ სასამართლო სხდომაზე
განიხილება.

11. დახურულ სასამართლო სხდომაზე არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი
დაზარალებულის მონაწილეობით მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესს, არასრულწლოვანი
მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის სურვილის შემთხვევაში, ესწრება მოწმისა და
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document:3193208^DOCUMENT:1;^ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ
document:3193208^DOCUMENT:1;^ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ
document:4215915^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247294^DOCUMENT:1;^„არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4705707^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


დაზარალებულის კოორდინატორი.

2. არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ საპროცესო მოქმედებას ესწრება მისი კანონიერი
წარმომადგენელი, ხოლო ამ კოდექსით დადგენილ შემთხვევებში − აგრეთვე არასრულწლოვნის
ადვოკატი, გარდა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8
ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა და 171-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა.

21. არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის მონაწილეობით ჩასატარებელ
საპროცესო მოქმედებას, არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის
სურვილის შემთხვევაში, ესწრება მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი.

22. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, საჭიროების შემთხვევაში, საქმის
სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე − ბრალდების მხარე
უზრუნველყოფს არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის
მონაწილეობას. ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და საპროცესო მოქმედების
დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას.

3. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვისას მოსამართლე,
ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი უფლებამოსილია არასრულწლოვნის კანონიერ
წარმომადგენელს აუკრძალოს საპროცესო მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები მოითხოვს.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 30. თარჯიმნისა და სხვა მომსახურება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში

1. არასრულწლოვანი უფასოდ სარგებლობს თარჯიმნის მომსახურებით, თუ მან არ იცის ან სათანადოდ
არ იცის სამართალწარმოების ენა ანდა მას არ შეუძლია ილაპარაკოს ამ ენაზე, გარდა საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა
და 171-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამ შემთხვევაში თარჯიმანი
ნებისმიერ საპროცესო მოქმედებას ესწრება.

2. არასრულწლოვანს უფლება აქვს, სასამართლო სხდომამდე ან საპროცესო მოქმედებამდე შეხვდეს
თარჯიმანს, რათა დადგინდეს, ესმით თუ არა მათ ერთმანეთის.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მონაწილე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
არასრულწლოვანი უფასოდ სარგებლობს აგრეთვე ყველა იმ მომსახურებით, რომლებიც მას საქმის
გასაცნობად და სამართალწარმოებაში მონაწილეობისათვის ესაჭიროება.

მუხლი 31. საკონსულო დახმარების მიღების უფლება

1. კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, უფლება აქვს,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე ისარგებლოს თავისი ქვეყნის
დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო დაწესებულების წარმომადგენლის დახმარებით.

2. თუ დაკავებული არასრულწლოვანი ან დაპატიმრებული არასრულწლოვანი უცხო ქვეყნის
მოქალაქეა, მისი დაკავების ან დაპატიმრების შესახებ უმოკლეს ვადაში და ნებისმიერ შემთხვევაში
არასრულწლოვნის დაკითხვამდე უნდა ეცნობოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს.
არასრულწლოვნის დაკავების ან დაპატიმრების თაობაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დაუყოვნებლივ ატყობინებს შესაბამისი ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო
დაწესებულებას.

3. თუ არასრულწლოვანი იმ ქვეყნის მოქალაქეა, რომელსაც საქართველოში დიპლომატიური
http://www.matsne.gov.ge 08006000005001017792

document:90034^part_143^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_143^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_144^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_202^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:4193046^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4215915^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:90034^part_143^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
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document:90034^part_144^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_202^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი


წარმომადგენლობა ან საკონსულო დაწესებულება არ აქვს, ან თუ იგი საერთაშორისო დაცვის მქონე
პირია ან მოქალაქეობის არმქონე პირია, მას საშუალება უნდა მიეცეს, საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს მეშვეობით დაუკავშირდეს იმ ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას, რომელიც
მის ინტერესებს იცავს, ან ნებისმიერ ადგილობრივ ან საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომლის ამოცანაც
არის ასეთი არასრულწლოვნის დაცვა.

საქართველოს 2016 წლის 1  დეკემბრის კანონი №55 - ვებგვერდი, 15.12.2016წ. 

 მუხლი 32. ერთობლივი საქმიდან არასრულწლოვნის საქმის ცალკე გამოყოფა

1. თუ არასრულწლოვანს ბრალი ედება იმ დანაშაულის ჩადენაში, რომელშიც სრულწლოვანიც
იმხილება, არასრულწლოვნის საქმე შეძლებისდაგვარად ცალკე გამოიყოფა და ის სრულწლოვნისაგან
განცალკევებით გასამართლდება, თუ ამით საქმის გარემოებების ყოველმხრივ, სრულ და ობიექტურ
გამოკვლევას არსებითი დაბრკოლება არ შეექმნება.

2. არასრულწლოვანი სარგებლობს ამ კოდექსით დადგენილი გარანტიებით.

მუხლი 33. არასრულწლოვანი ბრალდებულის გამოძახება

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული გამოძახებული უნდა იქნეს მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან
იმ დაწესებულების ხელმძღვანელის მეშვეობით, რომელშიც მოთავსებულია არასრულწლოვანი, ხოლო
არასრულწლოვანი მოწმე/არასრულწლოვანი დაზარალებული − მისი კანონიერი წარმომადგენლის
მეშვეობით.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის ადვოკატს ან კანონიერ წარმომადგენელს გადაეცემა ან ეგზავნება
არასრულწლოვანი ბრალდებულის უწყების ასლი.

მუხლი 34. არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ძალის, სპეციალური საშუალებისა და ცეცხლსასროლი
იარაღის გამოყენების შეზღუდვა

1. აკრძალულია ძალისა და სპეციალური საშუალების გამოყენება არასრულწლოვნის დაკავებისას,
სასამართლოში წარდგენისას, მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების ან სასჯელის აღსრულებისას, გარდა
იმ შემთხვევებისა, როდესაც არასრულწლოვნის დასაკავებლად, მის მიერ თვითდაზიანების ან/და
სხვებისთვის ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად ყველა სხვა საშუალება გამოყენებულია, მაგრამ
უშედეგოდ, და კანონით განსაზღვრული ლეგიტიმური მიზანი სხვა, ნაკლები ზიანის გამომწვევი
საშუალებით ვერ მიიღწევა.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ძალისა და სპეციალური
საშუალების სახით დასაშვებია მხოლოდ ფიზიკური ძალის და ხელბორკილისა და შებორკვის სხვა
საშუალების გამოყენება, ხოლო ჯგუფური დაუმორჩილებლობის ან/და მასობრივი არეულობის
აღსაკვეთად, თავდასხმის მოსაგერიებლად და შეიარაღებული პირის დასაკავებლად შეიძლება
გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე ხელკეტი, შესაბოჭი ბადე, ცრემლსადენი გაზი ან/და წყალსატყორცნი.

3. არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ძალა და სპეციალური საშუალება:

ა) გამოყენებული უნდა იქნეს შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით;

ბ) გამოყენებული უნდა იქნეს კანონით განსაზღვრული ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად და,
შესაბამისად, გარემოებების თანაზომიერი უნდა იყოს;

გ) გამოყენებული არ უნდა იქნეს დამამცირებელი ან ღირსების შემლახავი ფორმით.

4. აკრძალულია არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც იგი შეიარაღებულია და პირდაპირ, უშუალო და იმწუთიერ საფრთხეს უქმნის
მესამე პირის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას და სხვა საშუალებებით ამ საფრთხის თავიდან აცილება
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შეუძლებელია. პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან არასრულწლოვნის
გაქცევისას ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება დაუშვებელია.

5. პირი, რომელმაც ამ მუხლის საფუძველზე ძალა ან/და სპეციალური საშუალება გამოიყენა, ამის
შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის უშუალო უფროსს და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი
დაწესებულების ხელმძღვანელს. ამ პირის უშუალო უფროსი დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფს
არასრულწლოვნის სამედიცინო შემოწმებას.

6. პირი, რომელმაც ძალა ან/და სპეციალური საშუალება გამოიყენა, ამის შესახებ დაუყოვნებლივ
ადგენს ოქმს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ამ ოქმში აღინიშნება გამოყენებული
ძალა ან/და სპეციალური საშუალება, მისი გამოყენების დასაბუთება და სხვა მონაცემები.

 7. ძალისა და სპეციალური საშუალების გამოყენების თითოეული შემთხვევა აღირიცხება შესაბამისი
დაწესებულების ოფიციალურ სააღრიცხვო ჟურნალში და ხელმისაწვდომია არასრულწლოვნისათვის,
მისი კანონიერი წარმომადგენლისა და ადვოკატისათვის, აგრეთვე სასამართლოსათვის და იმ
ორგანოსათვის, რომელიც ახორციელებს მონიტორინგს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.

8. სპეციალური საშუალების გამოყენების უფლება აქვს მხოლოდ სპეციალურად უფლებამოსილ პირს,
რომელსაც გავლილი აქვს შესაბამისი მომზადება.
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კარი IV

არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება და
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი საქმის სასამართლოში განხილვამდე

თავი VI

არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება

მუხლი 35. არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება
ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო

პირი თავისუფლდება არასრულწლოვანების პერიოდში ჩადენილი დანაშაულისათვის
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ გავიდა:

ა) 1 წელი იმ დანაშაულის ჩადენიდან, რომლისთვისაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის
კერძო ნაწილის მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ
აღემატება 2 წლით თავისუფლების აღკვეთას;

ბ) 3 წელი სხვა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან;

გ) 5 წელი მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან;

დ) 12 წელი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან.

მუხლი 36. არასრულწლოვნის სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლება გამამტყუნებელი განაჩენის
ხანდაზმულობის გამო

არასრულწლოვანი მსჯავრდებული თავისუფლდება სასჯელის მოხდისაგან, თუ კანონიერ ძალაში
შესული გამამტყუნებელი განაჩენი არ აღსრულებულა:

ა) 1 წელში იმ დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას, რომლისთვისაც საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის კერძო ნაწილის მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი
არ აღემატება 2 წლით თავისუფლების აღკვეთას;
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ბ) 3 წელში სხვა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას;

გ) 5 წელში მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას;

დ) 7 წელში განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას.

მუხლი 37. არასრულწლოვნის შეზღუდული შერაცხადობა

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან შეიძლება გათავისუფლდეს არასრულწლოვანი,
რომელიც დანაშაულის ჩადენის დროს შეზღუდული შერაცხადობის მდგომარეობაში იმყოფებოდა.

მუხლი 38. განრიდება

1. თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ არასრულწლოვანმა ნაკლებად მძიმე ან მძიმე
დანაშაული ჩაიდინა, პირველ რიგში, განიხილება განრიდების შესაძლებლობა და ფასდება,
უზრუნველყოფს თუ არა განრიდება არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილებას.

2. პროკურორი უფლებამოსილია ამ თავით დადგენილი წესით მიიღოს დასაბუთებული
გადაწყვეტილება სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების ან დაწყებული
სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტისა და განრიდების შესახებ.

3. პროკურორის მიერ განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, სასამართლოს მიერ საკუთარი
ინიციატივით განრიდების გამოსაყენებლად საქმის განხილვისას ან განრიდების გამოყენების შესახებ
მხარის დასაბუთებული შუამდგომლობის განხილვისას გაითვალისწინება არასრულწლოვნის
საუკეთესო ინტერესები, მის მიერ ჩადენილი ქმედების ხასიათი და სიმძიმე, არასრულწლოვნის ასაკი,
ბრალეულობის ხარისხი, მოსალოდნელი სასჯელი, არასრულწლოვნის მიერ მიყენებული ზიანი,
სისხლისსამართლებრივი დევნის პრევენციული გავლენა, დანაშაულისშემდგომი ქცევა,
არასრულწლოვნის მიერ  წარსულში ჩადენილი დანაშაული და ამ კოდექსის 27-ე მუხლის შესაბამისად
მომზადებული ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში.

მუხლი 39. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო

1. წინასასამართლო სხდომამდე განრიდების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პროკურორი.  

2. განრიდება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე საქმის სასამართლოში წარმართვის შემდეგ.
სასამართლო უფლებამოსილია განრიდების გამოსაყენებლად საკუთარი ინიციატივით ან მხარის
დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე გამოიტანოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება
წინასასამართლო სხდომაზე ან პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვის
სხდომაზე და საქმე დაუბრუნოს პროკურორს, რომელიც არასრულწლოვან ბრალდებულს განრიდებას
შესთავაზებს და, მისი თანხმობის შემთხვევაში, მიიღებს გადაწყვეტილებას განრიდების შესახებ. ამ
გადაწყვეტილების მიღებამდე სასამართლო მეორე მხარის პოზიციასაც ისმენს.

3. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში პროკურორი უფლებამოსილია
არასრულწლოვანთან გააფორმოს ხელშეკრულება განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ.
არასრულწლოვნის მიმართ განრიდებისა და განრიდება-მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესი,
აგრეთვე მხარეებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პირობები განისაზღვრება საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით. ამ ხელშეკრულების მოქმედების მაქსიმალური ვადა 1 წელია.

4. არასრულწლოვნისთვის განრიდებაზე უარის თქმის შემთხვევაში დგება გასაუბრების ოქმი,
რომელშიც აღინიშნება განრიდებაზე უარის თქმის მიზეზი. ამ ოქმს ხელს აწერენ პროკურორი და
არასრულწლოვანი ან/და მისი კანონიერი წარმომადგენელი.

5. პროკურორის მიერ განრიდებაზე უარის თქმის შემთხვევაში არასრულწლოვანს, მის კანონიერ
წარმომადგენელს ან ადვოკატს უფლება აქვს, განრიდების მოთხოვნით ზემდგომ პროკურორს
მიმართოს.
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საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 40. განრიდების გამოყენების წინაპირობები

განრიდების გამოყენება შესაძლებელია შემდეგ გარემოებათა ერთობლიობისას:

ა) არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები დასაბუთებული ვარაუდისთვის, რომ არასრულწლოვანმა
ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული ჩაიდინა;

ბ) არასრულწლოვანი ნასამართლევი არ არის;

გ) არასრულწლოვანი განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართული არ ყოფილა;

დ) არასრულწლოვანი დანაშაულს აღიარებს;

ე) პროკურორის/სასამართლოს შინაგანი რწმენით, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით, სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების ან დაწყებული
სისხლისსამართლებრივი დევნის გაგრძელების საჯარო ინტერესი არ არსებობს;

ვ) არასრულწლოვანი და მისი კანონიერი წარმომადგენელი განრიდების გამოყენებაზე წერილობით
ინფორმირებულ თანხმობას გამოხატავენ.

მუხლი 41. არასრულწლოვნის გარანტიები განრიდების დროს

1. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე არასრულწლოვანს, მის კანონიერ
წარმომადგენელს და ადვოკატს უნდა მიეწოდოთ დეტალური ინფორმაცია განრიდების არსის,
გამოყენების წესის, ხანგრძლივობის, შესაძლო პირობების და განრიდების ღონისძიებების
შეუსრულებლობის შედეგების შესახებ.

2. არასრულწლოვანს ზეპირად და წერილობით განემარტება, რომ განრიდებაზე თანხმობა
ნებაყოფლობითია და მას უფლება აქვს, ნებისმიერ სტადიაზე უარი თქვას განრიდებაზე.

3. განრიდების პროცესში არასრულწლოვნის მიერ დანაშაულის აღიარება და მის შესახებ მოპოვებული
ინფორმაცია არ შეიძლება სასამართლოში მის წინააღმდეგ იქნეს გამოყენებული.

მუხლი 42. განრიდების ღონისძიებები

1. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებით შეიძლება გათვალისწინებულ
იქნეს შემდეგი ღონისძიებები:

ა) არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება;

ბ) აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება, მათ შორის, განრიდება-მედიაციის პროგრამაში
ჩართვა;

გ) მიყენებული ზიანის სრულად ან ნაწილობრივ ანაზღაურება;

დ) უკანონოდ მოპოვებული ქონების სახელმწიფოსთვის გადაცემა;

ე) დანაშაულის იარაღის ან/და სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული ობიექტის სახელმწიფოსთვის
გადაცემა;

ვ) არასრულწლოვნისთვის მოვალეობის დაკისრება;

ზ) არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება.
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2. არასრულწლოვნის მიმართ ერთდროულად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს განრიდების რამდენიმე
ღონისძიება. განრიდების ღონისძიებები განისაზღვრება ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის
საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. განრიდების ღონისძიება გონივრული და ჩადენილი დანაშაულის თანაზომიერი უნდა იყოს.
განრიდების პროცესში დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის ისეთი მოვალეობის დაკისრება,
რომელიც იწვევს მისი ღირსებისა და პატივის შელახვას, ნორმალური სასწავლო პროცესისაგან და
ძირითადი სამუშაოსაგან მის მოწყვეტას, ზიანს აყენებს მის ფიზიკურ ან/და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას.

4. დაუშვებელია ჩადენილი ქმედებისათვის კანონით გათვალისწინებულ მინიმალურ სანქციაზე
მკაცრი განრიდების ღონისძიების გამოყენება.

მუხლი 43. არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება

არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება ნიშნავს მისთვის იმის განმარტებას, თუ რა ზიანი
გამოიწვია მისმა ქმედებამ და რა შედეგი მოჰყვება დანაშაულის განმეორებით ჩადენას.

მუხლი 44. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება

აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება შეიძლება მოიცავდეს არასრულწლოვნის განრიდება-
მედიაციის პროგრამაში ჩართვას, მის მიერ საზოგადოებისათვის სასარგებლო სამუშაოს უსასყიდლოდ
შესრულებას ან/და სხვა პროგრამას, რომელიც ხელს უწყობს არასრულწლოვნის მიერ ჩადენილი
დანაშაულის შედეგების გამოსწორებას.

მუხლი 45. არასრულწლოვნისთვის მოვალეობის დაკისრება

1. არასრულწლოვანს შეიძლება აეკრძალოს:

ა) განსაზღვრული ადგილის ან/და პირის/პირების მონახულება;

ბ) ბინადრობის ადგილის შეცვლა;

გ) დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში შინიდან გასვლა;

დ) ნებართვის გარეშე ქვეყნის ან შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის დატოვება;

ე) სხვა ისეთი ქმედება, რომელიც ხელს შეუშლის მის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას.

2. არასრულწლოვანს შეიძლება დაევალოს:

ა) სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოს დახმარებით საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის
დაწყება ან განახლება;

ბ) სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოს დახმარებით მუშაობის დაწყება;

გ) საგანმანათლებლო, აღმზრდელობითი ან/და სამკურნალო პროგრამის გავლა;

დ) თავისუფალი დროის განსაზღვრული ფორმით გამოყენება;

ე) სხვა ისეთი მოვალეობა, რომელიც ხელს შეუწყობს მის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილებას.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების კონტროლს უზრუნველყოფს
სააგენტო.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.
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მუხლი 46. არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება

1. არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება ნიშნავს განსაზღვრული დროით
არასრულწლოვნის მინდობით აღმზრდელისთვის გადაცემას სახლიდან მოშორებით და
მშობლებისაგან განცალკევებით, თუ არასრულწლოვნის სახლში და მშობლების გარემოცვაში
დატოვება მის მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის რისკს შეიცავს.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული განრიდების ღონისძიების განხორციელების
პროცესში შესაძლებელია არასრულწლოვნის მშობლების ჩართვაც, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №750 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

მუხლი 47. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების შესრულება

თუ არასრულწლოვანი შეასრულებს განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ
ხელშეკრულებით მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს, პროკურორი იღებს გადაწყვეტილებას
სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის თაობაზე.

მუხლი 48. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობა

1. განრიდების ღონისძიების შესრულებას ზედამხედველობს ამ კოდექსის 45-ე მუხლის მე-3 ნაწილში
მითითებული დაწესებულების წარმომადგენელი. თუ არასრულწლოვანი განრიდების ღონისძიებას
განზრახ არ ასრულებს, ამის შესახებ სოციალური მუშაკი აცნობებს პროკურორს, რომელიც,
აღნიშნულისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით, არასრულწლოვნის, მისი კანონიერი
წარმომადგენლის და სოციალური მუშაკის მოსაზრებების მოსმენის შემდეგ აუქმებს ან ძალაში ტოვებს
განრიდების შესახებ გადაწყვეტილებას, ცვლის განრიდების ღონისძიებას ან/და აგრძელებს
განრიდების ხელშეკრულების ვადას.

2. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების შემთხვევაში პროკურორი უფლებამოსილია
დასაბუთებული დადგენილებით გააუქმოს გადაწყვეტილება სისხლისსამართლებრივი დევნის
არდაწყების ან დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ და ახალი
დასაბუთებული დადგენილებით დაიწყოს ან განაახლოს სისხლისსამართლებრივი დევნა.

3. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების შემთხვევაში არასრულწლოვნის მიერ განრიდების
ღონისძიების შესასრულებლად განხორციელებული მოქმედებები სასჯელის დანიშვნისას
გაითვალისწინება.

თავი VII

არასრულწლოვნის დაკავება, გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა

 მუხლი 49. შეტყობინება არასრულწლოვნის დაკავებისთანავე

1. არასრულწლოვნის დამკავებელი პირი, გამომძიებელი, პროკურორი მისი დაკავებისთანავე იღებს
ყველა საჭირო ზომას, რათა არასრულწლოვნის მშობელს, ხოლო თუ ეს შეუძლებელია – სხვა ახლო
ნათესავს ან/და არასრულწლოვნის მიერ მითითებულ სხვა პირს დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს.

2. არასრულწლოვნის დამკავებელი პირი, გამომძიებელი, პროკურორი არასრულწლოვნის
სამართალდამცავ ორგანოში მიყვანისთანავე მის კანონიერ წარმომადგენელს აცნობებს
არასრულწლოვნის დაკავების შესახებ და მის ადგილსამყოფელს და განუმარტავს არასრულწლოვნის
დაკავების მიზეზს და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 38-ე მუხლის მე-2
ნაწილით გათვალისწინებულ უფლებებს.

3. თუ არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელთან დაკავშირება ვერ ხერხდება, პოლიციის
დაწესებულების ან სხვა სამართალდამცავი ორგანოს შესაბამისი თანამშრომელი ამის შესახებ
დაუყოვნებლივ ატყობინებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს.
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მუხლი 50. პროცესში საპროცესო წარმომადგენლის მონაწილეობა

1. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო გამომძიებლის, პროკურორის, მოსამართლის მიმართვის
საფუძველზე საპროცესო წარმომადგენლად ასახელებს თავისი თანამშრომლის კანდიდატურას.
გამომძიებელი, პროკურორი, მოსამართლე საპროცესო წარმომადგენლად ნიშნავს მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს მიერ წარმოდგენილ კანდიდატს ან სხვა სანდო პირს, თუ:

ა) პროცესში კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობა არასრულწლოვნის სამართალდამცავ
ორგანოში მიყვანიდან 1 საათის განმავლობაში შეუძლებელია;

ბ) არასრულწლოვანი არ ცხოვრობს კანონიერ წარმომადგენელთან ან/და უარს აცხადებს მასთან
დაკავშირებაზე ან პროცესში მის მონაწილეობაზე;

გ) კანონიერი წარმომადგენელი არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების საწინააღმდეგოდ
მოქმედებს;

დ) არასრულწლოვანი კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ჩადენილი დანაშაულის მსხვერპლია ან
თვითმხილველია;

ე) კანონიერი წარმომადგენელი იმავე დანაშაულის ჩადენაშია ბრალდებული;

ვ) კანონიერი წარმომადგენელი ხელმიუწვდომელია.

2. დაუშვებელია ოჯახურ დანაშაულთან დაკავშირებით სისხლის სამართალწარმოების პროცესში
არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენლად იმ პირის ჩართვა, რომელიც სავარაუდო მოძალადეა ან
რომლის მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით არსებობს ეჭვი ამ პირსა და მოძალადე ოჯახის წევრს
შორის არსებული ურთიერთობის ხასიათიდან გამომდინარე ან ინტერესთა კონფლიქტის სხვა
შემთხვევაში, აგრეთვე მისთვის/მათთვის არასრულწლოვნის მიერ მიცემული ჩვენების (გამოკითხვის
ოქმის, ახსნა-განმარტების) გაცნობა და გადაცემა.

3. სხვა სანდო პირი საპროცესო წარმომადგენლად ინიშნება არასრულწლოვნის მოსაზრების
გათვალისწინებით.

4. საპროცესო წარმომადგენელი უფლებამოსილია:

ა) პროცესის მწარმოებელი ორგანოს თანამდებობის პირთან გამოთქვას მოსაზრება არასრულწლოვნის
საჭიროებების შესახებ;

ბ) ურთიერთობა ჰქონდეს არასრულწლოვნის ახლო ნათესავთან, ადვოკატთან და მეგობართან;

გ) არასრულწლოვანს აცნობოს ჯანმრთელობის დაცვის, ფსიქოლოგიური ან სოციალური 
მომსახურებისა და მისი მიღების ხელმისაწვდომი საშუალებების შესახებ;

დ) არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია მისი საპროცესო სტატუსის, მის მიერ ჩვენების მიცემის
მნიშვნელობის, ხანგრძლივობისა და ფორმის, აგრეთვე დაკითხვის ჩატარების წესის შესახებ;

ე) არასრულწლოვანს აცნობოს სასამართლო მოსმენის დრო და ადგილი, აგრეთვე სხვა შესაბამისი
მოქმედებების ჩატარების და დაცვის ხელმისაწვდომი ღონისძიებების შესახებ;

ვ) არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია მის მიმართ გამოტანილი საპროცესო გადაწყვეტილების
გასაჩივრების წესის შესახებ;

ზ) არასრულწლოვნის დასახმარებლად განახორციელოს სხვა მოქმედებები.

მუხლი 51. დაკავებული არასრულწლოვნის დროებითი მოთავსების იზოლატორში ყოფნის პირობები
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დაკავებული არასრულწლოვანი დროებითი მოთავსების იზოლატორში სრულწლოვანთაგან
განცალკევებით თავსდება. მდედრობითი სქესისა და მამრობითი სქესის არასრულწლოვნები
ერთმანეთისგან განცალკევებით თავსდებიან.

მუხლი 52. არასრულწლოვნის გამოკითხვა და დაკითხვა

1. თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, არასრულწლოვნის გამოკითხვისას და
დაკითხვისას მოქმედებს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესი,
მაგრამ არ გაითვალისწინება იმავე კოდექსის 114-ე მუხლის მე-2 და მე-4 ნაწილებისა და 332-ე მუხლის
დებულებები.

2. არასრულწლოვანი შეიძლება გამოიკითხოს/დაიკითხოს, თუ მას შეუძლია სიტყვიერად ან სხვა
ფორმით გადმოსცეს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ინფორმაცია.

3. არასრულწლოვნის გამოკითხვა/დაკითხვა მისი კანონიერი წარმომადგენლისა და ადვოკატის
თანდასწრებით ტარდება. ამ კოდექსის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირი/მოწმე გამოკითხვის/დაკითხვის დროს
სარგებლობს უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით. არასრულწლოვნის
გამოკითხვისას/დაკითხვისას საპროცესო მოქმედების განმახორციელებელი პირი, არასრულწლოვნის
საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს ფსიქოლოგის მონაწილეობას.
ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და გამოკითხვის/დაკითხვის დროს
ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას. თუ არასრულწლოვანი არის სექსუალური
ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის საქმეზე გამოსაკითხი პირი/მოწმე ან მსხვერპლი, მისი
გამოკითხვისას/დაკითხვისას შეიძლება განხორციელდეს აუდიო- ან ვიდეოჩაწერა. სასამართლო
სხდომაზე შესაძლებელია არასრულწლოვნის მიერ მიცემული ჩვენების აუდიო- ან ვიდეოჩანაწერის
მოსმენა (დემონსტრირება).

4. 14 წლამდე ასაკის პირის გამოკითხვა/დაკითხვა შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ მისი კანონიერი
წარმომადგენლის თანხმობითა და თანდასწრებით. კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს,
გამოთქვას თავისი მოსაზრება და სასამართლოს ნებართვით დააზუსტოს 14 წლამდე ასაკის
პირისათვის დასმული შეკითხვა. 14 წლამდე ასაკის გამოსაკითხ პირს/მოწმეს განუმარტავენ მის
მოვალეობას, თქვას მხოლოდ სიმართლე, მაგრამ არ აფრთხილებენ ჩვენების მიცემაზე უარის
თქმისათვის და ცრუ ჩვენების მიცემისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის
დაკისრების თაობაზე.

5. არასრულწლოვნის დაკითხვისას შესვენებისათვის შესაფერისი ინტერვალის დასადგენად
მოსამართლე ითვალისწინებს არასრულწლოვნის ასაკს, განვითარების დონეს და სხვა გარემოებებს. თუ
არასრულწლოვანი არის სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის საქმეზე მოწმე ან
მსხვერპლი, დაკითხვათა რაოდენობა შეძლებისდაგვარად შეზღუდული უნდა იყოს და სისხლის
სამართლის პროცესის მიზნების მიღწევის აუცილებლობით უნდა იყოს განპირობებული.

6. არასრულწლოვანი არ შეიძლება გამოიკითხოს/დაიკითხოს 22:00 საათიდან 08:00 საათამდე.

7. არასრულწლოვანი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაფერისი საკვებითა და სასმელი წყლით
არანაკლებ ყოველ 4 საათში ერთხელ, 08:00 საათიდან 22:00 საათამდე, აგრეთვე საპირფარეშოთი
შეუზღუდავად სარგებლობის უფლებით.

8. საპროცესო მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი დაზარალებული მონაწილეობს, მისი
კანონიერი წარმომადგენელი და ადვოკატი ესწრებიან. საპროცესო მოქმედების განმახორციელებელი
პირი, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს აგრეთვე
საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის მონაწილეობას. ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის
საჭიროებებს და გამოკითხვის/დაკითხვის დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას.
საპროცესო მოქმედებას, არასრულწლოვანი დაზარალებულის სურვილის შემთხვევაში, ესწრება
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი.

9. საპროცესო მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირი/მოწმე მონაწილეობს, მისი
კანონიერი წარმომადგენელი ესწრება. არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს,
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საპროცესო მოქმედების ჩატარებისას ჰყავდეს ადვოკატი. ამ კოდექსის მე-15 მუხლის პირველი
ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს,
ისარგებლოს უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით. საპროცესო მოქმედების
განმახორციელებელი პირი, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით,
უზრუნველყოფს აგრეთვე საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის მონაწილეობას. ფსიქოლოგი აფასებს
არასრულწლოვნის საჭიროებებს და გამოკითხვის/დაკითხვის დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ
მხარდაჭერას. საპროცესო მოქმედებას, არასრულწლოვანი მოწმის სურვილის შემთხვევაში, ესწრება
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი.

10. საქმის სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი
უფლებამოსილია არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის ან არასრულწლოვანი
დაზარალებულის კანონიერ წარმომადგენელს განჩინებით/დადგენილებით აუკრძალოს საპროცესო
მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები
მოითხოვს.

11. ოჯახურ დანაშაულთან, ქალთა მიმართ ძალადობასთან ან/და ოჯახში ძალადობასთან
დაკავშირებით დაუშვებელია არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის და არასრულწლოვანი
დაზარალებულის გამოკითხვა/დაკითხვა, აგრეთვე დამცავი ან შემაკავებელი ორდერის გამოცემისას და
არასრულწლოვნის მიმართ ძალადობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკის მიერ არასრულწლოვნის
განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში
ძალადობის არასრულწლოვანი მსხვერპლის გამოკითხვა/დაკითხვა (მისგან ახსნა-განმარტების მიღება)
მოძალადე მშობლის (მშობლების) ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის თანდასწრებით.

საქართველოს 2015 წლის 18 დეკემბრის კანონი №4679 - ვებგვერდი, 29.12.2015წ. 

საქართველოს 2016 წლის 22 ივნისის კანონი №5453 - ვებგვერდი, 12.07.2016წ.

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №769 - ვებგვერდი, 25.05.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 53. ცალკეული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების თავისებურებანი

1. ჩხრეკა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც არასრულწლოვნის სხეულის შიგნით
შემოწმებას ან მისი სხეულიდან ნივთის ამოღებას გულისხმობს, შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ
სასამართლოს განჩინებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არასრულწლოვნის ჯანმრთელობას ან
სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 112-ე მუხლის მე-5 ნაწილით დადგენილი წესი.

2. არასრულწლოვნის სხეულიდან ნივთის ამოღება უნდა განხორციელდეს სამედიცინო საქმიანობის
ლიცენზიის/ნებართვის მქონე დაწესებულებაში სერტიფიცირებული, იმავე სქესის ექიმის ან ექთნის
მონაწილეობით და არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის, ხოლო არასრულწლოვნის
სურვილის შემთხვევაში – აგრეთვე ადვოკატის თანდასწრებით.

3. ჩხრეკა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც არასრულწლოვნის ნაწილობრივ ან მთლიანად
გაშიშვლებას გულისხმობს, შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ სასამართლოს განჩინებით,
არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის, ხოლო არასრულწლოვნის სურვილის შემთხვევაში –
აგრეთვე ადვოკატის თანდასწრებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 112-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული
გადაუდებელი აუცილებლობა.

4. ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგამოძიებო
მოქმედების ჩამტარებელი პირი იმავე სქესის უნდა იყოს, რომელი სქესისაც არის არასრულწლოვანი.

5. ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საკითხს მოსამართლე
წყვეტს ზეპირი მოსმენის გარეშე, შესაბამისი შუამდგომლობის შეტანიდან არაუგვიანეს 12 საათისა.
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6. მოსამართლის განჩინებაში აღნიშნული უნდა იყოს:

ა) მისი შედგენის თარიღი და ადგილი;

ბ) სასამართლოს დასახელება, მოსამართლის სახელი და გვარი;

გ) პირი, რომელმაც სასამართლოს შესაბამისი შუამდგომლობით მიმართა;

დ) არასრულწლოვანი, რომლის მიმართაც საგამოძიებო მოქმედება უნდა ჩატარდეს;

ე) სავარაუდო დანაშაულის ფაქტობრივი გარემოებები;

ვ) საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების აუცილებლობის დასაბუთება;

ზ) ჩხრეკის ან ამოღების დროს აღმოსაჩენი და ამოსაღები სავარაუდო საგანი, ნივთი, ნივთიერება ან
სხვა ობიექტი და მისი გვარეობითი ნიშნები;

თ) წინააღმდეგობის გაწევისას იძულების პროპორციული ზომის გამოყენების უფლება;

ი) განჩინების მოქმედების ვადა;

კ) პირი ან ორგანო, რომელმაც განჩინება უნდა შეასრულოს;

ლ) მოსამართლის ხელმოწერა (მათ შორის, ელექტრონული).

7. თუ არასრულწლოვანი თანახმა არ არის, რომ ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგამოძიებო მოქმედებებს მისი კანონიერი წარმომადგენელი
ესწრებოდეს, ან თუ მისი დასწრება შეუძლებელია, საგამოძიებო მოქმედებებს ესწრება შესაბამისი
სქესის საპროცესო წარმომადგენელი.

კარი V

არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა და აღკვეთის ღონისძიებები

თავი VIII

არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა

მუხლი 54. არასრულწლოვნის პირველი წარდგენა სასამართლოში

არასრულწლოვნის დაკავების შემდეგ შეძლებისდაგვარად მალე, მაგრამ არაუგვიანეს 48 საათისა,
პროკურორი გამოძიების ადგილის მიხედვით მაგისტრატ მოსამართლეს წარუდგენს შუამდგომლობას
აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ.

მუხლი 55. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში სამართლიანი და სწრაფი განხილვის უფლება

1. დანაშაულის 1 შემთხვევის გამო წინასასამართლო სხდომის დაწყებამდე არასრულწლოვანი
ბრალდებულად შეიძლება ცნობილი იყოს არაუმეტეს 6 თვისა, თუ ამ ვადის გასვლამდე მისთვის
დანაშაულის სხვა შემთხვევის გამო ახალი ბრალდება არ წაუყენებიათ.

2. არასრულწლოვნის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს სხდომა იმართება საჩივრის დასაშვებად
ცნობიდან 2 კვირის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს განაჩენი გამოაქვს ზეპირი მოსმენით,
სააპელაციო საჩივრის დასაშვებად ცნობიდან 1 თვის ვადაში.

3. არასრულწლოვნის საქმეზე საკასაციო სასამართლოს სხდომა იმართება საჩივრის დასაშვებად
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ცნობიდან 2 კვირის ვადაში. საკასაციო სასამართლოს საკასაციო საჩივარზე შემაჯამებელი
გადაწყვეტილება გამოაქვს საკასაციო სასამართლოში საჩივრის დასაშვებად ცნობიდან 3 თვის ვადაში.

მუხლი  56. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაში მონაწილეობა

1. არასრულწლოვნის საქმის განხილვაში მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით სასამართლო:

ა) უზრუნველყოფს, რომ საქმის სასამართლოში განხილვა არასრულწლოვნის აღქმისა და გაგების
უნარების შესაბამისად მიმდინარეობდეს;

ბ) სხდომებს შორის გონივრული ინტერვალით აცხადებს შესვენებას არასრულწლოვნის ასაკის,
ჯანმრთელობის, განვითარების და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით.

2. დაუშვებელია არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა მის დაუსწრებლად, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც ის თავს არიდებს სასამართლოში გამოცხადებას და სხდომის გადადება საქმის
გონივრულ ვადაში განხილვას შეუძლებელს გახდის.

მუხლი 57. არასრულწლოვნის მიერ ბრალის აღიარების დასაშვებობა

არასრულწლოვნის მიერ ბრალის აღიარების დასაშვებობის საკითხის გადაწყვეტისას სასამართლო სხვა,
შესაბამის გარემოებებთან ერთად ითვალისწინებს არასრულწლოვნის აღქმისა და გაგების უნარებს,
დაკითხვის ხანგრძლივობას, გაურკვევლობის ან შესაძლო დაპატიმრების შიშს.

მუხლი 58. მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესზე დასწრების უფლების შეზღუდვა

1. სასამართლოს უფლება აქვს, მხარის შუამდგომლობით ან საკუთარი ინიციატივით გამოიტანოს
განჩინება არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ, თუ ეს
გადაწყვეტილება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს ემსახურება. არასრულწლოვნის
სასამართლო სხდომაზე დაუსწრებლობის ხანგრძლივობა შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით უნდა
განისაზღვროს.

2. არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ განჩინების
გამოტანისთანავე მოსამართლე განუმარტავს მხარეებს იმავე სასამართლო სხდომაზე მისი
გასაჩივრების უფლებას, რომელიც იწვევს მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესის შეჩერებას.

3. არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზში დაბრუნების შემდეგ სასამართლო შესაბამისი
ფორმითა და მოცულობით განუმარტავს არასრულწლოვანს მისი არყოფნისას გამოკვლეული
მტკიცებულებების შინაარსს.

4. მოსამართლის მიერ არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ
განჩინების გამოტანის მიუხედავად, არასრულწლოვანი ბრალდებულის ადვოკატი და კანონიერი
წარმომადგენელი სასამართლო სხდომას ყოველთვის ესწრებიან.

მუხლი 59. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვის სხვა თავისებურებები

1. არასრულწლოვნის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შემთხვევაში სასამართლო
აცხადებს, რომ არასრულწლოვანი დამნაშავედ იქნა ცნობილი, და მას განაჩენში შეაქვს საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 272-ე მუხლის, 273-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 274-ე
მუხლის პირველი ნაწილის „ა“−„გ“ ქვეპუნქტებისა და მე-2 ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი
გარემოებები. ამასთანავე, გამამტყუნებელი განაჩენის გამოცხადებისთანავე სასამართლო სხდომის
თავმჯდომარე ნიშნავს სასჯელის დანიშვნის სხდომის თარიღს. სასჯელის დანიშვნის სხდომა უნდა
გაიმართოს გამამტყუნებელი განაჩენის გამოცხადებიდან არაუგვიანეს 7 დღისა.

2. სასჯელის დანიშვნის სხდომაზე მოსამართლეს გამოაქვს საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“–„გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ერთ-
ერთი გადაწყვეტილება, რის შემდეგაც, გამოტანილი გადაწყვეტილების შესაბამისად, გამამტყუნებელ
განაჩენში შეაქვს იმავე მუხლის და 273-ე და 274-ე მუხლების სხვა მოთხოვნების შესაბამისი
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განაჩენში შეაქვს იმავე მუხლის და 273-ე და 274-ე მუხლების სხვა მოთხოვნების შესაბამისი
გარემოებები.

21. საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შემთხვევაში ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით
გათვალისწინებული საკითხები ერთ სასამართლო სხდომაზე განიხილება.

3. არასრულწლოვანი ბრალდებულის საქმე ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით არ განიხილება.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

თავი IX

აღკვეთის ღონისძიებები

მუხლი 60. აღკვეთის ღონისძიებები

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით შეიძლება გამოყენებულ
იქნეს მეთვალყურეობაში გადაცემა, შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ, პირადი
თავდებობა, გირაო, პატიმრობა.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიებასთან ერთად შეიძლება
გამოყენებულ იქნეს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 199-ე მუხლის მე-2
ნაწილით გათვალისწინებული 1 ან რამდენიმე ღონისძიება.

მუხლი 61. მეთვალყურეობაში გადაცემა

1. არასრულწლოვნის მშობლის, სხვა ახლო ნათესავის, მეურვის ან მზრუნველის ან სპეციალური
საბავშვო დაწესებულების ადმინისტრაციის მეთვალყურეობაში გადაცემის მიზანია, აღნიშნულ
პირთაგან ერთ-ერთმა ან ადმინისტრაციამ იკისროს არასრულწლოვნის გამომძიებელთან,
პროკურორთან, სასამართლოში გამოცხადებისა და სათანადო ქცევის წერილობითი ვალდებულება.

2. არასრულწლოვნის ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი წესით მეთვალყურეობაში გადაცემა
შეიძლება მხოლოდ არასრულწლოვნისა და იმ პირის თანხმობით, რომელსაც ის მეთვალყურეობაში
გადაეცემა. ამ პირს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს უარი თქვას არასრულწლოვნის მეთვალყურეობაზე,
თუ მიიჩნევს, რომ ვერ უზრუნველყოფს მის სათანადო ქცევას.

3. პირს, რომელიც არასრულწლოვანს მეთვალყურეობს, ხელწერილის ჩამორთმევისას უნდა გააცნონ
არასრულწლოვნისათვის წაყენებული ბრალდებისთვის მოსალოდნელი სასჯელის სახე და ზომა და
პასუხისმგებლობა, რომელიც მას დაეკისრება, თუ არასრულწლოვანი, რომელსაც ის მეთვალყურეობს,
არ შეასრულებს სათანადო ქცევის ვალდებულებას.

4. არასრულწლოვნის მეთვალყურეობის ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში
სასამართლოს უფლება აქვს, მხარის შუამდგომლობით პირი, რომელიც არასრულწლოვანს
მეთვალყურეობდა, დააჯარიმოს 100-დან 500 ლარამდე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
ვალდებულების შეუსრულებლობას ობიექტური მიზეზი ჰქონდა.

მუხლი 62. შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ

შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მის მიერ ნაკლებად მძიმე ან გაუფრთხილებლობითი დანაშაულის
ჩადენის შემთხვევაში.

მუხლი 63. გირაო

გირაოს თანხის ოდენობა განისაზღვრება არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიერ ჩადენილი
დანაშაულის სიმძიმის და მისი ქონებრივი შესაძლებლობის გათვალისწინებით. გირაოს თანხა
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შეიძლება ნებისმიერი ოდენობით განისაზღვროს.

მუხლი 64. პატიმრობა

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის, როგორც უკიდურესი ღონისძიების,
გამოყენება დასაშვებია შემდეგ გარემოებათა ერთობლიობისას:

ა) სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულისათვის სასჯელის სახით გათვალისწინებულია თავისუფლების
აღკვეთა; 

ბ) პატიმრობა ერთადერთი საშუალებაა, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ თავიდან იქნეს აცილებული
არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმალვა, მის მიერ მართლმსაჯულების განხორციელებისათვის ან
მტკიცებულებების მოპოვებისათვის ხელის შეშლა ან ახალი დანაშაულის ჩადენა;

გ) მიზანი, რომელსაც არასრულწლოვანი ბრალდებულის პატიმრობა ემსახურება, აღემატება მისი
თავისუფლების ინტერესს.

2. თუ არასრულწლოვანი ბრალდებული პატიმარია, წინასასამართლო სხდომამდე მისი პატიმრობის
საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს მისი დაკავებიდან 40 დღეს. ამ ვადის გასვლის შემდეგ
არასრულწლოვანი ბრალდებული უნდა გათავისუფლდეს პატიმრობიდან. თუ აღნიშნულ ვადაში
წინასასამართლო სხდომა ვერ ჩატარდა, ის ტარდება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო
კოდექსით დადგენილი წესით.

3. თუ არასრულწლოვან ბრალდებულს პატიმრობა აქვს შეფარდებული, მოსამართლე ვალდებულია
პირველივე წინასასამართლო სხდომაზე თავისი ინიციატივით განიხილოს პატიმრობის ძალაში
დატოვების აუცილებლობის საკითხი, მიუხედავად იმისა, დააყენა თუ არა მხარემ შუამდგომლობა
პატიმრობის შეცვლის ან გაუქმების შესახებ. ამის შემდეგ მოსამართლე ვალდებულია თავისი
ინიციატივით, ყოველ 20 დღეში ერთხელ მაინც განიხილოს პატიმრობის ძალაში დატოვების
აუცილებლობის საკითხი. პატიმრობის გაგრძელების, შეცვლის ან გაუქმების საკითხის განხილვისას
მტკიცების ტვირთი ბრალდების მხარეს ეკისრება.

4. არასრულწლოვანი ბრალდებულის პატიმრობის საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს.

[5. პატიმრობა არ გამოიყენება ბავშვის უფლებათა კოდექსის 26-ე მუხლის მე-8 ნაწილით
გათვალისწინებული არასრულწლოვნის მიმართ, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.(ამოქმედდეს 2020 წლის 1 ივნისიდან)]

საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5015 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ.

კარი VI

არასრულწლოვნის სასჯელი

თავი X

არასრულწლოვნის სასჯელის მიზანი და სახეები, პირობითი მსჯავრი

მუხლი 65. არასრულწლოვნის სასჯელის მიზანი

არასრულწლოვნისთვის დანიშნული სასჯელის მიზანია არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაცია და ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება.

მუხლი 66. არასრულწლოვნის სასჯელის სახეები 

არასრულწლოვნის სასჯელის სახეებია:

ა) ჯარიმა;
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ბ) შინაპატიმრობა;

გ) საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა;

დ) საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა;

ე) (ამოღებულია - 01.06.2017, №949);

ვ) ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 67. არასრულწლოვნის ძირითადი და დამატებითი სასჯელები

1. არასრულწლოვანს ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაენიშნოს მხოლოდ ძირითად
სასჯელად.

2. არასრულწლოვანს ჯარიმა, შინაპატიმრობა, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა და
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა შეიძლება დაენიშნოს როგორც ძირითად, ისე დამატებით
სასჯელად.

3. ძირითად სასჯელთან ერთად შეიძლება მხოლოდ 1 დამატებითი სასჯელის დანიშვნა.

4. არასრულწლოვანს სასჯელთან ერთად შეიძლება დაენიშნოს ამ კოდექსის 42-ე მუხლის პირველი
ნაწილით გათვალისწინებული 1 ან რამდენიმე ღონისძიება.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 68. ჯარიმა

1. არასრულწლოვანს ჯარიმა შეიძლება დაენიშნოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს
დამოუკიდებელი შემოსავალი კანონიერი საქმიანობიდან.

2. არასრულწლოვნისთვის ჯარიმის დანიშვნისას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით
დადგენილი მინიმალური ოდენობა ნახევრდება.

მუხლი 69. შინაპატიმრობა

1. შინაპატიმრობა ნიშნავს არასრულწლოვნისთვის დღე-ღამის განსაზღვრულ პერიოდში თავის
საცხოვრებელ ადგილას ყოფნის ვალდებულების დაკისრებას.

2. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა ენიშნება 6 თვიდან 1 წლამდე ვადით.

3. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა შეიძლება დაენიშნოს ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენის
შემთხვევაში.

4. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა ისე უნდა დაენიშნოს, რომ მისმა აღსრულებამ ხელი არ შეუშალოს
ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას ან სწავლის პროცესს.

5. შინაპატიმრობა, როგორც წესი, აღსრულდება ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების
გამოყენებით. ელექტრონული ზედამხედველობის გამოუყენებლობის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს
სააგენტო.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 70. საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა
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არასრულწლოვანს საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ენიშნება 1-დან 3 წლამდე ვადით.

მუხლი 71. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა

1. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ენიშნება 40-დან 300 საათამდე ვადით.
ყოველდღიურად ასეთი შრომის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 საათს.

2. თავისუფლების აღკვეთის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით შეცვლის ან მხარეთა შორის
საპროცესო შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა შეიძლება
უფრო მეტი ვადითაც დაინიშნოს.  დამატებით სასჯელად საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა
შეიძლება უფრო ნაკლები ვადითაც დაინიშნოს.

3. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ისე უნდა დაენიშნოს, რომ მისმა
აღსრულებამ ხელი არ შეუშალოს ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას ან სწავლის პროცესს.

4. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დანიშვნისას სასურველია, არასრულწლოვანი
 მსჯავრდებული სამუშაოდ ისეთ ადგილზე გამწესდეს, სადაც იგი საზოგადოების წევრად
ჩამოყალიბებისათვის საჭირო გამოცდილებასა და უნარებს შეიძენს.

5. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა დამატებით სასჯელად შეიძლება
დაენიშნოს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იგი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი
მუხლით სასჯელის სახედ გათვალისწინებული არ არის.

მუხლი 72. (ამოღებულია)

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 73. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა

1. არასრულწლოვანს ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაენიშნოს, თუ მან მძიმე ან
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული ჩაიდინა ან ის თავს არიდებს არასაპატიმრო სასჯელს ანდა მის
მიმართ წარსულში გამამტყუნებელი განაჩენი იქნა გამოტანილი.

2. 14-დან 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნისთვის დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 1/3-
ით მცირდება. ამასთანავე, საბოლოო სასჯელის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს.

3. 16-დან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნისთვის დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 1/4-
ით მცირდება. ამასთანავე, საბოლოო სასჯელის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 12 წელს.

4. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილები გამოიყენება ამ კოდექსის 76-ე მუხლით გათვალისწინებული
გარემოებების არსებობის მიუხედავად.

მუხლი 74. პირობითი მსჯავრი

თუ არასრულწლოვანმა, რომელიც განზრახი დანაშაულისათვის მსჯავრდებული არ ყოფილა,
ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, სასამართლო უფლებამოსილია დაადგინოს, რომ
დანიშნული სასჯელი პირობით მსჯავრად ჩაითვალოს.

თავი XI

არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნა

მუხლი 75. არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნის ზოგადი საწყისები

1. არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნისას მოსამართლე, პირველ რიგში, ითვალისწინებს მის
საუკეთესო ინტერესებს და ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს.
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2. არასრულწლოვნისთვის არასაპატიმრო სასჯელის დანიშვნისას მოსამართლე უფლებამოსილია
არასაპატიმრო სასჯელთან ერთად მას დააკისროს ამ კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალისწინებული 1 ან
რამდენიმე მოვალეობა. ამ შემთხვევაში დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის ისეთი მოვალეობის
დაკისრება, რომელიც, დიდი ალბათობით, არ შესრულდება ან რომლის შესრულება არასრულწლოვნის
გონებრივ და ფიზიკურ შესაძლებლობებს აღემატება.

3. არასაპატიმრო სასჯელის აღსასრულებლად, არასრულწლოვნის და მისი კანონიერი
წარმომადგენლის თანხმობით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ელექტრონული ზედამხედველობა 1
 წლამდე ვადით. ეს წესი არ მოქმედებს ამ კოდექსის 69-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში.

4. ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალებების გამოყენების წესი და მეთოდოლოგია
განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 76. არასრულწლოვნისთვის კანონით გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი სასჯელის
დანიშვნა

მოსამართლე უფლებამოსილია არასრულწლოვანს დაუნიშნოს კანონით გათვალისწინებულ ზღვარზე
ნაკლები ან სხვა, უფრო მსუბუქი სასჯელი, თუ მის მიმართ წარსულში გამამტყუნებელი განაჩენი
გამოტანილი არ ყოფილა და არსებობს შემამსუბუქებელ გარემოებათა ერთობლიობა, რის გამოც
მიზანშეწონილია კანონით გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი სასჯელის დანიშვნა.

თავი XII

არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულება

მუხლი 77. არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულება

1. ამ კოდექსის 66-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სასჯელის აღსრულებას
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − აღსრულების ეროვნული ბიურო, ხოლო იმავე მუხლის
„ბ“−„დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სასჯელების აღსრულებას „დანაშაულის პრევენციის,
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით
დადგენილი წესით უზრუნველყოფს სააგენტო.

2. არასრულწლოვნისთვის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დანიშვნისას მისი მოხდის
დაწყებამდე, ამ და სხვა არასაპატიმრო სასჯელების მოხდის და პირობითი მსჯავრის მოხდის პროცესში
სრულწლოვანების მიღწევის შემთხვევაში მსჯავრდებული აგრძელებს განაჩენით
არასრულწლოვნისთვის დანიშნული სასჯელის მოხდას. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ამ კოდექსის
შესაბამისი დებულებები.

3. არასრულწლოვნის მიერ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა
და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში
სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოს − დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა
აღსრულებისა და პრობაციის ბიუროს უფლებამოსილი პირი ადგენს გაფრთხილების შესახებ ოქმს,
რომელიც მსჯავრდებულს უშუალოდ გადაეცემა ან ფოსტით ეგზავნება (მსჯავრდებულისთვის ოქმის
ფოსტით გაგზავნისას კეთდება სათანადო ჩანაწერი).

4. არასრულწლოვანი თავისუფლდება „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა
აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი საფასურის
გადახდის ვალდებულებისაგან.

5. არასრულწლოვნის მიერ არასაპატიმრო სასჯელისთვის, პირობითი მსჯავრისთვის ან დაკისრებული
მოვალეობის შესრულებისთვის თავის არიდების შემთხვევაში მოსამართლე სააგენტოს წარდგინებისა

http://www.matsne.gov.ge 08006000005001017792

document:3128308^DOCUMENT:1;^ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების გამოყენების  წესისა და მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ
document:3128308^DOCUMENT:1;^ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების გამოყენების  წესისა და მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


და შესაბამისი მასალების განხილვის საფუძველზე, წარდგინების შეტანიდან 7 დღის ვადაში იღებს
გადაწყვეტილებას არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის ან დაკისრებული მოვალეობის
უცვლელად დატოვების ან შეცვლის შესახებ. მოსამართლე სააგენტოს წარდგინებას სააგენტოს
მოსამსახურის − პრობაციის ოფიცრის და არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის
მონაწილეობით განიხილავს. მოსამართლეს უფლება აქვს, მხარის ინიციატივით მოიწვიოს და
დაკითხოს მოწმეები.

6. არასრულწლოვნის მიერ ჯარიმის გადახდისთვის თავის არიდების შემთხვევაში მოსამართლე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარდგინებისა და
შესაბამისი მასალების განხილვის საფუძველზე, წარდგინების შეტანიდან 2 კვირის ვადაში იღებს
გადაწყვეტილებას ჯარიმის უცვლელად დატოვების ან შეცვლის შესახებ. მოსამართლე წარდგინებას
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლისა და
არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობით განიხილავს. მოსამართლეს უფლება
აქვს, მხარის ინიციატივით მოიწვიოს და დაკითხოს მოწმეები.

7. თუ არასაპატიმრო სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის მოხდის პერიოდში არასრულწლოვანმა
ნაკლებად მძიმე ან გაუფრთხილებლობითი მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, სასამართლო წყვეტს
არასაპატიმრო სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის ძალაში დატოვების საკითხს, ხოლო
არასრულწლოვნის მიერ განზრახი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში
მოსამართლეს გამოაქვს გადაწყვეტილება სასჯელად თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნის შესახებ.

8. განაჩენით დანიშნული სასჯელის სხვა სასჯელით შეცვლის შემთხვევაში არასრულწლოვნის მიერ
მოსახდელი სასჯელის ზომის დადგენისას, მოხდილი სასჯელის გათვალისწინებით, ერთმანეთის
შესაბამისად ითვლება შინაპატიმრობის 1 დღე, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის 5 საათი,
ჯარიმის 50 ლარი, ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

9. არასრულწლოვნისათვის არასაპატიმრო სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის შეცვლის შემთხვევაში
სასამართლო ხელმძღვანელობს ამ კოდექსით.

10. არასაპატიმროსასჯელშეფარდებული არასრულწლოვნის/პირობით მსჯავრდებული
არასრულწლოვნის დასრულებული სააღსრულებო საქმე არაუმეტეს 10 წლის ვადით ინახება სააგენტოს
არქივში და ამ ვადის გასვლისთანავე ნადგურდება.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 78. არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის, დაკისრებული მოვალეობის შეცვლის
გასაჩივრება

არასრულწლოვანს, მის კანონიერ წარმომადგენელს ან ადვოკატს უფლება აქვს, სააპელაციო წესით
გაასაჩივროს არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის ან დაკისრებული მოვალეობის შეცვლის
შესახებ გადაწყვეტილება მისი გამოტანიდან 1 თვის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს
გადაწყვეტილება საბოლოოა. აღნიშნულ შემთხვევებში გამოიყენება საქართველოს სისხლის
სამართლის საპროცესო კოდექსის XXV თავის შესაბამისი დებულებები, არასრულწლოვნის საქმის
განხილვისთვის ამ კოდექსით დადგენილი სპეციალური ვადების გათვალისწინებით.

კარი VII

არასრულწლოვანთა პატიმრობა, არასრულწლოვანთათვის თავისუფლების აღკვეთა, პირობითი
მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნებზე ზრუნვა

თავი XIII

არასრულწლოვანთა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში ყოფნის პირობები

http://www.matsne.gov.ge 08006000005001017792

document:3692265^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4215915^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4705707^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:90034^part_133^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_133^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი


მუხლი 79. არასრულწლოვანთა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში
მოთავსება

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული, რომლის მიმართაც აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა იქნა
გამოყენებული, თავსდება პატიმრობის დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში, ხოლო
არასრულწლოვანი მსჯავრდებული, რომელსაც სასჯელად თავისუფლების აღკვეთა დაენიშნა, −
არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში. პატიმრობის
დაწესებულების/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მომსახურება, სადაც მოთავსებულია
არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული, უნდა აკმაყოფილებდეს მისი ჯანმრთელობის
დაცვის და ღირსების პატივისცემის მოთხოვნებს.

2. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში უნდა იყოს საკმარისი რაოდენობის კვალიფიციური და გადამზადებული პერსონალი
(პედიატრი, ექიმი, ექთანი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, სოციალური მუშაკი და სხვა).

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში არასრულწლოვნები განთავსებული არიან
სპეციალურ საცხოვრებელში, სადაც შესაძლებელია განხორციელდეს ვიზუალური ან/და
ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობა და კონტროლი პატიმრობის კოდექსის 54-ე მუხლის
შესაბამისად.

მუხლი 80. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში თავისუფლების აღკვეთის
აღსრულების თავისებურებანი

საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და
შეთანხმებებით გათვალისწინებული არასრულწლოვანთა დაცვის და მათზე ზრუნვის სპეციალური
ინტერესებიდან გამომდინარე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი განსაზღვრავს:

ა) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების
წესსა და პირობებს;

ბ) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების სტრუქტურასა და საქმიანობის წესს;

გ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიერ სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის წესს;

დ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ წახალისების ფორმების და სხვა ღონისძიებების
გამოყენების წესს;

ე) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ დისციპლინური სახდელების გამოყენების წესს;

ვ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მოთხოვნებთან და საჩივრებთან დაკავშირებული წარმოების
პროცედურებს;

ზ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის პროცესის ორგანიზების წესს;

თ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ უსაფრთხოების ღონისძიებების და სპეციალური
საშუალებების გამოყენების წესსა და პირობებს;

ი) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეესტრისა და პირადი საქმეების წარმოების წესს.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 81. არასრულწლოვანთა განცალკევებით მოთავსება

1. ერთმანეთისგან განცალკევებით უნდა მოთავსდნენ:

ა) ბრალდებული და მსჯავრდებული არასრულწლოვნები;
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ბ) მდედრობითი სქესის და მამრობითი სქესის არასრულწლოვნები.

2. დაუშვებელია არასრულწლოვნის სრულწლოვანთან ერთად მოთავსება ან ტრანსპორტირება, გარდა
ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში არასრულწლოვანთათვის უსაფრთხო
გარემოს უზრუნველსაყოფად ისინი უნდა განთავსდნენ ასაკობრივი ჯგუფის, ჩადენილი დანაშაულის
სიმძიმის, ფიზიკური და გონებრივი განვითარების, აგრეთვე არასრულწლოვანთა საუკეთესო
ინტერესებიდან გამომდინარე სხვა მახასიათებლების მიხედვით.

4. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წესის მიუხედავად,
სარეაბილიტაციო, საგანმანათლებლო, სპორტულ და სხვა ღონისძიებებში სხვადასხვა სქესის
არასრულწლოვნები შეიძლება ერთად მონაწილეობდნენ.

5. მდედრობითი სქესის არასრულწლოვანი მსჯავრდებული თავსდება ქალთა სპეციალური
დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში და მასზე ვრცელდება არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულისათვის დადგენილი ნორმები.

მუხლი 82. არასრულწლოვნის მკურნალობა

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული უზრუნველყოფილია რეგულარული სამედიცინო
შემოწმებით, საჭირო მკურნალობით, პრევენციული სამედიცინო მომსახურებითა და სპეციალური
სამედიცინო ინვენტარით.

2. თუ სამედიცინო შემოწმებისას გამოვლინდა არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული
ძალადობის ნიშნები, შემოწმების ჩამტარებელი პირი ვალდებულია ამის შესახებ დაუყოვნებლივ
აცნობოს არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელს და იმ დაწესებულების ხელმძღვანელს, სადაც
მოთავსებულია არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული.

მუხლი 83. არასრულწლოვნის საყოფაცხოვრებო და კვების პირობები

1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს სხვა
ბრალდებულებთან/მსჯავრდებულებთან შედარებით გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო და კვების
პირობები.

2. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა შეექმნას მისი მდგომარეობის შესაბამისი
კვების პირობები.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებულ არასრულწლოვან
მსჯავრდებულს უფლება აქვს, დამოუკიდებლად, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულების დღის განრიგით დადგენილი წესით, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის
შესაბამისად გადაადგილდეს არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების ტერიტორიაზე.

მუხლი 84. არასრულწლოვნისათვის საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამების ორგანიზება

1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს საშუალება უნდა ჰქონდეს, მიიღოს სრული
ზოგადი განათლება საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით დადგენილი წესის
შესაბამისად.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის დაწყებითი განათლებისა და
საბაზო განათლების მიცემა სავალდებულოა.

3. არასრულწლოვანი ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის ზოგადი განათლების მიცემის და
ზოგადი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების/განვითარების, აგრეთვე არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულისათვის პროფესიული განათლების მიცემის მიზნით პატიმრობის
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დაწესებულება/არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება ორგანიზებას უწევს
საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროცესს.

4. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პროფესიული განათლების
ისეთი შესაძლებლობები, რომლებიც ხელს შეუწყობს არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულების დატოვების შემდეგ მის დასაქმებას.

41. არასრულწლოვანი მსჯავრდებული სარგებლობს აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ
საფეხურზე (ბაკალავრიატი) განათლების მიღების უფლებით, პატიმრობის კოდექსით დადგენილი
წესით.

5. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მიმდინარე სასწავლო პროცესი ქვეყანაში
არსებულ განათლების სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს.

6. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ ბრალდებულად ყოფნის/სასჯელის
მოხდის პერიოდში მიღებული განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტში (დიპლომი,
სერტიფიკატი, ატესტატი და სხვა) არ მიეთითება ინფორმაცია, რომლითაც შესაძლებელია
არასრულწლოვნის, როგორც ნასამართლევის ან ყოფილი მსჯავრდებულის, იდენტიფიცირება.

7. იმ არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისათვის, რომელსაც აქვს შემეცნებასა და სწავლასთან
დაკავშირებული სირთულეები ან არ აქვს საგანმანათლებლო ისტორია, სპეციალური პროგრამები
უნდა არსებობდეს. მისი სწავლება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით უნდა მიმდინარეობდეს.

8. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მიმდინარე სასწავლო პროცესი
რეგულირდება საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 85. არასრულწლოვნის მუშაობის შესაძლებლობა

1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს აქვს ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულების
უფლება.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული მუშაობს სწავლისაგან თავისუფალ დროს.
ამასთანავე, სწავლისა და მუშაობის დრო არ უნდა აღემატებოდეს დღეში 8 საათს.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებამ ხელი უნდა შეუწყოს არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის მიერ ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას. დასაშვებია არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების გარეთ მუშაობა.

4. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული შეიძლება ასრულებდეს მხოლოდ ისეთ სამუშაოს,
რომელიც ხელს შეუწყობს გათავისუფლების შემდეგ მის პროფესიულ მომზადებას და დასაქმებას,
აგრეთვე ხელს არ შეუშლის მის მიერ განათლების მიღებას.

5. დაუშვებელია არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სამეურნეო სამუშაოებზე დასაქმება.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 86. სპორტი და რეკრეაცია

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყოველდღიური
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი აქტივობებით და სეირნობის უფლებით. ამ მიზნით მისთვის
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შესაბამისი აღჭურვილობა და სივრცე.
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2. არასრულწლოვნისთვის, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის, უნდა
არსებობდეს შესაფერისი რეკრეაციული და ფიზიკური აღზრდის პროგრამები.

მუხლი 87. არასრულწლოვნის ოჯახთან და გარე სამყაროსთან ურთიერთობა

1. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს აქვს ოჯახთან და გარე სამყაროსთან ხშირი და რეგულარული
კონტაქტის უფლება. კერძოდ, მას უფლება აქვს:

ა) ჰქონდეს თვეში 4 ხანმოკლე პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით – თვეში 2 დამატებითი ხანმოკლე
პაემანი;

ბ) ჰქონდეს წელიწადში 4 ხანგრძლივი პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით – წელიწადში 6
დამატებითი ხანგრძლივი პაემანი;

გ) თვეში ჰქონდეს საკუთარი ხარჯით 5 სატელეფონო საუბარი, თითოეული – არაუმეტეს 15 წუთისა,
ხოლო წახალისების ფორმით, საკუთარი ხარჯით − ულიმიტო სატელეფონო საუბარი;

დ) ჰქონდეს თვეში 4 ვიდეოპაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით − თვეში 2 დამატებითი
ვიდეოპაემანი;

ე) შეუზღუდავად მიიღოს წერილები, ამანათები და გზავნილები. ამასთანავე, ამანათებისა და
გზავნილების მიღების უფლება შეიძლება შეიზღუდოს ამ კოდექსის 92-ე მუხლის პირველი ნაწილის
„ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ვ) ისარგებლოს პირადი ტელევიზორითა და რადიომიმღებით;

ზ) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებულ მაღაზიაში კვების
პროდუქტების, პირველადი მოხმარებისა და სხვა საგნების შესაძენად თავის პირად ანგარიშზე
არსებული თანხა ყოველთვიურად დახარჯოს დაწესებულების დებულებით გათვალისწინებული
ლიმიტის ფარგლებში.

2. არასრულწლოვან ბრალდებულს უფლება აქვს, თვეში ჰქონდეს არაუმეტეს 4 ხანმოკლე პაემნისა. მას
აგრეთვე აქვს უფლება, დაწესებულების კონტროლით, საკუთარი ხარჯით ჰქონდეს 3 სატელეფონო
საუბარი, თითოეული – არაუმეტეს 15 წუთისა, და შეუზღუდავად მიიღოს წერილები და ამანათები.
აღნიშნული უფლებები შეიძლება შეიზღუდოს გამომძიებლის ან პროკურორის დადგენილების ან
სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით.

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების მიზნებისათვის არასრულწლოვანს უფლება
აქვს, პატიმრობის კოდექსის მე-17 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული პირების გარდა, მისი
კანონიერი წარმომადგენლის და პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის ნებართვით
შეხვდეს აგრეთვე ნებისმიერ სხვა პირს.

4. არასრულწლოვნის მიერ ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებული უფლებებით
სარგებლობისას პატიმრობის დაწესებულება და არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება
უზრუნველყოფენ არასრულწლოვნის შეუფერხებელ კონტაქტს და პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობას.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 88. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ
ხანმოკლე გასვლა

1. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს უფლება აქვს, წელიწადში სამჯერ ისარგებლოს თავისუფლების
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აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უფლებით. თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 დღეს, რომელშიც
შედის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის დანიშნულების ადგილამდე მგზავრობის დროც.

2. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე
გასვლის უფლება ეძლევა მას შემდეგ, რაც მან ფაქტობრივად მოიხადა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის
არანაკლებ ერთი მესამედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ
ნახევარი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის
არანაკლებ ორი მესამედი.

მუხლი 89. თავისუფლებააღკვეთილი არასრულწლოვნის დროებით გადაყვანა სხვა დაწესებულებაში

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დროებით გადაყვანა სხვა დაწესებულებაში
დასაშვებია პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის ბრძანების საფუძველზე, მხოლოდ
იმ შემთხვევაში, თუ ეს აუცილებელია მისი ან სხვა არასრულწლოვანთა უსაფრთხოებისათვის.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სხვა დაწესებულებაში დროებით
გადაყვანისთანავე:

ა) მას უტარდება სამედიცინო შემოწმება;

ბ) კანონიერ  წარმომადგენელს მიეწოდება ინფორმაცია მისი ადგილსამყოფლის შესახებ;

გ) მას ეძლევა უფლება, ჰქონდეს სატელეფონო საუბარი არაუმეტეს 15 წუთისა.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 90. მსჯავრდებულის არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში დატოვება ან
სხვა ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გადაყვანა

1. არასრულწლოვანი მსჯავრდებული არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში
სასჯელს იხდის ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად.

2. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული სასჯელის შემდგომი მოხდისათვის იგზავნება ნახევრად ღია
ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ან დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში.

3. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული რესოციალიზაციის, ზოგადი განათლების მიღების და
პროფესიული მომზადების მიზნით, პირადი განცხადებით შესაძლებელია სასჯელის მოსახდელად
იმავე დაწესებულებაში იქნეს დატოვებული, რომელშიც სრულწლოვანების მიღწევამდე იხდიდა
სასჯელს. ამის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი
აღნიშნული დაწესებულების დირექტორის შუამდგომლობის საფუძველზე.

4. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული სასჯელის მოსახდელად არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულებაში შეიძლება დატოვებულ იქნეს არაუგვიანეს 21 წლის მიღწევისა.

5. 18 წელს მიღწეულ მსჯავრდებულზე, რომელიც სასჯელის მოსახდელად არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში იქნა დატოვებული, ვრცელდება არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულისათვის დადგენილი სასჯელის მოხდის, კვებისა და საყოფაცხოვრებო ნორმები.

6. 21 წელს მიღწეული მსჯავრდებული, აგრეთვე მსჯავრდებული, რომელიც ზოგადი განათლების
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მიღების და პროფესიული მომზადების მიზნით არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულებაში იქნა დატოვებული და რომელმაც 21 წლის მიღწევამდე მიიღო ზოგადი განათლება
და გაიარა პროფესიული მომზადება, სასჯელის შემდგომი მოხდისათვის იგზავნება ნახევრად ღია
ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ან დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 91. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის
წახალისების ფორმები

1. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის სანიმუშო
ყოფაქცევის, საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობის ან/და სამუშაოსადმი კეთილსინდისიერი
დამოკიდებულების შემთხვევაში ამ დაწესებულების დირექტორი უფლებამოსილია მის მიმართ
გამოიყენოს წახალისების შემდეგი ფორმები:

ა) მადლობის გამოცხადება;

ბ) გამოყენებული დისციპლინური სახდელის ვადამდე მოხსნა;

გ) დამატებითი ხანმოკლე პაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

დ) დამატებითი ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ე) დამატებითი ვიდეოპაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ვ) დამატებითი სატელეფონო საუბრის უფლების მიცემა;

ზ) დაწესებულების გარეთ დამატებითი ხანმოკლე გასვლის უფლების მიცემა;

თ) ამანათით ან ფოსტით ისეთი ნივთების, ნივთიერებების ან/და ნაკეთობების მიღების უფლების
მიცემა, რომელთა ქონის უფლებაც არასრულწლოვან მსჯავრდებულს დაწესებულებაში, ჩვეულებრივ,
არ აქვს, მაგრამ რომლებიც აკრძალული არ არის;

ი) კომპიუტერული თამაშების თამაშის უფლების მიცემა;

კ) აუდიოვიდეოსაშუალებებით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ლ) საგამონაკლისო ხანმოკლე პაემნის უფლების მიცემა − დაწესებულების დირექტორის
გადაწყვეტილებით, პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის თანხმობით.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ნივთების, ნივთიერებების
ან/და ნაკეთობების სახეობები და რაოდენობები განისაზღვრება დაწესებულების დებულებით.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

 მუხლი 92. არასრულწლოვნის დისციპლინური სახდელის სახეები

1. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის მიერ
დისციპლინური დარღვევის ჩადენის შემთხვევაში ამ დაწესებულების დირექტორი უფლებამოსილია
მის მიმართ გამოიყენოს დისციპლინური სახდელის შემდეგი სახეები:

ა) გაფრთხილების მიცემა;

ბ) საყვედურის გამოცხადება;
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გ) ნებადართული ნივთებით (გარდა ექიმის მიერ დანიშნული კვების აუცილებელი პროდუქტებისა და
მედიკამენტებისა) სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით;

დ) დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 1 თვის
ვადით;

ე) ამანათებისა და გზავნილების მიღების უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით;

ვ) სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით, იმ პირობით, რომ ორი კვირის თავზე,
სანიმუშო ყოფაქცევის შემთხვევაში, არასრულწლოვან მსჯავრდებულს შეუძლია არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო დაწესებულების დირექტორს მიმართოს შეზღუდვის გაუქმების შესახებ
განცხადებით;

ზ) საკნის ტიპის საცხოვრებელში გადაყვანა 1 წლის განმავლობაში 6 თვემდე ვადით.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სამარტოო საკანში მოთავსება დაუშვებელია.

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული თითოეული უფლების
შეზღუდვის საერთო ვადა 1 წლის განმავლობაში 3 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს.

4. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით დისციპლინური
პატიმრობის გამოყენება დაუშვებელია.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 93. დისციპლინური სამართალწარმოება

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დისციპლინური დარღვევის საქმე ზეპირი
მოსმენით განიხილება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არასრულწლოვანი
ბრალდებული/მსჯავრდებული არღვევს წესრიგს, სხვაგვარად უშლის ხელს სხდომის მიმდინარეობას,
არ ცხადდება სხდომაზე ან უარს აცხადებს სხდომაში მონაწილეობაზე. ეს ფაქტი აღინიშნება
დისციპლინური სამართალწარმოების ოქმში.

2. ზეპირი მოსმენის დროს არასრულწლოვან ბრალდებულს/ მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს
დაჯდომის, ჩანაწერების გაკეთების და ზეპირი ახსნა-განმარტების მიცემის საშუალება.

3. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, დისციპლინური დარღვევის საქმის
განხილვისას ჰყავდეს ადვოკატი. ზეპირი მოსმენის დაწყებამდე არასრულწლოვან
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს განემარტება ადვოკატის მოწვევის უფლება, რომელიც შესაბამისი
თანხმობის მიღების შემთხვევაში ხორციელდება განმარტებიდან 6 საათის განმავლობაში. თუ
დადგენილ ვადაში ადვოკატი არ გამოცხადდება, არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს
საზოგადოებრივი ადვოკატი დაენიშნება.

მუხლი 94. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ინფორმირება საჩივრის შეტანის
უფლების თაობაზე

1. პატიმრობის დაწესებულებაში/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ
არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს დაწესებულების უფლებამოსილმა პირმა
დაუყოვნებლივ უნდა მისცეს საშუალება, წერილობით გაეცნოს ინფორმაციას თავისი უფლებების (მათ
შორის, საჩივრის შეტანის უფლების) და მოვალეობების შესახებ და გასაჩივრების კანონით დადგენილი
წესის თაობაზე.

2. წერა-კითხვის უცოდინარ არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ინფორმაცია ზეპირი
ფორმით უნდა მიეწოდოს. მისი მიწოდების შესახებ უფლებამოსილი პირი ადგენს ოქმს, რომელსაც
არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული ხელმოწერით ადასტურებს.

3. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ინფორმაცია მისთვის გასაგები ფორმით უნდა
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მიეწოდოს.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 95. არასრულწლოვნის სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება

1. არასრულწლოვანი მსჯავრდებული სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე შეიძლება
გათავისუფლდეს მხოლოდ მაშინ, თუ მან ფაქტობრივად მოიხადა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის
არანაკლებ ერთი მესამედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ
ნახევარი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის
არანაკლებ ორი მესამედი.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის მიერ ფაქტობრივად მოხდილი თავისუფლების აღკვეთის ვადა არ უნდა იყოს 3
თვეზე ნაკლები.

3. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის პირობით ვადამდე გათავისუფლების თარიღამდე არაუგვიანეს
3 თვისა პენიტენციური სამსახური აცნობებს სააგენტოს მისი შესაძლო გათავისუფლების შესახებ.
სააგენტო შეისწავლის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახურ მდგომარეობას და საცხოვრებელ
პირობებს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი
საბჭოს გადაწყვეტილებაზე. შესწავლის შედეგებს სააგენტო პენიტენციურ სამსახურს უგზავნის.

4. პენიტენციური სამსახური ამზადებს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სოციალური
ჩართულობის საქმეს, რომელშიც აღნიშნულია სასჯელის მოხდის პერიოდში არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის ქცევა, მის მიერ წარსულში დანაშაულის ჩადენის ფაქტები, არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის პიროვნება, მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის ხასიათი და სხვა გარემოებები,
რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი საბჭოს
გადაწყვეტილებაზე. პენიტენციური სამსახური არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სოციალური
ჩართულობის საქმეს სააგენტოს მიერ გაგზავნილ შესწავლის შედეგებთან ერთად, გადაწყვეტილების
მისაღებად პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივ საბჭოს უგზავნის. შესწავლის შედეგები და
მსჯავრდებულის სოციალური ჩართულობის საქმე ამ კოდექსის 27-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ე“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სტადიაზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის ნაწილია.

5. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, რომელიც პირობით ვადამდე გათავისუფლდება საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომის სახით დანიშნული სასჯელის მოხდისაგან, საზოგადოებისათვის სასარგებლო
შრომის სახით ფაქტობრივად მოხდილი სასჯელის ვადა ჩაეთვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებულ ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის 5
საათი – თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

6. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, რომელიც პირობით ვადამდე გათავისუფლდება საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის 31 ნაწილით გათვალისწინებული შინაპატიმრობის სახით
დანიშნული სასჯელის მოხდისაგან, შინაპატიმრობის სახით ფაქტობრივად მოხდილი სასჯელის ვადა
ჩაეთვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით:
შინაპატიმრობის 1 დღე – თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

7. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ საკითხზე პენიტენციური სამსახურის
ადგილობრივი საბჭო იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის
პირობით ვადამდე გათავისუფლების ან მის პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე უარის თქმის
შესახებ. ეს გადაწყვეტილება შეიცავს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-
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რეაბილიტაციის თვალსაზრისით მიღწეული პროგრესის და მისი გათავისუფლებისთვის მზადყოფნის
სრულ შეფასებას, აგრეთვე საკითხის განხილვისას არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის და
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების უფლებამოსილი პირის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს.

8. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე უარის თქმის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღებისას პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი საბჭო გადაწყვეტილებაში
მიუთითებს აგრეთვე პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის
და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მიერ მისაღებ ზომებს.

9. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლების
საკითხის განხილვა სავალდებულოა ყოველ 3 თვეში ერთხელ.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 96. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისთვის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან შინაპატიმრობით შეცვლა

1. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის მე-3 ან 31 ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში არასრულწლოვან მსჯავრდებულს სასჯელის მოუხდელი ნაწილი საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომით ან შინაპატიმრობით შეიძლება შეეცვალოს მხოლოდ მაშინ, თუ მან ფაქტობრივად
მოიხადა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ერთი მეოთხედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ერთი მესამედი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ნახევარი.

2. არასრულწლოვან მსჯავრდებულზე არ ვრცელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის
73-ე მუხლის მე-6  ნაწილით გათვალისწინებული სამთვიანი ვადა.

3. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისთვის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომით ან შინაპატიმრობით შეცვლის საკითხის განხილვა სავალდებულოა ყოველ 3
თვეში ერთხელ.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

 მუხლი 97. არასრულწლოვნის პირადი საქმე

არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის პირადი საქმე წარმოებს მისი დაპატიმრებიდან
გათავისუფლებამდე. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/ მსჯავრდებულის გათავისუფლების შემდეგ
მისი პირადი საქმე არაუმეტეს 10 წლის ვადით ინახება პატიმრობის დაწესებულების/თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულების არქივში. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის პირადი
საქმე ამ ვადის გასვლისთანავე ნადგურდება.

თავი XIV

არასრულწლოვნის გათავისუფლებისთვის მზადება, პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის
შემდეგ არასრულწლოვანზე ზრუნვა და მისი რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია

მუხლი 98. არასრულწლოვნის გათავისუფლებისთვის მზადება

1. საპატიმრო სასჯელის არანაკლებ ორი მესამედის მოხდის შემდეგ, მაგრამ გათავისუფლებამდე
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document:3692265^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4705707^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:16426^part_95^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_95^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_95^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_95^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_95^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:3692265^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


არაუგვიანეს 3 თვისა, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება:

ა) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და სააგენტოს ატყობინებს
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის გათავისუფლების მოახლოებულ თარიღს;

ბ) არასრულწლოვანს უზრუნველყოფს გათავისუფლებისთვის მოსამზადებელი სპეციალური
პროგრამით;

გ) არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის თანხმობის შემთხვევაში ამზადებს მისი სოციალური
ჩართულობის საქმეს სააგენტოსთვის გადასაცემად, არასრულწლოვნის რესოციალიზაციის პროცესის
ხელშეწყობისათვის;

დ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს მისთვის გასაგები ფორმით აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ,
თუ რა გზით შეუძლია მას გათავისუფლების შემდეგ შესაბამისი დახმარებისა და მხარდაჭერის მიღება.

2. სააგენტოს წარმომადგენლები:

ა) არასრულწლოვანს ხვდებიან დაწესებულებაში;

ბ) იღებენ ყველა საჭირო ზომას, რათა არასრულწლოვნისათვის გასაგები იყოს მისი რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაციის გეგმის პირობები და საჭიროება;

გ) ეცნობიან არასრულწლოვნის სოციალური ჩართულობის საქმეს პატიმრობის ან თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულებაში;

დ) გათავისუფლების შემდეგ ყოფილი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის მიერ მათთვის მიმართვის
შემთხვევაში, მიმართვიდან არაუგვიანეს 3 თვისა ამტკიცებენ მისი რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
გეგმას;

ე) შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოფენ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებებში დაწყებული პროგრამების დასრულებას და სრულყოფას.

3. სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი ვადის ფაქტობრივად მოხდამდე არაუგვიანეს 3 თვისა, ხოლო საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის 50-ე მუხლის მე-5 ნაწილით განსაზღვრული წესით დანიშნული სასჯელის
შემთხვევაში – სასჯელის სახით დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადის დასრულებამდე
არაუგვიანეს 3 თვისა პენიტენციური სამსახური:

ა) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და სააგენტოს ატყობინებს
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის გათავისუფლების მოახლოებულ თარიღს;

ბ) სააგენტოს წერილობით მიმართავს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური
გარემოს რისკების შეფასების და მისი საჭიროებების განსაზღვრის მოთხოვნით.

4. სააგენტოს წარმომადგენელი:

ა) აფასებს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკებს და
განსაზღვრავს მის საჭიროებებს;

ბ) სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკების შეფასების დასრულებისთანავე
შესაბამის დოკუმენტებს უგზავნის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებას.

5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული მიმართვის და არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკების შეფასების და მისი საჭიროებების
განსაზღვრის ფორმასა და წესს ადგენს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.
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6. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მოთხოვნები არ ვრცელდება იმ შემთხვევებზე,
როდესაც სასჯელი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 50-ე მუხლის 21 ნაწილის
საფუძველზეა დანიშნული და სასჯელის სახით დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 3 თვეს არ
აღემატება.

7. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმა უნდა მომზადდეს მის
გათავისუფლებამდე სულ მცირე 2 თვით ადრე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ ვადის დაცვა
შეუძლებელია პირობით ვადამდე გათავისუფლების ან ამნისტიის/შეწყალების აქტის გამოცემის ანდა
სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის გამო.

8. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმის მოსამზადებლად
მისი გათავისუფლებიდან 3 თვემდე ვადის განმავლობაში სააგენტო თანამშრომლობს იმ
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსთან, სადაც არასრულწლოვნის საცხოვრებელი ადგილი
მდებარეობს ან სადაც ის აპირებს დაბრუნებას.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 99. პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნის მხარდაჭერა და
ზედამხედველობა

1. პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვანი, როგორც წესი, კანონიერ
წარმომადგენელს ან/და, საჭიროების შემთხვევაში, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს
გადაეცემა.

2. სააგენტო: 

ა) კოორდინაციას უწევს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
გეგმის შესრულებას პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდიდან არანაკლებ 6 თვის განმავლობაში;

ბ) უზრუნველყოფს პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნის
საზოგადოებაში რეინტეგრაციისათვის მის პრაქტიკულ და ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. (ამოღებულია - 29.11.2019, №5396).

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

კარი VIII

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

თავი XV

გარდამავალი დებულებანი

მუხლი 100. კოდექსის უკუძალა

1. ამ კოდექსის დებულებებს, გარდა ამ კოდექსის საპროცესო ნორმებისა, აქვს უკუძალა, თუ ამით
უმჯობესდება არასრულწლოვნის მდგომარეობა.

2. ამ კოდექსის საპროცესო ნორმებში შეტანილი ცვლილებები იწვევს წინათ გამოტანილი საპროცესო
აქტის გაუქმებას ან შეცვლას, თუ ამით უმჯობესდება არასრულწლოვანი
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მდგომარეობა.

მუხლი 101. კოდექსის ამოქმედებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებები             
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1. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს ამ კოდექსით გათვალისწინებული
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3. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა, განათლებისა და მეცნიერების
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დამტკიცება.

თავი XVI

დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 102. კოდექსის ამოქმედება

1. ეს კოდექსი, გარდა ამ კოდექსის პირველი−მე-100 მუხლებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ კოდექსის პირველი−26-ე მუხლები, 27-ე მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილები, მე-4 ნაწილის „ა“, „გ“,
„დ“ და „ე“ ქვეპუნქტები და მე-5−მე-10 ნაწილები, 28-ე−65-ე მუხლები, 66-ე მუხლის „ა“, „გ“, „დ“ და „ვ“
ქვეპუნქტები, 67-ე, 68-ე, 70-ე, 71-ე და 73-ე−მე-100 მუხლები ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

3. ამ კოდექსის 66-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი და 69-ე მუხლი ამოქმედდეს 2015 წლის 1 სექტემბრიდან.

4. ამ კოდექსის 27-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2016 წლის 1 მარტიდან.

5. (ამოღებულია - 01.06.2017, №949).

საქართველოს 2016 წლის 22 დეკემბრის კანონი №187 - ვებგვერდი, 29.12.2016წ.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

12 ივნისი 2015 წ.

N3708-IIს
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kodeqsi miRebulia 2005 wlis 25 oqtombers 

saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis mier  

 

 

 

asociaciis samuSao jgufi: 

 

maia mgeliaSvili, socialuri samuSaos magistri 
 
salome namiWeiSvili, socialuri samuSaos magistri 
 
Sorena saZagliSvili, socialuri samuSaos magistri, fsiqologiis 
mecnierebaTa kandidati 
 
marina uSveriZe, samuSao jgufis xelmZRvaneli, socialuri samuSaos 
magistri, saxelmwifo marTvis magistri 
 
naTia farcxalaZe, socialuri samuSaos magistri, eqimi, garemosa da 
sazogadoebrivi janmrTelobis dacvis magistri 
 
nino SatberaSvili, socialuri samuSaos magistri 
 
ia SeyrilaZe, socialuri samuSaos magistri  
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preambula 

 

socialuri samuSaos ZiriTad misias warmoadgens adamianTa 

keTildReobis amaRleba da mosaxleobis Zireuli moTxovnilebebis  

dakmayofileba, amasTan gansakuTrebiT mniSvnelovania socialurad 

daucveli fenebis keTildReobaze zrunva. socialuri samuSao did 

yuradRebas uTmobs rogorc yovel calkeul individze zrunvas, aseve 

mTeli sazogadoebis keTildReobis uzrunvelyofas.  

socialuri muSakebi xels uwyoben socialuri samarTlianobis 

damkvidrebas TavianTi klientebis saxeliT da maTTan erTad. socialuri 

samuSaos konteqstSi sityva “klienti” gulisxmobs calkeul individebs, 

ojaxebs, adamianTa jgufebs, organizaciebsa da sazogadoebas. socialuri 

muSakebi gansakuTrebuli yuradRebiT ekidebian kulturul da eTnikur 

mravalferovnebas da ebrZvian diskriminacias, Cagvras, siRaribesa da 

socialur usamarTlobas. socialuri samuSao xorcieldeba uSualo 

praqtikiT, sazogadoebis organizebiT, sazogadoebis daucvel fenaTa 

interesebis dacviT, socialuri da politikuri qmedebebiT, socialuri 

politikis SeqmniTa da ganxorcielebiT, saganmanaTleblo iniciativebiT, 

kvleviTa da SefasebiT. socialuri muSakebi cdiloben TiToeul 

individSi gaaZlieron unar-Cvevebi imisaTvis, raTa man SeZlos sakuTari 

moTxovnilebebis dakmayofileba. socialuri muSakebi aseve cdiloben 

organizaciebisa da sazogadoebrivi institutebis pasuxismgeblobis 

gaZlierebas socialurad daucveli fenebis mimarT. socialuri samuSaos 

profesiis misia eyrdnoba sazogadoebis ZiriTad faseulobaTa 

erTobliobas. socialuri muSakebi sazogadoebis daucveli fenebis 

dasaxmareblad:  

 axdenen servisis miwodebas 

 xels uwyoben socialuri samarTlianobis damkvidrebas 
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 icaven TiToeuli individis Rirsebas 

 amkvidreben sazogadoebis erTianobas 

 axdenen adamianTa Soris arsebuli urTierTobebis mniSvnelobis 

aqcentirebas 

 

socialuri samuSaos eTikis kodeqsis mizani 

profesiuli eTika aris socialuri samuSaos safuZveli. socialur 

muSakTa valdebulebas warmoadgens profesiis ZiriTadi faseulobebis, 

eTikuri principebisa da standartebis dacva. am standartebiT unda 

xelmZRvanelobdes TiToeuli socialuri muSaki Tavis profesiul 

saqmianobaSi. eTikis kodeqsis Sesabamisad unda iqceodnen ara mxolod 

profesionali socialuri muSakebi, aramed yoveli studenti Tu 

praqtikanti, romlis saqmianobac socialuri samuSaos sferoSi 

xorcieldeba.  

saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis eTikis kodeqsi  

emsaxureba eqvs mizans:   

1. kodeqsi xazs usvams im ZiriTad faseulobebs, romlebzec aris 

damyarebuli socialuri samuSaos misia. 

2. kodeqsi amkvidrebs im eTikuri standartebis erTobliobas, 

romlebiTac unda ixelmZRvanelos TiToeulma socialurma 

muSakma Tavis profesiul saqmianobaSi.   

3. kodeqsi exmareba socialur muSakebs profesiul valdebulebaTa 

konfliqtis an eTikuri gaugebrobebis sworad gadaWraSi.   

4. kodeqsi gansazRvravs socialuri samuSaos eTikur standartebs, 

romelTa Sesrulebzec pasuxismgebelia socialuri muSaki 

mosaxleobis mimarT.  
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5. kodeqsi axalbeda socialur muSakebs gaacnobs socialuri 

samuSaos misias, faseulobebs, eTikur principebsa da eTikuri 

standartebs. 

6. kodeqsi aerTianebs socialuri muSakis qcevis Sesafasebel 

standartebs.   

kodeqsi gvTavazobs faseulobebis, principebisa da standartebis 

erTobliobas, romlebic gamoiyeneba eTikuri problemebis wamoWris 

SemTxvevaSi gadawyvetilebis miRebisa da qcevis warmarTvisaTvis. igi ar 

iZleva mza recepts imisaTvis, Tu rogor unda moiqcnen socialuri 

muSakebi nebismier konkretul situaciaSi. eTikur pasuxismgeblobas 

adgili aqvs adamianTa Soris arsebuli nebismieri urTierTqmedebisas, 

rogorc piradi da saojaxo, aseve sazogadoebrivi da profesiuli 

urTierTobebisas. eTikis kodeqsi ar akonkretebs, Tu romeli 

faseulobani, principebi da standartebi aris yvelaze mniSvnelovani da 

ras unda mieniWos upiratesoba konfliqtur situaciaSi. TiToeul 

socialur muSaks sxvadasxvagvari warmodgena aqvs imis Sesaxeb, Tu 

rogor unda moxdes faseulobebis, eTikuri pincipebisa da standartebis 

ranJireba im SemTxvevebSi, rodesac adgili aqvs am faseulobaTa da 

principebs Soris konfliqtebs. aseT situaciaSi socialurma muSakma 

gadawyvetileba unda miiRos obieqtur gansjaze dayrdnobiT da 

amasTanave unda  gaiTvaliswinos is faqtic, Tu rogor Sefasebas 

miscemen aRniSnul situacias misi kolegebi. eTikuri gadawyvetilebis 

miReba warmoadgens process. socialur samuSaoSi Cveulebriv ar 

arsebobs martivi receptebi rTuli eTikuri problemebis gadasaWrelad. 

socialurma muSakma mxedvelobaSi unda miiRon kodeqsis yvela 

faseuloba, principi da standarti, romelic mis konkretul situacias 

Seesabameba.  

am kodeqsTan erTad arsebobs informaciis bevri sxva wyaro eTikur 

azrovnebasTan dakavSirebiT. Tumca nebismieri eTikuri dilemis 

wamoWrisas socialurma muSakma pirvel rigSi unda ixelmZRvanelos 
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socialuri samuSaos eTikis kodeqsiT da mxolod Semdeg sxva damatebiTi 

wyaroebiT. socialuri muSakebi unda acnobierebdnen konfliqts 

personalur da profesiul faseulobebs Soris da mTeli 

pasuxismgeblobiT unda moekidon aseT situaciebs. damatebiTi 

rCevebisaTvis socialurma muSakebma konsultaciisaTvis unda mimarTon 

Sesabamis profesiul organos da/an profesiul literaturas.   

SeiZleba adgili hqondes iseT SemTxvevebs, rodesac socialuri 

muSakebis eTikuri valdebulebani upirispirdeba socialuri samuSaos 

saagentos politikas an mis kanonebs. amgvari konfliqtebis SemTxvevaSi 

socialuri muSakebi unda Seecadon konfliqtis mogvarebas kodeqsiT 

gansazRvruli faseulobebis, principebisa da standartebis Sesabamisad. 

im SemTxvevaSi, Tu SeuZlebelia konfliqtis am gziT gadaWra, 

socialurma muSakma gadawyvetilebis miRebamde daxmarebisTvis unda 

mimarTos sakonsultacio organos.   

socialuri samuSaos eTikis kodeqsiT unda sargeblobdnen 

profesiuli asociacia, calkeuli pirebi, profesionalTa jgufebi, 

saagentoebi, organizaciebi da profesiuli sabWoebi. am kodeqsis 

standartebis darRveva avtomaturad ar niSnavs kanonis darRvevas. 

daskvna kanonis darRvevis Sesaxeb SeiZleba gakeTdes mxolod iuridiul 

konteqstis Tanaxmad sasamarTlo organoSi. kodeqsis darRvevebi 

eqvemdebareba kolegaTa mier saqmis ganxilvas. es procesi Cveulebriv 

gansxvavdeba sasamarTlo da administraciuli procedurebisgan da 

gamoyofilia sasamarTlo ganxilvidan, raTa profesias mieces 

wevrebisaTvis daxmarebis gawevisa da saWiroebisamebr maTi 

disciplinirebis saSualeba. 

eTikis kodeqsis arseboba TavisTavad ar iZleva eTikuri qcevis 

garantias. ufro metic, eTikis kodeqss ar SeuZlia gadaWras yvela 

eTikuri sakiTxi an uTanxmoeba da yvela is sirTule, romelic 

warmoiSoba sapasuxismgeblo arCevanis gakeTebisas. eTikis kodeqsi 

amtkicebs iseT  faseulobebs, eTikur principebsa da standartebs, 
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romlebic unda daicvan profesionalebma da romelTa mixedviTac 

Sefasdeba maTi qmedebebi. socialur muSakTa eTikuri qceva pirvel rigSi 

unda gamomdinareobdes maTi survilidan, moiqcnen eTikurad. socialuri 

samuSaos eTikis kodeqsi asaxavs TiToeuli socialuri muSakis  

valdebulebas, daicvas profesiis faseulobani da imoqmedos eTikis 

normebis Sesabamisad.  

 

eTikuri principebi 

qvemoT mocemuli zogadi eTikuri principebi dafuZnebulia 

socialuri samuSaos iseT ZiriTad faseulobebze, rogoric aris 

socialuri samarTlianoba, pirovnebis Rirseba, adamianTa Soris 

arsebuli urTierTobebi, sazogadoebis erTianoba da socialuri 

samuSaos profesionalTa kompetenturoba.  es faseulobani asaxaven im 

idealebs, romlebiskenac unda iswrafvodes yvela socialuri muSaki. 

faseuloba: momsaxureba 

eTikuri principi: socialuri muSakis ZiriTad mizans warmoadgens 

socialurad daucveli fenebisTvis daxmarebis gaweva.  

socialuri muSakebi iyeneben TavianT codnas, profesiul 

faseulobebsa da unar-Cvevebs imisaTvis, raTa daxmareba gauwion 

gaWirvebaSi myof mosaxleobas da daexmaron maT socialuri problemebis 

mogvarebaSi. xSir SemTxvevaSi socialuri muSakebi yovelgvari 

mniSvnelovani finansuri gasamrjelos gareSe daxmarebas uweven 

sazogadoebis daucveli fenebis warmomadgenlebs. 

faseuloba: socialuri samarTlianoba 

eTikuri principi: socialuri muSakebi ebrZvian socialur usamarTlobas.  

socialuri muSakebi axorcieleben socialur cvlilebebs 

sazogadoebis daucveli fenebis warmomadgeneli individebisa da 
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individTa jgufebis saxeliT. socialur samuSaoSi aqcenti keTdeba iseT 

sakiTxebze, rogoric aris siRaribe, umuSevroba, diskriminacia da 

socialuri usamarTlobis sxva gamovlinebebi. socialuri muSakebi 

TavianTi saqmianobiT cdiloben gamoiwvion sazogadoebis reagireba 

adamianTa garkveuli nawilis Cagvraze da aseve moaxdinon sazogadoebis 

informireba kulturuli da eTnikuri mravalferovnebis arsebobisa da 

mniSvnelobis Sesaxeb. socialuri muSakebi uzrunvelyofen 

mosaxleobisaTvis informaciis, momsaxurebisa da resursebis 

xelmisawvdomobas; sazogadoebis nebismieri wevrisaTvis Tanabar 

SesaZleblobebs; yvela individis monawileobas sazogadoebisTvis 

mniSvnelovani sakiTxebis gadawyvetis procesSi.    

faseuloba: pirovnebis Rirseba  

eTikuri principi: socialuri muSakebi pativs scemen pirovnebis 

Tandayolil Rirsebas da mniSvnelobas 

socialuri muSakebi aRiareben TiToeuli pirovnebis Rirsebas. 

socialuri muSakebi TiToeul individs mzrunvelobiTa da pativiscemiT 

epyrobian, isini acnobiereben adamianTa Soris arsebul gansxvavebebs da 

aRiareben kulturul da eTnikur mravalferovnebas, rogorc 

sazogadoebisTvis mniSvnelovan upiratesobas.  socialuri muSakebi 

klientebs exmarebian sakuTari unar-Cvevebisa da SesaZleblobebis 

gaZlierebaSi imisaTvis, raTa klientebma SeZlon sakuTari saWiroebebis 

dakmayofileba. socialuri muSakebi acnobiereben, rom maT gaaCniaT 

pasuxismgebloba calkeuli individebisa (klientebis) da farTo 

sazogadoebis mimarT. isini cdiloben klientebs daexmaron iseT 

situaciebSi, rodesac adgili aqvs interesTa konfliqts klientsa da 

farTo sazogadoebas Soris. aseT dros socialuri muSakebi moqmedeben 

socialuri samuSaos profesiis faseulobebis, eTikuri principebisa da 

standartebis Tanaxmad.   

 



                                                                                                                                                                                         

7 

 

faseuloba: adamianTa Soris arsebuli urTierTobebis mniSvneloba. 

eTikuri principi: socialuri muSakebi aRiareben adamianTa Soris 

arsebuli urTierTobebis did mniSvnelobas.  

socialuri muSakebi acnobiereben, rom adamianTa Soris arsebuli 

urTierTobebi mZlavri meqanizmia socialuri cvlilebebis gamosawvevad. 

socialuri muSakebi cdiloben individebi Caaban urTierTdaxmarebis 

procesebSi da gaaZlieron adamianTa Soris arsebuli urTierTobebi, 

raTa xeli Seuwyon individebis, ojaxebis, socialuri jgufebis, 

organizaciebisa da sazogadoebis keTildReobas.   

faseuloba: erTianoba 

eTikuri principi: socialuri muSakebi moqmedeben keTilsindisierad 

socialuri muSakebi acnobiereben profesiis misias, faseulobebs, 

eTikur principebsa da eTikur standartebs. profesiul saqmianobaSi 

socialuri muSakebi moqmedeben keTilsindisierad da maRali 

pasuxismgeblobis grZnobiT. amiT isini uzrunvelyofen eTikur praqtikas 

TavianT organiziebSi.   

faseuloba: kompetenturoba. 

eTikuri principi: socialuri muSakebi moRvaweoben TavianTi kompetenciis 

farglebSi da miiswrafian profesiuli kvalifikaciis amaRlebisken.   

socialuri muSakebi gamudmebiT cdiloben profesiuli codnisa da 

unar-Cvevebis gaRrmavebas da maT gamoyenebas yoveldRiur samuSao 

praqtikaSi. yvela socialuri muSaki unda cdilobdes Tavisi wvlili 

Seitanos profesiis samecniero bazis ganviTarebaSi. 
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eTikuri standartebi 

yvela socialuri muSakis profesiul saqmianobaSi mizanSewonilia 

eTikuri standartebis dacva. es standartebi moicavs: (1) socialuri 

muSakebis eTikur pasuxismgeblobas klientTa mimarT, (2) socialuri 

muSakebis eTikur pasuxismgeblobas kolegebis mimarT, (3) socialuri 

muSakebis eTikur pasuxismgeblobas samuSao adgilze, (4) socialuri 

muSakebis, rogorc profesionalebis, eTikur pasuxismgeblobas, (5) 

socialuri muSakebis eTikuri pasuxismgeblobas socialuri samuSaos 

profesiisadmi da (6) socialuri muSakebis eTikur pasuxismgeblobas 

farTo sazogadoebis mimarT.  

 

1. socialuri muSakis eTikuri pasuxismgebloba klientTa 

mimarT 

1.01 valdebuleba klientTa mimarT  

socialuri muSakebis mTavari movaleobaa klientTa keTildReobaze 

zrunva. socialur samuSaoSi zogadad klientis interesebi aris mTavari, 

Tumca zogierT SemTxvevaSi socialur muSakTa pasuxismgebloba farTo 

sazogadoebis mimarT an maTi kanonieri movaleobebi SeiZleba 

daupirispirdes klientis interesebs. aseT SemTxvevaSi unda moxdes 

klientis informireba aRniSnulTan dakavSirebiT. (mag: socialur muSaks 

kanoniT moeTxoveba, rom acnobos Sesabamis organoebs imis Sesaxeb, rom 

misma klientma ziani miayena bavSvs an gamoxata muqara sakuTari Tavis 

dazianebis Sesaxeb an sxvaTa mimarT).   

1.02 damoukidebeli moqmedebis unaris gamomuSaveba 

socialur muSakebs mniSvnelovnad miaCniaT klientisaTvis 

damoukidebeli moqmedebis unaris gamomuSaveba da exmarebian maT 

samomavlo miznebis gansazRvraSi. Tumca zogierT SemTxvevaSi 

socialurma muSakma SeiZleba SezRudos klientis damoukidebeli 
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moqmedebis unari, Tu mas miaCnia, rom klientis amJamindeli an samomavlo 

moqmedeba seriozul safrTxes uqmnis TviT klients an sxva individebs.  

1.03 informirebuli Tanxmoba 

(a) socialurma muSakebma klientebs profesiuli daxmareba unda 

aRmouCinon maTgan miRebuli informirebuli Tanxmobis safuZvelze. 

socialurma muSakma advilad gasagebi eniT unda auxsnas klients 

momsaxurebis mizani, is riski, rac am momsaxurebas ukavSirdeba, 

mosalodneli xarjebi, SesaZlo alternativebi, klientis ufleba - uari 

Tqvas Tanxmobis micemaze an mogvianebiT gaauqmos Tanxmoba.   

(b) im SemTxvevaSi, rodesac klientebi arian wera-kiTxvis 

ucodinarni an ar esmiT socialuri muSakis mier gamoyenebuli 

profesiuli terminologia, socialurma muSakma alternatiuli 

saSualebebiT unda uzrunvelyos klientisaTvis informaciis miwodeba. 

aseT SemTxvevaSi SeiZleba saWiro gaxdes detaluri sityvieri 

ganmartebis micema an enobrivi barieris arsebobis SemTxvevaSi 

kvalificiuri Tarjimnis mowveva.  

(g)  im SemTxvevaSi, rodesac klienti aranebayoflobiT iRebs 

socialuri muSakis momsaxurebas, socialuri muSaki valdebulia 

klients miawodos informacia momsaxurebis Sesaxeb, agreTve acnobos mas 

sakuTari uflebis Sesaxeb, uari Tqvas momsaxurebis miRebaze 

(konkretuli situaciidan gamomdinare).  

(e) im SemTxvevaSi, Tu socialuri muSaki klients/klientebs 

momsaxurebas uwevs internetis, telefonis, radios an televiziis 

meSveobiT, man unda acnobos klients im SesaZlo riskis Sesaxeb, 

romelic Tan axlavs aseT momsaxurebas.  

(v) socialurma muSakma unda miiRos klientis informirebuli 

Tanxmoba  Sexvedris audio an video Canaweris gakeTebis Sesaxeb, aseve 

unda miiRos klientis Tanxmoba Sexvedraze mesame piris daswrebasTan 

dakavSirebiT.  
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1.04 kompetenturoba  

(a) socialurma muSakma klients momsaxureba unda gauwios 

sakuTari ganaTlebis, licenzirebis, sertificirebis donisa da samuSao 

gamocdilebis farglebSi.   

(b) axali momsaxurebisa da profesiuli meTodis gamoyeneba 

socialurma muSakma unda daiwyos mxolod mas Semdeg, rac kargad 

Seiswavlis aRniSnul meTods da miiRebs rCevas kompetenturi 

profesionalebisagan.  

(g) im SemTxvevaSi, rodesac socialuri samuSaos esa Tu is sfero 

jer kidev ar aris Camoyalibebuli da ar arsebobs Sesabamisi 

profesiuli standartebi, socialuri muSaki didi yuradRebiT unda 

moekidos axali tipis momsaxurebis gawevas klientisaTvis da unda 

gaiTvaliswinos sakuTari ganaTlebisa da samuSao gamocdilebis done.   

 

1.05 kompetenturoba eTnikuri kulturis sferoSi da socialuri 

mravalferovneba 

(a) socialur muSakebs kargad unda esmodeT eTnikuri kultura da 

misi roli individisa da sazogadoebis cxovrebaSi. socialuri muSakebi 

unda acnobierebdnen im dadebiT mxareebs, rac gaaCnia TiToeul 

kulturasa da kulturul mravalferovnebas.   

(b) socialur muSaks unda hqondes informacia im kulturis Sesaxeb, 

romelsac misi klienti miekuTvneba. mas unda SeeZlos klientis  

kulturis Taviseburebebis gaTvaliswinebiT misTvis Sesabamisi 

momsaxurebis gaweva. 

(g) socialurma muSakma gamudmebiT unda gaimdidros codna 

socialuri mravalferovnebis Sesaxeb, mas unda esmodes socialuri 

mravalferovneba gansxvavebuli eTnikuri da erovnuli warmomavlobis, 

sqesis, sqesobrivi orientaciis, asakis, qorwinebis statusis, politikuri 
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mrwamsis, religiisa da SezRuduli fizikuri Tu gonebrivi 

SesaZleblobebis konteqstSi.   

 

1.06 interesTa konfliqtebi 

(a) socialuri muSaki valdebulia gaacnobieros interesTa 

konfliqtebi da maTi arsebobis SemTxvevaSi Seecados maT Tavidan 

acilebas. socialurma muSakma unda Seatyobinos klients SesaZlo 

interesTa konfliqtis Sesaxeb. socialuri muSaki valdebulia gadaWras 

interesTa konfliqti iseTi saSualebiT, rom maqsimalurad iyos daculi 

klientis interesebi. zogierT aseT SemTxvevaSi klientis interesebis 

dasacavad SesaZloa saWiro gaxdes profesiuli urTierTobis Sewyveta 

da klientis dakavSireba momsaxurebis misaRebad sxva socialur 

muSakTan.  

(b) socialurma muSakebma borotad ar unda gamoiyenon profesiuli 

urTierToba an pozicia Tavisi piradi, religiuri, politikuri Tu 

biznes interesebisaTvis.  

(g) socialurma muSakma klientTan an yofil klientTan ar unda 

daamyaros ormagi an mravalmxrivi urTierToba, Tu arsebobs klientis 

eqspluataciis an klientisTvis SesaZlo zianis miyenebis riski. iseT 

SemTxvevebSi, rodesac arsebobs klientTan ormagi an mravalmxrivi 

urTerTobis damyarebis aucilebloba, socialuri muSaki valdebulia 

daicvas profesiuli urTierTobis sazRvrebi (ormagi an mravalmxrivi 

urTierTobis SemTxvevaSi socialur muSaks klientTan SeiZleba 

erTdroulad hqondes profesiuli, socialuri da/an biznes 

urTierTobebi).    

(d) zogierT SemTxvevaSi socialuri muSaki momsaxurebas uwevs or 

an met klients, romelTac erTmaneTTan garkveuli urTierToba 

akavSirebT (mag, wyvili, ojaxis wevrebi). aseT dros SeiZleba arsebobdes 

interesTa konfliqti. am SemTxvevaSi socialuri muSakis movaleobaa 
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garkveviT auxsnas klientebs sakuTari valdebulebebi da yvela SesaZlo 

zoma miiRos interesTa konfliqtis aRmosafxvrelad.   

 

1.07 konfidencialoba 

(a) socialuri muSaki valdebulia daicvas klientis 

konfidencialuri informacia. socialur muSaks ara aqvs 

konfidencialuri informaciis gacemis ufleba im gamonaklisis garda, 

rodesac es aucilebelia saTanado momsaxurebis gawevis an socialuri 

samuSaos Sedegebis SefasebisaTvis.   

(b) socialur muSaks klientis konfidencialuri informaciis 

gacema SeuZlia im SemTxvevaSi, Tu igi miiRebs Tanxmobas informaciis 

gacemaze klientisgan an misi kanonieri warmomadgenlisgan.   

 (g) socialurma muSakma unda daicvas nebismieri informaciis 

konfidencialoba, romelic man miiRo profesiuli movaleobis 

Sesrulebisas. am wesis darRveva SeiZleba im SemTxvevaSi, Tu 

konfidencialuri informaciis gamJRavneba aucilebelia mosalodneli 

seriozuli zianis prevenciisaTvis. nebismier aseT SemTxvevaSi 

socialurma muSakma unda gasces konfidencialuri informaciis mxolod 

aucilebeli nawili da mxolod iseTi informacia, romelic pirdapir 

ukavSirdeba mosalodnel safrTxes.    

 (d) SesaZleblobis farglebSi socialurma muSakma unda 

Seatyobinos klients konfidencialuri informaciis mosalodneli 

gacemisa da SesaZlo Sedegebis Sesaxeb. xSir SemTxvevaSi es 

damokidebulis iseT garemoebebze, rogoricaa, gaicema Tu ara 

konfidencialuri informacia kanonis moTxovnis gareSe, Tu ubralod 

klientis Tanxmobis Semdeg.   

 



                                                                                                                                                                                         

13 

(e) socialurma muSakma klients unda acnobos momsaxurebis 

gawevisas miRebuli informaciis konfidencialobis Sesaxeb da aseve im 

SesaZlo SemTxvevebis Sesaxeb, rodesac konfidencialoba SeiZleba 

dairRves.    

(v) im SemTxvevaSi, rodesac socialuri muSaki muSaobs ojaxTan, 

wyvilTan an individTa jgufTan, man klientebs unda acnobos TavianTi 

informaciis konfidencialobis dacvis Sesaxeb. klientebi (jgufuri 

praqtikisas) informirebulni unda iyvnen imis Sesaxeb, rom socialur 

muSaks ar SeuZlia imis garantireba, rom maTi piradi konfidencialuri 

informacia ar gamJRavndeba jgufis sxva wevrebis mier.    

(z) socialurma muSakma saojaxo Tu jgufur konsultaciaSi 

Cabmul klientebs unda gaacnos saagentos politika, romelic exeba 

socialuri muSakis mier konfidencialuri informaciis gamJRavnebas 

monawileTa Soris. 

(T) socialurma muSaks ara aqvs ufleba klientis konfidencialuri 

informacia gaamJRavnos damfinansebel organosTan (pirTan) klientis 

Tanxmobis gareSe.  

(i) socialurma muSakma ar unda ganixilos konfidencialuri 

informacia iseT garemoSi, sadac ar aris ganmartoebis SesaZlebloba da 

arsebobs informaciis gaxmaurebis riski. aseTi safrTxe arsebobs 

sazogadoebrivi TavSeyrisa da xalxmraval adgilebSi.  

(k) socialurma muSakma unda daicvas klientis konfidencialoba 

manam, sanam kanoni mas aZlevs amis saSualebas. im SemTxvevaSi Tu 

sasamarTlo an sxva kanoniT uflebamosili organo socialuri 

muSakisgan moiTxovs konfidencialuri informaciis gamJRavnebas 

klientis Tanxmobis gareSe, da Tu informaciis gacemam SesaZloa ziani 

miayenos klients, socialur muSaks SeuZlia moiTxovos, rom 

sasamarTlom gaauqmos es moTxovna, an maqsimalurad Seamciros igi, 
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xolo miRebuli informacia Seinaxos daculad da sazogadoebisTvis 

araxelmisawvdomi formiT.  

(l) socialurma muSakma unda daicvas klientebis konfidencialoba 

masmediasTan urTierTobisas. 

(m) socialurma muSakma unda daicvas klientis konfidencialoba 

maSinac, rodesac igi iRebs moTxovnas aseTi informaciis gacemaze 

masmediis warmomadgenlebisgan.   

(n) socialurma muSakma unda uzrunvelyos klientTan 

dakavSirebuli samuSao Canawerebis konfidencialoba da dacul adgilas 

Senaxva, sadac maTze xeli ar miuwvdebaT gareSe pirebs.   

(o) socialurma muSakma unda gamoiCinos gansakuTrebuli 

sifrTxile informaciis kompiuteriT, eleqtronuli fostiT, faqsiT, 

telefoniT, avtomopasuxiT an sxva eleqtronuli saSualebiT 

gadacemisas.  

(p) socialurma muSakma ar unda gaacxados klientis 

saidentifikacio informacia, rodesac igi axdens klientis SerCevas 

saswavlo an treningis miznebisaTvis, Tu ar iqna miRebuli klientis 

Tanxmoba konfidencialuri informaciis gaxsnaze. 

(J) klientis konfidencialuri informacia daculi unda iyos 

maSinac ki, rodesac adgili aqvs socialuri muSakis mier samuSao 

praqtikis Sewyvetas, mis diskvalifikacias Tu sikvdils.   

(r) socialurma muSakma unda daicvas klientis informaciis 

konfidencialoba klientis gardacvalebis SemTxvevaSi.   

 

1.08 Canawerebis xelmisawvdomoba 

(a) klientis moTxovnisamebr socialurma muSakma unda gaacnos 

klients mis Sesaxeb gakeTebuli profesiuli Canawerebi da informacia. 

Tu socialuri muSaki varaudobs, rom klientis mier am Canawerebis 



                                                                                                                                                                                         

15 

gacnobam SeiZleba gamoiwvios garkveuli gaugebroba an daazianos 

klienti, maSin man klients damatebiTi ganmarteba unda misces 

Canawerebis Sesaxeb. socialur muSaks ufleba aqvs ar aCvenos klients 

Canawerebi an aCvenos maTi nawili mxolod im SemTxvevaSi, Tu igi 

darwmunebulia, rom aRniSnuli Canawerebis gacnoba seriozulad 

daazianebs klients. aseT SemTxvevebSi Sesabamis dokumentaciaSi unda 

iqnes Setanili informacia klientis mier gakeTebuli moTxovnis Sesaxeb 

gaecnos Canawerebs. iqve miTiTebuli unda iyos, Tu ratom uTxra 

socialurma muSakma klients uari moTxovnaze, gacnoboda Canawerebs an 

misca mxolod Canawerebis garkveuli nawilis gacnobis ufleba.  

(b) klientisaTvis Canawerebis miwodebis SemTxvevaSi socialurma 

muSakma unda uzrunvelyos yvela im individis informaciis 

konfidencialoba, romlebic moxseniebulni arian CanawerebSi.  

 

1.09 sqesobrivi urTierTobebi 

(a) socialurma muSakma araviTar SemTxvevaSi ar unda daamyaros 

sqesobrivi urTierToba klientTan. 

(b) socialurma muSakma sqesobrivi urTierToba ar unda daamyaros 

klientis naTesavebTan an im pirebTan, romlebTanac klients axlo piradi 

urTierToba aqvs. am SemTxvevaSi arsebobs klientis eqspluataciis an 

misTvis potenciuri zianis miyenebis safrTxe. klientis naTesavebsa da 

axlobel adamianebTan sqesobrivi urTierTobis damyarebis Semdeg 

rTuldeba profesiuli sazRvrebis SenarCuneba socialur muSaksa da 

klients Soris arsebul urTierTobaSi. mtkice profesiuli sazRvrebis 

SenarCunebis valdebuleba ekisrebaT socialur muSakebs da ara maT 

klientebs, klientebis naTesavebsa Tu axloblebs.    

(g) socialurma muSakma ar unda daamyaros sqesobrivi urTierToba  

yofil klientebTan, radgan arsebobs klientisaTvis SesaZlo zianis 

miyenebis safrTxe. Tu am akrZalvis miuxedavad socialuri muSaki mainc 



                                                                                                                                                                                         

16 

daamyarebs sqesobriv urTierTobas yofil klientTan, misi movaleobaa 

(da ara klientis) daamtkicos, rom am gziT ar moxdeba yofili klientis 

eqspluatireba, masze Zaladoba an misiT manipulireba.   

(d) socialurma muSakma klinikuri momsaxureba ar unda gauwios 

iseT individs, romelTanac mas warsulSi sqesobrivi urTierToba hqonda. 

yofili sqesobrivi partniorisTvis klinikuri momsaxurebis gawevam 

SeiZleba ziani miayenos klients. am SemTxvevaSi Zneli xdeba profesiuli 

sazRvrebis SenarCuneba socialur muSaksa da klients Soris.  

 

1.10 fizikuri kontaqti 

socialurma muSakma ar unda iqonios fizikuri kavSiri 

klientebTan, rodesac kontaqtis Sedegad (rogoricaa magaliTad, 

klientebis mimarT fizikuri alersi)  arsebobs klientisadmi 

fsiqologiuri zianis miyenebis albaToba.  

 

1.11 sqesobrivi Zaladoba 

socialurma muSakma ar unda ganaxorcielos sqesobrivi Zaladoba 

klientze. sqesobrivi Zaladoba ewodeba nebismieri saxis sqesobriv 

qmedebas, klientisgan sqesobrivi momsaxurebis moTxovnas da sxva 

sityvier Tu fizikur saqciels, romelic sqesobriv urTierTobas 

ukavSirdeba. 

 

1.12 Seuracxmyofeli leqsika 

socialuri muSaki ar unda xmarobdes Seuracxmyofel leqsikas 

klientebTan  werilobiTi an sityvieri urTierTobisas. socialurma 

muSakma unda gamoiyenos delikaturi leqsika yvela profesiul 

urTierTobaSi. 
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1.13 gadasaxadi momsaxurebisaTvis 

(a) momsaxurebis gadasaxadis dawesebisas socialurma muSakma unda 

gaiTvaliswinos, rom gadasaxadi iyos misaRebi da Seesabamebodes gaweul 

momsaxurebas. aseve yuradReba unda mieqces klientis 

gadamxdelunarianobas. 

  (b) socialurma muSakma ar unda miiRos raime nivTi an momsaxureba 

klientisagan mis mier gaweuli profesiuli momsaxurebis safasurad. 

barteruli SeTanxmebebi, gansakuTrebiT iseTebi, romlebic momsaxurebis 

gacvlazea orientirebuli, qmnian intereseTa konfliqtisa da 

eqspluataciis gaCenis safrTxes da arRveven socialur muSaksa da 

klients Soris arsebul profesiuli urTierTobis sazRvrebs. 

socialuri muSaki SeiZleba daTanxmdes barterul momsaxurebaze 

mxolod im calkeul SemTxvevebSi, rodesac amgvari momsaxureba 

miRebuli praqtikaa adgilobrivi kulturis farglebSi, rodesac 

molaparakeba aseT momsaxurebaze xdeba yovelgvari Zaldatanebis gareSe, 

xolo iniciativa ki momdinareobs klientisagan. Tu socialuri muSaki 

klientisagan momsaxurebis sanacvlod iRebs nivTs an garkveul 

momsaxurebas, igi pasuxismgebelia imaze, rom aseTi SeTanxmeba ar 

daazianebs klients da profesiul urTierTobas.     

(g) socialurma muSakma ar unda moiTxovos kerZo gasamrjelo im 

klientisTvis gaweuli momsaxurebisTvis, romelic sargeblobs 

momsaxurebis ufasod miRebis uflebiT socialuri muSakis 

organizaciisgan.  
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1.14 gadawyvetilebis miRebis unars moklebuli klientebi 

rodesac socialuri muSaki moqmedebs iseTi klientis saxeliT, 

romelsac ar gaaCnia gacnobierebuli gadawyvetilebis miRebis unari, 

socialuri muSaki valdebulia miiRos zomebi aseTi klientis 

interesebisa da uflebebis dasacavad.   

 

1.15 momsaxurebis Sewyveta 

socialurma muSakma unda miiRos zomebi imisaTvis, rom moxdes 

klientisaTvis momsaxurebis miwodebis gagrZeleba iseT SemTxvevebSi, 

rodesac momsaxurebis Sewyvetas ganapirobebs Semdegi faqtorebi: 

klientis an socialuri muSakis gadaadgileba, avadmyofoba, fizikuri an 

gonebrivi unaris SezRudva da a.S. 

 

1.16 momsaxurebis damTavreba 

(a) socialurma muSakma unda daamTavros klientisaTvis 

momsaxurebis gaweva maSin, rodesac es momsaxureba aRar pasuxobs 

klientis saWiroebebs.  

(b) socialurma muSakma yvela zoma unda miiRos imisaTvis, rom ar 

miatovos klienti, romelsac  jer kidev sWirdeba momsaxureba. socialur 

muSaks SeuZlia moaxdinos uecrad momsaxurebis Sewyveta mxolod iseT 

uCveulo garemoebaTa gamo, rodesac arsebobs seriozuli uaryofiTi 

faqtorebis safrTxe. saWiroebis SemTxvevaSi socialurma muSakma xeli 

unda Seuwyos saTanado RonisZiebebis gatarebas momsaxurebis 

gasagrZeleblad. 

(g) fasiani momsaxurebis SemTxvevaSi socialur muSaks SeuZlia 

momsaxurebis Sewyveta im klientisaTvis, romelic ar ixdis gasamrjelos 

da romlisTvisac momsaxurebis dawyebamde naTeli iyo anazRaurebis 

pirobebi. aseT SemTxvevaSi momsaxurebis Sewyveta SesaZlebelia, Tu 
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klienti ar warmoadgens safrTxes sakuTari Tavis an sxvebis mimarT da 

Tu klientTan ganxiluli iqna gadauxdelobis Sedegebi.  

 (d) socialurma muSakma ar unda Sewyvitos klientisaTvis 

momsaxurebis gaweva klientTan socialuri, finansuri an sqesobrivi 

urTierTobis damyarebis mizniT. 

(e) socialuri muSaki, romelic winaswar flobs informacias 

klientis mimarT momsaxurebis gawevis dasrulebis an Sewyvetis Sesaxeb, 

valdebulia droulad Seatyobinos klients amis Sesaxeb da izrunos 

klientis momsaxurebis alternatiul uzrunvelyofaze klientis 

saWiroebebisa da arCevanis Sesabamisad.  

(v) socialuri muSaki, romelic apirebs datovos samuSao adgili, 

valdebulia Seatyobinos klients momsaxurebis gagrZelebis SesaZlo 

alternativebis Sesaxeb da aseve acnobos mas mosalodneli momsaxurebis 

potenciuri upiratesobebi da riskebi. 
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2. socialuri muSakis eTikuri pasuxismgebloba kolegebis 

mimarT 

2.01 pativiscema 

(a) socialuri muSaki pativiscemiT unda epyrobodes kolegebs, unda 

afasebdes da aRiarebdes maT kvalifikacias da acnobierebdes maT mimarT 

valdebulebebs. 

(b) socialurma muSakma klientebTan da sxva profesionalebTan 

urTierTobisas Tavi unda Seikavos kolegaTa misamarTiT dausabuTebeli 

kritikisgan. dausabuTebeli kritika moicavs Semdegs: kolegis 

kompetenturobis Sesaxeb uaryofiTi komentarebis gakeTebas an uaryofiTi 

konteqstis matarebel komentarebs kolegis iseTi niSan-Tvisebebis mimarT 

rogoricaa, eTnikuri da erovnuli warmomavloba, sqesi, asaki, qorwinebis 

statusi, politikuri Sexedulebebi, religia, fizikuri Tu gonebrivi 

SesaZleblobebi.   

(g) socialurma muSakma unda iTanamSromlos socialuri samuSaos 

specialistebTan da sxva profesiebis warmomadgenlebTan, raTa 

uzrunvelyos klientis keTildReoba.  

 

2.02 konfidencialoba 

socialuri muSaki pativs unda scemdes profesiuli urTierTobis 

dros kolegebisgan miRebul konfidencialur informacias. socialuri 

muSakma unda icodes, rom kolegebi acnobiereben mis movaleobas, daicvas 

konfidencialuri informacia da aseve esmiT isic, rom arsebobs 

zogierTi gamonaklisi, rodesac saWiroa konfidencialuri informaciis 

gamJRavneba.   
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2.03 interdisciplinaruli TanamSromloba  

(a) interdisciplinaruli jgufis wevrma socialurma muSakma 

monawileoba unda miiRos jgufis muSaobaSi da Tavisi wvlili Seitanos 

im gadawyvetilebebis miRebaSi, romlebic zegavlenas axdens klientis 

keTildReobaze. aseT SemTxvevebSi naTlad unda iyos gansazRvruli 

interdisciplinaruli jgufis wevrTa profesiuli da eTikuri 

valdebulebani.  

(b) socialuri muSaki, romlisTvisac jgufis mier miRebuli 

gadawyvetileba eTikurad miuRebelia, valdebulia Seecados uTanxmoebis 

aRmofxvras saTanado saSualebebiT. im SemTxvevaSi, Tu es ver xerxdeba, 

socialurma muSakma  unda moiZios sxva saSualebebi klientis 

keTildReobasTan dakavSirebuli sakiTxis gadasaWrelad.   

 

2.04 uTanxmoebani kolegebis monawileobiT  

(a) socialurma muSakma Tanamdebobis miRebis mizniT ar unda 

isargeblos kolegasa da xelmZRvanel pirs Soris arsebuli uTanxmoebiT 

da am saSualebiT ar unda moaxdinos Tavisi piradi interesebis 

dakmayofileba.   

(b) socialurma muSakma eqspluatacia ar unda gauwios klients da 

ar unda Caabas igi im uTanxmoebaSi, romelic mas SeiZleba sakuTar 

kolegasTan hqondes, aseve klientTan ar unda ganixilos kolegasTan 

arsebuli uTanxmoeba. 

   

2.05 konsultacia 

(a) socialurma muSakma unda mimarTos kolegebs rCevisa da 

konsultaciisaTvis im SemTxvevaSi, rodesac es konsultacia klientis 

interesebSi Sedis.  
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(b) socialuri muSaki informirebuli unda iyos kolegebis 

specializaciis sferosTan dakavSirebiT. socialurma muSakma rCeva unda 

hkiTxos mxolod iseT kolegebs, romlebic mocemul sferoSi 

kompetenturni da gamocdilni arian.   

(g) kolegebisgan konsultaciis miRebisas socialurma muSakma unda 

gaacxados klientis informacis mxolod minimaluri nawili.   

 

2.06 mimarTvis gacema momsaxurebis misaRebad   

(a) socialurma muSakma klienti unda gaagzavnos sxva 

profesionalTan im SemTxvevaSi, Tu socialuri muSaki Tavisi 

momsaxurebiT efeqturad ver akmayofilebs klientis saWiroebebs an 

rodesac saWiroa damatebiTi momsaxurebis gaweva.   

(b) socialurma muSakma, romelic klients sxva profesionalTan 

agzavnis, zomebi unda miiRos imisaTvis, raTa moaxdinos 

pasuxismgeblobis drouli da efeqturi gadacema. aseT dros socialurma 

muSakma Sesabamis specialists klientis informacia unda gadasces 

klientis nebarTvis safuZvelze. 

  (g) socialur muSaks ekrZaleba anazRaurebis gacema an miReba 

momsaxurebaze mimarTvis gacemisas maSin, rodesac igi klients ar uwevs  

profesiul momsaxurebas.  

 

2.07 sqesobrivi urTierTobebi 

(a) socialurma muSakma, romelic aris xelmZRvaneli an pedagogi, 

ar unda daamyaros sqesobrivi urTierToba profesiulad masze 

daqvemdebarebul pirebTan an studentebTan. 

(b) socialurma muSakma Tavi unda Seikavos kolegebTan sqesobrivi 

urTierTobebis damyarebisgan maSin, rodesac arsebobs interesTa 

konfliqtis safrTxe. socialuri muSaki, romelic apirebs sqesobrivi 
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urTierTobis damyarebas kolegasTan (an ukve aqvs aseTi urTierToba), 

valdebulia Tavisi profesiuli pasuxismgebloba gadasces sxva pirs 

interesis konfliqtis Tavidan asacileblad.  

 

2.08 sqesobrivi Zaladoba 

socialurma muSakma ar unda ganaxorcielos sqesobrivi Zaladoba  

Tavisi profesiuli zedamxedvelobis qveS myof pirebze, studentebze an 

kolegebze. sqesobrivi Zaladoba moicavs: sqesobriv Tavdasxmas, sqesobriv 

Seviwroebas, sqesobrivi momsaxurebis moTxovnas da sqesobrivi xasiaTis 

sxva sityvier an fizikur gamovlenas. 

 

2.09 kolegebis samuSao unaris daqveiTeba 

(a) zogierT SemTxvevaSi socialurma muSakma SeiZleba Seityos 

kolegis samuSao unaris daqveiTebis Sesaxeb, rac ukavSirdeba pirad 

problemebs, fsiqologiur stress, narkotikebis moxmarebasa Tu 

fsiqikuri janmrTelobis gauaresebas. Tu aseTi mdgomareoba xels uSlis 

kolegis efeqturad muSaobas, socialurma muSakma masTan unda ganixilos 

Seqmnili mdgomareoba da daexmaros mas mdgomareobis gaumjobesebaSi.  

(b) Tu socialuri muSaki flobs informacias kolegis samuSao 

unaris daqveiTebis Sesaxeb da Tu amasTanave kolega ar cdilobs 

Seqmnili situaciis gamosworebas, socialuri muSaki valdebulia 

aRniSnuli sakiTxi amcnos xelmZRvanel pirs an profesiul asociacias.  

 

2.10 kolegebis arakompetenturoba 

(a) socialurma muSakma, romlisTvisac cnobilia kolegis 

arakompetenturobis Sesaxeb, SeZlebisdagvarad unda ecados, 

konsultireba gauwios kolegas da daexmaros mas mdgomareobis 

gamosworebaSi. 
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(b) socialurma muSakma, romisTvisac cnobilia, rom kolega 

arakompetenturia da amasTanave ar miuRia saTanado zomebi sakuTari 

arakompetenturobis gamosasworeblad, unda imoqmedos misi saagentos, 

socialur muSakTa profesiuli asociaciisa Tu maregulirebeli organos 

mier dadgenili wesiT.  

 

2.11 kolegebis araeTikuri qceva 

(a) socialuri muSaki valdebulia gamoavlinos kolegis araeTikuri 

saqcieli da ecados moaxdinos aseTi saqcielis prevencia an 

saWiroebisamebr gamosworeba.  

(b) socialuri muSaki unda icnobdes im wesebsa da procedurebs, 

romelTa dacvac mizanSewonilia kolegebis araeTikuri qcevis gamo 

warmoSobili problemebis aRmosafxvrelad. socialuri muSakisaTvis 

cnobili unda iyos saxelmwifo procedurebi eTikis garSemo arsebuli 

saCivrebis mogvarebasTan dakavSirebiT.  

(g) Tu socialur muSaks miaCnia, rom misi kolega araeTikurad 

moiqca, igi unda Seecados aRniSnuli sakiTxis ganxilvas kolegasTan Tu 

es SesaZlebelia da Tu arsebobs imis albaToba, rom ganxilva 

produqtiuli iqneba.  

(d) Tu saWiroeba moiTxovs, socialurma muSakma, romlisTvisac 

cnobilia kolegis araeTikuri saqcielis Sesaxeb, unda mimarTos 

Sesabamis organos (mag, profesiuli asociaciis Sesabamisi komiteti an 

sxva sabWo).  

(e) socialurma muSakma daxmareba unda gauwios da daicvas kolega 

im SemTxvevaSi, rodesac mas usamarTlod edeba brali araeTikur 

saqcielSi.   
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3. socialuri muSakis eTikuri pasuxismgebloba  samuSao 

adgilze 

 

3.01 zedamxedveloba da konsultacia 

(a) socialur muSaks, romelic uzrunvelyofs zedamxedvelobasa da 

konsultacias, unda hqondes Sesabamisi codna da kvalifikacia, raTa 

saTanadod ganaxorcielos Tavisi profesiuli miznebi. socialuri muSaki 

unda moqmedebdes mxolod sakuTari codnisa da kompetenturobis 

farglebSi. 

(b) socialuri muSaki, romelic uzrunvelyofs zedamxedvelobasa 

da konsultacias, pasuxismgebelia mkafio, saTanado da klientis 

eTnikuri kulturis Sesabamisi profesiuli sazRvrebis dadgenaze. 

 (g) socialuri muSaki ar unda Caebas ormag an mravalmxriv 

urTierTobaSi  misi zedamxedvelobis qveS myof pirebTan im SemTxvevaSi, 

Tu arsebobs am pirebis eqspluataciis an maTTvis zianis miyenebis 

safrTxe. 

(d) socialurma muSakma, romelic uzrunvelyofs zedamxedvelobas, 

obieqturad unda Seafasos zedamxedvelobis qveS myofi pirebis muSaoba. 

 

3.02 ganaTleba da profesiuli treningi 

(a) socialuri muSaki, romelic aris pedagogi, praqtikis 

instruqtori studentebisTvis, an treneri, unda moqmedebdes mxolod 

sakuTari codnisa da kompetenciis farglebSi da unda uzrunvelyofdes 

studentebisTvis uaxlesi profesiuli  informaciis miwodebas.   
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(b) socialurma muSakma, romelic aris pedagogi da/an praqtikis  

instruqtori studentebisTvis an treneri, samarTlianad unda Seafasos 

studentebis muSaoba. 

(g) socialurma muSakma, romelic aris pedagogi da/an praqtikis 

instruqtori, unda uzrunvelyos klientebis informireba im SemTxvevebSi, 

rodesac momsaxurebas studentebi awarmoeben.    

(d) socialuri muSaki, romelic aris pedagogi an praqtikis 

instruqtori, ar unda Caebas studentebTan ormag an mravalmxriv 

urTierTobaSi im SemTxvevaSi, Tu arsebobs studentis eqspluataciis an 

misTvis potenciuri zianis miyenebis safrTxe. socialuri samuSaos 

pedagogebi da praqtikis instruqtorebi pasuxismgebelni arian mkafio, 

saTanado da eTnikuri kulturis Sesabamisi profesiuli sazRvrebis 

dadgenaze. 

 

3.03 muSaobis Sefaseba  

socialuri muSaki, romelic pasuxismgebelia sxvebis muSaobis 

Sefasebaze, am amocanas axorcielebdes obieqturad, mkafiod dadgenili 

kriteriumebis safuZvelze.   

 

3.04 socialuri muSakis Canawerebi klientisa da momsaxurebis Sesaxeb 

(a) socialurma muSakma unda uzrunvelyos profesiuli Canawerebis 

sizuste.   

(b) socialurma muSakma droulad unda ganaaxlos profesiuli 

Canawerebi, raTa uzrunvelyos momsaxurebis uwyveti miwodeba da 

momavalSi efeqturad gagrZeleba.  
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(g) socialuri muSakis dokumentacia maqsimalurad unda icavdes 

klientis konfidencialobas da unda moicavdes informacias mxolod 

miwodebul momsaxurebasTan dakavSirebiT.  

(d) socialurma muSakma unda Seinaxos Canawerebi momsaxurebis 

dasrulebis Semdegac, raTa uzrunvelyos maTi saWiroebisamebr 

xelmisawvdomoba momavalSi. profesiuli Canawerebi unda inaxebodes 

wlebis manZilze saxelmwifo kanonebisa an Sesabamisi kontraqtis 

safuZvelze. 

 

3.05 finansuri angariSis gamowera 

socialuri muSakis mier gacemuli momsaxurebis finansuri angariSi 

zustad unda asaxavdes miwodebuli momsaxurebis xasiaTs da aseve unda 

axdendes im pirebis dasaxelebas, romlebmac uzrunvelyves momsaxureba.   

 

3.06 klientis gadayvana 

(a) aris SemTxvevebi, rodesac individi, romelic iRebs 

momsaxurebas sxva saagentodan an sxva socialuri muSakisgan, 

ukavSirdeba axal socialur muSaks servisebisTvis. aseT SemTxvevaSi 

socialurma muSakma guldasmiT unda ganixilos klientis saWiroebani 

manam, sanam daTanxmebodes momsaxurebis gawevaze. SesaZlo gaugebrobisa 

da konfliqtis minimizaciis mizniT socialurma muSakma potenciur 

klientTan erTad unda imsjelos momsaxurebis amJamindel 

mimwodeblebTan mis urTierTobaze da aseve ganixilos is SesaZlo 

sargebeli da safrTxe, romelsac SeiZleba adgili hqondes momsaxurebis 

mimwodeblis Secvlis SemTxvevaSi.   
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(b) Tu axal klients gaweuli aqvs momsaxureba sxva saagentos an 

kolegis mier, socialurma muSakma klientTan erTad unda ganixilos, 

akmayofilebda Tu ara mis interesebs aRniSnuli momsaxureba.  

 

3.07 administracia 

(a) socialuri samuSaos administratorebis movaleobaa moiZion 

profesiuli resursebi rogorc TavianT saagentoebSi, aseve maT 

farglebs gareT klientis interesebis dasakmayofileblad. 

(b) socialurma muSakebma unda daicvan resursebis ganawilebis Ria 

da obieqturi procedurebi. rodesac SeuZlebelia yvela klientis 

interesis dakmayofileba, klientTaTvis resursebis ganawileba unda 

moxdes samarTlianad da saTanado principebis Sesabamisad. 

      (g) socialuri samuSaos administratorebma unda miiRon saTanado 

zomebi, raTa uzrunvelyon personalisTvis saTanado profesiuli 

zedamxedvelobis gaweva.   

(d) socialuri samuSaos administratorebma yvela zoma unda 

miiRon imisaTvis, rom maT saagentoSi Seqmnili samuSao garemo 

Seesabamebodes socialuri samuSaos eTikis kodeqss. maT aseve unda 

miiRon zomebi imisaTvis, raTa maT saagentoebSi aRmoifxvras yvela is 

faqtori, romelic arRvevs an ar Seesabameba socialuri samuSaos eTikis 

kodeqss.  

 

3.08 profesiuli ganaTlebis gagrZeleba da personalis ganviTareba 

socialuri samuSaos administratorebma unda gaataron Sesabamisi 

RonisZiebani TavianTi saagentoebis personalis ganaTlebisa da 

profesiuli treningebis uzrunvelsayofad. treningebi da ganaTlebis 

iniciativebi unda pasuxobdes socialuri samuSaos Tanamedrove 

tendenciebsa  da eTikis normebs. 
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3.09 socialur muSakebis valdebulebani saagentos/damqiraveblis mimarT 

(a) socialuri muSaki unda asrulebdes im valdebulebebs, 

romlebic mas ekisreba damqiravebeli saagentos mier.   

(b) socialuri muSaki mudam unda cdilobdes Tavisi saagentos 

efeqturobis gaZlierebas/servisebis gaumjobesebas. 

(g) socialurma muSakma unda uzrunvelyos 

damqiraveblis/xelmZRvanelis informirebuloba socialuri samuSaos 

eTikis kodeqsTan da kodeqsis Sesabamis profesiul qcevasTan 

dakavSirebiT.   

(d) socialurma muSakma ar unda dauSvas, rom  damqiravebeli orga-

nizaciis politikam, procedurebma an administraciulma brZanebebma xeli 

SeuSalos socialuri samuSaos eTikuri praqtika. socialurma muSakma 

unda uzrunvelyos misi damqiravebeli organizaciis praqtikis 

Sesabamisoba socialuri samuSaos eTikis kodeqsTan.   

(e) socialurma muSakma unda moaxdinos diskriminaciis prevencia da 

aRmofxvra damqiravebeli organizaciis Sida politikasa da praqtikaSi.  

(v) socialuri muSakebi unda dasaqmdnen (an studenti unda 

miavlinon praqtikisTvis) mxolod im organizaciebSi, romlebsac gaaCniaT 

Sida ganawesi da procedurebi. 

  (z) socialuri muSaki unda ufrTxildebodes damqiravebeli 
organizaciis resursebs, dauSvebelia organizaciis resursebis 
gaflangva an maTi aradaniSnulebisamebr gamoyeneba.; 

 

3.10 SromasTan dakavSirebuli sadavo sakiTxebi 

(a) klientebis momsaxurebisa da sakuTari samuSao pirobebis 

gaumjobesebis mizniT socialur muSakebs SeuZliaT ganaxorcielon 

koleqtiuri qmedeba, Seqmnan an gawevriandnen profkavSirebSi.  
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(b) socialuri muSakebi, romlebic monawileoben sxvadasxva saxis 

aqciebsa Tu gaficvebSi, unda xelmZRvanelobdnen profesiuli 

RirebulebebiT, eTikuri principebiTa da standartebiT. aqciis/gaficvis 

mowyobasTan dakavSirebiT gadawyvetilebis miRebamde socialurma 

muSakebma kargad unda gaaanalizon maTi mosalodneli qmedebis SesaZlo 

zemoqmedeba klientebze. 

 

4. socialuri muSakis, rogorc profesionalis, eTikuri 

pasuxismgebloba 

4.01 kompetenturoba 

(a) socialurma muSakma unda miiRos SemoTavazeba samuSao 

adgilTan dakavSirebiT mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas gaaCnia Sesabamisi 

kompetencia an gegmavs sakuTari kompetenciis srulyofas.   

(b) socialuri muSaki unda iswrafodes profesiuli donis 

asamaRleblad. igi kritikulad unda afasebdes profesiaSi Semosul 

axal tendenciebs da saWiroebis SemTxvevaSi unda euflebodes axal 

codnas. socialuri muSaki mudmivad unda ecnobodes profesiul 

literaturas da unda monawileobdes treningebsa Tu sxva 

saganmanaTleblo iniciativebSi, romlebic xorcieldeba socialuri 

samuSaos eTikis Sesabamisad. 

(g) socialuri muSakis samuSao praqtika unda eyrdnobodes 

aRiarebul codnas, maT Soris empiriuls, socialuri samuSaos eTikis 

principebis Sesabamisad. 
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4.02 diskriminacia 

socialurma muSakma xeli ar unda Seuwyos diskriminaciis aranair 

gamovlenas rasis, eTnikurobis, erovnuli warmoSobis, kanis feris, 

sqesis, seqsualuri orientaciis, asakis, ojaxuri mdgomareobis, 

politikuri mrwamsis, religiuri rwmenis an gonebrivi/fizikuri 

SesaZleblobebis niSnidan gamomdinare.  

 

4.03 piradi saqmianoba 

socialurma muSakma ar unda dauSvas, rom  misma piradma 

saqmianobam Seaferxos misi profesiuli movaleobis ganxorcieleba. 

 

4.04 upatiosnoba, TaRliToba da tyuili 

socialuri muSakma ar unda miiRos monawileoba upatiosno 

saqcielSi, TaRliTobasa Tu tyuilSi.   

 

4.05 mdgomareobis gauareseba 

(a) socialurma muSakma ar unda dauSvas, rom misma piradma Tu 

samarTlebrivma problemebma, fsiqo-socialurma stresma Tu fsiqikuri 

janmrTelobis mdgomareobam Seaferxos misi profesionaluri gansja da 

muSaobis unari da amiT safrTxe Seuqmnas klientis interesebs.  

(b) socialurma muSakma, romlis piradi Tu samarTlebrivi 

problemebi, fsiqo-socialuri stresi Tu fsiqiuri janmrTelobis 

mdgomareoba aferxebs mis profesiul gansjasa da muSaobas, 

dauyovnebliv unda moiZios profesiuli daxmareba, Secvalos sakuTari 

samuSao datvirTva, Sewyvitos muSaoba, an miiRos sxva zomebi sakuTar 

klientTa interesebis dasacavad.   
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4.06 araswori reprezentacia  

(a) socialurma muSakma mkafiod unda ganasxvaos is qmedebani da 

gancxadebebi, romlebSic igi Cabmulia rogorc kerZo piri da rogorc 

profesionali.    

(b) Tu socialuri muSaki Tavisi organizaciis saxeliT akeTebs 

raime gancxadebas, man zustad, zedmeti interpretaciis gareSe unda 

gadmosces organizaciis oficialuri pozicia.   

(g) socialurma muSakma unda uzrunvelyos sakuTari profesiuli 

kvalifikaciis, ganaTlebis, kompetenturobisa Tu miwodebuli 

momsaxurebis klientisaTvis zusti da gadauWarbebeli wardgena. 

socialuri muSaki unda saubrobdes sakuTari profesiuli 

kvalifikaciis/xarisxis Sesaxeb mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas aseTi 

kvalifikacia/xarisxi gaaCnia.  socialuri muSaki valdebulia aRkveTos 

yovelgvari uzustoba da mcdari warmodgena mis kvalifikaciasa da 

profesiul xarisxTan dakavSirebiT.   

 

4.07 klientTa mozidva 

(a) socialuri muSaki sakuTari iniciativiT ar unda ecados 

moizidos iseTi potenciuri klientebi, romlebic arian daucvelni da 

advilad eqvemdebarebian sxvaTa zegavlenis, manipulacias an Zaladobas.  

(b) socialurma muSakma ar unda moipovos alibi/mowmis 

mtkicebuleba  sasamarTlosTvis misi amJamindeli klientebisgan, an sxva 

iseTi individebisgan, romlebic garkveul garemoebaTa gamo advilad 

manipulirebadni arian.   
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4.08 sakuTari damsaxurebis xazgasma   

(a) socialurma muSakma unda aRniSnos sakuTari damsaxureba 

mxolod mis mier realurad Sesrulebuli samuSaodan gamomdinare.  

(b) socialurma muSakma unda aRiaros sxvebis mier Sesrulebuli 

samuSao da maT mier saqmeSi Setanili wvlili. 

 

5. socialuri muSakis eTikuri pasuxismgebloba socialuri 

samuSaos profesiisadmi  

 

5.01 profesiis mTlianoba 

(a) socialurma muSakma unda uzrunvelyos socialuri samuSaos 

praqtikis maRali standartebiT ganxorcieleba.  

(b) socialurma muSakma unda daicvas profesiis Rirebulebebi, 

eTika, codna da misia. socialuri muSaki unda iRwvodes profesiis 

popularizaciisaTvis, unda monawileobdes saganmanaTleblo 

iniciativebSi, kvlevaSi, konsultaciebSi da unda axdendes 

prezentaciebis organizebas. 

(g) socialuri muSaki unda ecados socialur samuSaosTan 

dakavSirebuli codnis kolegebisTvis gaziarebas praqtikis, kvlevisa da 

eTikis sferoebSi. socialuri muSaki unda cdilobdes sakuTari wvlili 

Seitanos profesiuli literaturis gamdidrebaSi da sakuTari codna 

gauziaros farTo auditorias profesiul Sexvedrebsa da 

konferenciebze.     

(d) socialuri muSaki unda ebrZodes socialuri samuSaos 

aralegalur da arakvalificiur praqtikas.   
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5.02 Sefaseba da kvleva 

(a) socialurma muSakma unda awarmoos socialuri samuSaos 

politikis, programebisa da praqtikiuli saqmianobis monitoringi da 

Sefaseba.  

(b) profesiuli codnis wyaroebis gamdidrebis mizniT, socialurma 

muSakma popularizacia unda gauwios kvlevas  socialur samuSaoSi.  

(g) socialurma muSaki kritikulad unda miudges socialuri 

samuSaos sferoSi aRmocenebul siaxleebs da unda Seiswavlos isini. 

socialuri muSaki valdebulia gamoiyenos Sefasebis meTodebi da 

kvlevis Sedegebi profesiul praqtikaSi.   

(d) Sefasebis/kvlevis ganmaxorcielebelma socialurma muSakma unda 

gaiTvaliswinos misi saqmianobis SesaZlo Sedegebi da unda daicvas is 

wesebi, romlebic gaTvaliswinebulia kvlevisa da Sefasebis monawile 

individebis dasacavad. aseT SemTxvevebSi socialurma muSakma aseve unda 

miiRos konsultaciebi Sesabamisi organizaciidan.  

(e) Sefasebis/kvlevis ganmaxorcielebelma  socialurma muSakma 

kvlevis yvela monawilisgan unda miiRos kvlevaSi nebayoflobiT 

monawileobaze werilobiTi Tanxmoba. TanxmobaSi saWiroebisamebr 

aRniSnuli unda iyos, rom individs monawileobaze uaris Tqma SeuZlia 

da es mas ar miayenebs zians da ar daakisrebs aranair jarimas.    

Tanxmoba unda iTvaliswinebdes monawileTa interesebs, unda icavdes maT 

konfidencialobasa da Rirsebas. Tanxmobis baraTSi unda iyos axsnili, 

Tu ra moeTxoveba kvlevaSi/SefasebaSi monawile individs, ra saxisa da  

xangrZlivobisaa misi monawileoba, aseve kvlevaSi monawileobis riskebi 

da sargebeli potenciuri monawilisaTvis. 

(v) Tu kvlevis/Sefasebis monawileebs ar SeuZliaT kvlevaSi 

CarTvis Sesaxeb informirebuli Tanxmobis micema, socialurma muSakma 

potenciur monawileebs dawvrilebiT unda auxsnas kvlevaSi 

monawileobis detalebi da unda moipovis maTgan Tanxmoba ramdenadac es 
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SesaZlebelia, xolo werilobiTi Tanxmoba ki mopovebuli unda iqnes 

aseTi piris Sesabamisi rwmunebulisgan.   

(z) socialurma muSakma araviTar SemTxvevaSi ar unda dagegmos an 

awarmoos kvleva/Sefaseba Tanxmobis procedurebis Sesrulebis gareSe an 

iseTi kvleva, rogoricaa magaliTad, naturalisturi dakvirvebisa da 

saarqivo kvlevis garkveuli formebi. aseTi ram mxolod im SemTxvevaSi 

SeiZleba moxdes, Tu arsebobs Zlieri mtkicebuleba imisa, rom aseTi 

kvleva gamarTlebulia SesaZlo samecniero, saganmanaTleblo da an sxva 

mniSvnelovani Rirebulebebis gamo da rom ar arsebobs sxva aseTi 

efeqturi alternatiuli procedura werilobiTi Tanxmobis mopovebis 

pirobebSi. 

(T) socialurma muSakma kvlevis/Sefasebis monawileebs unda 

Seatyobinos, rom maT nebismier dros SeuZliaT Sewyviton monawileoba 

kvlevaSi CarTva yovelgvari jarimis gareSe.  

(i) socialurma muSakma unda uzrunvelyos kvlevis/Sefasebis 

monawileebi Sesabamisi resursebiT/momsaxurebiT.  

(k) kvlevis/Sefasebis gamaxorcielebelma socialurma muSakma 

monawileebi unda daicvas fizikuri Tu gonebrivi stresis, kvlevasTan 

asocirebuli sxvadasxva saxis zianisa da safrTxisgan.   

(l) socialurma muSakma, romelic axorcielebs profesiuli 

momsaxurebis (servisebis) Sefasebas, mopovebuli informacia unda 

gamoiyenos mxolod profesiuli miznebiT da unda gaacxados igi 

mxolod im individebTan, romlebsac profesiuli kavSiri aqvT aRniSnul 

informaciasTan.   

(m) kvlevis/Sefasebis ganmaxorcielebelma socialurma muSakma unda 

uzrunvelyos monawileTa konfidencialoba, iseve, rogorc maTgan 

mopovebuli informaciis konfidencialoba. socialuri muSaki 

valdebulia kvlevis monawileebs Seatyobinos im SezRudvebis Sesaxeb,    
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rac maT konfidencialobasTan dakavSirebiT arsebobs. man aseve unda 

Seatyobinos monawileebs, Tu ra zomebi iqneba miRebuli maTi 

konfidencialobis dasacavad da rodis moxdeba kvlevis Canawerebis 

likvidacia.  

(n) kvlevis/Sefasebis angariSis momzadebisas socialuri muSaki 

valdebulia ar gamoaaSkaraos monawileTa konfidencialuri informacia 

im SemTxvevaSi, Tu mas ar aqvs mopovebuli Tanxmoba monawilisgan 

informaciis sajaroobaze.   

(o) socialuri muSaki valdebulia zustad gadmosces 

kvlevis/Sefasebis Sedegebi. socialurma muSakma ar unda gaayalbos 

kvlevis/Sefasebis Sedegebi. 

(p) Sefasebis/kvlevis ganmaxorcielebeli socialuri muSaki 

sifrTxiliT unda moekidos iseT SemTxvevebs, rodesac arsebobs kvlevis 

monawileebTan interesTa konfliqtis an ormagi urTierTobis safrTxe. 

socialuri muSaki valdebulia kvlevis monawileebs Seatyobinos 

SesaZlo an arsebuli interesTa konfliqtis Sesaxeb da ecados aseTi 

sakiTxebis gadaWras ise, rom monawileTa interesebi iyos maqsimalurad 

daculi.    

(J) socialurma muSakma unda gaiRrmavos codna kvlevis praqtikis 

eTikasTan dakavSirebiT da unda gauziaros igi studentebsa da kolegebs.  
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6. socialuri muSakis eTikuri pasuximgebloba farTo 

sazogadoebis mimarT 

 

6.01 socialuri keTildReoba 

socialuri muSaki xels unda uwyobdes sazogadoebis saerTo 

keTildReobis amaRlebas, rogorc adgilobriv, aseve globalur doneze. 

igi unda iRwvodes individebisa da individTa jgufebis, Temebisa da 

zogadi socialuri pirobebis gasaumjobeseblad. socialurma muSakma 

xeli unda Seuwyos iseTi socialuri garemos Seqmnas, romelSic 

daculia adamianis ZiriTadi uflebebi. misi movaleobaa sazogadoebis 

socialuri, ekonomikuri da politikuri pirobebis gaumjobeseba, im 

kulturuli Rirebulebebisa da institutebis win wamoweva, romlebic 

xels uwyoben socialuri samarTlianobis damkvidrebas.   

 

6.02 mosaxleobis monawileoba 

socialuri muSaki xels unda uwyobdes mosaxleobis informirebul 

monawileobas socialuri politikisa da institutebis formirebaSi. 

  

6.03 mosaxleobaSi Seqmnili krizisuli mdgomareoba  

socialurma muSakma maqsimalurad unda uzrunvelyos saTanado 

profesiuli momsaxureba krizisul mdgomarebaSi myofi 

mosaxleobisaTvis.…  

 

6.04 socialuri da politikuri qmedeba 

(a) socialuri muSaki unda Caebas socialur da politikur 

qmedebaSi im mizniT, rom yovelma moqalaqem miiRos Tanabari ufleba 

sxvadasxva resursze, dasaqmebasa Tu momsaxurebaze. socialuma muSakma 
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unda gaacnobieros politikis zemoqmedeba mis samuSao praqtikaze da 

unda ecados politikasa da kanonmdeblobaSi cvlilebebis stimulirebas 

socialuri pirobebisa da socialuri samarTlianobis gasaZliereblad.   

(b) socialuri muSaki unda cdilobdes sazogadoebis wevrTa 

SesaZleblobebisa da arCevanis uflebis gaZlierebas, gansakuTrebiT ki 

im individTaTvis, romlebic miekuTvnebian sazogadoebis socialurad 

daucvel fenebs. 

(g) socialurma muSakema unda ibrZolos iseTi Rirebulebebis 

dasamyareblad, romlebic aamaRlebs pativiscemas sazogadoebis eTnikuri 

da socialuri mravalferovnebis mimarT. sakuTar saqmianobaSi 

socialurma muSakma unda  uzrunvelyos kulturuli mravalferovnebis 

Sesaxeb codnis gamdidreba da xeli unda Seuwyos iseT programebs, 

romlebic mxars uWers eTnikuri da kulturuli mravalferovnebis 

Sesaxeb sazogadoebis informirebas. socialurma muSakma unda daicvas 

adamianTa Tanasworoba da socialuri samarTlianoba.   

(d) socialuri muSaki unda ebrZolos eqspluataciasa da 

diskriminacias sazogadoebis nebismieri warmomadgenlis, individTa 

jgufis Tu garkveuli fenis mimarT rasis, eTnikurobis, erovnuli 

warmoSobis, sqesis, seqsualuri orientaciis, asakis, ojaxuri 

mdgomareobis, politikuri mrwamsis, religiis, rwmenis an 

gonebrivi/fizikuri SesaZleblobebis niSnidan gamomdinare.  
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რაპი და ვეიჯერსი ამონარიდი AIMჟF-ის (ახალგაზრდულ და საოჯახო საქმეებზე 

სპეციალიზებულ მოსამართლეთა საერთაშორისო ასოციაციის) ქრონიკაში 

გამოქვეყნებული სტატიიდან 

 

არასრულწლოვანთა სასამართლო პროცესში ბრალდებულთა მონაწილეობის 

პედაგოგიური პერსპექტივა 

სტეფანი რაპი & აიდო ვეიჯერსი 

 

შესავალი 

დღეს ბევრი თანხმდება, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი ისე 

უნდა შეიცვალოს, რომ ისინი ახალგაზრდა ბრალდებულთა ასაკსა და სიმწიფის დონეს 

შეესაბამებოდეს. იდეა ეფუძნება ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებულ ადამიანის 

უფლებათა საერთაშორისო სამართალსა და სტანდარტებს, კონკრეტულად კი პეკინის 

წესების 14.2 წესსა და გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციას. ურსულა კილკელის 

ბოლოდროინდელმა კვლევამ, რომელიც 25 ქვეყანას და არასრულწლოვანთა 

სასამართლო პროცესებში ჩართულ 3700 ბავშვსა თუ ახალგაზრდას მოიცავდა, 

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ ბავშვებისთვის ადაპტირებული 

მართლმსაჯულების სახელმძღვანელო პრინციპების (2010) შექმნა განაპირობა.  

 

არასრულწლოვანთა სასამართლო პროცესში ბავშვთა ეფექტური მონაწილეობა, 

პირველ რიგში, სასამართლო პრაქტიკაზეა დამოკიდებული. მაგალითად, როცა 

სასამართლო სხდომები ტარდება არაორგანიზებულად და პროცესის დაწყება 

ჭიანურდება ისეთი მიზეზების გამო, როგორებიცაა სასამართლოს თანამშრომლის 

გამოუცხადებლობა, საქაღალდეებისა თუ დოკუმენტების დაკარგვა ან უსისტემოდ 

შენახვა, არასწორად გამოცხადებული საქმეები და ა.შ. ეს იწვევს არასრულწლოვანი 

ბრალდებულების მხრიდან ნაკლებ ჩართულობას (Greene Sprott, Madon & Jung, 2010). 

უფრო მეტიც, სასამართლოს თანამშრომლების არაპროფესიონალური ქცევა 
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ნეგატიური ატმოსფეროს ქმნის სასამართლოში. მაგალითად, როცა ისინი აკეთებენ 

დამამცირებელ კომენტარებს არასრულწლოვანი ბრალდებულის ჩაცმულობასთან 

დაკავშირებით, თვალებს გადაატრიალებენ და ხვნეშიან, როდესაც ბრალდებული 

რაღაცის ახსნას ცდილობს, ბრაზდებიან ბრალდებულსა და მის მშობელზე თუ ისინი 

დამატებით ინფორმაციას ითხოვენ, აკრიტიკებენ გამოუცდელ ადვოკატს და 

არცხვენენ სასამართლოში არასწორად მოქცევის გამო. როგორც აღმოჩნდა, ასეთი 

ატმოსფერო არასრულწლოვან ბრალდებულებს ნეგატიურად განაწყობს ზოგადად 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ (Greene et al., 2010). 

დაძაბულმა გარემომ ადვლად შეიძლება დააფრთხოს ახალგაზრდა ადამიანი თუ 

ბავშვი და ხელი შეუშალოს საქმესთან დაკავშირებით საკუთარი თვალსაზრისის 

გამოხატვაში (Archard & Skivenes, 2009). კვლევამ უჩვენა, რომ ბრალდებულთა 

ჩახედულობა მართლმსაჯულების პროცედურებში საგრძნობლად უმჯობესდება, 

როდესაც ისინი გრძნობენ, რომ საქმის განხილვისას მათ ყურს უგდებენ და 

სერიოზულად აღიქვამენ. ამბის საკუთარი ვერსიის გადმოცემის შესაძლებლობა, 

პროცესში აქტიური მონაწილეობა და შეგრძნება, რომ სერიოზულად გეკიდებიან 

პროცედურული მართლმსაჯულების ფუნდამენტური ასპექტებია. ამ გამოცდილებამ 

ხელი უნდა შეუწყოს სასამართლოს სამართლიანობის აღქმას და მოსამართლის 

გადაწყვეტილების სისწორეში დარწმუნებას (Tyler, 1990). 

 

არასრულწლოვანთა სასამართლო პროცესების ხელახლა გადასახედად და ამ სფეროში 

პროფესიონალური დამოკიდებულებების ჩამოსაყალიბებლად შეიძლება სასარგებლო 

იყოს სხვა დისციპლინაში დაგროვებული რელევანტური ცოდნის გათვალისწინება. 

ასეთი სფეროებია, მაგალითად, ქცევასთან დაკავშირებული მეცნიერებები, 

განსაკუთრებით კი პედაგოგიკა და განვითარების ფსიქოლოგია. არასრულწლოვნების 

მიერ საკუთარი თავის დაცვის უნარი მჭიდრო კავშირშია განვითარების იმ ეტაპთან, 

რომელშიც ისინი იმჟამად იმყოფებიან: მათი ახლად ჩამოყალიბებული კოგნიტიური 

და ემოციური უნარები გავლენას ახდენს მათ მიერ პროცედურების გაცნობიერებაზე, 
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ადვოკატისთვის გაწეულ დახმარებასა და მოწიფულად განსჯაზე (Kilkelly, 2008; Scott  

& Steinberg, 2008; Cashmore & Parkinson, 2007; Piacentini & Walters, 2006). უკანასკნელ 

პერიოდში ძალიან ბევრი კვლევა გამოქვეყნდა არა მხოლოდ ზოგადად მოზარდების 

კოგნიტიური თუ ემოციურ განვითარების უნარის, არამედ კონკრეტულად 

სასამართლო პროცედურებში მოზარდების მონაწილეობის უნარის შეახებაც. ამ 

ტენდენციას მხარს უბამს ისეთი მნიშვნელოვანი გამოცემები, როგორებიცაა Yოუტჰ ონ 

თრიალ (Grisso & Schwartz, 2000) da Rethinking Juvenile Justice (Scott & Steinberg, 2008). 

ეს სტატია მოკლედ მიმოიხილავს ქცევითი მეცნიერებების უკანასკნელ კვლევებს. 

[...] 

 

არასრულწლოვანი ბრალდებულის სასამართლოს წინაშე წარდგომის უნარი 

ბავშვის უფლებათა კონვენცია სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

მინიმალური ასაკის დადგენას მოითხოვს, რაც გულისხმობს, რომ ამ ასაკის 

მიღწევამდე ბავშვები არ მიიჩნევიან მზად არასრულწლოვანთა სასამართლო პროცესში 

მონაწილეობისა და ამ პროცედურებში გასარკვევად (მე-40 მუხლი (3) (ა) ბავშვის 

უფლებათა კონვენცია). მეტიც, ბავშვის უფლებათა კომიტეტი აცხადებს, რომ თუკი 

შეიძლება სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულისთვის არასრულწლოვნის  

გასამართლება, მას სისხლის სამართლის პროცესში მონაწილეობაც უნდა შეეძლოს. 

თუკი ახალგაზრდა ადამიანი ვერ მონაწილეობს პროცესში და არ ესმის მისი არსი, ის 

სისხლის სამართლებრივი წესით არ უნდა გასამართლდეს (CRC/C/GC/25 April 2007, 46-

ე აბზაცი). ერთი მხრივ, ბრალდებულის პროცესში ჩართვას ბავშვის უფლებათა 

კონვენციის სამართლიანი სასამართლოს მოთხოვნებთან დაკავშირებული მე-40 

მუხლი უზრუნველყოფს, მეორე მხრივ, ეს მოთხოვნა განმტკიცებულია კონვენციის მე-

12 მუხლით, სადაც ნათქვამია, რომ ყველა ბავშვს აქვს უფლება, მოუსმინონ. 

სამართლიანი სასამართლოს უფლება სისხლის სამართლის წესით მხოლოდ მათს 

გასამართლებას გულისხმობს, ვისაც შესწევს სასამართლოს წინაშე წარდგომის უნარი 

(იხ. ასევე Kilkelly, 2008b). შეიძლება ვინმემ დაასკვნას, რომ არსებობს საყოველთაო 
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კონსენსუსი იმის თაობაზე, რომ დამნაშავეს უნდა შესწევდეს სასამართლოს წინაშე 

განაჩენის მოსასმენად წარდგომის უნარი. მაგრამ რა შეიძლება ითქვას ქცევითი 

მეცნიერებების გადასახედიდან, როცა საქმე მოზარდების სასამართლო პროცესში 

მონაწილეობას ეხება? 

 

სასამართლოს წინაშე წარდგომის კომპეტენციის სამართლებრივი კონცეფცია 

გულისხმობს, რომ 1) ბრალდებულს შესწევს საკმარისი უნარი, გაიგოს სისხლის 

სამართლის საქმის წარმოება და გაიაზროს მისი მნიშვნელობა; 2) მას შეუძლია, 

დახმარება გაუწიოს ადვოკატს დაცვაში; და 3) შეუძლია გაიგოს, რას ეუბნება 

მოსამართლე და ადეკვატურად იკონტაქტოს მოსამართლესთან/მოსამართლეებთან. 

ეს გულისხმობს სამივე წინაპირობის აუცილებლად არსებობას, რომ პირი 

სასამართლოს წინაშე წარსადგომად ქმედუნარიანი იყოს. პირველი უნარი – 

ადვოკატისთვის ასისტირების კომპეტენცია – ნიშნავს, რომ ბრალდებულს ესმის 

წარდგენილი ბრალის არსი, აცნობიერებს, რომ თავადაა ბრალდებული სისხლის 

სამართლის საქმეში და საქმესთან დაკავშირებულ ყველა რელევანტურ ინფორმაციას 

აწვდის ადვოკატს. მეორე უნარი – გადაწყვეტილების მიღების კომპეტენცია – 

გულისხმობს, რომ ბრალდებულისთვის გასაგებია ის ინფორმაცია, რაც მას მიეწოდა 

გადაწყვეტილების მისაღებად; აცნობიერებს თავის მდგომარეობას, რომ, როგორც 

ბრალდებულს, მოუწევს გარკვეული სამართლებრივი გადაწყვეტილებების მიღება; 

შეუძლია ალტერნატიული არჩევანის შეთავაზება და ალტერნატივებს შორის ერთ-

ერთის შერჩევა. ბრალდებულს უნდა შეეძლოს კოგნიტიურ და მსჯელობით 

პროცესებში ჩართვა, რათა მივიდეს ამ გადაწყვეტილებების მიღებამდე (Bonnie & 

Grisso, 2000).  მესამე უნარი – მოსამართლე/მოსამართლეებთან კომუნიკაციის 

კომპეტენცია -  აუცილებელია მხოლოდ ინკვიზიციურ სისტემაში. ეს ნიშნავს, რომ 

ბრალდებული იგებს მოსამართლის, ბრალდებისა და დაცვის მხარეების მიერ დასმულ 

კითხვებს და პასუხობს ადეკვატურად. ეს თავის მხრივ გულისხმობს, რომ 

ბრალდებულს უნდა ესმოდეს, რა მოლოდინები შეიძლება ჰქონდეს მოსამართლეს და 
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რა ტიპის ქცევაა მისაღები და საჭირო სასამართლოს დარბაზში (მაგალითად, 

ზრდილობა, ყურადღებით ყოფნა, თანაგრძნობის გამოვლენა და ა.შ.). 

  

არასრულწლოვანი ბრალდებულების გაცნობიერების უნარი 

 

განვითარების ფსიქოლოგიის კვლევა ცხადყოფს, რომ ზოგადად 12-13 წლის ბავშვები 

ვერ აღიქვამენ თავს მოქალაქეებად, რომელთაც საკუთარ ქცევაზე სახელმწიფომ 

შესაძლოა პასუხი აგებინოს (Grisso, 2000). უმეტესწილად, ეს იმის ბრალია, რომ მათ არ 

შესწევთ აბსტრაქტულად აზროვნების უნარი და საკუთარი თავს კვლავ აღიქვამენ 

ბავშვებად, რომლებიც პასუხს მხოლოდ უახლოესი გარემოცვის – მშობლების, ბებია-

ბაბუის, მასწავლებლებისა და, ზოგჯერ, მეზობლების წინაშე აგებენ. ჩვეულებრივ, მათ 

არ შეუძლიათ აბსტრაქტულად განსჯა და, შესაბამისად, მათი მხრიდან ისეთი ცნებების 

გააზრება, როგორიცაა კანონი, სახელმწიფო და მოქალაქეობა ჩამოუყალიბებელია. 

გარდა ამისა, მათ არ აქვთ კანონთან და ხელისუფლებასთან ურთიერთობის 

გამოცდილება. ბავშვები ვერ აცნობიერებენ კანონის და სამართლებრივი 

პროცედურების, როგორც სოციალური წესრიგის მექანიზმების, ლეგიტიმურობას. 

შესაბამისად, ვერ აღიქვამენ და ვერ წარმოიდგენენ საკუთარ თავს ამ სოციალური 

სისტემის შემადგენელ ნაწილად (Buss, 2000). 

 

ბოლო 20 წლის განმავლობაში რამდენიმე კვლევა ჩატარდა იმასთან დაკავშირებით, 

თუ რამდენად აცნობიერებენ მოზარდები სამართალწარმოების არსს. ამ კვლევების 

საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ 14 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნებში 

უფრო ნაკლებად იცნობენ სასამართლოსთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, ვიდრე 

ცოტა მოზრდილები (Grisso, 2000).  შედარებით ახალი კვლევები გვიჩვენებს, რომ 13 

წლის მოზარდებს უფრო ნაკლებად აქვთ სისხლის სამართლის საქმის წარმოების 

გაცნობიერების უნარი, ვიდრე შედარებით უფროს მოზარდებსა და ახალგაზრდა 

ზრდასრულებს (Weijers & Grisso, 2009; SeadareT Driver & Brank, 2009; Cooper, 1997).    
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როგორც წესი, დაახლოებით 14 წლის ასაკში შეუძლიათ მოზარდებს გააცნობიერონ, 

რას ნიშნავს მოსამართლის წინაშე წარდგომა.  

 

თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ყოველი ბავშვის სიმწიფე განსხვავებულია. 

ზოგიერთი ბავშვი უსწრებს ან ჩამორჩება თანატოლებს განვითარებაში _ ფიზიკური, 

კოგნიტიური, ემოციური თუ მორალური თვალსაზრისით. 14-დან 18 წლამდე ასაკის 

მოზარდების განვითარების ტემპი თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში 

განსხვავებულია და, შესაბამისად, ასაკი ძალიან არაზუსტი ინდიკატორია იმისა, აქვს 

თუ არა ახალგაზრდას  სასამართლო პროცესში ეფექტიანი მონაწილეობის უნარები. 

სასამართლოსთან დაკავშირებული ცოდნა და გაცნობიერების ხარისხი 

არასრულწლოვნებში ასაკის ზრდასთან ერთად მატულობს, თუმცა უამრავი 

ფაქტობრივი მტკიცებულება არსებობს იმისა, რომ შესაძლოა, ინტელექტს უფრო მეტი 

გავლენა ჰქონდეს გაცნობიერების ხარისხზე, ვიდრე ასაკს. 14-დან 16 წლამდე 

ახალგაზრდებს, რომლებიც სასამართლოს წინაშე უნდა წარდგნენ, ხშირად ნათლად 

ვერც კი წარმოუდგენიათ, რას უნდა ელოდნენ, ან რას ელიან მათგან. ეს, ნაწილობრივ, 

გამოწვეულია მოწიფულობის სხვადასხვა ხარისხითა და, ნაწილობრივ, იმ 

პრობლემების ნაირსახეობით, რასაც ისინი ხშირად აწყდებიან (Scott & Steinberg, 2008). 

მეტიც, ახალგაზრდებს, რომლებიც ინტელექტუალურ და ემოციურ სირთულეებს 

განიცდიან, ნაკლებად აქვთ გააზრებული სამართალწარმოების არსი (Grisso et al., 2003; 

Lansdown, 2005). არასრულწლოვანი სამართალდამრღვევები, განსაკუთრებით ისინი, 

ვინც გამუდმებით სჩადის დანაშაულს, უფრო მეტი ალბათობით დგანან მთელი რიგი 

პრობლემის წინაშე (Weijers & Grisso, 2009). პიროვნულ დონეზე თუ განვიხილავთ, მათ 

შორის ხშირია განვითარების შეფერხება, ინტელექტუალური დეფიციტი, ათვისების 

უუნარობა და ემოციური აშლილობები. თუმცა გარემოს დონეზეც ხშირად ვხვდებით 

პრობლემებს. ესენია _ ქუჩური ძალადობა, ოჯახური სირთულეები და სახლის გარეთ 

ცხოვრება, სკოლის მუდმივად გაცდენა და ალკოჰოლზე/ნარკოტიკზე 

დამოკიდებულება (Domburgh, Vermeiren, Bloklan & Doreleijers, 2009).  მეტიც, 

მოსამართლის წინაშე წარდგომითა და გასამართლებით გამოწვეულმა სტრესმა,  

შეიძლება კიდევ უფრო შეამციროს მათ მიერ სასამართლო პროცესის გაცნობიერების 

ხარისხი (Grisso 2000).  

 

 

არასრულწლოვან ბრალადებულთა მოსაზრებების მოსმენა 
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რამდენიმე კვლევა უჩვენებს, რომ ბავშვებისათვის მნიშვნელოვანია, როცა მათს 

მოსაზრებებს უსმენენ იმ საქმის თაობაზე, რომელიც უშუალოდ მათ ეხება, 

მიუხედავად იმისა, რომ ნაკლებად ერკვევიან კანონებსა და სამართალწარმოებაში. 

მაგალითად, საოჯახო სამართლის საქმეებში ჩართულ ბავშვებსა და მოზარდებს 

ურჩევნიათ, მოსამართლემ უშუალოდ მათგან მოისმინოს მათი აზრი - მათთვის 

მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილების მიმღები პირის მიერ მათი მოსაზრებების მოსმენა 

(Cashmore & Parkinson, 2007; aseve ixileT Kilkelly, 2010). ისინი ასევე მიანიშნებენ, რომ 

სურთ მოსამართლისგან აღიარება და თვლიან, რომ მოსამართლე უნდა იცნობდეს იმ 

ადამიანებს, ვის შესახებაც გადაწყვეტილებას იღებს. ბავშვებისთვის მნიშვნელოვანია 

მოსამართლესთან პირდაპირი კონტაქტი, რადგან სურთ, დარწმუნდნენ, რომ მათი 

თვალსაზრისი არ იქნება არასწორად ინტერპრეტირებული. მეტიც, ისინი მიიჩნევენ, 

რომ, მოსამართლე უკეთეს გადაწყვეტილებას მიიღებს, თუკი მათი ცხოვრების შესახებ 

კარგი და სრული წარმოდგენა ექნება, ამას კი ბავშვის უშუალოდ მოსმენა სჭირდება 

(Saywitz, pervasive  Camparo & Romanoff, 2010).  

 

გარდა იმისა, რომ ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სასამართლო 

პროცესზე ყურს უგდებენ, მეცნიერებიც თვლიან, რომ მათი თვალსაზრისის მოსმენა 

ძალიან სასარგებლოა. ამას შეილება რამდენიმე პოზიტიური ეფექტი ჰქონდეს. პირველ 

რიგში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში აქტიურმა მონაწილეობამ შეიძლება 

ხელი შეუწყოს ბავშვს საბოლოო გადაწყვეტილების გააზრებასა და მიღებაში. 

მოსამართლის გადაწყვეტილებას ბავშვები უკეთ იღებენ/იზიარებენ, როდესაც მათ 

უხსნიან და, შესაბამისად, ისინი უკეთ იაზრებენ ამ გადაწყვეტილების მიღების 

მიზეზებს (Fagan & Tayler, 2005;  Cashmore & Parkinson, 2007).  მეტიც, პროცესში 

მონაწილეობამ ბავშვებს შეძილება, ადაპტირებისა და თავდაცვის გარკვეული 

სტრატეგია გამოამუშავებინოს (Saywitz et al., 2010).  მონაწილეობას უსათუოდ უნდა 

ჰქონდეს პოზიტიური გავლენა ბავშვებზე, რადგან ამან შეიძლება მათში საკუთარ 

ქმედებებზე პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბების სტიმულირება მოახდინოს 
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(Archard & Skivens, 2009; Lansdown, 2005).. ბავშვის უფლებათა კომიტეტის 

თვალსაზრისით, ბავშვების მხოლოდ მოსმენა საკმარისი არ არის. საჭიროა მათთან 

აქტიური დიალოგი. და კიდევ, მოსამართლემ სერიოზულად უნდა აღიქვას და 

გაითვალისწინოს მათი მოსაზრებები (CRC/C/GC/12, 20 July 2009,  26-ე, 43-ე აბზაცები). 

 

არასრულწლოვანმა ბრალდებულებმა უნდა შეძლონ თავიანთი სამართლებრივი 

უფლებების სრულად რეალიზება. მათი უფლებაა, ჰქონდეთ სამართლიანი 

სასამართლო და მათთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტისას საკუთარი 

მოსაზრებების დაფიქსირების საშუალება. ეს გულისხმობს, რომ სხვა უფლებებთან 

ერთად არასრულწლოვან ბრალდებულებს აქვთ იურიდიული დახმარების მიღებისა 

და ადეკვატურ ინფორმაციაზე წვდომის უფლება. ამ ცნებებს უფრო დაწვრილებით 

ქვემო განვმარტავთ, როდესაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში 

იურიდიული დახმარებისა და მშობელთა როლის შესახებ ვისაუბრებთ.  

[...]  

 

დასკვნა 

როგორც წესი, მოზარდები სასამართლო პროცესს ძალიან შეზღუდულად 

აცნობიერებენ. დაახლოებით 14 წლის ასაკიდან ისინი უკეთ ხვდებიან, რას ნიშნავს, 

გასამართლება და რა შედეგები მოჰყვება პროცესს. ეს, ნიშნავს (1) რომ 14 წელზე პატარა 

ბავშვებს არ შეუძლიათ ეფექტურად ჩაერთონ არასრულწლოვანთა სასამართლო 

პროცესში; (2) 14-დან 18 წლამდე მოზარდებს შეუძლიათ არასრულწლოვანთა 

სასამართლო პრცესში მონაწილეობა, თუმცა ეფექტური მონაწილეობისთვის 

სათანადო დახმარება ესაჭიროებათ. ადვოკატებსა და მშობლებს შეუძლიათ 

აღმოუჩინონ ეს დახმარება. დადასტურებულია, რომ მათ განსხვავებული როლი და 

ინტერესები აქვთ არასრულწლოვანი ბრალდებულის სისხლის სამართლის საქმის 

განხილვაში. თუმცა ადვოკატსა და მშობლებს როლების ურთიერთშევსებაც 

შეუძლიათ – სასამართლო პროცესის მსვლელობისას ახალგაზრდისთვის 
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ინფორმაციის მიწოდებით და პროცესის მიმდინარეობისას თუ სასჯელის 

აღსრულების პერიოდში ემოციური თანადგომით.  
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მაია ცირამუა -  სასწავლო მოდული მართლმაჯულების სისტემაში მოხვედრილ 

მოზარდებთან მომუშავე პროფესიონალებისთვის ამონარიდი (განვითარება და 

განვითარების დარღვევები). 2011 წელი  

 

ნაწყვეტი 

 

1. რა არის განვითარება?  

 

ადამიანი მთელი თავისი სიცოცხლის მანძილზე უამრავ ცვლილებას განიცდის. ჩვენი 

ცხოვრება ცვლილებების ერთი დიდი ნაკრებია და ალბათ სწორედ ამითაა იგი 

საინტერესო. განვითარება ცვლილებებს ნიშნავს, მაგრამ ცვლილებები ხომ 

სხვადასხვაგვარია?! თუ ადამიანურ ცხოვრებას, არც თუ ისე უხეშად, სფეროებად 

დავყოფთ, სამი სფეროს გამოყოფას შევძლებთ: ფიზიკურის, ფსიქიკურისა და 

სოციალურის. სამივე მათგანი ურთიერგადაჯაჭვულია და ერთმანეთზე დიდ 

გავლენას ახდენს.  

 

გარემოს მართლაც დიდი როლი აკისრია ადამიანის განვითარებაში. მისი 

მნიშვნელობა თუნდაც მხოლოდ იქიდან ჩანს, რომ აღზრდა, რომლის გარეშეც 

ახალშობილი თავს ვერ გაიტანდა, სრულიად სოციალური ფენომენია. და მართლაც _ 

ადამიანის განვითარება სოციალურ გარემოში მიმდინარეობს; ეს გარემო ჯერ ვიწრო _ 

ოჯახური წრით იწყება და შემდეგ უფრო ფართო სოციალური სისტემების _ 

მეგობრების, სკოლის, სამსახურის, ქალაქის, ქვეყნის, საზოგადოების და ა.შ. _ სახით 

მოქმედებს ადამიანზე. თუმცა, აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ განვითარების 

ფსიქოლოგიაში არსებული პოპულარული პოლემიკა საკმაოდ დიდ ხანს სკეპტიკურად 

უყურებდა აღზრდის (გარემოს) როლს, მეტიც _ ეს საკითხი დილემადაც კი იქცა:  

მეცნიერთა ერთი რადიკალური ჯგუფი (მაგალითად, მე-18 საუკუნის ფრანგი 

ფილოსოფოსი, ჟან-ჟაკ რუსო) ამბობდა, რომ განვითარება არც მეტი, არც ნაკლები 
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მემკვიდრეობის, ბუნების შედეგია ანუ ადამიანის განვითარებაზე მხოლოდ 

მემკვიდრეობა ახდენს გავლენას; მეორე ჯგუფი (მაგალითად, მე-17 საუკუნის 

ბრიტანელი ფილოსოფოსი, ჯონ ლოკი) კი მიიჩნევდა რომ ადამიანის განვითარება 

მთლიანად გარემოზე, აღზრდასა და სწავლაზეა დამოკიდებული და მემკიდრეობა 

მასზე გავლენას არ ახდენს. მოკლედ, პოლემიკამ დაახლოებით ასეთი სახე მიიღო: 

თანდაყოლილი შეძენილის წინააღმდეგ, სხვა სიტყვებით, მემკვიდრეობისა და 

აღზრდის დაპირისპირება.    

 

ასე იყო თუ ისე, დღეს, მეცნიერები პრაქტიკულად თანხმდებიან, რომ ადამიანის 

განვითარებაზე მემკვიდრეობასა და გარემოს, პრაქტიკულად, თანაბარი წილი 

მიუძღვის. მემკვიდრეობა უზრუნველყოფს პოტენციალს, ხოლო გამოცდილება ამ 

პოტენციალის განხორციელების მიმართულებას განსაზღვრავს. აქედან გამომდინარე 

კი არასწორია საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპები იმასათან 

დაკავშირებით, რომ `ადამიანის გამოსწორება შეუძლებელია!~, რაც ხშირად 

განმტკიცებულია ხალხური ზეპირსიტყვიერების ნიმუშებითა და ანდაზებით, 

მაგალითად, `არ გათეთრდების ყორანი, რაც უნდა ხეხო ქვიშითა~, `კვიცი გვარზე 

ხტისო~ და ა. შ. რაც ხშირ შემთხვევაში სხვადაქსხვა სოციალური ჯგუფებისადმი 

დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებაში ვლინდება, მათ შორის იმ ადამიანებზეც, 

რომლებსაც კანონთან კონფლიქტი აქვთ, მათ მთელი ცხოვრება უწევთ “დამნაშავის” 

იმიჯით ცხოვრება, რაც თუ კარგად დავფიქრდებით, ხშირ შემთხვევაში, დანაშაულის 

რეციდივის მიზეზი ხდება.  

 

მაშასადამე, განვითარების ფსიქოლოგიას რომ დავუბრუნდეთ. განვითარების 

ფსიქოლოგია ადამიანის სიცოცხლის მანძილზე მიმდინარე ფიზიკურ და ფსიქიკურ 

ცვლილებებს შეისწავლის.      
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 რას ნიშნავს ფიზიკური ცვლილებები? ეს იგივე ადამიანის ბიოლოგიური ზრდაა: 

სხეულის სიდიდის, ფორმების, ტვინის სტრუქტურების ცვლა, შეგრძნებებისა და 

მოტორული (მოძარაობითი) უნარების განვითარება.  

 

რას ნიშნავს ფსიქიკურ ცვლილებები? აქ იგულისხმება ადამიანის ა) კოგნიტური 

(შემეცნებითი) განვითარება ანუ გონებრივი უნარების _ აღქმის, მეხსიერების, 

აზროვნების, მეტყველების, წარმოსახვის _ განვითარება და ბ) ფსიქო-სოციალური 

განვითარება _ პიროვნების თვისებების, სოციალური უნარების, ქცევის სტილისა და 

ემოციური რეაგირების უნარის განვითარება. 

 

გარდა ამისა, ფსიქოლოგები მსჯელობენ, თუ როგორ შეიძლება ადამიანის 

განვითარების დაყოფა ასაკობრივ პერიოდებად, რა კრიტერიუმებით უნდა 

ვიხელმძღვანელოთ ამ დაყოფის დროს და შესაბამისად, მეტ-ნაკლებად განსხვავებულ 

ასაკობრივ პერიოდიზაციებს გვთავაზობენ, თუმცა მაინც შესაძლებელია გარკვეული 

შეჯერებული ვერსიის მიღება: 

 

1. ჩვილობა _ 0_2 წელი 

2. ადრეული ბავშვობა _ 2_6 წელი   

3. საშუალო ბავშვობა _ 6_12 წელი 

4. მოზარდობა _ 12_18 წელი 

 

გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენს სახელმწიფოში ბავშვი/მოზარდი კანონის წინაშე 

პასუხისმგებელი 14 წლის ასაკიდან ხდება, ჩვენს სამიზნე ჯგუფს უფრო მოზარდები 

შეადგენენ, ამიტომ მათი კოგნიტური, ფსიქოსოციალური განვითარების 

თავისებურებებზე უფრო დეტალურად მოგვიანებით შევჩერდებით, მანმადე კი 

წარმოგიდგენთ პიროვნების ფსიქოსოციალურ და მორალური განვითარების 

თეორიებს.  
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2.   განვითარების თეორიები 

ერიკ ერიქსონის ფსიქოსოციალური განვითარების თეორია: 

 

ერიკ ერიქსონი, ფსიქოანალიტიკოსი, (1902-1994 წ)  პიროვნების ფსიქოსოციალური 

განვითარების ფაზებს გვთავაზობს, სადაც გათვალისწინებულია ადამიანის 

ასაკობრივი, ფიზიოლოგიური და სოციალური თავისებურებები. ის განვითარების 

ცალკეულ ფაზას განიხილავს  პიროვნების ფსიქოლოგიურ და სოციალურ სფეროში 

მიმდინარე კრიზისის ფონზე, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ადამიანმა თავისი 

განვითარების ამ ეტაპზე გარკვეული უნარი უნდა შეიძინოს, რაც დამოკიდებულია ამ 

ადამიანის გარშემო არსებულ ოჯახურ და სოციალურ სიტუაციაზე. მაგალითად, 

ასაკობრივი კრიზისი ნდობა -უნდობლობის წინააღმდეგ, გულისხმობს, რომ თუ 

ადამიანი კრიზისს დაძლევს,  მოიპოვებს ნდობას გარესამყაროსადმი, ხოლო კრიზისის 

ვერდაძლევის შემთხვევაში - უნდობლობას. 

 

ერიკ ერიქსონის პიროვნების ფსიქოსოციალური განვითარების ფაზები:  

1) დაბადებიდან 1 წლამდე: ნდობა თუ უნდობლობა? _ იმის მიხედვით, თუ როგორ 

ვზრუნავთ პატარაზე ჩვილობაში, ბავშვები იგებენ, იმსახურებს თუ არა გარე სამყარო 

ნდობას. თუ მათი მოთხოვნილებები კმაყოფილდება, თუ მათ ყურადღებით, 

მზრუნველობითა და თანმიმდევრულად ვეპყრობით, მაშინ ბავშვებს სამყაროს შესახებ 

ისეთი შთაბეჭდილება უყალიბდებათ, რომ ის უსაფრთხო და ნდობის ღირსი ადგილია. 

მეორე მხრივ, თუ პატარების სამყარო წინააღმდეგობრივია, მათ ტკივილს, სტრესს 

აყენებს და მათ უსაფრთხოებას ემუქრება, მაშინ ბავშვები სწორედ ასეთ რამეებს 

მოელიან ცხოვრებისგან და თვლიან, რომ ის მოულოდნელობებითაა აღსავსე და 

ნდობას არ იმსახურებს. ერთი სიტყვით, ბავშვი გარემოს იმდენად ენდობა, 

რამდენადაც ენდობა დედას, უშუალო აღმზრდელს.  
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2) 2-დან 3 წლამდე: ავტონომია (დამოუკიდებლობა) თუ ეჭვები და სირცხვილი? _ 

სიარულის დაწყებასთან ერთად, ბავშვები საკუთარ სხეულსა და მისი მართვის 

შესაძლებლობებს აღმოაჩენენ. ისინი ჭამას, ჩაცმასა და ტუალეტის მოხმარებას 

სწავლობენ და გადაადგილების ახალ საშუალებებს ითავისებენ. როცა ბავშვი რაიმეს 

დამოუკიდებლად გაკეთებას ახერხებს, ის თვით-კონტროლისა და 

თავდაჯერებულობის გრძნობას იძენს. მაგრამ თუ ბავშვი მუდმივად 

წარუმატებლობებს აწყდება და ამის გამო მას სჯიან ან დაბდურას, ჭუჭყიანს, სულელს, 

მოკლედ, ცუდს ეძახიან, ის საკუთარ ძალებში ეჭვების შეტანას ეჩვევა და სირცხვილსაც 

განიცდის. სხვა სიტყვებით, ამ ასაკისთვის დამახასიათებელი ფორმულა შეგვიძლია 

ასე ჩამოვაყალიბოთ: ‘’მე ვარ ის, რაც შემიძლია.’’   

 

3) ინიციატივა თუ დანაშაულის განცდა? _ სკოლამდელებს საკუთარი ‘’კვლევითი’’ 

აქტივობები საკუთარი სხეულის ფარგლებს გარეთ გააქვთ. ისინი იგებენ, როგორაა 

სამყარო მოწყობილი და როგორ შეიძლება მასზე ზემოქმედების მოხდენა. სამყარო 

მათთვის, როგორც რეალური, ისე წარმოსახვითი ადამიანებისა და საგნებისგან 

შედგება. თუ მათი ‘’კვლევითი’’ აქტიურობა, ზოგადად, ეფექტურია, ისინი სწავლობენ 

ადამიანებსა და საგნებთან კონსტრუქციულ ურთიერთობას და ინიციატივის ძლიერ 

განცდასაც იძენენ. თუმცა, თუ მათ მკაცრად აკრიტიკებენ ან სჯიან, მათ თავიანთი 

ქცევების გამო დანაშაულის განცდა უმუშავდებათ.  

 

4) შრომისმოყვარეობა თუ არასრულფასოვნების განცდა? _ საშუალო ბავშვობაში 

ბავშვები უამრავ ჩვევასა და უნარს იძენენ სკოლაში, სახლში თუ თანატოლებთან 

ურთიერთობით. ერიკსონის აზრით, ‘’მე’’-განცდას მნიშვნელოვნად ამდიდრებს 

სხვადასხვა სფეროებში ბავშვის კომპეტენციების რეალური ზრდა. სულ უფრო მეტ 

მნიშვნელობას იძენს საკუთარი თავის თანატოლებთან შედარება. ამ ეტაპზე 

განსაკუთრებული ზიანი სწორედ იმ უარყოფით შეფასებას მოაქვს, რომელიც ბავშვს 

საკუთარი თავის სხვებთან შედარებისას ექმნება. 
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5) იდენტობა თუ როლთა აღრევა? _ მოზარდობაში ბავშვები მთელ რიგ განსხვავებულ 

როლებს აწყდებიან _ მოსწავლისა თუ მეგობრის, უფროსი ძმისა თუ დის, სპორტული 

სკოლის მოსწავლისა თუ მუსიკალური სკოლის და ა.შ. მოზარდობაში 

მნიშვნელოვანია, ბავშვი ამ როლებში გაერკვეს და მოახდინოს მათი ინტეგრირება ერთ 

მთლიან იდენტობად. ბიჭები და გოგონები ბაზისურ ფასეულობებს ეძიებენ, რომელიც 

ყველა ამ როლს მოიცავს. თუ ისინი ვერ მოახერხებენ იდენტობის ჰარმონიზებას ან ვერ 

გადაჭრიან კონფლიქტს ორ ურთიერთსაპირისპირო ფასეულობათა სისტემის მქონე 

მნიშვნელოვან როლს შორის, მაშინ შედეგად შეიძლება ის მივიღოთ, რასაც ერიკსონი 

იდენტობის დიფუზიას უწოდებდა. 

 

ერიკ ერიქსონი აღნიშნავდა, რომ ადამიანი  იდენტობის პრობლემას ეხება 

მოზარდობის ასაკში  და ამ დროს დაწყებული პროცესი მიყვება მას მთელი ცხოვრება. 

ზრდასრულ ასაკში, განვითარების ერთი ეტაპიდან გადასვლა მეორეზე  გულისხმობს 

იდენტობის პრობლემის გააქტიურებას.  იდენტობის მოპოვება ეს არის რთული და 

ხანგრძლივი პროცესი.  

 

იდეალურ შემთხევაში იდენტობა ადამიანმა 21-25 წლისთვის უნდა მოიპოვოს, თუმცა 

ხშირად ეს ასე არაა, და გაცილებით გვიან ხდება. იდნეტობის მოპოვება გულისხმობს: 

სქესობრივ იდენტობას, პროფესიულ მიმართულებას და სამყაროსE წარმოდგენას – 

თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს არ არის ერთხელ და სამუდამოდ დადგენელი 

დოგმები და ადამიანს ცხოვრების განმავლობაში კორექცია შეაქვს საკუთარ 

იდენტობაში. 

 

მოზარდებისთვის იდენტობის ორი წყარო არსებობს: რეფერენტული ჯგუფი (ის 

ადამიანები, რომელთა იდეალებს, შეხედულებებს, ღირებულებებს იზიარებს 

მოზარდი), მნიშვნელოვანი სხვა ადამიანი  (ადამიანი, რომლის აზრს მოზარდი ძალიან 
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აფასებს). ერიკ ერიკსონის შემდეგ იდენტობის პორბლემაზე ჯეიმს მარსია მუშაობდა, 

კვლევებზე დაყრდნობით მან აღწერა იდენტობის პორბლემის გადაჭრის 4 ვარიანტი, 

რომლების განისაზღვრება 2 ფაქტორის გათვალისწინებით: გაიარა თუ არა მოზარდმა 

საკუთარი გადაწყვეტილებების მიღების პერიოდი, რომელსაც “იდენტობის კრიზის” 

ვეძახით, და აიღო თუ არა პასუხისმგებლობა არჩეულ ღირებულებათა სისტემაზე და 

მომავალ პროფესიულ გზაზე. 

 

ჯეიმს მარსია, კვლევების შედეგად მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ არსებობს იდენტობის 

4 სტატუსი: 

 

• მიღწეული იდენტობა – ადამიანმა გამოიარა შეკითხვების დასმისა და 

თვითგამორკვევის პერიოდი, მან ისეთი ღირებულებითი და იდეური 

საფუძველი/პლატრფორმა შეიქმნა, რომელიც თავად აირჩია და მომავალი პროფესიაც 

თავად განსაზღვრა. ასეთი მოზარდი თავის თავზე როგორც მომავალ ექიმზე ფიქრობს, 

და არა როგორც სტუდენტზე, რომელიც ქიმიას, ფიზიკას და ა.შ. შეისწავლის. მათ 

მოახდინეს თავიანთი მშობლების ღირებულებების,  რელიგიური თუ პოლიტიკური  

წარმოდგენების გადაფასება და უარი თქვეს ზოგიერთ მათგანზე, რომლებიც მათ 

საკუთარ იდენტობას არ შეესაბამებოდნენ.  

 

• წინასწარგანსაზღვრული იდენტობა_ ამ სტატუსში მყოფმა ადამიანმაც აირჩია 

თავისი მომავალი პროფესია და ღირებულებითი იდეური პოზიცია, მაგრამ მათ არ 

გაუვლიათ იდენტობის კრიზისი. მათ შეკითზხვების, გააზრების გარეშე მექანიკურად 

მიიღეს მათი მშობლების შეხედულებები და ღირებულებითი სისტემები. 

 

• დიფუზური იდენტობა- ზოგიერთს ამ კატეგორიიდან აქვს გამოვლილი 

იდენტობის კრიზისი, ზოგს –არა. მაგრამ ნებისმიერ  შემთხვევაში მათ ჯერ კიდევ არ 

აქვთ საკუთარი თავის გამთლიანებული აღქმა ჩამოყალიბებული. ისინი ამბობენ, რომ 
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საინტერესო იქნებოდა იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლა, მაგრამ არაფერს აკეთებენ 

ამ მიზინს მისაღწევად, ისინი ამბობენ რომ მათ არ აინტერესებთ არც რელიგია, არც 

პოლიტიკა. ზოგიერთი მათაგნი ცინიკურია, ზოგიერთი ზედაპირული და 

გაფანტული. 

 

• მორატორიუმი _ (იდენტობის საბოლოო მიღების გადავადება) ეს სტატუსი 

გულისხმობს, რომ ადამიანი იდენტობის კრიზისის კულმინაციას გადის. ისინი ეძებენ 

შეკითხვებზე პასუხს, მაგრამ პოულობენ ჯერ  მხოლოდ შეუსაბამობებსა და 

კონფლიქტებს მათი წინაპრების, მშობლების მათთან დაკავშირებულ გეგმებსა და 

საკუთარი დაუკმაყოფილებელ ინტერესებს შორის. ასეთი ადამიანი ან მგრძნობიარეა, 

ეთიკური, გახსნილი გონებით ან თვითკმაყოფილი, გაუბედავი, მაღალი შფოთვითა ან 

დათრგუნულობის განცდით.  

 

მოზარდების რიცხვი, რომელბმაც მიაღწიეს იდენტობას, იზრდება 14 -15 წლიდან და 

დამთავრებული 20-21 წლებით, და მცირედბა იმ მოზარდების რაოდენობა, რომლებიც 

დიფუზურ სტატუსში იმყოფებიან. მორატორიუმი, როგორც იდენტობის კრიზისული 

სტატუსი თავის პიკს აღწევს 18-19 წლის ასაკში. გამოკვლევები აჩვენებს, რომ 

მიღწეული იდენტობის ზღვარი გაცილებით მაღალია პროფესიის არჩევის კუთხით, 

ვიდრე პოლიტიკური შეხედულებების გამო (ჭატერმან, 1985). 

 

ჯ.მარსიას მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ 12-18 წლამდე მოზრდებს 

ჰქონდათ დიფუზური იდენტობა. მხოლოდ 21 წლისთვის ცდისპირების უმეტესობამ 

მიაღწია მორატორიუმის ან  სტაბილური, ჩამოყალიბებული იდენტობის სტატუსს. 

 

შესაძლოა ერიქსონმა გადააჭარბა როცა გამოიყენა ტერმინი კრიზისი საკუთარი თავის 

ძიების ანუ იდენტობის მოპოვების გამოსახატად, ვინაიდან მოზარდები, რომლებიც 

იმყოფებიან  მორატორიუმის სტატუსში, სულაც არ გამოიყურებიან დათრგუნულად. 
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ჯ.მარსია და მისი კოლეგები თვლიან, რომ ის მოზარდები, რომლებიც აქტიურად 

ეძებენ იდენტობას,  გაცილებით უკეთესად გრძნობენ თავს, ვიდრე მათი თანატოლები 

დიფუზური და მოუმწიფებელი სტატუსით. მაგრამ ერიქსონი იყო აბსოლუტურად 

მართალი, როცა ხაზგასმით აღნიშნავდა იდენტობის მოპოვების უაღრესად დიდ 

მნიშვნელობას ადამიანის განვითარებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობისათვის. 

ერიკსონი ვარაუდობდა რომ ადამიანები ჩამოუყალიბებელი, დიფუზური იდენტობით 

საბოლოო ჯამში ხშირად დეპრესიულ პიროვნებებად და თავის თავში დაურწმუნებელ 

ადამიანებად ყალიბდებიან.   ხშირად ასეთი მოზარდები კომპენსაციის მიზნით 

ირჩევენ უარყოფით იდენტობას, უპირისპირდებიან გარესამყაროს, უყალიბდებათ 

დელიქვენტური ქცევა, ვინაიდან გარიყულის პოზიციას ურჩევნიათ უარყოფითი 

იდენტობა. მართლაც, მოზარდები, რომლებიც იჭედებიან დიფუზურ იდენტობაში 

ხასიათდებიან ინერტულობით, პასიურობით, მომავალთან დაკავშირებით 

უიმედობით, სხვები კი დელიქვენტურ ქცევას ამოეფარებიან თვითპატივისცემის, 

თვითშეფასების გაზრდის იმედით.  

 

რა ფაქტორები განსაზღვრავს იდენტობის ჩამოყალიბებას? 

 

კოგნიტური ფაქტორები. 

 

მოზარდები, რომლებიც დაეუფლნენ ფორმალურ ლოგიკურ ოპერაციებს და აქვთ 

ლოგიკური აზროვნების უნარი, აქვთ პერსპექტივა თავიანთი მომავალი იდენტობა 

სწორად გაიაზრონ, შესაბამისად, ნაკლებად აშინებთ იდენტობის მოსაპოვებლად 

გასავლელი გზა, ვიდრე იმ მოზრდებს, რომლებსაც ჩამოუყალიბებელი ინტელექტი 

აქვთ. 

აღზრდის სტილი. 
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ასევე მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი ფაქტორია მოზარდების ურთიერთობა 

მშობლებთან (მარკსტომ-ადამს, 1992 ჭატერმან, 1982). კვლევებმა აჩვენა რომ 

დიფუზური სტატუსის მქონე მოზარდები ხშირად არიან მშობლების მხრიდან 

უგულებელყოფილები, გაუცხოვებულები (Aრცჰერ, 1994). მეორეს მხრივ მოზარდები 

მოუმწიფარი იდენტობით, ზედმეტად მიჯაჭვულები ხდებიან თავიანთ მშობლებზე, 

ასეთმა მოზარდებმა შესაძლოა არასდროს ეჭვსქვეშ არ დააყენონ მშობლების 

ძალაუფლება და არ ჰქონდეთ დამოუკიდებელი იდენტობის მოპოვების 

მოთხოვნილება.  

 

მოსიყვარულე და დემოკრატიული აღზრდის სტილი ეხმარება ბავშვს ჰქონდეს 

თვითპატივისცემა და მოზრდობის პერიოდში ჩემოუყალიბდეს ჯანსაღი და 

ადაპტაციური იდენტობა. 

 

სასწავლო გარემო. 

 

სასწავლო გარემო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც განსაზღვრავს 

იდენტობის პროცესს. ბავშვის სასკოლო ცხოვრება მის ცხოვრებაში სოციალიზაციის 

პროცესის დაწყებას ნიშნავს. სკოლა მხოლოდ საგანმანათლებლო დაწესებულება არ 

არის, მას აღმზრდელობითი ფუნქციაც აკისრია, ამდენად ის რაც ზემოთ აღზრდის 

სტილზე წერია სამართლიანია სასწავლო გარემოს კონტექსტშიც, მზრუნველი და 

დემოკრატიული სტილის ურთიერთობები ეხმარება ბავშვებსა და მოზარდებს 

წარმატებით გაიარონ იდენტობის მოპოვების რთული გზა. სკოლის მნიშვნელობას 

კიდევ უფრო ზრდის ის გარემოება, რომ ყველა ბავშვს ოჯახში არ აქვს სათანადო, 

ჯანსაღი ატმოსფერო, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს, ბავშვის განვითარებაზე და 

სკოლას აქვს საშუალება ესეთ ბავშვებსა და მოზარდებს დაეხმარონ წარმატებით 

დაძლიონ იდენტობის მოპოვებასთან დაკავშირებული სირთულეები.  
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სოციოკულტურული ფაქტორები 

 

იდენტობის ფორმირება დიდადაა დამოკიდებული სოციალურ და კულტურულ 

კონტექსტზე. თავად იდეა, რომ მოზარდებმა თვითონ უნდა აირჩიონ თავიანთი 

იდენტობა,  არის 20-21 საუკუნის ინდუსტრიული საზოგადოების მახასიათებელი.  

თანამედროვე არაინდუსტრიული საზოგადოებების ბავშვები მექანიკურად 

ღებულობენ იმ როლებს, რომლებსაც მათგან გარემო ელოდება, ყოველგვარი საკუთარი 

თავის ძიებისა და ექსპერიმენტების გარეშე: გლეხის შვილი გახდება გლეხი, მეთევზის 

–მეთევზე, დურგლის – დურგალი და ა.შ.  

 

დასავლური კულტურები კი აძლევენ მოზარდებს საკუთარი არჩევანის გაკეთების 

საშუალებას  წააქეზებენ თავის თავს დაუსვან საკუთარ “მესთან” დაკავშირებული 

შეკითხვები. ერიქსონი მართლი იყო, როდესაც ამბობდა, რომ ინდივიდი იდენტობის 

მოპოვებით დიდ სარგებელს იღებს, მიუხედავად იმისა თუ როგორ საზოგადოებაში 

ცხოვრობს. იდენტობის პორბლემებს ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში 

ეხება, ფაქტიურად ერთი სტადიიდან მეორეზე გადასვლა ყოველთვის ხასიათდება 

კრიზისით, რომლის დროსაც ადამიანმა ისევ და ისევ შეიძლება დაუსვას თავის თავს 

კითხვა “ვინ ვარ მე? ”, ეს ეხება იმ პირვნებებსაც რომლებმაც მოზარდობის ასაკში 

ჩამოუყალიბდათ პოზიტიური იდენტობა, მაგალითად შესაძლებელია უმაღლესი 

სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ახალგაზრდამ ეჭვქვეშ დააყენოს მისი მიერ 

პროფესიასთან დაკავშირებული არჩევანი და ა.შ. 

 

3. განვითარების დარღვევები 

განვითარების დარღვევები ზოგ შემთხვევაში მოზარდის ანტისოციალური ქცევის 

წინაპირობა ხდება, მაგალითად, პრაქტიკოსები ხშირად აღნიშნავენ, რომ დასწავლის 

უნარის დარღვევის მქონე ბავშვები  `სწავლაში ჩამორჩენილის~ იმიჯს - `ამრევის~, 

`მეამბოხის~ იმიჯს ამჯობინებენ და სასწავლო პროცესს ნაკლებად ემორჩილებიან, 
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ჰიპერაქტივობისა და ყურადღების დეფიციტის მქონე ბავშვები კი არასათანადო 

ინტერვენციის (სპეციალისტის, ფსიქოლოგის ჩარევა) პირობებში საბოლოოდ იწებებენ 

საზოგადოების მხრიდან `გამოუსწორებელის~ იარლიყს, რაც მთელ მათ მომავალს 

საფრთხეს უქმნის.  ამასთან ერთად თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ მოზარდობის 

ასაკი ნორმალური განვითარების მქონე ბავშვისთვისაც კი საკმაოდ რთულად 

მიმდინარეობს (იხ. ზემოთ მოზარდობის ასაკი 12- 18 წლამდე) და სწორედ ასაკობრივი 

თავისებურებებიდან გამომდინარე იზრდება ანტისოციალური ქმედებების 

განხორციელების საფრთხე, ადვილად წარმოსადგენია, რამდენად მძიმდება 

მოზარდის ფსიქო-ემოციური მდგომარეობა, როცა მას თან ერთვის განვითარების 

რაიმე სახის დარღვევა.  აქედან გამომდინარე, საჭიროდ მივიჩნევთ შემოგთავაზოთ 

რამდენიმე ინფორმაცია ამ სფეროდან, რაც სასჯელაღსრულებით სისტემაში მომუშავე 

პროფესიონალებს შესაძლებლობას მისცემს, საჭიროების შემთხვევაში,  მოახდინონ 

დარღვევის იდენტიფიკაცია და შესაბამისი რეაგირება, ასევე  შესძლონ განვითარების 

დეფიციტის მქონე მოზარდებთან ადექვატური კომუნიკაცია.  

 

გონებრივი ჩამორჩენა 

 

გონებრივი  ჩამორჩენა ფსიქიკური განვითარების დარღვევის ფორმაა, რაც ვლინდება 

ადრეულ ასაკში და მთელი სიცოცხლის მანძილზე ახდენს გავლენას ადამიანის 

ფუნქციონირებაზე.  

გონებრივი ჩამორჩენა იწვევს შეზღუდვებს ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. 

იგი ხასიათდება: 

 

I. საშუალოზე მნიშვნელოვნად დაბალი ინტელექტი  (ინდივიდუალური 

ტესტირების დროს 70 –ზე დაბალი IQ)  

II. თანმხლები შეზღუდვებით ადაპტაციურ ჩვევებში შემდეგი ორი ან მეტი 

სფეროდან: 
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 კომუნიკაცია 

 თვითმომსახურება 

 სახლის მოვლა 

 სოციალური ჩვევები 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჩვევები 

 თვითრეგულაცია 

 აკადემიური ფუნქციონირების ჩვევები 

 ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 

 შრომითი საქმიანობა 

 დასვენება 

გამოყოფენ გონებრივი ჩამორჩენილობის სხვადასხვა ხარისხს ინტელექტის ტესტში 

მიღებული ქულების მიხედვით:  

 მსუბუქი გონებრივი ჩამორჩენილობა IQ 50/55-70 

 საშუალო გონებრივი ჩამორჩენილობა IQ 35/40-50/55 

 ძლიერი გონებრივი ჩამორჩენილობა IQ 20/25-35/40 

 მძიმე გონებრივი ჩამორჩენილობა IQ 20/25- ზე დაბალი 

 დაუზუსტებელი გონებრივი ჩამორჩენილობა: როდესაც არსებობს ვარაუდი 

გონებრივი ჩამორჩენილობის შესახებ, მაგრამ  ინტელექტის შეფასება შეუძლებელია 

სტანდარტული ტესტით. 

 

შენიშვნა: თუ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე 

სპეციალისტს (პროკურორი, მოსამართლე, ადვოკატი) უჩნდება ეჭვი ეჭვმიტანილი/ 

ბრალდებული არასრულწლოვანის  გონებრივი უნარების შესახებ, მან შესაძლოა 

მიმართოს ბავშვის ფსიქოლოგს (კონკრეტულად განვითარების სპეციალისტს) და IQ 

კოეფიციენტის განსაზღვრის შემდეგ მიიღოს  შესაბამისი გადაწყვეტილება. 

 

რით ხასიათდება გონებრივი ჩამორჩენილობა? 
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გონებრივი ჩამორჩენილობა ბავშვის ფსიქიკური განვითარების შეუქცევად დარღვევას 

გულისხმობს და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბავსვს არ სეუძლია მიიღოს განათლება და 

განვითარდეს, არამედ გულისხმობს გონებრივად ჩამორჩენილი ბავშვის განვითარების 

განსხვავებულ კანონზომიერებასა და ტემპს.  

გონებრივი ჩამორჩენილობის დასახასიათებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 

ბავშვის ფსიქიკური განვითარება მოიცავს შემდეგ სფეროებს: 

 შემეცნებითი უნარები 

 მეტყველებისა და კომუნიკაციის უნარი 

 მსხილი და ნატიფი მოტორული უნარები 

 სოციალურ-ემოციური განვითარება 

 

გონებრივი ჩამორჩენილობისთვის დამახასიათებელი თავისებურებები განვითარების 

სფეროების მიხედვით: 

 

შემეცნებითი სფერო 

 აზროვნების კონკრეტულობა, სიტუაციურობა, განზოგადების სიძნელეები: ერთ 

კონკრეტულ სიტუაციაში მიღებული ცოდნის ან ათვისებული ჩვევის სხვა სიტუაციაში 

გამოყენების სიძნელე. (მაგ. მსგავსების პოვნა თაგვსა და სპილოს შორის, ბავშვი ვერ 

პოულობს საერთოს, რადგან მისი ყურადღება ზომაში განსხვავებაზეა 

კონცენტრირებული) 

 აბსტრაქტული აზროვნების პრობლემები:  უჭირთ მიმართებების გაგება, მიზეზ-

შედეგობრივი მიმართებების წვდომა, შინაარსიდან აზრის გამოტანა და სხვა. ასევე 

აქვთ: 

  

1. დასწავლის ნელი ტემპი 
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2. ყურადღების დარღვევა – მათთვის დიდ სირთულეს წარმოადგენს ნებითი 

ყურადღების მართვა და ახალ მოქმედებაზე მისი გადანაცვლება 

3. პრობლემის გადაწყვეტის სირთულე – უჭირს პრობლემის ხასიათის გარკვევა, 

გადაჭრის გზის პოვნა, ხოლო გადაწყვეტის დასწავლის შემთხვევაში უჭირს ამ ცოდნის 

მსგავს სიტუაციაში გამოყენება. 

 მეტყველების განვითარების დარღვევები:   უჭირთ სიტყვების  სწორად 

წარმოთქმა, ახასიათებთ არტიკულაციის პრობლემები,  ლექსიკურ მარაგის სიმწირე,  

ვერ ახერხებენ სინტაქსის სწორად გამოყენებას, ამბის მოყოლას და ადექვატურად 

გადმოცემას.   

  

მოტორული სფერო 

 მსხვილი მოტორული უნარების განვითარებაში ჩამორჩენა:  გვიან სწავლობენ 

ჯდომას, დგომას, სიარულს.  

 ნატიფი მოტორული უნარების განვითარებაში პრობლემები: ხელებით, 

თითებით  ნატიფი, მოქნილი  მოძრაობების  სიძნელეები. შესაბამისად უჭირთ ხელით 

სხვადასხვა ობიექტების მანიპულირება: ფანქრის ხმარება, მაკრატლით გამოჭრა და ა.შ.  

 თანამიმდევრული და შეთანხმებული მოძრაობების განხორციელებაში 

პრობლემები. შესაბამისად, უჭირთ თვითმომსახურების ჩვევების (ჭამა, ჩაცმა, დაბანა, 

ტუალეტი) ათვისება, სჭირდებათ ხანგრძლივი ვარჯიში მათ შესაძენად.  

 

 

 

 

სოციალურ-ემოციური სფერო 

 სოციალურ ადაპტაციასთან დაკავშირებული პრობლემები: ძნელად და გვიან 

ითვისებენ სოციალურ ჩვევებს, მაგალითად როგორ მოიქცნენ ამა თუ იმ გარემოში, 

საზოგადოებაში, ტრანსპორტში და ა. შ.  
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 ემოციური მოუმწიფებლობა, პრობლემები ემოციურ რეგულაციაში: უჭირთ 

ემოციების კონტროლი და არიან იმპულსურები, ისინი ძალიან მგრძნობიარეები არიან 

გარემოს დამოკიდებულებისადმი, როდესაც ვერ გრძნობენ მხარდაჭერას და სითბოს, 

აქვთ მწვავე რეაქციაბი, მაგალითად, ბრაზის შემოტევა, განწირული ტირილი და სხვა. 

 

დასწავლის უნარის დაღვევა 

 

ტერმინით დასწავლის უნარის დარღვევა აღიწერება ინფორმაციის შენახვის, 

გადამუშავებისა და ახალი ინფორმაციის პროდუცირების სხვა დასხვა ხარისხის  

დარკოლებები.  

დასწავლის უნარის დარღვევა გულისხმობს შემდეგს: 

 

 ბავშვს დარღვევა აქვს ერთ ან რამდენიმე ბაზისურ ფსიქიკურ პროცესში, 

რომელიც საფუძვლად უდევს ზეპირი და წერითი მეტყველების გაგებას და 

გამოყენებას და ვლინდება მოსმენის, აზრის გაგებისა და გამოთქმის, წერის, კითხვის, 

არტიკულაციის, თვლის სიძნელეებში. 

 ბავშვს აქვს სირთულეები სწავლაში, კერძოდ უჭირს წერა-კითხვა და 

მათემატიკის ათვისება 

 სწავლის პრობლემის მიზეზსა არ წარმოადგენს სენსორული დეფიციტი – სმენის 

ან მხედველობის დაქვეითება, მოტორული ნაკლი, გონებრივი ჩამორჩენილობა, 

ემოციური აშლილობა, ეკონომიკური, გარემოსა და სოციალურ-კულტურული 

არახელსაყრელი პირობები. 

 უნდა გვახსოვდეს, რომ სწავლის უნარის დარღვევა არ არის ბავშვის დაბალი 

ინტელექტის ან გონებრივი ჩამორჩენის შედეგი. 

 დიდი განსხვავებაა ბავშვის სწავლის პოტენციალსა და მისი მიღწევის დაბალ 

დონეს შორის 
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 დასწავლის უნარის დარღვევა უკავშირდება ცენტრალური ნერვული სისტემის 

დისფუნქციას 

 დასწავლის უნარის დარღვევა შეიძლება არსებობდეს სხვა დარღვევებთან 

ერთად ( ემოციური აშლილობა, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის 

სინდრომი. 

 ამ დროს ბავშვის ფსიქიკური განვიტარება მოზაიკურ ხასიათს ატარებს, რაც 

ფსიქიკური ფუნქციების არათანაბარ განვიტარებას გულისხმობს, მაგალითად, 

შესაძლოა ბავსვი, რომელიმაც ვერ ისწავლა წერა-კითხვა, არაჩვეულებრივი 

მათემატიკური ან სხვა უნარებით გამოირჩეოდეს. 

 პრობლემა შესაძლოა არსებობდეს მთელი ცხოვრების მანძილზე 

 გამოიყოფა სწავლის უნარის დარღვევების სამი ძირითადი სახე, რომლებიც შეიძლება 

გამოვლინდეს როგორც დამოუკიდებელი სახით, ისე ერთმანეთთან კომბინაციაში: 

  კითხვის უნარის დარღვევა; 

  წერის უნარის დარღვევა; 

  მათემატიკური უნარის დარღვევა. 

 

კითხვის უნარის დარღვევა გულისხმობს ბავშვის მხრიდან სიტყვების ცნობისა და 

გააზრების, თავისუფლად კითხვისა და წაკითხულის გაგების სირთულეს. კითხვის 

უნარის დარღვევა ცნობილია, როგორც დისლექსია.  

 ბავშვის კითხვის დონე ბევრად უფრო დაბალია, ვიდრე ეს მის ქრონოლოგიურ 

ასაკს, ინტელექტის დონესა და ასაკის შესაფერის განათლების დონეს შეესაბამება. 

 დარღვევა ხელს უშლის ბავშვს აკადემიურ მიღწევებში და ყოველდღიური  

ცხოვრების იმ აქტივობებში, რომლებიც მოითხოვს კითხვის უნარებს. 

 კითხვის უნარის დარღვევის დიაგნოზის დასმა არ ხდება იმ შემთხვევაში, თუ 

კითხვის პრობლემები მხედველობის მწვავე აშლილობით არის გამოწვეული.  

სწავლის უნარის დარღვევებს შორის ყველაზე მეტად გავრცელებული კითხვის უნარის 

დარღვევაა. იგი, როგორც წესი, პირველ კლასში ვლინდება და ბავშვს სწავლისას 
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ექმნება ისეთი პრობლემები, როგორიცაა: ანბანის ათვისება, ასოების გარჩევა და მათი 

ერთ სიტყვად გაერთიანება. კითხვის უნარის დარღვევას  ხშირად თან ახლავს 

მეტყველებისა და კომუნიკაციის მნიშვნელოვანი პრობლემები. კითხვითი უნარის 

დარღვევა შესაძლოა მოზარდობისა და მოზრდილობის ასაკშიც შეგვხვდეს. კითხვითი 

უნარის დარღვევა ხშირად გვხვდება წერისა და მათემატიკური უნარის დარღვევებთან 

ერთად. 

 

წერის უნარის  დარღვევა 

 

წერის უნარის დარღვევის შემთხვევაში ბავშვს აქვს სირთულეები წერაში,  სიტყვების 

დამარცვლაში. წერის უნარის დარღვევა ცნობილია, როგორც დისგრაფია. 

 ბავშვის წერითი უნარის დონე ბევრად უფრო დაბალია, ვიდრე ეს მის 

ქრონოლოგიურ ასაკს, ინტელექტის დონესა და ასაკის შესაფერისი განათლების დონეს 

შეესაბამება.  

 დარღვევა ხელს უშლის ბავშვს აკადემიურ მიღწევებში და ყოველდღიური 

ცხოვრების იმ აქტივობებში, რომლებიც მოითხოვს წერილობითი ტექსტის შედგენას. 

 წერითი უნარის დარღვევის დიაგნოზის დასმა არ ხდება იმ შემთხვევაში, თუ 

პრობლემა გამოწვეულია მოტორული კოორდინაციის დარღვევის შედეგად. 

დიაგნოზი ასევე  არ ისმევა იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე გვაქვს მხოლოდ ცუდ 

კალიგრაფიასთან.  

 

წერითი უნარის დარღვევა, როგორც წესი, სხვადასხვა სახით ვლინდება: 

 წერილობითი ტექსტის შედგენის სირთულე წინადადებებში გრამატიკული ან 

პუნქტუაციური შეცდომების არსებობის გამო; 

 მართლწერის მრავალჯერადი შეცდომები; 

 აბზაცების დაცვის სირთულე. 
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წერითი უნარის დარღვევა, როგორც წესი, ვლინდება მაშინ, როდესაც ბავშვები იწყებენ 

წერის სწავლას. ეს უმთავრესად ხდება პირველ კლასში, თუმცა უფრო აშკარად იგი 

მეორე კლასში ვლინდება. ბავშვები იწყებენ  შეუსაბამო ზომისა და ფორმის ასოების 

წერას ან არასწორად წერენ სიტყვებს მითითების მიუხედავად. წერითი უნარის 

დარღვევა შესაძლოა მოზარდობისა და მოზრდილობის ასაკშიც შეგვხვდეს. წერითი 

უნარის დარღვევა ხშირად გვხვდება კომბინაციაში კითხვისა და მათემატიკური 

უნარის დარღვევებთან ერთად. 

 

მათემატიკური უნარის დარღვევა 

 

მათემატიკური უნარის დარღვევის შემთხვევაში ბავშვს აქვს ძირითადი 

მათემატიკური ოპერაციებისა (მიმატება, გამოკლება, გამრავლება, გაყოფა) და 

მათემატიკური ამოცანების გადაჭრის სირთულე. მათემატიკური უნარის დარღვევა 

ცნობილია, როგორც დისკალკულია.  

 

 ბავშვის მათემატიკური უნარების დონე ბევრად უფრო დაბალია, ვიდრე ეს მის 

ქრონოლოგიურ ასაკს, ინტელექტის დონესა და ასაკის შესაფერის განათლების დონეს 

შეესაბამება.  

 დარღვევა ხელს უშლის ბავშვს აკადემიურ მიღწევებში და ყოველდღიური 

ცხოვრების იმ აქტივობებში, რომლებიც მოითხოვს მათემატიკურ უნარებს.  

 მათემატიკური უნარის დარღვევის დიაგნოზის დასმა არ ხდება იმ შემთხვევაში, 

თუ პრობლემა გამოწვეულია მხედველობითი, სმენითი ან სხვა ნევროლოგიური 

ფუნქციის დარღვევის შედეგად. 

 

მათემატიკური უნარის დარღვევა, როგორც წესი, ვლინდება მეორე ან მესამე კლასში, 

როდესაც მათემატიკური ინსტრუქციების შესრულება სწავლების მნიშვნელოვანი 

ნაწილი ხდება. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვს მაღალი ინტელექტი აქვს, ბავშვს 
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შეუძლია ქვედა კლასებში განვითარების საფეხურების შესაფერისად ფუნქციონირება, 

მათემატიკური უნარის დარღვევა შესაძლოა არ გამოვლინდეს მე-5 ან უფრო ზედა 

კლასამდე. მათემატიკური უნარის დარღვევა ხშირად ვლინდება კითხვითი უნარის 

დარღვევასა და წერითი უნარის დარღვევასთან ერთად.  

 

მათემატიკური უნარის დარღვევების არსებობის შემთხვევაში  პრობლემები შეიძლება 

სხვადასხვა სახით გამოვლინდეს: 

 

 ციფრებისა და არითმეტიკული ნიშნების ცნობისა და წაკითხვის სირთულე;  

 მათემატიკური ტერმინების, ოპერაციების ან ცნებების გაგებისა და 

დასახელების სირთულე; 

 არითმეტიკული სიმბოლოების წერის პრობლემა; 

 სტანდარტული რიცხვითი ოპერაციების განხორციელების სირთულე; 

 ცხრილებში გარკვევის სირთულე; 

 გამოთვლის დროს სიმბოლოების სწორად ჩასმის სირთულე; 

 ობიექტების დათვლის სირთულე; 

 ციფრების გადაწერის სირთულე.  

 

ADHD – ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი 

ADHD – ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი წარმოადგენს 

ცენტრალური ნერვული სისტემის ფუნქციონირების, ანუ ნეირობიოლოგიური 

დარღვევით გამოწვეული სიმპტომების ერთობლიობას, რომელიც გულისხმობს: 

 

• ყურადღების კონცენტრაციის დეფიციტს (გონებაგაფანტულობა, 

უყურადღებობა) 

• იმპულსურობას (უნებლიე ქცევის კონტროლის სირთულეს) 
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• ჰიპერაქტივობას (მოტორული მოუსვებრობა, მოძრაობათა სიჭარბე), რასაც თან 

ერთვის  

ემოციური უმწიფარობა, აგრესიულობა, დაბალი აკადემიური მოსწრება. 

 

Aარის შემთხვევები, როცა ყურდღების პრობლემები არსებობენ დამოუკიდებლად 

იმპულსურიბისა და ჰიპერაქტივობის გარეშე. 

 

ADHD –  სინდრომში ერთიანდება ინდივიდების 2 ჯგუფი: 

1. ყურადღების დეფიციტი  ჰიპერაქტივობის გარეშე – ასეთი ბავშვები მეტწილად 

აპათიურები, ინერტულები, მეოცნებეები, ზანტები არიან. გამოირჩევიან სიმორცხვით. 

აქვთ სწავლის პრობლემები და მათი ოჯახის ისტორიაში ხშირია სწავლის პრობლემები 

თუ ემოციური აშლილობა. 

 

2. ყურადღების დეფიციტი  იმპულსურობისა და ჰიპერაქტივობის თანხლებით _ 

ამ ჯგუფში გაერთიანებული ბავშვები ხასიათდებიან იმპულსურიბით, ძლიერი 

აქტივობით, მოუსვენრობით, ხშირად აგრესიული ქცევით. სკოლის პრობლემებიდან 

წამყვანია ქცევითი პრობლემები. მათი ოჯახის ისტორიები დატვირთულია 

ანტისოციალური პრობლემებით (ნარკომანია, ალკოჰოლიზმი, დამნაშავეობა) 

 

ADHD – ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის დიაგნოსტირება 

საკმაოდ რთულია, ხშირად სომპტომები თითქმის შეუმჩნეველია ან ქრება ახალ, 

ბავშვებისათვის საინტერესო სიტუაციაში, ხშირი წახალისებისა და ინტენსიური 

მეთვალყურეობის ქვეშ, შესაბამისად შესაძლებელია კლინიკური დაკვირვების ან 

ტესტირების პროცესში ეს სიმპტომები არ ჩანდეს. Aმიტომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

აქვს მშობლებისა და პედაგოგების ინფორმაციას.  

 

 თუმცა, დაკვირვებული თვალისათვის ,  ADHD –  ის სიმპტომები თვალშისაცემია 

ადრეული ბავშვობიდან, ჩვილობის ასაკიდანვე შეუძლებელი ხდება ასეთი ბავშვის 
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ქცევის პროგნოზირება – ერთ წამში ტირის და მოუსვენრობს, მეორე წამში კი 

მშვიდადაა, ხშირად გაღიზიანებული, დაძაბულია, მომთხოვნი და მოუსვენარია, სამი 

წლის ასაკიდან რთული ხდება მისი ქცევის მართვა, ხშირად ეცვლება გუნება-განწყობა,  

უჭირს ტუალეტის  ჩვევის შემუშავება. Pპრობლემა მთელი სიმძაფრით თავს იჩენს 

სკოლაში შესვლის პირველ წლებში. ADHD – ის დადგენის ოპტიმალური პრიოდია 

სკოლამდელი ასაკი ან სკოლის პირველი წელის (7 წლამდე ასაკი). 

 

რით ხასიათდება ADHD –ის სინდრომი? 

 

ADHD –ის მქონე ბავშვებისათვის ყველაზე მეტად დამახასიათებელია უყურადღებობა, 

იოლი გადართვადობა, დეზორგანიზებულობა, იმპულსურობა, ჰიპერაქტიულობა. 

ასეთი ბავშვის ქცევა შეიძლება შემდეგნაირად აღიწეროს: 

• არ ასრულებს დაწყებულს, ერთი დაუმთავრებელი ამოცანიდან ხტება მეორეზე 

• ხშირად ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ სხვებს არ უსმენს 

• ადვილად ეფანტება ყურადღება 

• უჭირს ყურადღების კონცენტრაცია ისეთ დავალებებზე, რაც მის ინტერესს არ 

იწვევს, თუმცა შეუძლია საათობით უყუროს ტელევიზორს ან ითამაშოს კომპიუტერზე. 

• ვერ ახერხებს სამუშაოს ორგანიზებას 

• ხშირად იცვლის საქმიანობას 

• უჭირს მითითების შესრულება 

• საჭიროებს მუდმივ მეთვალყურეობას 

• ხშირად კარგავს ნივთებს 

• არ შეუძლია ლოდინი 

• ვერ ემორჩილება განრიგს 

• უჭირს ერთ ადგილზე ჯდომა 

• ხელებსა და ფეხებს გამუდმებით ამოძრავებს, ცქმუტავს სკამზე 

• ბევრს დარბის, მოუსვენრობს 
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• უჭირს საკუთარი ჯერის დალოდება 

• ყოველთვის მზადაა გასაქცევად 

• ხშირად უმიზეზოდ ტოვებს მერხს, საკლასო ოთახს 

• მოქმედებს დაუფიქრებლად 

• ერევა საუბარში, იჭრება სხვა ბავშვების თამაშში 

• ხშირად გადაჭარბებულად ბევრს ლაპარაკობს ერთვება ფიზიკურად საშიშ 

ქმედებებში და არ ფიქრობს შედეგებზე 

• ზოგ შემთხვევაში აგრესიული და შემტევია. 

 

ADHD – ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომი განსხვავებულია 

სირთულის მიხედვით. Gგანასხვავებენ შემდეგ ფორმებს: 

• სუსტი _ უმნიშვნელოდ გამოხატული სიმპტომები, არანაირი ან მხოლოდ 

მინიმალური ჩამორჩენა სასკოლო საქმიანობაში. 

• საშუალო – გამოხატულია სიმპტომები ან ფუნქციონალური ჩამორჩენა “სუსტსა” 

და “მძიმე” შემთხვევებს შორის. 

• მძიმე  _ ჩამოთვლილი სიმპტომების გარდა ვლინდება მრავალი ხვა სიმპტომიც, 

მნიშვნელოვანია ჩამორჩენა საშინაო და სასკოლო საქმიანობებსა და თანატოლებთან 

ურთიერთობაში. 

              ADHD – ის კლასიფიკაცია და კლინიკური ნიშნები 

  

ქვემოთ ჩამოთვლილიდან  ექვსი ან მეტი სიმპტომი უნდა ვლინდებოდეს ექვსი თვის 

მანძილზე იმ ხარისხით, რომ ხელს უშლიდეს ბავშვს გარემოსთან შეგუებაში. 

A  ა უყურადღებობა: 

• უჭირს ყურადღების გამახვილება დეტალებზე, შეცდომებს უშვებს საშინაო 

სამუშაოში 

• უჭირს ყურადღების შენარჩუნება დავალების შესრულების ან თამაშის დროს 

• თითქმის არ გისმენს როცა ელაპარაკები 
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• ხშირად ვერ მისდევს მითითებებს 

• უჭირს დავალების ბოლომდე მიყვანა 

• უჭირს დავალებებისა და ზოგადად მოქმედების ორგანიზება 

• არ უყვარს დავალებები, სადაც ძალისხმევაა საჭირო 

• გარეშე სტიმულები ადვილად უფანტავს ყურადღებას 

• ყოველდღიურ ცხოვრებაში გულმავიწყია 

ბ ჰიპერაქტივობა: 

• ხშირად ცქმუტავს და ვერ ისვენებს 

• ხშირად ტოვებს საკუთარ ადგილს კლასში 

• სიტუაციისათვის შეუსაბამოდ დარბის და დაძვრება ყველგან 

• სირთულეები აქვს თამაშისა და დასვენების დროს 

• სულ მოძრაობაშია, თითქოს მუდმივი ძრავა ამოქმედებს 

• ხშირად ძალიან ბევრს ლაპარაკობს 

 

იმპულსურობა: 

• პასუხს ხშირად შეკითხვის დასმამდე წამოიძახებს 

• უჭირს საკუთარი ჯერის დალოდება 

• ხშირად იჭრება სხვების აქტივობაში ან აწყვეტინებს თამაშსა და საუბარს 

გ. უყურადღებობის და ჰიპერაქტივობა –იმპულსურობის ზოგიერთი სიმპტომი 7 წლის 

ასაკამსე ვლინდება 

დ. ამ სიმპტომების უმეტესობა ორ ან მეტ სხვადასხვა გარემოში ვლინდება.  

მნიშვნელოვანი კლინიკური ცვლილებები წარმოჩინდება სოციალურ, აკადემიურ, 

შრომით აქტივობებში და სირთულეები კავშირში არაა სხვა დაავადებებთან. 

 

რა ძირითადი პრობლემები გვხვდება ADHD –ის შემთხვევაში? 

Aამ სინდრომის ძირითადი პრობლემებია ყურადღების დეფიციტი, იმპულსურობა 

ჰიპერაქტივობა. მათთან დაკავშირებული სირთულეებია: 
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• ჩამორჩენა აკადემიურ მოსწრებაში, პრობლემები თანატოლებთან 

ურთიერთობაში 

• Dდაბალი თვითშეფასება და უპატივცემლობა საკუთარი თავის მიმართ 

• Qქცევის პრობლემები 

• Nნეგატიური დამოკიდებულება მშობლებთან; 

• Nნეგატიური დამოკიდებულება მასწავლებლებთან 

• Aაგრესიუოლობა 

 

ყურადღების დეფიციტი ვლინდება: 

• თანატოლებთან შედარებით ყურადღების კონცენტრაციის უნარის 

ხანგრძლივობის სიმცირეში 

• ყურადღების შერჩევითობისა და ფოკუსირების დარღვევაში; სელექციური 

ყურადღების სიმწირეში; სტიმულებისა აღქმისა და გაგების შეზღუდვის უნარში; 

• ხელისშემშლელი სტიმულისადმი ზედმეტ მგრძნობელობაში; (ასეთ ბავშვებს 

ყურადღება ძალზე ადვილად გადააქვთ ხელისშემშლელ სტიმულებზე; მათ არ 

შეუძლიათ იმპულსური რეაქციების შეჩერება ისეთ სიტუაციებში, რომლებიც 

მოითხოვს მიზანმიმართულ მოქმედებას) 

 

იმპულსურობა ვლინდება: 

 

• დავალებაზე პასუხის გაცემისას შეჩერებისა და დაფიქრების უუნარობაში 

• საკუთარი ჯერის დალოდების უუნარობაში 

• თანმიმდევრული მოქმედების დაგეგმვისა და კონტროლის პრობლემებში 

• დაუფიქრებელ მოქმედებაში 
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ჰიპერაქტივობა ვლინდება ჭარბ მოტორულ აქტივობაში. Aაქტივობის ზრდა ნაკლებად 

შესამჩნევია თავისუფალი თამაშის დროს, მაგრამ აშკარა ხდება წესებით შეზღუდული 

თამაშების და აქტივობებისას. 

 

ჩამორჩენა აკადემიურ მოსწრებაში:  

 

პირველ-მეორე  კლასში ADHD –ის მქონე ბავშვების აკადემიური მოსწრებისა და 

მიღწევის ტესტების მაჩვენებლები არ განსხვავდება იმავე ასაკის ჩვეულებრივი 

ბავშვების მონაცემებისაგან; მე-3 კლასიდან კი მათი მაჩვენებლები გაცილებით 

დაბალია და ცვალებადი ნორმასთან შედარებით. Dდამტკიცებულია, რომ 

მცირეწლოვან ბავშვებთან შედარებით უფროსი ასაკის ADHD –ის მქონე ბავშვებს მეტი 

პრობლემები უჩნდებათ სწავლასა და ემოციურ განვითარებაში. ისინი პატარებთან 

შედარებით უფრო დეპრესიულნი და აგრესიულნი არიან, უჭირთ კომუნიკაცია. 

აღსანიშნავია, რომ აგრესიულ ADHD –ის მქონე ბავშვებს გაცილებით მეტად უჭირთ 

კითხვის სწავლა, ვიდრე უბრალოდ აგრესიულ, ან მხოლოდ ADHD –ის მქონე ბავშვებს.  

 

აგრესიულობისა და ქცევის პრობლემები _ ADHD –ის მქონე ბავშვებს ასევე უჭირთ 

სოციალური ურთიერთობების დამყარება. ისინი ხშირად არაპოპულარულები და 

გარიყულები არიან თანატოლების მიერ. მათი უმრავლესობა არ არის დარწმუნებული 

საკუთარ შესაძლებლობებში და თითქმის დაკარგული აქვთ თვითპატივისცემა. 

Aასაკის მატებასთან ერთად ეს პრობლემები მძაფრდება. ADHD –ის მიზეზით 

გამოწვეული ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა აგრესიული და ასოციალური ქცევა 

(ჩხუბი, ქურდობა, ტყუილი). Mმსგავსი ქცევები ამ სინდრომის მქონე ბავშვების 70%-ს 

ახასიათებს. 

 

რა უნდა გავითვალისწინოთ ADHD –ის მქონე ბავშვებთან ურთიერთობისას? 
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 მათ არ შეუძლიათ ყურადღების დიდი ხნით კონცეტრირება, ერთ ადგილზე 

ჯდომა, მოსმენა და საუბარი, ამიტომ დაკითხვის პროცესში საჭიროა მათთან 

კომუნიკაცია დაიყოს ცალკეულ მცირეხნიან ეტაპებად, დროის ინტერვალები უნდა 

შევარჩიოთ ინდივიდუალურად, სხვადასხვა შემთხვევაში ის შეიძლება მერყეობდეს 5 

- 15 წუთს შორის. 

 საუბრის პროცესში მოზარდი შესაძლოა ვერ ისვენებდეს, გამუდმებით 

მოძრაობდეს, იყურებოდეს აქეთ-იქით, ეს არ უნდა აღვიქვათ, როგორც პროცესისადმი 

უპატივცემლობა და დაბალი კულტურის გამოვლინება, არამედ უნდა გვესმოდეს, რომ 

ბავშვს არ შეუძლია სხვაგვარად მოქცევა, ის ვერ მართავს საკუთარ ქცევას და ემოციას 

 შეხვედრის დაგეგმვისას  სპეციალისტმა, აუცილებლად უნდა 

გაითვალისწინოს, რომ ADHD –ის მქონე ბავშვებს არ აქვთ უნარი დაელოდონ საკუთარ 

ჯერს 

 დაკითხვის პროცესში ADHD –ის მქონე ბავშვმა შესაძლოა პასუხი იმპულსურად, 

დაუფიქრებლად გაგვცეს, რაც შესაძლოა არ ასახავდეს სინამდვილეს.  

 ADHD –ის მქონე ბავშვებს ხშირად ახასიათებთ ე. წ. ემოციური ამოფრქვევები, ამ 

დროს მათ უნდა მივცეთ ემოციის მხარდამჭერ და დაცულ გარემოში გამოხატვის 

შესაძლებლობა და სასურველია შევწყვიტოთ დაკითხვის პროცესი.  
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კონვენცია 

ბავშვის უფლებების შესახებ 

(1989 წლის 20 ნოემბერი) 

პრეამბულა  

წინამდებარე კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოები,  

მიაჩნიათ რა, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდებით გამოცხადებული 

პრინციპების შესაბამისად საზოგადოების ყველა წევრის ღირსების, თანასწორი და 

განუყოფელი უფლებების აღიარება ქვეყნად თავისუფლების, სამართლიანობისა და 

მშვიდობის უზრუნველყოფის საფუძველია, 

ითვალისწინებენ, რომ გაერთიანებული ერების ხალხებმა წესდებაში დაადასტურეს 

თავიანთი რწმენა ადამიანის ძირითადი უფლებებისადმი, ადამიანის პიროვნების ღირსებისა 

და ფასეულობებისადმი, და მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი ხელი შეუწყონ სოციალურ 

პროგრესსა და ცხოვრების დონის ამაღლებას მეტი თავისუფლების პირობებში, 

აღიარებენ, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებათა 

საყოფელთაო დეკლარაციაში და ადამიანის უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტებში 

გამოაცხადა და დაეთანხმა იმას, რომ ყოველ ადამიანს უნდა ჰქონდეს ამ დოკუმენტებში 

მითითებული ყველა უფლება და თავისუფლება რა განსხვავებაც უნდა იყოს ისეთი ნიშნების 

მიხედვით, როგორიცაა რასა, კანის ფერი, სქესი, ენა, რელიგია, პოლიტიკური თუ სხვა 

შეხედულებანი, ეროვნული თუ სოციალური წარმომავლობა, ქონებრივი მდგომარეობა, 

დაბადება თუ სხვა გარემოებანი, 

აღნიშნავე, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებათა 

საყოველთაო დეკლარაციაში გამოაცხადა, რომ ბავშვებს აქვთ განსაკუთრებული ზრუნვისა 

და დახმარების უფლება. 

დარწმუნებული არიან, რომ ოჯახი, როგორც საზოგადოების ძირითადი უჯრედი, და 

ბუნებრივი გარემოცვა ყველა მისი წევრისა და განსაკუთრებით ბავშვების აღზრდისა და 

კეთილდღეობისათვის უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ საჭირო დაცვითა და ხელშეწყობით, 

რათა შეეძლოთ მთლიანად იკისრონ ვალდებულებანი საზოგადოების ფარგლებში, 

აღიარებენ, რომ ბავშვი, მისი პიროვნების სრული და ჰარმონიული განვითარებისათვის, 

უნდა იზრდებოდეს ოჯახურ გარემოცვაში, ბედნიერების, სიყვარულისა და გაგების 

ატმოსფეროში, 

მიაჩნიათ, რომ ბავშვი მთლიანად მომზადებული უნდა იყოს საზოგადოებაში 

დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის და აღიზარდოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

წესდებით გამოცხადებულ იდეალებზე, და, განსაკუთრებით მშვიდობის, ღირსების, 

შემწყნარებლობის, თავისუფლების, თანასწორობისა და სოლიდარობის სულისკვეთებით, 

მხედველობაში იღებენ, რომ ბავშვის ასეთი განსაკუთრებული დაცვის აუცილებლობვა 

გათვალისწინებულია ბავშვის უფლებათა ჟენევის 1924 წლის დეკარაციით და გენერალური 

ასამებლეის მიერ 1959 წლის 20 ნოემბერს მიღებული ბავშვის უფლებათა დეკლარაციით და 

აღიარებულია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით, სამოქალაქო და 

პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტით (კერძოდ, 23 და 24 მუხლებით), 

ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტით 

(კერძოდ, 10 მუხლით), აგრეთვე იმ სპეციალიზებული დაწესებულებების და საერთაშორისო 

ორგანიზაციების წესდებებითა და შესაბამისი დოკუმენტებით, რომლებიც ბავშვთა 

კეთილდღეობის საკითხებზე მუშობენ, 

ითვალისწინებენ, რომ, როგორც ადამიანის უფლებათა დეკლარაციაშია აღნიშნული, 

„ბავშვი, მისი ფიზიკური და გონებრივი სიმწიფის გამო საჭიროებს სპეციალურ დაცვას და 

ზრუნვას, მათ შორის სათანადო სამართლებრივ დაცვას, როგორც დაბადებამდე, ისე 

დაბადების შემდეგ“, 



ეფუძნებიან სოციალური და სამართლებრივი პრინციპების შესახებ დეკლარაციის 

დებულებებს, რომლებიც ეხება ბავშვთა დაცვას და კეთილდღეობას, განსაკუთრებით 

ბავშვების აღსაზრდელად გადაცემისას და მათი შვილად აყვანისას ეროვნულ და 

საერთაშორისო დონეებზე, არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების 

აღსრულებასთან დაკავშირებულ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მინიმალურ 

სტანდარტულ წესებს („პეგინის წესები“) და დეკლარაციას საგანგებო ვითარებაში და 

შეიარაღებული კონფლიქტების პერიოდში ქალებისა და ბავშვების დაცვის შესახებ, 

აღიარებენ, რომ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში არიან უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში 

მცხოვრები ბავშვები და რომ, ასეთი ბავშვები განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებენ, 

სათანადოდ ითვალისწინებენ ყველა ხალხის ტრადიციებისა და კულტურული 

ღირებულებების მნიშვნელობას ბავშვის დაცვისა და ჰარმონიული განვითარებისათვის, 

აღიარებენ საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას ყოველ ქვეყანაში, კერძოდ 

განვითარებად ქვეყნებში ბავშვთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისათვის, 

შეთანხმდნენ შემდეგზე: 

ნაწილი I 

 მუხლი 1 
წინამდებარე კონვენციის მიზნებისათვის ბავშვად ითვლება ყოველი ადამიანი სანამ 18 

წლის ასაკს მიაღწევდეს, თუ კანონით, რომელიც ამ ბავშვისადმი გამოიყენება, ის უფრო ადრე 

არ აღწევს სრულწლოვანებას. 

 მუხლი 2 
1. მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ და უზრუნველყოფენ მათი იურისდიქციის 

ფარგლებში მყოფი ყველა ბავშვის წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ ყველა 

უფლებას, რაიმე დისკრიმინაციის გარეშე, რასის, კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, 

პოლიტიკური და სხვა სხედულებების, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური 

წარმომავლობის, ქონებრივი მდგომარეობის, ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და 

დაბადების, მისი მშობლების ან კანონიერი მეურვეების ანდა რაიმე სხვა გარემოებების 

მიუხედავად. 

2. მონაწილე სახელმწიფოები ყველა ზომას მიმართავენ ბავშვის, ბავშვის მშობლების, 

კანონიერი მეურვეების ან ოჯახის სხვა წევრების სტატუსის, საქმიანობის, გამოთქმული 

შეხედულებების ან მრწამსის საფუძველზე ყველა ფორმის დისკრიმინაციის ან დასჯისაგან 

ბავშვის დაცვის უზრუნველსაყოფად. 

 მუხლი 3 
1. ბავშვების მიმართ ყველა მოქმედებაში იმის მიუხედავად, მიმართავენ მას სოციალური 

უზრუნველყოფის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებები, 

სასამართლოები, ადმინისტრაციული თუ საკანონმდებლო ორგანოები, უპურველესი 

ყურადღება ეთმობა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უზრუნველყოფას. 

2. მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ, უზრუნველყონ ბავშვი ისეთი 

დაცვითა და ზრუნვით, როგორიც საჭიროა მისი კეთილდღეობისათვის, ამასთან 

ითვალისწინებენ მისი მშობლების, მეურვეების ან კანონით მისთვის პასუხისმგებელი სხვა 

პირების უფლებებსა და მოვალეობებს, და ამ მიზნით მიმართავენ ყველა შესაბამის 

საკანონმდებლო და ადმინისტრაციულ ზომებს. 

3. მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ, რომ ბავშვებზე ზრუნვისათვის ან მათი 

დაცვისათვის პასუხისმგებელი დაწესებულებები, სამსახურები და ორგანოები 

შეესაბამებოდნენ კომპეტენტური ორგანოების მიერ დადგენილ ნორმებს, კერძოდ, 

უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში, და მათი პერსონალის რიცხვისა და 

ვარგისიანობის, აგრეთვე კომპეტენტური ზედამხედველობის თვალსაზრისით. 



 მუხლი 4 
მონაწილე სახელმწიფოები მიმართავენ ყველა საჭირო საკანონმდებლო, 

ადმინისტრაციულ და სხვა ზომებს, რათა განახორციელონ წინამდებარე კონვენციით 

აღიარებული უფლებები, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების მიმართ 

მონაწილე სახელმწიფოები ასეთ ზოემბს მიმართავენ მათ ხელთ არსებული რესურსების 

მაქსიმალურ ფარგლებსი და, აუცილებლობის შემთხვევაში, საერთაშორისო 

თანამშრომლობის ფარგლებში. 

 მუხლი 5 
მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ მშობლების და, შესაბამის შემთხვევებში, 

გაფართოებული ოჯახის ან თემის წევრების, როგორც ეს გათვალისწინებულია 

ადგილობრივი წეს–ჩვეულებებით, მეურვეების ან კანონით ბავშვისათვის პასუხიხმგებელი 

სხვა პირების პასუხისმგებლობას, უფლებებსა და მოვალეობებს, რომ სათანადოდ 

მართავდნენ და ხელმძღვანელობდნენ ბავშვს მის მიერ წინამდებარე კონვენციით 

აღიარებული უფლებების განხორციელებაში და ამას აკეთებდნენ ბავშვის განვითარებადი 

უნარების შესაბამისად. 

 მუხლი 6 
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ, რომ ყოველ ბავშვს აქვს სიცოცხლის 

ხელშეუვალი უფლება. 

2. მონაწილე სახელმწიფოები მაქსიმალურად შესაძლო დონეზე უზრუნველყოფენ ბავშვის 

გადარჩენასა და ჯანმრთელ განვითარებას. 

 მუხლი 7 
1. ბავშვი რეგისტრირდება დაბადებისთანავე და დაბადების მომენტიდან აქვს სახელისა 

და მოქალაქეობის მოპოვების უფლება, აგრეთვე, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, უფლება, 

იცნობდეს თავის მშობლებს, და მათი მხრიდან ზრუნვის უფლება. 

2. მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ ამ უფლებების განოხრიციელებას 

თავიანთი ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად და თავიანთი ვალდებულებების 

შესრულებას ამ სფეროში შესაბამისი საერთაშორისო დოკუმენტების თანახმად, კერძოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ სხვაგვარად ბავშვს არ ექნებოდა მოქალაქეობა. 

 მუხლი 8 
1. მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ პატივი სცენ ბავშვის 

უფლებას შეინარჩუნოს თავისი ინდივიდუალობა, მათ შორის მოქალაქეობა, სახელი და 

ოჯახური ურთიერთობა, როგორც გათვალისწინებულია კანონით, ამასთან არ დაუშვან 

კანონსაწინააღმდეგო ჩარევა. 

2. თუ ბავშვი უკანონოდ კარგავს თვისი ინდივიდუალობის ნაწილს ან ყველა ელემენტს, 

მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ მას საჭირო დახმარებით და დაცვით მისი 

ინდივიდუალობის რაც შეიძლება სწრაფად აღდგენისათვის. 

 მუხლი 9 
1. მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ, რომ ბავშვი არ განშორდეს თავის 

მშობლებს მათი სურვილის საწინააღმდეგოდ, იმ შემთხვევების გარდა, როცა კომპეტენტური 

ორგანოები, სასამართლო გადაწყვეტილების თანახმად, განსაზღვრავენ სათანადო კანონისა 

და პროცედურების შესაბამისად, რომ ასეთი განშორება საჭიროა ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესებისათვის. ასეთი განსაზღვრა შეიძლება საჭირო გახდეს ამა თუ იმ კონკრეტულ 

შემთხვევაში, მაგალითად, როცა მშობლები სასტიკად ექცევიან ბავშვს ან არ ზრუნავენ მასზე, 

ანდა, როცა მშობლები ცალ–ცალკე ცხოვრობენ და საჭიროა გადაწყვეტილების მიღება 

ბავშვის საცხოვრებელ ადგილთან დაკავშირებით. 

2. ამ მუხლის 1 პუნქტის შესაბამისად ყველა დაინტერესებულ მხარეს ეძლევა 

შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს გარჩევაში და გამოთქვას თავისი თვალსაზრისით. 



3. მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ ერთ ან ორივე მშობელთა განშორებული 

ბავშვის უფლებას, რეგულარულ საფუძველზე პირადი ურტიერთობა და პირდაპირი 

კონტაქტები იქონიოს ორივე მშობელთან, გარდა ისეთი შემთხვევებისა, როცა ეს ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესებს ეწინააღმდეგება. 

4. იმ შემთხვევაში, როცა ასეთი განშორება გამომდინარეობს მონაწილე სახელმწიფოს მიერ 

მიღებული რაიმე გადაწყვეტილებიდან, მაგალითად, ერთი ან ორივე მშობლის ან ბავშვის 

დაპატიმრების, დატუსაღბის, გასახლების, დეპორტაციის ან სიკვდილის (მათ შორის 

სიკვიდილისა, რომელიც დადგა ნებისმიერი მიზეზით სახელმწიფოს გამგებლობაში ამ 

პირის ყოფნის დროს) შემთხვევაში, ასეთი მონაწილე სახელმწიფო მშობლებს, ბავშვს ან, თუ 

ეს აუცილებელია, ოჯახის სხვა წევრს მათი თხოვნით გადასცენ საჭირო ინფორმაცია ოჯახის 

შესაბამისი წევრის (წევრების) ადგილსამყოფელის თაობაზე, თუ ამ ინფორმაციის გადაცემა 

ზიანს არ აყენებს ბავშვის კეთილდღეობას. მონაწილე სახელმწიფოები შემდგომში 

უზრუნველყოფენ, რომ ასეთი თხოვნის წარდგენა თავისთავად არ იწვევდეს შესაბამისი 

პირისათვის (პირებისათვის) საზიანო შედეგებს. 

 მუხლი 10 
1. 9 მუხლის 1 პუნქტის თანახმად მონაწილე სახელმწიფოების ვალდებულებათა 

შესაბამისად ბავშვის ან მისი მშობლების განცხადება ოჯახის შეერთების მიზნით მონაწილე 

სახელმწიფოში შესვლის ან იქიდან გამოსვლის თაობაზე მონაწილე სახელმწიფოებმა უნდა 

განიხილონ პოზიტიურად, ჰუმანურად ა ოპერატიულად. შემდეგ მონაწილე სახელმწიფოები 

უზრუნველყოფენ, რომ ასეთი თხოვნის წარდგენა არ იწვევდეს განმცხადებლისა და მათი 

ოჯახის წევრებისათვის საზიანო შედეგებს. 

2. ბავშვს, რომლის მშობლები სხვადასხვა სახელმწიფოში ცხოვრობენ, უფლება აქვს, 

რეგულარულ საფუძველზე იქონიოს პირადი ურთიერთობა და პირდაპირი კონტაქტები 

ორივე მშობელთან. ამ მიზნით და 9 მუხლის 2 პუნქტის თანახმად მონაწილე სახელმწიფოთა 

ვალდებულების შესაბამისად მონაწილე სახელმწიფოები პატვის სცემენ ბავშვისა და მისი 

მშობლების უფელბას, დატოვონ ნებისმიერი ქვეყანა, მათ შორის საკუთარიც, და 

დაბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანაში. ნებისმიერი ქვეყნის დატოვების უფლების მიმართ 

მოქმედებს მხოლოდ ისეთი შეზღუდვები, როგორიც კანონითაა დაწესებული და საჭიროა 

სახელმწიფო უშიშროების, საზოგადოებრივი წესრიგის (ordre public), მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის ან ზნეობის, ანდა სხვა პირთა უფლებებისა და თავისუფლებების 

დაცვისათვის და შეთავსებადია წინამდებარე კონვენციის აღიარებულ სხვა უფლებებთან. 

 მუხლი 11 
1. მონაწილე სახელმწიფოები მიმართავენ ზომებს ბავშვების უკანონო გადაადგილებისა 

და საზღვარგარეთიდან შინ არდაბრუნების წინააღმდეგ ბრძოლისათვის. 

2. ამ მიზნით მონაწილე სახელმწიფოები ხელს უწყობენ ორმხრივი ან მრავალმხრივი 

შეთანხმებების დადებას ან მოქმედ შეთანხმებებთან მიერთებას. 

 მუხლი 12 
1. მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ საკუთარი შეხედუელბების 

ჩამოყალიბების უნარის მქონე ბავშვის უფლებას, თავისუფლად გამოხატოს ეს 

შეხედუელბანი ბავშვთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე, ამასთან ბავშვის შეხედულებებს 

სათანადო ყურადღება ეთმობა ბავშვის ასაკისა და მოწიფულობის შესაბამისად. 

2. ამ მიზნით ბავშვს, კერძოდ, ეძლევა შესაძლებლობა მოსმენილი იქნეს ბავშვთან 

დაკავშირებული ნებისმიერი, ან წარმომადგენლის ან შესაბამისი ორგანოს მეშვეობით იმ 

წესით, რომელიც გათვალისწინებულია ეროვნული კანონმდებლობის პროცესუალური 

ნორმებით. 



 მუხლი 13 
1. ბავშვს უფლება აქვს თავისუფლად გამოხატოს თავისი აზრი; ეს უფლება შეიცავს 

ნებისმიერი სახის ინფორმაციისა და იდეის მოძიების, მიღების და გადაცემის თავისუფლებას 

საზღვრების მიუხედავად, ზეპირი, წერილობითი ან ბეჭდვითი ფორმით, ხელოვნების 

ნაწარმოების ფორმით ან ბავშვის არჩევანის შესაბამისად სხვა საშუალებების დახმარებით. 

2. ამ უფლების განხორციელებას შეიძლება შეეხოს ზოგიერთი შეზღუდვა, მაგრამ ასეთი 

შეზღუდვები შეიძლება იყოს მხოლოდ ის შეზღუდვები, რომლებიც გათვალისწინებულია 

კანონით და რომლებიც აუცილებელია: 

ა) სხვა პირთა უფლებებისა და რეპტუაციის პატივისცემისათვის; ან 

ბ) სახლმწიფო უშიშროების, ან საზოგადოებრივი წესრიგის (ordre public), ან მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის ან ზნეობის დაცვისათვის. 

 მუხლი 14 
1. მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ ბავშვის თავისუფელბის, აზრის, სინდისისა 

და რელიგიის თავისუფლებას. 

2. მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ მშობლების და შესაბამის შემთხვევაში 

კანონიერი მეურვეების უფლებებსა და მოვალეობებს, უხელმძღვანელონ ბავშვს მისი 

უფლების განხორციელებაში მეთოდით, რომელიც შეესაბამება ბავშვის განვითარებად 

უნარებს. 

3. რელიგიის ან რწმენის თავისუფლებას შეიძლება შეეხოს მხოლოდ ისეთი შეზღუდვები, 

რომლებიც დადგენილია კანონით და აუცილებელია სახელმწიფო უშიშროების, 

საზოგადოებრივი წესრიგის, მოსახლეობის ზნეობის და ჯანმრთელობის ან სხვა პირთა 

ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისათვის. 

 მუხლი 15 
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ბავშვის ასოციაციის თავისუფლებისა და 

მშვიდობიანი კრებების თავისფულების უფლებას. 

2. ამ უფლების განხორციელების მიმართ არ შეიძლება რაიმე შეზღუდვების გამოყენება, 

გარდა იმ შეზღუდვებისა, რომლებიც გამოიყენება კანონის შესაბამისად და რომლებიც 

აუცილებელია დემოკრატიულ სახელმწიფოში სახელმწიფო უშისროების ან 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების, საზოგადოებრივი წესრიგის (ordre public) 

ინტერესებისათვის, მოსახლეობის ზნეობის და ჯანმრთელობის ან სხვა პირთა ძირითადი 

უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისათვის. 

 მუხლი 16 
1. არც ერთი ბავშვი არ შეიძლება იყოს მისი პირადი ცხოვრების, ოჯახური ცხოვრების, 

საცხოვრებლის ხელშეუხებლობის ან კორესპონდენციის საიდუმლოების უფლების 

განხორციელებაში ნებისმიერი ან უკანონო ჩარევის ან მისი ღირსებისა და რეპუტაციის 

შელახვის ობიექტი. 

2. ბავშვს უბლება აქვს კანონით იყოს დაცული ასეთი ჩარევისაგან ან ხელყოფისაგან. 

 მუხლი 17 
მონაწილე სხელმწიფოები აღიარებენ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა 

მნიშვნელოვან როლს და უზრუნველყოფენ, რომ ბავშვს ხელი მიუწვდებოდეს სხვადასხვა 

ეროვნული და საერთაშორისო წყაროების ინფორმაციასა და მასალებზე, განსაკუთრებით 

ისეთი ინფორმაციასა და მასალებზე, რომლებიც მოწოდებულია ხელს უწყობდეს ბავშვის 

სოციალურ, სულეირ და მორალურ კეთილდღეობას, აგრეთვე ჯანსაღ ფიზიკურ და 

ფიზიკურ განვითარებას. ამ მიზნით მონაწილე სახელმწიფოები: 

ა) ხელს უწყობენ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს გაავრცელონ ინფორმაცია და 

მასალები, რომლებიც ბავშვებისთვის სასარგებლოა სოციალური და კუილტურული 

თვალსაზრისით და შეესაბამება 29 მუხლი სულისკვეთებას; 



ბ) ხელს უწყობენ საერთაშორისო თანამშრომლობას ასეთი ინფორმაციისა და მასალების 

მომზადების, გაცვლისა და სხვადასხვა კულტურული, ეროვნული და საერთაშორისო 

წყაროებიდან გავრცელების სფეროში; 

გ) ხელს უწყობენ საბავშვო ლიტერატურის გამოშვებასა და გავრცელებას; 

დ) ხელს უწყობენ მასობრივ ინფორმაციას, რომ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს 

იმ ბავშვის ენობრივ მოთხოვნილებებს, რომელიც უმიცრესობათა რომელიმე ჯგუფს ამ 

ძირეულ მოსახლეობას განეკუთვნება; 

ე) ხელს უწყობს ისეთი ინფორმაციისა და მასალებისაგან ბავშვის დაცვის სათანადო 

პრინციპების შემუშავებას, რომლებიც ზიანს აყენებს მის კეთილდღეობას, 13 და 18 მუხლების 

გათვალისწინებით. 

 მუხლი 18 
1. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ ღონეს ხმარობენ, რათა უზრუნველყონ ბავშვის 

აღზრდისა და განვითარებისათვის ორივე მშობლის საერთო და თანაბარი 

პასუხისმგებლობის პრინციპის აღიარება. მშობლებს ან შესაბამის შემთხვევებში კანონიერ 

მეურვეებს აკისრიათ ძირითადი პასუხისმგებლობა ბავშვის აღზრდისა და 

განვითარებისათვის. ბავშვის საუკეთესო ინტერესები მათი ძირითადი ზრუნვის საგანია. 

2. წინამდებარე კონვენციაში ჩამოყალიბებული უფლებების განხორციელების 

უზრუნველყოფისა და ხელშეწყობის მიზნით მონაწილე სახელმწიფოები მშობლებსა და 

კანონიერ მეურვეებს სათანადო დახმარებას უწევენ, რათა მათ შეასრულონ თავიანთი 

მოვალეობანი ბავშვების აღზრდაში, და უზრუნველყოფენ საბავშვო დაწესებულებების 

ქსელის განვითარებას. 

3. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ ღონეს ხმარობენ, რათა უზრუნველყონ, რომ ბავშვებს, 

რომელთა მშობლები მუშაობენ, უფლება ჰქონდეთ ისარგებლონ მათთვის განკუთვნილი 

სამსახურებით და ბავშვთა მოვლის დაწესებულებებით. 

 მუხლი 19 
1. მონაწილე სახელმწიფოები ყველა საჭირო საკანონმდებლო, ადმინისტრაციულ, 

სოციალურ და საგანმანათლებლო ღონისძიებებს მიმართავენ, რათა ბავშვი დაიცვან 

მშობლების, კანონიერი მეურვეების ან ბავშვზე მზრუნველი ნებისმიერი სხვა პირის მხრიდან 

ყველა ფორმის ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ძალადობისაგან, შეურაცხყოფისა თუ 

ბოროტმოქმედებისაგან, იმისაგან, რომ ბავშვი მოკლებული იყო ზრუნვას ან დაუდევრად 

ექცეოდნენ, უხეშად ებყრობოდნენ ან ექსპლუატაციას უწევდნენ, აგრეთვე სექსუალურ 

ძალადობას იჩენდნენ. 

2. დაცვის ასეთი ზომები, აუცილებლობის შემთხვევაში, მოცავს ეფექტიან პროცედურებს 

სოციალური პროგრამების შესამუშავებლად იმ მიზნით, რომ მხარდაჭერა გაუწიონ ბავშვს და 

მასზე მზრუნვლე პირებს, აგრეთვე განახორციელონ გაფრთხილებისა და გამოვლენის, 

შეტყობინების, განსახილველად გადაცემის, გამოძიების, მკურნალობის სხვა ფორმები და 

შემდგომი ღონისძიებანი ბავშვისადმი სასტიკი მოპყრობის ზემოთ ნახსენებ შემთხვევებთან 

დაკავშირებით, აგრეთვე, აუცილებლობის შემთხვევაში, სასამართლო პროცედურის 

აღძვრისათვის. 

 მუხლი 20  
1. ბავშვი, რომელიც დროებით ან მუდმივად მოკლებულია თავის ოჯახურ გარემოცვას ან 

რომელსაც საკუთარი საუკეთესო ინტერესებისათვის არ შეუძლია ასეთ გარმოცვაში დარჩეს, 

სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებული დაცვისა და დახმარების უფლება აქვს. 

2. მონაწილე სახელმწიფოები თავიანთი ეროვნული კანონების შესაბამისად 

უზრუნველყოფენ ასეთი ბავშვის მოვლის შეცვლას. 

3. ასეთი მოვლა შეიძლება შეიცავდე,ს კერზოდ, აღსაზრდელად გადაცემას, ისლამური 

სამართლით „კაფალას“, შვილად აყვანას ან, აუცილებლობის შემთხვევაში, ბავშვთა მოვლის 

შესაბამის დაწესებულებებში მოთავსებას. შეცვლის ვარიანტების განხილვისას სათანადოდ 



უნდა იქნეს გათვალისწინებული ბავშვის აღზრდის მემკვიდრეობითობა და მისი ეთნიკური 

წარმომავლობა, რელიგიური და კუილტურული კუთვნილება და მშობლიური ენა. 

 მუხლი 21 
მონაწილე სახელმწიფოები, რომლებიც აღიარებენ და/ან ეთანხმებიან შვილად აყვანის 

სისტემის არსებობას, უზრუვნელყოფენ, რომ პირველ რიგში გათვალისწინებული იყოს 

ბავშვის საუკეთესო ინტერესები, და ისინი: 

ა) უზრუნველყოფენ, რომ შვილად აყვანის ნებას რთავდნენ მხოლოდ კომპეტენტური 

ხელისუფალნი, რომლებიც შესაბამისი კანონისა და პროცედურების საფუძველზე და 

საქმესთან დაკავშირებული და უტყუარი მტელი ინფორმაციის საფუძველზე ადგენენ, რომ 

შვილად აყვანა დასაშვებია მშობლების, ნათესავების და კანონიერი მეურვეების მიმართ 

ბავშვის სტატუსის თანახმად და რომ თუ საჭიროა, დაინტერესებულმა პირებმა შვილად 

აყვანაზე გაცნობეირებული თანხმობა განაცხადონ ისეთი კონსულტაციის საფუძველზე, 

რომელიც შეიძლება საჭირო გახდეს; 

ბ) აღიარებენ, რომ სხვა ქვეყანაში გაშვილება შეიძლება გახდეს ბავშვის მოვლის 

ალტერნატიული საშუალება, თუ ბავშვი აღსაზრდელად ვერ გადაეცემა ან ვერ მიებარება 

ოჯახს, რომელიც უზრუნველყოფდა მის აღზრდას ან შვილად აყვანას, და თუ ბავშვის 

წარმოშობის ქვეყანაში რაიმე შესაფერისი მოვლის უზრუნველყოფა შეუძლებალია; 

გ) უზრუნველყოფენ, რომ სხვა ქვეყანაში გაშვილების შემთხვევაში გამოიყენებოდეს 

ისეთივე გარანტიები და ნორმები, რომლებიც შვილად აყვანის მიმართ გამოიყენება ქვეყნის 

შიგნით; 

დ) ყველა საჭირო ღონეს ხმარობენ, რათა უზრუნველყონ, რომ, სხვა ქვეყანაში გაშვილების 

შემთხვევაში ბავშვის მიბარებას არ მოჰყვეს ამასთანდ აკავშირებული პირების მიერ 

გაუმართლებელი ფინანსური სარგებლის მიღება; 

ე) ხელს უწყობენ საჭიროების შემთხვევაში ამ მუხლის მიზნების მიღწევას ორმხრივი და 

მრავალმხრივი მორიგებებისა და შეთანხმებების დადების გზით და ესწრაფვიან ამ 

საფუძველზე უზრუნველყოფნ, რომ ბავშვის სხვა ქვეყანაში დაშვილებას კომპეტენტური 

ხელისუფალნი ან ორგანოები ახორციელებდნენ. 

 მუხლი 22 
1. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ ღონეს ხმარობენ, რათა უზრუნველყონ ბავშვი, 

რომელსაც ლტოლვილის სტატუსის მიღება უნდა ან მიჩნეულია ლტოლვილად 

საერთაშორისო ან შიდა სამართლის და პროცედურების შესასბამისად, ახლავს ან არ ახლავს 

მშობლები ან ნებისმიერი სხვა პირი, სათანადო დაცვით და ჰუმანიტარული დახმარებით იმ 

უფლებათა გამოყენებაში, რომლებიც ჩამოყალიბებულია წინამდებარე კონვენციაში და 

ადამიანის უფლებათა შესახებ სხვა საერთაშორისო დოკუმენტებში ან ჰუმანიტარულ 

დოკუმენტებში, რომელთა მონაწილენიც არიან აღნიშნული სახელმწიფოები. 

2. ამ მიზნით მონაწილე სახელმწიფოები, იმ შემთხვევაში, როცა ამას საჭიროდ მიიჩნევენ, 

ხელს უწყობენ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისა და სხვა კომპეტენტურ 

სამთავრობათაშორისო ორგანიზაციებს ან არასამთავრობათაშორისო ორგანიზაციებს, 

რომლებიც გაერთაინებული ერების ორგანიზაციასთან თანამშრომლობენ, ასეთი ბავშვის 

დაცვაში და მისთვის დახმარების გაწევაში და ნებისმიერი ლტოლვილი ბავშვის მშობლების 

ან ოჯახის სხვა წევრების მოძებნაში, რათა მიიღონ მისი ოჯახში დაბრუნებისათვის საჭირო 

ინფორმაცია. იმ შემთხვევაში, როცა მშობლები ან ოჯახის სხვა წევრები ვე მოიძებნებიან, ამ 

ბავშვს ისეთივე დაცვას უწევენ, როგორც ნებისმიერ სხვა ბავსს, რომელიც რაღაც მიზეზის 

გამო მუდმივად ან დროებით მოწყვეტილია თავის ოჯახურ გარემოცვას, როგორც ეს 

გათვალისწინებულია წინამდებარე კონვენციით. 

 მუხლი 23 
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ, რომ გონებრივი თუ ფიზიკური თვალსაზრისით 

არასრულფასოვანი ბავშვი სრულფასოვან და ღირსეულ ცხოვრებას უნდა ეწეოდეს 



პირობებში, რომელბიც უზრუნველყოფს მის ღირსებას, ეხმარება საკუთარი თავის რწმენის 

ჩანერგვაში და უადვილებს აქტიურ მონაწილეობას საზოგადოების ცხოვრებაში. 

2. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ არასრულფასოვანი ბავშვის უფლებას 

განსაკუთრებულ ზრუნვაზე და ხელს უწყობენ და უზრუნველყოფენ, რესურსების არსებობის 

შემთხვევაში, ამის უფლების მქონე ბავშვს და მასზე ზრუნვისათვის პასუხისმგებელ პრის იმ 

დახმარებით, რომლის თაობაზეც შეტანილია თხოვნა და რომელიც შეესაბამება ბავშვის და 

მისი მშობლების ან ისეთი სხვა პირების მდგომარეობას, რომლებიც ბავშვზე ზრუნვას 

უზრუნველყოფენ. 

3. არასრულფასოვანი ბავშვის განსაკუთრებული საჭიროებების აღიარებით დახმარების 

აღმოჩენა, ამ მუხლის 2 პუნქტის შესაბამისად, შეძლებისდაგვარად, უსასყიდლოდ ხდება, 

მშობლების ან ბავშვზე ზრუნვის უზრუნველმყოფი სხვა პირების ფინანსური რესურსების 

გათვალისწინებით და მიზნად ისახავს არასრულფასოვანი ბავში უზრუნველყოფილი იქნეს 

იმით, რომ მისთვის ეფექტიანად ხელმისაწვდომი იყოს განათლების, პროფესიული 

მომზადების, სამედიცინო მომსახურების, ჯანმრთელობის აღდგენის, შრომითი 

საქმიანობისათვის მომზადების სფერო და დასვენების საშუალებები იმგვარად, რომ მოხდეს 

ბავშვის რაც შეიძლება სრულად ჩაბმა სოციალურ ცხოვრებაში და მიღწეულ იქნეს მისი 

პიროვნების განვითარება, მათ შორის ბავშვის კულტურული და სულიერი განვითარება. 

4. მონაწილე სახელმწიფოები საერთაშორისო თანამშრომლობის სულისკვეთებით ხელს 

უწყობენ შესაბამისი ინფორმაციის გაცვლას პროფილაქტიკური ჯანმრთელობის დაცვის და 

არასრულფასოვანი ბავშვების სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და ფუნქციური მკურნალობის 

სფეროში, მათ შორის რეაბილიტაციის, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული 

მომზადების მეთოდების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას, აგრეთვე იმ ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობას, რათა მონაწილე სახლემწიფებმა გააუმჯობესონ თავიანთი 

შესაძლებლობანი და ცოდნა და გააფართოონ თავიანთი გამოცდიელბა ამ სფეროში. ამასთან 

დაკავშირებით განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს განვითარებადი ქვეყნების 

მოტხოვნილებებს. 

 მუხლი 24 
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ბავშვის უფლებას ისარგებლოს ჯანმრთელობის 

დაცვის სისტემის ყველაზე სრულყოფილი მომსახურებით და ავადმყოფობათა 

მკურნალობისა და ჯანმრთელობის აღდგენის საშუალებებით. მონაწილე სახელმწიფოები 

ესწრაფვიან უზრუნველყოფნ, რომ არც ერთ ბავშვს არ შეელახოს უფლება, ხელი 

მიუწვდებოდეს ჯანრმთელობის დაცვის სისტემის ამგვარ მომსახურებაზე. 

2. მონაწილე სახელმწიფოები ცდილობენ სრულად განახორციელონ ეს უფლება და, 

კერძოდ, მიმართავენ საჭირო ღონისძიებებს, რათა: 

ა) შემაცირონ ახლაშობილთა სიკვდილიანობისა და ბავშვთა სიკვდილიანობის დონეები; 

ბ) ყველა ბავშვი უზრუნველყონ საჭირო სამედიცინო დახმარებით და ჯანმრთელობის 

დაცვით, ამასთან უპირველესი ყურადღება დაუთმონ პირველადი სამედიცინო–

სანიტარიული დახმარების განვითარებას; 

გ) ებრძოლონ დაავადებებსა და საკვების ნაკლებობას, მათ შორის პირველადი 

სამედიცინო–სანიტარიულიდ ახმარების ფარგლებში, სხვა საშუალებებთან ერთად იმ გზით, 

რომ გამოიყენონ ადვილად ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიები და უზრუნველყონ საკმარისი 

უათიანი სურსათითა და სუფთა სასმელი წყლით, გარემოს დაბინძურების საფრთხისა და 

რისკის გათვალისწინებით; 

დ) დედებს სათანადო მომსახურება გაუწიონ ჯანმრთელობის დასაცავად მშობიარობამდე 

და მშობიარობის შემდგომ პერიოდებში; 

ე) უზრუნველყონ, რომ საზოგადოების ყველა ფენა, კერძოდ მშობლები და ბავშვები 

სათანადოდ იყვნენ ინფორმირებული ბავშვთა ჯანმრთელობისა და კვების, ძუძუტი კვების 

უპირატესობის, ბავშვის საცხოვრებელ გარემოში ჰიგიენის, სანიტარიის და უბედური 



შემთხვევების თავიდან აცილების შესახებ, აგრეთვე, რომ მათთვის ხელმისაწვდომი იყოს 

განათლება და დახმარება ეწეოდეთ ასეთი ცოდნის გამოყენებაში; 

ვ) განავითარონ საგანმანათლებლო მუშაობა და მომსახურება პროფილაქტიკური 

სამედიცინო დახმარების და ოჯახის სიდიდის დაგეგმვის სფეროში. 

3. მონაწილე სახელმწიფოები ყველა ეფექტიან და საჭირო ზომას მიმართავენ, რათა 

აღმოფხვრან ტრადიციული პრაქტიკა, რომელიც უარყოფითად მოქმედებს ბავშვების 

ჯანმრთელობაზე. 

4. მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ, ხელი შეუწყონ 

საერთაშორისო თანამშრომლობას და განავითასრონ იგი, რათა თანდათან მიაღწიონ ამ 

მუხლით აღიარებული უფლების სრულად განხორციელებას. ამასთან დაკავშირებით 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს განვითარებადი ქვეყნების მოთხოვნილებებს. 

 მუხლი 25 
მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ კომპეტენტური ორგანოების მიერ მოვლის მიზნით 

მზრუნველობისათვის გადაცემული ბავშვის უფლებას დაცვაზე ან ფიზიკურ, ანდა ფსიქიკურ 

მკურნალობაზე, ბავშვის მკურნალობის პერიოდულ შეფასებაზე და ბავშვისადმი ასეთ 

ზრუნვასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა პირობაზე. 

 მუხლი 26 
1. მონაწილე სხელმწიფოები აღიარებენ ყველა ბავშვის უფლებას ისარგებლოს სოციალური 

უზრუნველყოფის სიკეთეებით, მათ შორის სოციალური დაზღვევით, და საჭირო 

ღონისძიებებს ახორციელებენ ამ უფლების სრული განხორციელების მისაღწევად თავიანთი 

ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად. 

2. ეს სიკეთეები ეძლევათ არსებული რესურსებისა და ბავშვისა და მისი მოვლისათვის 

პასუხისმგებელი პირების შესაძლებლობათა გათვალისწინებით, აგრეთვე ნებისმიერი 

მოსაზრებით, რომლებიც უკავშირდება მისი სახელით ბავშვის მიერ სიკეთის მიღებასთან. 

 მუხლი 27 
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ყოველი ბავშვის უფლებას მისი ფიზიკური, 

გონებრივი, სულიერი, ზნეობრივი და სოციალური განვითარებისათვის საჭირო ცხოვრების 

დონეზე. 

2. მშობელს (მშობლებს) ან ბავშვის აღმზრდელ სხვა პირებს აკისრიათ ძირითადი 

პასუხისმგებლობა იმისათვის, რომ თავიანთი შესაძლებლობებისა და ფინანსური 

საშუალებების ფარგლებში უზრუნველყოფნ ბავშვის განვითარებისათვის საჭირო ცხოვრების 

პირობები. 

3. მონაწილე სახელმწიფოები ეროვნული პირობების შესაბამისად და თავიანთი 

შესაძლებლობები ფარგლებში მიმართავენ საჭირო ზომებს, რათა დახმარება გაუწიონ 

მშობლებს და ბავშვის აღმზრდელ სხვა პირებს ამ უფლების განხორციელებაში და, 

აუცილებლობის შემთხვევაში, მატერიალურ დახმარებას უწევენ და ხელს უწყობენ 

პროგრამებს, განსაკუთრებით კვებით, ტანსაცმლითა და საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ პროგრამებს.  

4. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ ღონეს ხმარობენ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 

ბავშვი მოსავლელად დაუბრუნდეთ მშობლებს ან ბავშვისათვის ფინანსურად 

პასუხისმგებელ სხვა პირებს როგორც მონაწილე სახელმწიფოში, ისე საზღვარგარეთ. 

კერძოდ, თუ ბავშვისათვის ფინანსურად პასუხისმგებელი პირი და ბავშვი სხვადასხვა 

სახელმწიფოში ცხოვრობენ, მონაწილე სახელმწიფო ხელს უწყობს საერთაშორისო 

შეთანხმებებთან მიერთებას ან ასეთ შეთანხმებათა ადებას, აგრეთვე სხვა შესაბამის 

მორიგებათა დადებას. 



 მუხლი 28 
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ბავშვის განათლების უფლებას და თანაბარი 

შესაძელბლობების საფუძველზე ამ უფლების განხორციელების თანდათანობით მიღწევის 

მიზნით, კერძოდ: 

ა) აწესებენ უფასო და სავალდებულო დაწყებით განათლებას; 

ბ) ხელს უწყობენ საშუალო განათლების, როგორც ზოგადის, ისე პროფესიულის, 

სხვადასხვა ფორმების განვითარებას, უზრუნველყოფენ მის ხელმისაწვდომობისა ყველა 

ბავშვისათვის და აგრეთვე მიმართავენ ისეთ საჭირო ღონისძიებებს, როგორიცაა უფასო 

განათელბის შემოღება და, აუცილებლობის შემთხვევაში ფინანსური დახმარების გაწევა; 

გ) უზრუნველყოფენ ყველასთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობას 

თითოეულის უნარის საფუძველზე ყველა საჭირო საშუალების დახმარებით; 

დ) უზრუნველყოფენ ყველა ბავშვისათვის განათლებისა და პროფესიული მომზადების 

სფეროში ინფორმაციისა და მასალების ხელმისაწვდომობას; 

ე) მიმართავენ ხელშეწყობის ღონისძიებებს, რომ რეგულარულად დადიოდნენ სკოლაში 

და შემცირდეს იმ მოსწავლეთა რიცხვი, რომლებმაც მიატოვეს სკოლა. 

2. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ ღონეს ხმარობენ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 

სასკოლო დისციპლინას იცავდნენ ბავშვის ადამიანური ღირსების პატივისცემის 

გამომხატველი მეთოდების დახმარებით და წინამდებარე კონვენციის შესაბამისად. 

3. მონაწილე სახელმწიფოები ხელს უწყობენ და განავითარებენ საერთაშორისო 

თანამშრომლობას განათლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, კერძოდ, მთელ მსოფლიოში 

უმეცრებისა და უწიგნურობის ლიკვიდაციის ხელშეწყობის და სამეცნიერო–ტექნიკური 

ცოდნისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების ხელმისაწვდომობის გაადვილების 

მიზნით. ამასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს 

განვითარებადი ქვეყნების მოთხოვნილებებს. 

 მუხლი 29 
1. მონაწილე სახელმწიფოები თანხმდებიან იმაზე, რომ ბავშვის განათლება გამიზნული 

უნდა იყოს იმისათვის, რათა: 

ა) ბავშვის პიროვნება, ნიჭი და გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობები რაც შეიძლება 

სრული მოცულობით განვითარდეს; 

ბ) აღიზარდოს ადამიანის ულფებებისა და ძირითადი თავისუფლებების, აგრეთვე 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდებით გამოცხადებული პრინციპების 

პატივისცემა; 

გ) აღიზარდოს ბავშვში მშობლების, მისი კულტურული თავისთავადობის, ენისა და 

ღირებულებების, თავის საცხოვრებელი ქვეყნის, თავისი წარმომავლობის ქვეყნის და მისი 

საკუთრებისგან განსხვავებული ცივილიზაციების ღირებულებათა პატივისცემა; 

დ) ბავშვი მომზადდეს თავისუფალ საზოგადოებაში სეგნებული ცხოვრებისათვის გაგების, 

მშვიდობის, შემწყნარებლობის, მამაკაცებისა და ქალების თანასწორობის, ყველა ხალხს, 

ეთნიკურ, ეროვნულ და რელიგიურ ჯგუფებს, აგრეთვე მკვიდრი მოსახლეობის 

წარმომადგენელთა შორის მეგობრობის სულისკვეთებით; 

ე) აღიზარდოს გარემოსადმი პატივისცემის გრძნობა. 

2. ამ მუხლის ან 28 მუხლის არც ერთი ნაწილი არ უნდა იყოს გაგებული როგორც 

ცალკეული პირებისა და ორგანოების შემზღუდველი იმაში, რომ შექმნან სასწავლო 

დაწესებულებები და უხელმძღვანელონ მათ ამ მუხლის 1 პუნქტში ჩამოყალიბებული 

პრინციპების განუხრელი დაცვის პირობით და შეასრულონ ის მოთხოვნები, რომ ასეთი 

სასწავლებლებში მიცემული განათლება შეესაბამებოდეს მინიმალურ ნორმებს, რომლებიც 

სახელმწიფომ შეიძლება დაადგინოს. 

 მუხლი 30 
იმ სახელმწიფოებში, სადაც არსებობენ ეთნიკური, რელიგიური ან ენობრივი ჯგუფები ან 

მკვიდრი მოსახლეობის წარმომადგენელი პირები, ბავშვს, რომელიც ასეთ უმცირესობებს ან 



მკვიდრ მოსახლეობას ეკუთვნის, ურაი არ უნდა ეთქვას უფლებაზე, თავისი ჯგუფის სხვა 

წევრებთან ერთად ისარგებლოს თავისი კულტურით, თავისი რელიგიით და აღასრულოს 

მისი რიტუალები, აგრეთვე ისარგებლოს მშობლიური ენით. 

 მუხლი 31 
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ბავშვის დასვენების უფლებას, იმ უფლებას, რომ 

მონაწილეობდეს თამაშებსა და გასართობ ღონისძიებებში, რომლებიც შეესაბამება მის ასაკს, 

და თავისუფლად მონაწილეობდეს კულტურულ ცხოვრებასა და ხელოვნებაში. 

2. მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ და ხელს უწყობენ ბავშვის უფლებას, 

ყოველმხრივ მონაწილეობდეს კულტურულ და შემოქმედებით ცხოვრებაში და ხელს 

უწყობენ, რომ შესაბამისი და თანასწორი შესაძლებლობანი მიეცეთ კულტურული და 

შემოქმედებითი საქმიანობისა და დასავენებისათვის. 

 მუხლი 32 
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებეინ ბავშვის უფლებას, დაცული იყოს ეკონომიკური 

ექსპლუატაციისაგან და ნებისმიერი ისეთი სამუშაოსგან, რომელიც შეიძლება საშიში იყოს 

მისი ჯანმრთელობისათვის ან დაბრკოლებას უქმნიდეს მას განათლების მიღებაში, ანდა 

ზიანს აყენებდეს მის ჯანმრთელობას და ფიზიკურ, გონებრივ, სულიერ, მორალურ და 

სოციალურ განვითარებას. 

2. მონაწილე სახელმწიფოები ახორციელებენ საკანონმდებლო და სოციალურ 

ღონისძიებებს, აგრეთვე ღონისძიებებს განათლების სფეროში, რათა უზრუნველყონ ამ 

მუხლის შესრულება. ამ მიზნით, ხელმძღვანელობენ რა სხვა საერთაშორისო დოკუმენტების 

შესაბამისი დებულებებით, მონაწილე სახელმწიფოები, კერძოდ: 

ა) ადგენენ მინიმალურ ასაკს ან მინიმალურ ასაკებს სამუშაოზე მიღბისათვის; 

ბ) ადგენენ საჭირო მოთხოვნებს სამუშაო დღის ხანგრძლივობისა და შრომის პირობების 

შესახებ; 

გ) ითვალისწინებენ შესაბამისი სახის სასჯელს ან სხვა სანქციებს ამ მუხლის ეფექტიანი 

განხორციელების უზრუნველსაყოფად. 

 მუხლი 33 
მონაწილე სახელმწიფოები ახორციელებენ ყველა საჭირო ღონისძიებას, მათ შორის 

საკანონმდებლო, ადმინისტრაციულ და სოციალურ ღონისძიებებს, აგრეთვე ღონისძიებებს 

განათლების სფეროში, რათა დაიცვან ბავშვები ნარკოტიკული საშუალებებისა და 

ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო მოხმარებისაგან, როგორც ისინი განსაზღვრულია 

შესაბამის საერთაშორისო ხელშეკრულებაში, და არ დაუშვან ბავშვების გამოყენება ასეთი 

ნივთიერებების უკანონო წარმოებასა და ვაჭრობაში. 

 მუხლი 34 
მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ დაიცვან ბავშვი ყველა ფორმის 

სექსუალური ექსპლუატაციისაგან და სექსუალური ცდუნებისაგან. ამ მიზნით მონაწილე 

სახელმწიფოები, კერძოდ, ეროვნულ, ორმხრივ და მრავალმხრივ დონეებზე ახორციელებენ 

ყველა საჭირო ღონისძიებას, რათა აღკვეთონ: 

ა) ბავშვის დაყოლიება ან იძულება ნებისმიერ უკანონო სექსუალურ საქმიანობაზე; 

ბ) ბავშვების გამოყენება ექსპლუატაციის მიზნით პროსტიტუციაში ან სხვა უკანონო 

სექსუალურ პრაქტიკაში; 

გ) ბავსების გამოყენება ექსპლუატაციის მიზნით პორნოგრაფიაში და პორნოგრაფიულ 

მასალებში. 

 მუხლი 35 
მონაწილე სახელმწიფოები ეროვნულ, ორმხრივ და მრავალმხრივ დონეებზე 

ახორციელებენ ყველა საჭირო ღონისძიებას, რათა აღკვეთონ ბავშვების მოტაცება, ბავშვებით 

ვაჭრობა ან მათი კონტრაბანდა ნებისმიერი მიზნით და ნებისმიერი ფორმით. 



 მუხლი 36 
მონაწილე სახელმწიფოები ბავშვს იცავენ ყველა სხვა ფორმის ექსპლუატაციისაგან, 

რომელიც ზიანს აყენებს ბავშვის კეთილდღეობის ნებისმიერ ასპექტს. 

 მუხლი 37 
მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ, რომ: 

ა) არც ერთმა ბავშვმა არ განიცადოს წამება ან სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 

შემლახველი მოპყრობა ან დასჯა. არც სიკვდილით დასჯა, არც სამუდამო პატიმრობა, რაც 

გათავისუფლების შესაძლებლობას არ ითვალისწინებს, არ მიესჯებათ დანაშაულისათვის 18 

წლამდე ასაკის პირებს; 

ბ) არც ერთ ბავშვს არ აღეკვეთოს თვისუფლება უკანონო ან ნებისმიერი სახით. 

დაპატიმრება, დაკავება ან დატუსაღება ხორციელდება კანონის თანახმად და გამოიყენება 

მხოლოდ უკიდურეს ზომად და დროის რაც შეიძლება შესაბამისი მოკლე პერიოდის 

განმავლობაში; 

გ) ყოველი თავისუფლებააღკვეთილი ბავშვი უნდა სარგებლობდეს ჰუმანური მოპყრობით 

და მისი პიროვნების განუყოფელი ღირსების პატივსიცემით მისი ასაკის პირთა 

მოთხოვნილებების გათვალისწინებით. კერძოდ, ყოველი თავისუფლებააღკვეთილი ბავშვი 

განცალკევებული უნდა იყოს უფროსებისგან, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მიჩნეულია, რომ 

ამის გაკეთება არ ღირს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისათვის, და ჰქონდეს უფლება კავშირი 

იქონიოს თვის ოჯახთან მიმოწერის და პაემნის მეშვეობით, გარდა განსაკუთრებული 

გარემოებებისა; 

დ) ყოველ თავისუფლებააღკვეთი ბავშვს ჰქონდეს უფლება, დაუყოვნებლივ ისარგებლოს 

სამართლებრივი და სხვა შესაბამისი დახმარებით, აგრეთვე უფლება, გაასაჩივროს თავისი 

თავისუფლების აღკვეთის კანონიერება სასამართლოს ან სხვა კომპეტენტური, 

დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ორგანოს წინაშე და უფლება, რომ დაუყოვნებლივ 

მიიღონ მათ გადაწყვეტილება ნებისმიერი ასეთი პროცესუალური მოქმედების მიმართ. 

 მუხლი 38 
1. მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ პატივი სცენ საერთაშორისო 

ჰუმანიტარულ სამართალს, რომელიც მათ მიმართ გამოიყნება შეიარაღებული კონფლიქტის 

შემთხვევაში და უკავშირდება ბავშვებს, და უზრუნველყონ მათი დაცვა. 

2. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ შესაძლო ზომას მიმართავენ, რათა უზრუნველყონ, 

რომ 15 წლამდე ასაკის პირები უშაულო მონაწილეობას არ მიიღებდნენ საომარ 

მოქმედებებში. 

3. მონაწილე სახელმწიფოები თავს იკავებენ თავიანთ შეიარაღბულ ძალებში 

სამსახურისათვის 15 წლამდე ასაკის ნებისმიერი პირის გაწვევისაგან. იმ პირების გაწვევისას, 

რომლებმაც 15 წლის ასაკს მიაღწიეს, მაგრამ ჯერ 18 წელი არ შესრულებიათ, მონაწილე 

სახელმწიფოები ცდილობენუპირატესობა უფროსი ასაკის პირებს მიანიჭონ. 

4. საერთაშორისო ჰუმანიტარულის სამართლის მიხედვით თავიანთ მოვალეობათა 

თანახმად, რომლებიც უკავშირდება სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვას 

შიარაღებულიკონფლიქტების დროს, მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას 

კისრულობენ ყველა შესაძლო ღონეს მიმართონ, რათა უზრუნველყონ შეიარაღებულ 

კონფლიქტში მოქცეულ ბავშვთა დაცვა და მათი მოვლა. 

 მუხლი 39 
მონაწილე სახელმწიფოები ყველა საჭირო ზომას მიმართავენ, რათა ხელი შეუწყონ იმ 

ბავშვის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ აღდგენას და სოციალურ რეინტეგრაციას, რომელიც 

არის ყველა სახის უგულებელყოფის, ექსპლუატაციისა და ბოროტმოქმედების, წამების ან 

ნებისმიერი სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შმლახველი მოპყრობის, დასჯის ან 

შეიარაღებული კონფლიქტის მსხვერპლი. ასეთი აღდგენა და რეინტეგრაცია უნდა 



ხორციელდებოდეს ბავშვის ჯანმრთელობის, საკუთარი თავის პატივისცემის და ღირსების 

უზრუნველმყოფ პირობებში. 

 მუხლი 40 
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ყოველი იმ ბავშვის უფლებას, რომელმაც, 

როგორც მიჩნეულია, დაარღვია სისხლის სამართლის კოდექსი, ბრალად ედება მისი 

დარღვევა ან ბრალეულადაა მიჩნეული მის დარღვევაში, ისეთ მოპყრობაზე, რომელიც ხელს 

უწყობს ბავშვში ღირსების და პიროვნული მნიშვნელობის გრძნობის განვითარებას, 

განუმტკიცებს ადამიანის უფლებებისადმი და სხვათა ძირითადი თავისუფლებებისადმი 

პატივისცემას და რომლის დროსაც გათვალისწინებულია ბავშვის ასაკი და სასურველია 

ხელი შეუწყონ მის რეინტეგრაციას და მის მიერ საზოგადოებაში სასარგებლო როლის 

შესრულებას. 

2. ამ მიზნებით და საერთაშორისო დოკუმენტების შესაბამისი დებულებების 

გათვალისწინებით, მონაწილე სახელმწიფოები, კერძოდ, უზრუნველყოფენ, რომ: 

ა) არც ერთი ბავშვი არ ჩაითვალოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დამრღვევად, 

არ ედებოდეს ბრალი და არ აღიარონ ბრალეულად მის დარღვევაში მოქმედების ან 

უმოქმედობის მიზეზით, რომლებიც არ იყო აკრძალული ეროვნული ან საერთაშორისო 

სამართლით მისი ჩადენის დროს; 

ბ) ყოველ ბავშვს, რომელმაც, როგორც მიჩნეულია, დაარღვია სისხლის სამართლის 

კანონმდებლობა ან ბრალად ედება მისი დარღვევა, ჰქონდეს, სულ ცოტა, შემდეგი 

გარანტიები: 

i) უდანაშაულობის პრეზუმპცია, სანამ მისი ბრალი კანონის თანახმად არ დამტკიცდება; 

ii) დაუყოვნებლივ და უშუალოდ იყოს ინფორმირებული მის წინააღმდეგ წაყენებული 

ბრალდებების შესახებ და, აუცილებლობის შემთხვევაში, მშობლების ან კანონიერი 

მეურვეების მეშვეობით და მიიღოს სამართლებრივი ან სხვა საჭირო დახმარება თავისი 

დაცვის მომზადებისას და განხორციელებისას; 

iii) განსახილველ საკითხზე დაუყოვნებლივ მიიღოს გადაწყვეტილება კომპეტენტურმა, 

დამოუკიდებელმა და მიუკერძოებელმა ორგანომ ან სასამართლო ორგანომ კანონის 

შესაბამისად სასამართლო მოსმენის დროს ადვოკატის ან სხვა შესაბამისი პირის 

თანდასწრებით და, თუ ეს არ მიიჩნევა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების საწინააღმდეგოდ, 

კერძოდ, მისი ასაკისა და მისი მშობლების ან კანონიერი მეურვეების მდგომარეობის 

გათვალისწინებით; 

iv) არ განიცადოს იძულება, რომ მისცეს მოწმის ჩვენება ან აღიაროს ბრალეულობა; 

შეისწავლოს ბრალდების მოწმეთა ჩვენებები ან დამოუკიდებლად, ან სხვა პირების 

დახმარებით და უზრუნველყოფილი იქნეს დაცვის მოწმეთა თანასწორი მონაწილეობა და 

მათი ჩვენებების შესწავლა; 

v) თუ მიჩნეულია, რომ ბავშვმა დაარღვია სისხლის სამართლის კანონმდებლობა, 

ზემმდგომმა კომპეტენტურმა, დამოუკიდებელმა და მიუკერძოებელმა ორგანომ კანონის 

თანახმად ხელახლა განიხილოს შესაბამისი გადაწყვეტილება და ამასთან დაკავშირებით 

მიღებული ნებისმიერი ზომები; 

vi) თარჯიმნის უფასო დახმარება, თუ ბავშვს არ ესმის გამოყენებული ენა ან არ 

ლაპარაკობს ამ ენაზე; 

vii) მისი პირადი ცხოვრების სრული პატივისცემა გარჩევის ყველა სტადიაში. 

3. მონაწილე სახელმწიფოები ესწრაფვიან, ხელი შეუწყონ ისეთ ბავშვებთან უშუალოდ 

დაკავშირებული კანონების, პროცედურების, ორგანოებისა და დაწესებულებების დადგენას, 

რომლებმაც, როგორც მიჩნეულია, დაარღვიეს სისხლის სამართლის კოდექსი, ბრალად 

ედებათ მისი დარღვევა ან ბრალეულად არიან მიჩნეული მის დარღვევაში, და კერძოდ: 

ა) მინიმალური ასაკის დადგენას, რომლის ქვემოთაც მიჩნეულია, რომ ბავშვებს არ 

შეუძლიათ სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დარღვევა; 



ბ) თუ აუცილებელია და სასურველი, ასეთი ბავშვებისადმი მიიღონ ზომები სასამართლო 

გარჩევის გამოუყენებლად ადამიანის უფლებების და სამართლებრივი გარანტიების სრული 

დაცვის პირობით. 

4. საჭიროა ისეთი სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორიცაა მოვლა, ზრუნვისა და 

ზედამხედველობის შესახებ დებულება, საკონსულტაციო მომსახურება, გამოსაცდელი ვადის 

დანიშვნა, აღზრდა, სწავლებისა და პროფესიუილი მომზადების პროგრამები და მოვლის 

სხვა ფორმები, რომლებიც დაწესებულებებში მოვლის მაგივრობას გასწევს, იმ მიზნით, რომ 

უზრუნველყოფილი იყოს ბავშვისადმი ისეთი მოპყრობა, რომელიც შეესაბამება მის 

კეთილდღეობას, აგრეთვე მის მდგომარეობას და დანაშაულის ხარისხს. 

 მუხლი 41 
ამ კონვენციაში არაფერი არ არღვევს ნებისმიერ დებულებას, რომელიც უმეტესწილად 

უწყობს ხელს ბავშვის უფლებათა განხორციელებას და რომელსაც შეიძლება შეიცავდეს: 

ა) მონაწილე სახელმწიფოს კანონი: ან 

ბ) მოცემული სახელმწიფოს მიმართ მოქმედი საერთაშორისო სამართლის ნორმები. 

ნაწილი II 

 მუხლი 42 
მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ, სათანადო სა ქმედითი 

საშუალებების გამოყენებით, კონვენციის პრინციპები და დებულებები ფართოდ გააცნონ 

როგორც უფროსებს, ასევე ბავშვებს. 

 მუხლი 43 
1. მონაწილე სახელმწიფოთა მიერ წინამდებარე კონვენციის შესაბამისად ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულებაში მიღწეული პროგრესის განხილვის მიზნით არსდება 

ბავშვის ულფებათა კომიტეტი, რომელიც ქვემოთ გათვალისწინებულ ფუნქციებს ასრულებს. 

2. კომიტეტი შედგება ათი ექსპერტისაგან, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი ზნეობრივი 

თვისებებით და აღიარებული კომპეტენციით სფეროში, რომელსაც წინამდებარე კონვენცია 

მოიცავს. კომიტეტის წევრებს ირჩევენ მონაწილე სახელმწიფოები თავიანთ მოქალაქეთა 

წრიდან და ისინი თავიანთი სახელით მოქმედებენ, ამასთან ყურადღება ეპყრობა 

სამართლიან გეოგრაფიულ განაწილებას, აგრეთვე მთავარ სამართლებრივ სისტემებს. 

3. კომიტეტის წევრებს მონაწილე სახელმწიფოთა მიერ დასახელებული პირების სიიდან 

ფარული კენჭისყრით ირჩევენ. ყოფელ მონაწილე სახელმწიფოს შეუძლია თავის მოქალაქეთა 

წრიდან ერთი პირი დაასახელოს. 

4. კომიტეტში თავდაპირველი არჩევნები იმართება არაუგვიანეს ექვსი თვის შემდეგ 

წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლის დღიდან, შემდგომში – ორ წელიწადში ერთხელ. 

ყოველი არჩევნების გამართვის დღემდე სულ ცოტა ოთხი თვით ადრე გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი მონაწილე სახელმწიფოებს მიმართავს 

წერილით, რომელშიც სთავაზობს მათ ორი თვის განმავლობაში წამოაყენონ თავიანთი 

კანდიდატურები. შემდეგ გენერალური მდივანი ანბანის მიხედვით ადგენს ამგვარად 

დასახელებული პირების სიას მონაწილე სახელმწიფოების მითითებით, რომლებმაც ეს 

პირები დაასახელეს, და ამ სიას წარუდგენს წინამდებარე კონვენციის მონაწილე 

სახელმწიფოებს. 

5. არჩევნები იმართება მონაწილე სახელმწიფოების თათბირზე, რომლებსაც გენერალური 

მდივანი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ცენტრალურ დაწესებულებებში იწვევს. ამ 

თათბირებზე, რომლებზეც მონაწილე სახელმწიფოების ორი მესამედი შეადგენს კვორუმს, 

კომიტეტის შემადგენლობაში არჩეულად ითვლებიან კანდიდატები, რომლებმაც მონაწილე 

სახელმწიფოების კენჭისყრის დამსწრე და მოანწილე წარმომადგენლების ხმების უმეტესი 

რაოდენობა და ხმების აბსოლუტური უმრავლესობა მოიპოვეს. 

6. კომიტეტის წევრებს ოთხი წლის ვადით ირჩევენ. მათ უფლება აქვთ ხელახლა იყვნენ 

არჩეული მათი კანდიდატურების განმეორებით დასახელების შემთხვევაში. პირველ 



არჩევნებში არჩეული ხუთი წევრის უფლებამოსილების ვადა ორწლიანი პერიოდის დამლევს 

იწურება; პირველი არჩევნების შემდეგ ამ ხუთი წევრის სახელებს დაუყოვნებლივ ადგენს 

წილის ყრით თათბირის თავმჯდომარე. 

7. კომიტეტის რომელიმე წევრის სიკვდილის ან გადადგომის შემთხვევაში ან თუ მას 

რაიმე მიზეზით აღარ შეუძლია კომიტეტის წევრის მოვალეობის შესრულება, მონაწილე 

სახელმწიფო, რომელმაც კომიტეტის ეს წევრი წამოაყენა, დარჩენილი ვადისთვის ნიშნავს 

სხვა ექსპერტს თავის მოქალაქეთა წრიდან კომიტეტის მიერ მოწონების პირობით. 

8. კომიტეტი პროცედურის საკუთარ წესებს ადგენს. 

9. კომიტეტი ორი წლის ვადით ირჩევს თვის თანამდებობის პირებს. 

10. კომიტეტის სესიები, როგორც წესი, იმართება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

ცენტრალურ დაწესებულებებში ან კომიტეტის მიერ განსაზღვრულ ნებისმიერ სხვა 

შესაფერის ადგილას. კომიტეტი, როგორც წესი თავის სესიებს ყოველწლიურად მართავს. 

კომიტეტის სესიის ხანგრძლივობა განისაზღვრება ან საჭიროების შემთხვევაში გადაისინჯება 

წინამდებარე კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოების თათბირზე გენერალური ასამბლეის 

მოწონების პირობით. 

11. გაერთაინებულიე რების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი გამოჰყოფს საჭირო 

პერსონალს და მატერიალურ სახსრებს კომიტეტის მიერ წინამდებარე კონვენციის 

შესაბამისად თავისი ფუნქციების ეფექტიანი განხორციელებისათვის. 

12. წინამდებარე კონვენციის შესაბამისად დაარსებული კომიტეტის წევრები იღებენ 

გენერალური ასამბლეის მიერ დაწესებულ გასამრჯელოს გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის სახსრებიდან და გენერალური ასამბლეის მიერ დადგენილი პირობებით. 

 მუხლი 44 
1. მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის გენერალური მდივნის მეშვეობით კომიტეტს წარუდგინონ მოხსენებები 

კონვენციით აღიარებული უფლებების დამკვიდრებისათვის მათ მიერ გატარებული 

ღონისძიებების შესახებ და ამ უფლებათა განხორციელებაში მიღწეული პროგრესის შესახებ: 

ა) ორი წლის განმავლობაში შესაბამისი მონაწილე სახელმწიფოსათვის კონვენციის ძალაში 

შესვლიდან; 

ბ) შემდგომში ყოველ ხუთ წელიწადში. 

2. ამ მუხლის შესაბამისად წარდგენილ მოხსენებებში მითითებულია ფაქტორები და 

სირთულეები, თუკი ასეთები არსებობს, რომლებიც გავლენას ახდენს წინამდებარე 

კონვენციით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების ხარისხზე. მოხსენებები შეიცავს აგრეთვე 

საკმარის ინფორმაციას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კომიტეტმა სრულად შეიტყოს 

კონვენციის მოქმედება მოცემულ ქვეყანაში. 

3. არ არის აუცილებელი, რომ მონაწილე სახელმწიფომ, რომელმაც კომიტეტს წარუდგინა 

ყოველმხრივი თავდაპირველი მოხსენება, ამ მუხლის „ბ“ პუნქტის შესაბამისად წარსადგენ 

შემდგომ მოხსენებებში გაიმეოროს ადრე ჩამოყალიბებული ძირითადი ინფორმაცია. 

4. კომიტეტს შეუძლია მონაწილე სახელმწიფოსაგან მოითხოვოს წინამდებარე კონვენციის 

განხორციელებასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია. 

5. კომიტეტის საქმიანობის შესახებ მოხსენებები გენერალურ ასამბლეას ორ წელიწადში 

ერთხელ უნდა წარედგინოს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს მეშვეობით. 

6. მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ საკუთარი მოხსენებების ფართო 

საჯაროობას თავიანთ ქვეყნებში. 

 მუხლი 45 
კონვენციის ეფექტიანი განხორციელების ხელშეწყობისა და წინამდებარე კონვენციის 

მოქმედების სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისების მიზნით: 

ა) გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზებულ დაწესებულებებს, ბავშვთა 

ფონდს და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სხვა ორგანოებს უფლება აქვთ 



წარმოდგენილი იყვნენ წინამდებარე კონვენციის ისეთ დებულებათა განხორციელების 

შესახებ საკითხთა განხილვისას, რომლებიც მათი უფლებამოსილების სფეროში შედის. 

კომიტეტს შეუძლია გაერთაინებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზებულ 

დაწესებულებებს, ბავშვთა ფონდებს და გაერთაინებული ერების ორგანიზაციის სხვა 

კომპეტენტურ ორგანოებს, როცა ამას მიზანშეწონილად მიიჩნევს, წარუდგინოს ექსპერტთა 

დასკვნა იმ დარგებში კონვენციის განხორციელების თაობაზე, რომლებიც მათი შესაბამისი 

უფლებამოსილების სფეროში შედის. კომიტეტს შეუძლია გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის სპეციალიზებულ დაწესებულებებს, ბავშვთა ფონდს და გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის სხვა ორგანოებს შესთვაზოს, წარმოადგინონ მოხსენებები მათი 

საქმიანობის სფეროში შმავალ დარგებში კონვენციის განხორციელების შესახებ; 

ბ) კომიტეტი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზებულ 

დაწესებულებებში, ბავშვთა ფონდში და გაერთიანებულიე რების ორგანიზაციის სხვა 

კომპეტენტურ ორგანოებშში გზავნის, როცა ამას მიზანშეწონილად მიიჩნევს, მონაწილე 

სახელმწიფოების ნებისმიერ მოხსენებებს, რომლებიც შეიცავს ტექნიკური კონსულტაციის ან 

დახმარების შესახებ თხოვნას ან რომლებშიც აღნიშნულია ამის საჭიროება, აგრეთვე 

კომიტეტის შენიშვნებსა და წინადადებებს, თუკი ასეთები არსებობს, ასეთი თხოვნების ან 

მითითებების თაობაზე; 

გ) კომიტეტს შეუძლია გენერალურ ასამბლეას რეკომენდაცია მისცეს, რომ შესთავაზოს 

გენერალურ მდივანს თავისი სახელით მოაწყოს გამოკვლევები ბავშვის უფლებებთან 

დაკავშირებულ ცალკეულ საკიტხებზე; 

დ) კომიტეტს შუძლია შეიტანოს იმ ინფორმაციაზე დაფუძნებული ზოგადი ხასიათის 

წინადადებები და რეკომენდაციები, რომელიც მიღებულია წინამდებარე კონვენციის 44 და 45 

მუხლების შესაბამისად. ასეთი ზოგადი ხასიათის წინადადებებსა და რეკომენდაციებს 

უგზავნიან ნებისმიერ დაინტერესებულ მონაწილე სახელმწიფოს და აცნობებენ გენერალურ 

ასამბლეას მონაწილე სახელმწიფოების შნიშვნებთან ერთად, თუკი ასეთები არსებობს. 

ნაწილი III 

 მუხლი 46 
წინამდებარე კონვენცია ხელმოსაწერად გახსნილია ყველა სახელმწიფოსათვის. 

 მუხლი 47 
წინამდებარე კონვენცია ექვემდებარება რატიფიკაციას. სარატიფიკაციო სიგელები 

შესანახად ბარდება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს. 

 მუხლი 48 
წინამდებარე კონვენცია მიერთებისათვის გახსნილია ნებისმიერი სახელმწიფოსათვის. 

მიერთების შესახებ დოკუმენტები შესანახად ბარდება გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს. 

 მუხლი 49 
1. წინამდებარე კონვენცია ძალაში შედის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

გენერალური მიდვნისათვის მეოცე სარატიფიკაციო სიგელის ან მიერთების შესახებ 

დოკუმენტის შესანახად ჩაბარების თარიღის შემდეგ ოცდამეაეთა დღეს. 

2. ყოველი სახელმწიფოსათვის, რომელიც მოახდენს წინამდებარე კონვენციის 

რატიფიკაციას ან მიუერთდება მას მეოცე სარატიფიკაციო სიგელის ან მიერთების შესახებ 

დოკუმენტის შესანახად ჩაბარების შემდეგ, წინამდებარე კონვენცია ძალაში შედის ამ 

სახელმწიფოს მიერ თავისი სარატიფიკაციო სიგელის ან მიერთების შესახებ დოკუმენტის 

ჩაბარებიდან ოცდამეათე დღეს. 

 მუხლი 50 
1. ნებისმიერ მონაწილე სახელმწიფოს შეუძლია შესთავაზოს შესწორება და წარუდგინოს 

იგი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს. შემდეგ გენერალური 



მდივანი შეთავაზებულ შესწორებას უგზავნის მონაწილე სახელმწიფოებს თხოვნით, 

მიუთითონ, უჭერენ თუ არა მხარს მონაწილე სახელმწიფოთა კონფერენციის მოწვევას ამ 

წინადადებათა განხილვისა და მათ თაობაზე კენჭისყრის გამართვის მიზნით. თუ ოთხი თვის 

განმავლობაში, ამ შეტყობინების თარიღიდან მოყოლებული, მონაწილე სახელმწიფოთა სულ 

ცოტა ერთი მესამედი მხარს დაუჭერს ასეთი კონფერენციის მოწვევას, გენერალური მდივანი 

იწვევს ამ კონფერენციას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდით. ამ კონფერნციის 

დამსწრე და კენჭისყრის მონაწილე სახელმწიფოთა უმრავლესობით მიღებულ ასეთ 

შესწორებას დასამტკიცებლად გენერალურ ასამბლეას წარუდგენენ. 

2. ამ მუხლის 1 პუნქტის შესაბამისად მიღებული შესწორება ძალაში შედის 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის მიერ მისი დამტკიცებისა 

და მონაწილე სახელმწიფოების ორი მესამედის უმრავლესობის მიერ მიღების შემდეგ. 

3. როცა შესწორება ძალაში შედის, ისი სავალდებულო ხდება იმ მონაწილე 

სახელმწიფოებისათვის, რომლებმაც იგი მიიღეს, ხოლო სხვა მონაწილე 

სახელმწიფოებისათვის სავალდებულოდ რჩება წინამდებარე კონვენციის დებულებები და 

მათ მიერ მიღებული ნებისმიერი წინა შესწორებანი. 

 მუხლი 51 
1. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი იღებს და ყველა 

სახელმწიფოს უგზავნის იმ პირობების ტექსტს, რომლებიც სახელმწიფოებმა დათქვეს 

რატიფიკაციის ან მიერთების მომენტში. 

2. წინამდებარე კონვენციის მიზნებთან და ამოცანებთან შეუთავსებელი პირობების 

დათქმა დაუშვებელია. 

3. დათქმული პირობა შეიძლება გაუქმდეს ნებისმიერ დროს გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის გენერალური მდივნისათვის შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნის გზნით, 

რომელიც შემდეგ ამის შესახებ ყველა სახელმწიფოს ატყობინებს. ასეთი შეტყობინება ძალაში 

რჩება გენერალური მდივნის მიერ მისი მიღების დღიდან. 

 მუხლი 52 
ნებისმიერ მონაწილე სახელმწიფოს შეუძლია წინამდებარე კონვენციის დენონსირება 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნისათვის წერილობითი 

შეტყობინების გზით. დენონსაცია ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ შეტყობინების 

მიღებიდან ერთი წლის გასვლის შემდეგ. 

 მუხლი 53 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი წინამდებარე კონვენციის 

დეპოზიტარად ინიშნება. 

 მუხლი 54 
წინამდებარე კონვენციის ორიგინალი, რომლის ინგლისური, არაბული, ესპანური, 

რუსული და ფრანგული ტექსტები თანაბრად ავთენტიკურია, შესანახად ბარდება 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს. 

რის დასტურადაც თავიანთი შესაბამისი მთავრობების მიერ სათანადოდ უფლებამოსილმა 

ქვემორე ხელმომწერმა სრულუფელბიანმა წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს წინამდებარე 

კონვენციას. 
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რას გულისხმობს  რეციდივის  (დანაშაულის  განმეორებით  ჩადენის ) ალბათობა? 

რეციდივის ალბათობის (დანაშაულის განმეორებით ჩადენის  ალბათობის) ცნება 

გულისხმობს  სასჯელის მოხდის შემდეგ ყოფილი მსჯავრდებულის მიერ დანაშაულის 

განმეორებით ჩადენის ალბათობის პროგნოზირებას.   აქცენტი კეთდება მსჯავრდებულის 

სამომავალო ქცევაზე: რა ალბათობაა იმის, რომ მსჯავრდებულმა სასჯელის დასრულების 

შემდგომ კვლავ გაიმეოროს დანაშაული? დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობის 

სხვადასხვა ხარისი არსებობს, კერძოდ: დაბალი, საშუალო და მაღალი.  

რეციდივის ალბათობის პროგნოზირებისთვის, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,  იმის 

იდენტიფიცირებისთვის,  თუ რომელი სამართალდამრღვევი განაგრძობს დანაშაულის 

ჩადენას  გამოიყენება რისკებისა და საჭიროებების შეფასების მიდგომა, რომელიც 

ახსნილია ქვემოთ. 

რას  გუსლიხმობს  ზიანის  რისკი? 

ზიანის რისკის ცნება უკავშირდება რეციდივის ალბათობის კონცეფციას. ზიანის რისკის 

შეფასება გულისხმობს  სამმართალდამრღვევი პირის მიერ  დანაშაულის განმეორებით 

ჩაიდენის შემთხვევაში სხვებისთვის მიყენებული ზიანის ხარისხის პროგნოზირებას. სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, რა შედეგები მოჰყვება დანაშაულის გამეორებას 

სხვებისთვისთვის ზიანის მიყენების კუთხით.  ყოფილმა მსჯავრდებულმა შესაძლოა  

კვლავ ჩაიდინოს დანაშაული,  თუმცა დანაშაულის ხასიათიდან გამომდინარე 

სხვებისთვის მიყენებული ზიანის ხარისხი განსხვავებულია და იგი  შეიძლება იყოს 

მაღალი, საშუალო ან დაბალი ხარისხის.  

ზიანის რისკი, ასევე,  გულისხმობს ზიანის მიყენებას საკუთარი თავისადმიც. მაშასადამე, 

ზიანის რისკში მოიაზრება როგორც სხვების, ასევე, საკუთარი თავისადმი მიყენებული 

ზიანის რისკის შეფასება.  

რატომ არის მნიშვნელოვანი რეციდივის  ალბათობისა და ზიანის  რისკის  გაზომვა?  

რეციდივის ალბათობისა და ზიანის რისკის გაზომვა  სისტემაში ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანია, რადგან სასჯელაღსრულების სისტემის დატოვების შემდეგ რეციდივის 
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დაბალი ალბათობისა და ზიანის დაბალი რისკის მქონე მსჯავრდებული 

საზოგადოებისთვის ნაკლებ საფრთხეს წარმოადგენს, ხოლო მაღალი ალბათობისა და 

რისკის მქონე - პირიქით. ამისთვის პენიტენციურ და პრობაციის სისტემებს უნდა 

ჰქონდეთ თითოეულ ადამიანზე რეციდივის ალბათობისა და ზიანის რისკის გაზომვის 

ინსტრუმენტები და ამის მიხედვით  მათთან მიმართებაში კონკრეტული 

სარეაბილიტაციო ინტერვენციების/პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების 

შესაძლებლობა. აუცილებელია სარეაბილიტაციო რესურსის სწორად გადანაწილება და 

ძირითადი აქცენტის გადატანა რეციდივის ალბათობის და ზიანის საშუალო და მაღალი 

რისკის მქონე მსჯავრდებულებისკენ.  

რას  გულისხმობს  საშიშროების  რისკი? 

მსჯავრდებულთა საშიშროების რისკი არის დაწესებულების, გარშემომყოფთა, 

საზოგადოების, სახელმწიფოს ან/და სამართალდამცველი ორგანოების 

უსაფრთხოებისათვის მსჯავრდებულისაგან მომდინარე საშიშროება, რომელიც 

განისაზღვრება N70 - ბრძანებით დადგენილი კრიტერიუმებით. არსებობს სამი სახე  

საშიშროების რისკის: დაბალი, საშუალო და მაღალი. მსჯავრდებულის საშიშროების 

რისკის შეფასების პროცესი იწყება მსჯავრდებულის შესახებ ინფორმაციის დამუშავებით 

პენიტენციურ დაწესებულებაში და ეგზავნება სამინისტროში არსებულ 

მულტიდისციპლინურ გუნდს გადაწყვეტილების მისაღებად. საშიშროების რისკის 

განსაზღვრის შემდეგ ხდება მსჯავრდებულების კლასიფიცირება შესაბამისი ტიპის 

დაწესებულებებში.  საშიშროების რისკის სახის სავარაუდო ცვლილების დადგენის 

მიზნით, გუნდი უზრუნველყოფს მსჯავრდებულთა გადაფასებას ბრძანებით დადგენილ 

ვადებში და საჭიროებიდან გამომდინარე. 

რას  გულისხმობს  რისკებისა და საჭიროებების  შეფასება?  

რისკებისა და საჭიროებების შეფასება მნიშვნელოვანია რეციდივის ალბათობისა და 

ზიანის რისკის პროგნოზირებისთვის და შესაბამისად, პრევენციული მუშაობის 

წარმართვისათვის სამომავლო დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად.  

რისკებისა და საჭიროების მიდგომის მიხედვით მნიშვნელოვანი აქცენტი კეთდება 

როგორც რისკების იდენტიფიცირებაზე, ასევე, ამ რისკების სამართავად და 
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შესამცირებლად საჭიროებების განსაზღვრაზე, რაც მნიშვნელოვანია 

სამმართალდამღღვევის მხარდაჭერისა და რეაბილიტაციისთვის. ამასთანავე, 

საჭიროებებზე ფოკუსირების კონტექსტში მსჯავრდებულთან მუშაობის წარმართვა 

უფრო მეტად ზრდის მისი პროცესში ჩართვისა და თანამშრომლობის შესაძლებლობას.  

რისკებისა და საჭიროებების შეფასება მნიშვნელოვანია: 

1. თითოეული სამმართალდამრღვევის შემთხვევაში რეციდიის ალბათობის 

განსაზღვრისა და მსჯავრდებულთა კატეგორიზაციისათვის მათი რისკების 

შესაბამისად;  

2. ასევე, სხვათა მიმართ სერიოზული ზიანის რისკის პრევენციისთვის;  

3. ზოგადად ქვეყანაში რეციდივის ალბათობის შემცირების მხრივ რელევანტური 

კრიმინოგენური ფაქტორების იდენტიფიცირებისათვის;  

4. სასჯელის ინდივიდუალურად დაგეგმვისა და განხორციელებისთვის; 

5. და ბოლოს,  მწირი სარეაბილიტაციო რესურსის მაქსიმალურად გონივრულად 

გამოყენებისათვის.  

რესურსების გონივრულად გამოყენება გულისხმობს იმას, რომ რეაგირება, სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, შემთხვევის მართვის პროცესის განსაზღვრული 

ღონისძიებები/პროგრამები/ინტერვენციები, მათ შორის სარეაბილიტაციო,  რაშიც 

უნდა ჩაერთოს  მსჯავრდებული, მისი შეფასების პროცესში იდენტიფიცირებული 

რისკებისა და საჭიროებების პროპორციული უნდა იყოს.  

რა ეტაპზე იწყება რისკებისა და საჭიროებების  შეფასება? 

საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით პირის რისკებისა და საჭიროებების შეფასება 

იწყება წინასასამართლო და მსჯავრდებამდე ეტაპზე, რომელიც გრძელდება 

მსჯავრდებულობის  პროცესში და ასევე, პირის მიერ სასჯელაღსრულების 

დაწესებულების დატოვების შემდეგ. 

რას  გულისხმობს  რისკებისა და საჭიროებების შეფასების სტატიკური და დინამიკური 

ფაქტორები? 

რისკებისა და საჭიროების მიდგომა მოიცავს ორ ძირითად ნაწილს: სტატიკური და 

დინაკური ფაქტორების შეფასებას. 
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სტატიკური ინფორმაცია მოიცავს ისეთ ფაქტორებს, რომლებიც უცვლელია. პირველ 

რიგში ასეთი ფაქტორია პირის დანაშაულებრივი ისტორია, ასევე, სქესი, ასაკი (მაგ. რა 

ასაკშიც იქნა ჩადენილი დანაშაული).  

სტატიკური ფაქტორების შეფასებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება რეციდივის ალბათობის 

პროგნოზირებაში, რადგან წარსული ქცევა მომავალი ქცევის პროგნოზირების საუკეთესო 

საშუალებაა. 

თუმცა, მხოლოდ სტატიკურ ფაქტორებზე დაყრდნობით ვერ მოხდება რეციდივის 

ალბათობის მართებული პროგნოზირება, რადგან ადამიანის ცხოვრება დინამიკური 

პროცესია, რას იმას ნიშნავს რომ ადამიანი იცვლება, მისი ცხოვრება იცვლება. მაშასადამე, 

უმნიშვნელოვანესი ხდება სტატიკურ ფაქტორებთან (მაგ. დანაშაულებრივი ისტორია) 

ერთად ისეთი  ფსიქო-სოციალური ფაქტორების შეფასება, როგორებიცაა მაგალითად 

ოჯახი, ახლობლებთან ურთიერთობა, კრიმინალური კავშირები, ნივთიერებების 

მოხმარება, დასაქმება, განათლება, მოტივაცია ცვლილებისადმი, აზროვნებისა და ქცევის 

კონტროლი და ა.შ.   

მიუხედავად იმისა, რომ კრიმინალური ისტორია (სტატიკური ფაქტორი) ვერ შეიცვლება, 

მაშასადამე ზუსტი იფორმაცია და მნიშვნელოვანია მომავალი ქცევის 

პროგნოზირებისთვის, მას სრულად ვერ დავეყრდნობით და უმნიშვნელოვანესია 

დანაშაულებრივი ისტორიის განხილვა პირის ცხოვრების წესთან დაკავშირებულ სხვა 

დინამიკურ ფაქტორებთან ერთად, რომლებიც ცვალებადია.  

მაშასადამე, რისკებისა და საჭიროებების შეფასება უნდა იყოს სტატიკური და 

დინამიკური ზომების ურთიერთკავშირის ანალიზზე დამყარებული.  

რას  გულისხმობს  კრიმინოგენული  ფაქტორები/საჭიროებები? 

კრიმინოგენულია პირთან დაკავშირებული ნებისმიერი ფაქტორი ან ფაქტორები, 

რომელის/რომელთა ცვლილებაც ამცირებს რეციდივის ალბათობას. რისკებისა და 

საჭიროებების შეფასების პროცესში მნიშვნელოვანია იდენტიფიცირებულ საჭიროებებს 

შორის მოხდეს იმ საჭიროებების გამოკვეთა, რომლებიც კრიმინოგენულია, საჭიროებები, 

რომელთა დაკმაყოფილებაც გამოიწვევს განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილებას. 
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რა მნიშვნელობა აქვს  შეფასების  პროცესში სხვადასხვა წყაროს  არსებობას ? 

შეფასების პროცესში მნიშვნელოვანია ინფორმაციის მიღება და  გადამოწმება სხვადასხვა 

წყაროსთან, მაგ. მსჯავრდებული, სამართლებრივი რეჟიმის თანამშრომელი, ფსიქოლოგი 

და ა.შ. სხვადასხვა წყაროსგან მიღებული ინფორმაციის შეჯერებას დასაბუთებულად 

ახდენს შემფასებელი.  

რა როლი აქვს შემფასებელს  რისკებისა და საჭიროებების  შეფასების  პროცესში? 

შემფასებლის როლი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. რისკებისა და საჭიროებების 

შეფასების ინსტრუმენტი გვეხმარება სანდო შეფასებაში, ითვალისწინებს ყველა შესაბამის 

სფეროს და უნებლიე მიკერძოებას, თუმცა არ ამცირებს შემფასებლის კვალიფიკაციისა და 

კომპეტენციების მნიშვნელობას.  

შემფასებელი კვალიფიციურად უნდა ჩაერთოს მსჯავრდებულის შეფასების პროცესში, 

რაც ნიშნავს იმას, რომ მას უნდა ჰქონდეს   კომუნიკაციისა და ანალიზის კარგი უნარები, 

რომლებიც  გონივრული შეფასების მომზადებას შესაძლებელს გახდის.  

მნიშვნელოვანია, რომ შემფასებლები სათანადოდ გაწვრთნილები იყვნენ.  გაწვრთნის 

პროცესში მნიშვნელოვანია ისინი დაეუფლონ ინტერვიუირების, კომუნიკაციის  უნარებს. 

ასევე, ზოგადად უნდა ფლობდნენ კარგ ანალიტიკურ უნარებს.  და ბოლოს, 

უმნიშვნელოვანესია, რომ შემფასებლები სრულად იაზრებდნენ შეფასების მიზნებს.  

როგორ  ვახდენთ რეციდივის ალბათობის შემცირებას და სერიოზული ზიანის თავიდან 

აცილებას?   

რეციდივის ალბათობის შემცირებისა და სერიოზული ზიანის თავიდან ასაცილებლად 

მნიშვნელოვანია როგორც მსჯავრსებულის კონტროლი და ზედამხედველობა, ასევე, 

მასთან სარეაბილიტაციო მიმართულებით მუშაობა.  

რას  გულისხმობს  შემთხვევის  მართვა? 

შემთხვევის მართვა არის  მეთოდი, რომელიც აქტიურად გამოყენება სოციალურ 

მუშაობაში. პენიტენციურ სფეროში აღნიშნული მეთოდის გამოყენებით ხორციელდება 

სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვა. სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის 

პროცესის გასაუმჯობესებლად შემთხვევის მართვის სისტემის დანერგვა 

მნიშვნელოვანია.  სისტემის დანერგვით მსჯავრდებულის მიერ დანაშაულის ჩადენის 
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ალბათობა და ზიანის რისკი, ასევე, მისი საჭიროებები თუ როგორ შეიძლება აღნიშნულის 

თავიდან არიდება,  უკეთ განისაზღვრება და იგეგმება ამ საჭიროებებზე მორგებული 

პროგრამები/ინტერვენციები.  ამ პროცესში მონაწილეობს პენიტენციური 

დაწესებულების შემთხვევის მართვის გუნდი, რომელშიც შედის სოციალური მუშაკი, 

სამართლებრივი რეჟიმის ოფიცერი, ფსიქოლოგი და ექიმი, ხოლო, პროცესებს 

კოორდინაციას უწევს სოციალური მუშაკი, რომელიც თავად არის შემთხვევის 

მმართველი. 

შემთხვევის მართვის პროცესში  მნიშვნელოვანია პროსოციალური და არა 

ანტისოციალური ქცევის მოდელირება პერსონალის მხრიდან და ზოგადად, 

პროსოციალური მხარდაჭერა. 

რას  გულისხმობს  რეაბილიტაცია? 

ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია გულისხმობს ინდივიდის საზოგადოებაში 

ოპტიმალური ფუნქციონირების უნარის აღდგენის ხელშეწყობის პროცესს, რომელიც 

ფოკუსირებულია პრობლემური ქცევის შემცირებასა და  პრევენციაზე.  

ტერმინი - ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია - შეიძლება, მოიცავდეს შემდეგ 

მომსახურებებს: 

- ემოციების მართვა; 

- იმპულსთა მართვის უნარების გაუმჯობესება; 

- დევიანტური/ანტისოციალური  ქცევის მართვა/შემცირება; 

- ემპათიის და პროსოციალურ უნართა განვითარება; 

- ნივთიერებათა ავადმოხმარებისა და ადიქტიური ქცევის მართვა; 

- ფსიქოთერაპია და კონსულტირება; 

- ტრავმული გამოცდილების (წამების, ძალადობის ან ბულინგის მსხვერპლი, 

ოჯახში ძალადობა, ა.შ.) დაძლევა. 

რას  გულისხმობს  ფსიქო-სოციალური კონსულტირება? 

ფსიქო-სოციალური კონსულტირება,  რომელსაც ახორციელებს სოციალური მუშაკი 

ეხება ინდივიდის ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს, ასევე, ფართო სოციალურ ფაქტორებს, რაც 

გავლენას ახდენს ინდივიდის ფსიქიკურ ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და ქცევაზე. 



9 
 

ფსიქო-სოციალური კონსულტირების დროს სოციალური მუშაკები  იყენებენ ეკლექტურ 

მიდგომებს, როგორებიცაა: ჰუმანისტური, კოგნიტურ-ბეჰევიორული, ეკოსისტემური და 

ა.შ.  

რას  გულისხმობს  გათავისულებისთვის  მომზადების  პროცესი? 

გათავისულების მომზადების პროცესი გულისხმობს პირის საზოგადოებაში 

დაბრუნების, მისი რეიტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობას გარდამავალი 

მენეჯმენტის მექნიზმის გამოყენებით.  

რას  გულისხმობს  საზოგადოებაში დაბრუნება? 

საზოგადოებაში დაბრუნება გულისხმობს პატიმრობის შემდგომ მსჯავრდებულის 

ოჯახსა და  თემში „დაბრუნებას, მის „შინ დაბრუნებას“.  

რას  გულისხმობს  რეინტეგრაცია/რესოციალიზაცია? 

რეიტეგრაცია/რესოციალიზაცია გულისხმობს საზოგადოებაში დაბრუნებას და 

დამატებით, მსჯავრდებულის ჩართულობას სოციალურ, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, 

როდესაც მას წვლილი შეაქვს საზოგადოებრივი სიკეთის შექმნაში.  

რას  გულისხმობს  გარდამავალი მენეჯმენტი? 

გარდამავალი მენეჯმენტი მოიცავს პენიტენციური და პრობაციის სისტემების, 

დანაშაულის პრევენციის ცენტრის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო 

საზოგადოების ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობას, კერძოდ მათ მიერ 

მსჯავრდებულთან ერთად  კოორდინირებული დაგეგმვის პროცესსა და ქმედებებს, 

რომლებიც ხელს უწყობს მსჯავრდებულის საზოგადოებაში წარმატებით დაბრუნებას და 

მის რეინტეგრაცია-რესოციალიზაციას.  

გარდამავალი მენეჯმენტის მიზანია ყოფილი მსჯავრდებულებისთვის კრიტიკულ 

პერიოდში აქტიური მხარდაჭერის აღმოჩენის მექანიზმის შემუშავება. კრიტიკულ 

პერიოდად სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან ახლადგამოსული პირისთვის 

პირველი რამდენიმე თვე, პირველი წელი მიიჩნევა, როდესაც მაღალია დანაშაულის 

განმეორებით ჩადენის ალბათობა.  
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უმნიშვნელოვანესია, ყოფილმა მსჯავრდებულმა გათავისუფლების შემდგომ მიიღოს 

უწყვეტი მხარდაჭერა რესოციალიზაციის პროცესში.  მხარდაჭერა თანმიმდევრულად 

უნდა განხორციელდეს და გაგრძელდეს. აუცილებელია არსებობდეს შესაბამისი 

პროცედურები, რომელსაც ამ პროცესში ჩართული სხვადასხვა უწყებები (პენიტენციური 

დაწესებულება, პრობაციის ეროვნული სააგენტო, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი) 

გაუწევენ კოორდინირებას.  

 

რას  არის  მნიშვნელოვანი გათავისუფლებისთვის  მომზადების  პროცესში? 

გათავისულებისთვის მომზადების პროცესში უნდა იყოს ჩართული ყველა 

მსჯავრდებული, მიუხედავად რეციდივის ალბათობისა და ზიანის რისკის ხარისხისა.  

გათავისულების მომზადება მოიცავს შემდეგ ასპექტებს: 

- მსჯავრდებულის პრაქტიკული ცხოვრებისეული უნარების გაუმჯობესება; 

- კავშირები განათლების და დასაქმების შესაძლებლობებთან; 

- ოჯახური კავშირების გაუმჯობესება, მათ შორის დროებითი გათავისულება; 

- მსხვერპლის/დაზარალებულის პერსპექტის გააზრება მსჯავრდებულის მიერ და 

მსხვერპლის/დაზარალებულის ინფორმირება. 

გათავისუფლების შემდგომი მხარდაჭერა და ზედამხედველობა უმნიშვნელოვანესია, 

რადგან სწორედ გათავისულფებიდან ერთი წელია ყველაზე კრიტიკული პერიოდი 

დანაშაულის განმეორებით ჩადენის კუთხით.  
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გამოყენებული ლიტერატურა:  

1. ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის  პროექტის 

გუნდის ლიდერის, რანდელ ბარუზის საპრეზენტაციო მასალები, 2017-2018 წწ. 

2. ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის 

საერთაშორისო ექსპერტის, დენი კლარკის საპრეზენტაციო მასალები, 2017-2018 

წწ. 

3. ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის  პროექტის 

ექსპერტის, სალომე ნამიჭეიშვილის საპრეზენტაციო მასალები, 2017-2018 წწ. 
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წინასიტყვაობა

ბოლო	ორი	ათწლეულია	ევროკავშირი	თანმიმდევრულად	უჭერს	
მხარს	 	 საქართველოში	 მართლმსაჯულების	 რეფორმას,	 მათ	 შორის	
აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 მექანიზმების	 დანერგვას.	 ბავშვთა	
უფლებების	 დაცვა	 მართლმსაჯულების	 სფეროში	 ევროკავშირი-სა-
ქართველოს	თანამშრომლობის	ძირეულ	ელემენტს	წარმოადგენს.	2015 
წელს	 საერთაშორისო	 სტანდარტებთან	 შესაბამისი	 არასრულწლო-
ვანთა	მართლმსაჯულების	კოდექსის	მიღებით,	საქართველომ	უზარ-
მაზარი	ნაბიჯი	გადადგა	წინ	და	დაადასტურა	სახელმწიფოს	მზაობა	
იზრუნოს	ბავშვებზე	და	დაიცვას	ისინი	ძალადობისა	და	სტიგმატიზა-
ციისგან.	ამ	ნაბიჯმა	შექმნა	მყარი	საფუძველი	კანონთან	კონფლიქტში	
მყოფი	ბავშვებისა	და	ახალგაზრდა	სამართალდამრღვევთა	საქმეებში	
აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პრაქტიკის	გამოყენებისათვის.	დღეს	
სიხარულით	აღვნიშნავთ,	რომ	2010 წლის	შემდეგ	მოხდა	4000-ზე	მეტი	
ბავშვის	და	ახალგაზრდა	სამართალდამრღვევის	განრიდება	და	მათ-
მა	უმეტესობამ	მონაწილეობა	მიიღო	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	
პროცესში	 –	 დაზარალებული-დამზარალებლის	 მედიაციაში.	 აღდგე-
ნითი	 პროცესები	 პასუხობს	 დაზარალებულთა	 საჭიროებებს,	 ხოლო	
კვლევები	ადასტურებს,	რომ	ის	ეხმარება	დაზარალებულებს	ზიანის	
შემსუბუქებასა	და	გამოსწორებაში.	საქართველოში	არასრულწლოვ-
ნების	მიერ	დანაშაულის	განმეორებით	ჩადენის	შემცირებული	მაჩვე-
ნებელი	ადასტურებს,	რომ	აღდგენითი	მართლმსაჯულება	აძლიერებს	
ინდივიდებს	და	ეხმარება	მათ	უარი	თქვან	შემდგომ	კრიმინალურ	ქმე-
დებაზე.

აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	 სწრაფად	 ვითარდება	 ევროპის	
მასშტაბით.	ჩვენ	ვხედავთ	საქართველოს	მზარდ	დაახლოვებას	ევრო-
პულ	 სტანდარტებთან	და	 სახელმწიფო	 ინსტიტუტების	 მზაობას	 აღ-
დგენითი	 მართლმსაჯულების	 შემდგომი	 განვითარებისთვის.	 დღეს,	
აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პრაქტიკა	 უკვე	 	 სრულწლოვანი	
მსჯავრდებულებისთვისაც	არის	ხელმისაწვდომი	საპილოტე	რეჟიმში.	
ევროკავშირი	 ეხმარება	 საქართველოს	 იუსტიციის	 სამინისტროს	 ამ	
მიმართულებით	კანონმდებლობის	შემდგომ	განვითარებაში.

ტრადიციული	 სადამსჯელო	 მიდგომის	 ჩანაცვლება	 აღდგენითი,	
რეაბილიტაციური	ზომებით	გარკვეულ	საზოგადოებრივ	ტრანსფორ-
მაციას	მოითხოვს,	მათ	შორის	პროფესიონალებსა	და	მთლიანად	სა-
ზოგადოებაში.	ამიტომაც	მოხარული	ვარ	წარმოვადგინო	აღდგენითი	
მართლმსაჯულების	 	 სახელმძღვანელო	 საუნივერსიტეტო	 სწავლე-
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ბისათვის	 –	 სამართლის,	 სოციალური	 სამუშაოს,	ფსიქოლოგიისა	და	
ჟურნალისტიკის	ფაკულტეტებისთვის;	 ისევე	როგორც	 პრაქტიკოსე-
ბის	(მოსამართლეების,	პროკურორების,	სოციალური	მუშაკების,	მე-
დიატორების,	პოლიციელების,	პენიტენციური	და	პრობაციის	ოფიც-
რების	 და	 სხვათა)	 გადამზადებისთვის.	 სახელმძღვანელოს	 მიზანია,	
დაეხმაროს	პროფესორებსა	და	ტრენერებს	აღდგენითი	მართლმსაჯუ-
ლების	ისტორიის,	საერთაშორისო	რეგულაციებისა	და	განვითარების	
შესახებ	 ცოდნის	 მიღებაში,	 მათ	 შორის	 საქართველოში	 მიმდინარე	
რეფორმების	შესახებ.	პუბლიკაციაში	მიმოხილულია	დაზარალებულ-
თა	და	დამზარალებელთა	ფსიქო-სოციალური	ფაქტორები,	აღდგენი-
თი	 მართლმსაჯულების	 მოდელები,	 მედიასა	 და	 საზოგადოებასთან	
კომუნიკაციის	და	მათი	ამ	პროცესებში	ჩართულობის	მნიშვნელობა.	
ვიმედოვნებ,	 რომ	 სახელმძღვანელო	 ხელს	 შეუწყობს	 მართლმსაჯუ-
ლების	 სისტემას	 გახდეს	 მეტად	ორიენტირებული	 სარეაბილიტაციო	
ღონისძიებებზე	და	აღდგენით	მიდგომებზე,	რაც	დაგვეხმარება	შევქმ-
ნათ	უსაფრთხო	საზოგადოება.

კარლ ჰარცელი 
საქართველოში ევროკავშირის ელჩი
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* * *

კონფლიქტი	დედამიწაზე	სიცოცხლის	გაჩენის	მომენტიდან	არსე-
ბობს.	დიახ,	ჩვენს	გენშიც	ჭარბობდა	კონფლიქტზე	ძალადობრივი	რე-
აგირება.	ადამიანის	მოდგმის	ისტორია	ნათელი	დადასტურებაა	იმისა,	
რომ	 კარგად	 შეგვიძლია	 ბრძოლა	 საკუთარი	 ინტერესების	 დასაცა-
ვად.	თუმცა,	სხვა	ძუძუმწოვრებისგან	განსხვავებით,	ადამიანი	(homo 
sapiens)	 მალე	 მიხვდა	 პრობლემების	 მოგვარების	 არაძალადობრივი	
გზების	 ფასეულობას	 საზოგადოებრივი	 კეთილდღეობისთვის.	 ერთ-
ერთი	 ამგვარი	 გზა	 ცეცხლის	 გარშემო	 ტომის	 უხუცესებთან	 ერთად	
კომპრომისების	ძიება	და	მედიაციაა.

სახელმწიფოს	განვითარებამ	და	სამართლებრივი	რეგულაციების	
ჩამოყალიბებამ,		კონფლიქტების	გადაჭრა	მკაცრად	დაუქვემდებარა	
კანონის	მოთხოვნებს;	ამ	ფონზე	–	იკლო	სხვა	მეთოდების	გამოყენე-
ბამ.	 მაგრამ	 არა	 ყველგან:	 გაწერილი	კანონები	 ძლევამოსილი	მეფე-
ებისა	 და	 მღვდლების	 პრეროგატივა	 იყო,	 ხოლო	 „საწყალი	 ხალხი“	
თავის	„უბადრუკ	პრობლემებს“	კვლავ	ტრადიციული	მეთოდებით	აგ-
ვარებდა.	სწორედ	ამიტომ,	თითქმის	ყველა	კულტურამ	შემოგვინახა	
ხალხური	სამართლებრივი	პროცესისა	და	სასჯელის	ალტერნატივის	
ფორმები	და	ტრადიცია.

დღეს,	როდესაც	ასეთი	დიდია	მართლმსაჯულების	ხარჯები,	მკაც-
რია	და	ხშირად	არაეფექტიანი	სასჯელი,	ხოლო	სასამართლო	სისტემა	
−	გადატვირთული,	საზოგადოება	ცდილობს	დაუბრუნდეს	კონფლიქ-
ტების	გადაჭრის	 ალტერნატიულ	გზებს.	 ეს	ტენდენცია	 მზარდია	 სა-
მართლის	თითქმის	ყველა	სფეროში.	ჩვენ	−	სისხლის	სამართლის	სფე-
როს	პროფესიონალები,	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	მიდგომების	
მზარდ	გამოყენებას	კონვენციური	მართლმსაჯულების	კონკურენტად	
არ	აღვიქვამთ.	პირიქით,	მიგვაჩნია,	რომ	აღდგენითი	მიდგომების	არ-
სებობა	ქვეყანაში,	პირველ	რიგში,	სწორედ	მართლმსაჯულების	გაუმ-
ჯობესებას	 ემსახურება.	 ასეთი	 სისტემა	უკეთ	 პასუხობს	 საზოგადო-
ების	საჭიროებებს.

ამდენად,	ადგენითი	მართლმსაჯულება	ბრუნდება!

მოსამართლე რენატე ვინტერი

ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის  
პროექტის ხელმძღვანელი, 

გაეროს ბავშვთა უფლებათა კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი 
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შესავალი

წინამდებარე	 სახელმძღვანელო	 გამიზნულია	 აღდგენითი	 მართ-
ლმსაჯულების	სწავლებით	დაინტერესებული	პირებისთვის.	მისი	მი-
ზანია	სწავლების	გზით	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	მიდგომებზე	
ცოდნის	გადაცემა,	ცნობიერების	ამაღლება	და	შემდგომი	პოპულარი-
ზაცია	სტუდენტებში,	მკვლევრებში,	პრაქტიკოსებსა	თუ	სხვადასხვა	
დარგის	 სპეციალისტებში.	 სახელმძღვანელო	 ევროკავშირის	 „სასა-
მართლოს	მხარდაჭერის	პროექტის“	ფარგლებში	მომზადდა	და	მისი	
ავტორები	დისციპლინის	წამყვანი	ევროპელი	და	ქართველი	ექსპერ-
ტები	და	პრაქტიკოსები	არიან.

პუბლიკაცია	ფართო	აუდიტორიაზეა	გათვლილი.	მისი	სტრუქტუ-
რა	და	 შინაარსი	 შესაძლებლობას	 იძლევა,	 კურსი	 მოერგოს	 მონაწი-
ლეთა	ცოდნასა	და	გამოცდილებას,	 ისევე	როგორც	 -	 ინსტიტუციურ	
მოთხოვნებს.	 შესაძლებელია	 როგორც	 ცალკე	 ერთი	 დისციპლინის	
სტუდენტების	 ან/და	 დარგის	 სპეციალისტების	 სწავლება,	 ასევე	 ინ-
ტერდისციპლინური	 ჯგუფების	 ჩამოყალიბება	 და	 მათზე	 მორგებუ-
ლი	კურსის	შეთავაზება.	ვიმედოვნებთ,	რომ	მისი	სწავლება	ეტაპობ-
რივად	 დაინერგება	 სამართლის,	 კრიმინოლოგიის,	 ფსიქოლოგიის,	
სოციოლოგიის,	 სოციალური	 მუშაობის,	 ჟურნალისტიკის	 და	 სხვა	
სოციალურ	მეცნიერებათა	და	ჰუმანიტარულ	ფაკულტეტებზე.	სახელ-
მძღვანელო,	ასევე,	მოემსახურება	მოქმედი	მოსამართლეების,	მოსა-
მართლის	 თანაშემწეების,	 პროკურორების,	 სოციალური	 მუშაკების,	
მედიატორების,	პრობაციის	ოფიცრებისა	და	პენიტენციური	სამსახუ-
რის	თანამშრომელთა	პროფესიულ	დახელოვნებას.

იმედი	 გვაქვს,	 რომ	 სახელმძღვანელოში	 მოცემული	 თეორიული	
და	 პრაქტიკული	 (უნარების)	 სასწავლო	 მოდულები	 წაახალისებს	
მულტიდისციპლინურ	მუშაობას,	სხვადასხვა	დარგის	სპეციალისტები	
გადაინაწილებენ	სასწავლო	კურსის	თემებს	და,	საბოლოოდ,	ერთიან	
კურსს	 შექმნიან.	 ასევე,	 თავისუფლად	 შეიძლება	 სახელმძღვანელოს	
ცალკეული	 თავების	 ინტეგრირება	 შესაბამისი	 დისციპლინების	 სას-
წავლო	მოდულებში.	კურსის	წამყვანებსა	 (პროფესორები,	ტრენერე-
ბი)	და	 მონაწილეებს	შორის	 სასწავლო	კურსის	დანერგვის	 პროცეს-
ში	გამოცდილების	ურთიერთგაზიარება	და	ერთობლივი	რეფლექსია	
დაეხმარება	 კურსის	დანერგვის	პროცესს	და	 აამაღლებს	სწავლების	
ხარისხს.	
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სახელმძღვანელოში	 შემოთავაზებული	 სასწავლო	 მასალა	 გათვ-
ლილია	6-კრედიტიან	კურსზე,	რომელიც	32	საკონტაქტო	და	120	და-
მოუკიდებლად	 მუშაობის	 საათს	 მოიცავს.	 მნიშვნელოვანია,	 ლექცი-
ები/სესიები	ინტერაქტიული	იყოს	და	კურსის	მონაწილეების	აქტიური	
ჩართულობა	უზრუნველყოს.	ყველა	თავს	ახლავს	საშინაო	დავალება	
და	სავალდებულო	საკითხავი	ლიტერატურა.	თანდართულია,	ასევე,	
დამატებით	საკითხავი	ლიტერატურის	ჩამონათვალი	მათთვის,	ვისაც	
აღდგენითი	მართლმსაჯულების	დარგში	ცოდნის	შემდგომი	გაღრმა-
ვება	დააინტერესებს.	დღეისთვის,	სამწუხაროდ,	საკითხავი	მასალის	
მხოლოდ	მცირე	ნაწილია	ქართულ	ენაზე	ხელმისაწვდომი.

აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სახელმძღვანელო	 7	 თავს,	 სა-
ვალდებულო	 და	 დამატებითი	 ლიტერატურისა	 და	 პუბლიკაციაში	
გამოყენებული	 ნაშრომების	 ჩამონათვალს	 შეიცავს.	 სახელმძღვანე-
ლოს	 პირველი	 თავი,	 რომლის	 ავტორია	 პროფესორი	 ივო	 ერცენი,	
აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 ისტორიას,	 განვითარების	 ეტაპებს,	
სხვადასხვა	 მოდელსა	 და	 საერთაშორისო	 რეგულაციებს	 გვაცნობს.	
მეორე	თავი,	რომლის	ავტორია	პროფესორი	ჯანა	ჯავახიშვილი,	და-
ზარალებულის,	დამზარალებლისა	და	მათი	გარემოს	ფსიქოლოგიურ	
მახასიათებლებს	ეთმობა.	მესამე	თავი,	რომლის	ავტორი	კვლავ	ჯანა	
ჯავახიშვილია,	მედიაციის	არსს,	მთავარ	პრინციპებს,	სტანდარტებს,	
მედიატორის	როლსა	და	საჭირო	უნარებს	შეეხება.	სახელმძღვანელოს	
მეოთხე	თავში,	 რომლის	 ავტორია	ლადო	ჯავახიშვილი,	 მიმოხილუ-
ლია	 სამართლის	 ზოგადი	 ცნებების,	 ტერმინების,	 პრინციპებისა	 და	
საქართველოში	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 მარეგულირებელი	
საკანონმდებლო	ჩარჩო.	მეხუთე	თავში	ლადო	ჯავახიშვილი	აღწერს	
საქართველოში	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	მიდგომისა	და	შესა-
ბამისი	პროგრამების	დანერგვის	გამოცდილებას.	მეექვსე	თავში,	რომ-
ლის	თანაავტორები	არიან	ივო	ერცენი	და	ჯანა	ჯავახიშვილი,	აღწე-
რილია	საქართველოში	ხალხური	სამართლის	ტრადიციული	ფორმები	
და	მასში	საზოგადოების	ჩართულობა,	ზოგადად	საზოგადოების	მო-
ნაწილეობის	 როლი	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 მიდგომის	 გან-
ხორციელებაში,	მედიის	როლი	საზოგადოების	ინფორმირებაზე	მათი	
მონაწილეობის	ასამაღლებლად	აღდგენით	პროცესებში,	დაბოლოს	-	
გადმოცემულია	მედიასთან	თანამშრომლობის	განვითარებაზე	მიმარ-
თული	რეკომენდაციების	ნაკრები.	სახელმძღვანელოს	მეშვიდე	თავში	
გაშლილი	თემა	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	მუდმივი	განვითარე-
ბის	 მთავარ	წინაპირობას	 წარმოადგენს.	 მოცემული	თავის	 ავტორი,	
ივო	ერცენი,	 აქ	გადმოგვცემს	 ინფორმაციას	 აღდგენითი	მართლმსა-



ჯულების	პროგრამების	მონიტორინგსა	და	შეფასებაზე,	და	ზოგადად,	
აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სფეროში	კვლევის	 სპეციფიკასა	და	
მნიშვნელობაზე.	 სახელმძღვანელოში	ჩართულია	რამდენიმე	როლუ-
რი	თამაში	და	კაზუსი,	რაც	კურსის	ინტერაქტიულობას	ხელს	უწყობს.	

პროექტის	 გუნდის	 სახელით	 მადლობას	 ვუხდით	 საქართველოს	
უნივერსიტეტებს,	იუსტიციის	უმაღლეს	სკოლას,	საქართველოს	იუს-
ტიციის	სამინისტროს	სსიპ	„დანაშაულის	პრევენციის,	არასაპატიმრო	
სასჯელთა	აღსრულებისა	და	პრობაციის	ეროვნულ	სააგენტოს“,	იუს-
ტიციის	სამინისტროს	სასწავლო	ცენტრს,	გენერალურ	პროკურატუ-
რას,	ყველა	დაინტერესებულ	პირს	თანამშრომლობისა	და	სახელმძღ-
ვანელოს	მიმართ	გამოხატული	ინტერესისათვის.	სახელმძღვანელოს	
მომზადება	საპასუხისმგებლო	და,	ამავდროულად,	სასიამოვნო	პრო-
ცესი	იყო.	განსაკუთრებული	მადლობა	ეკუთვნით	ავტორებს:	პროფე-
სორ	ივო	ერცენს,	პროფესორ	ჯანა	ჯავახიშვილს	და	ლადო	ჯავახიშ-
ვილს	დაუღალავი	შრომისათვის.

ვიმედოვნებ,	სახელმძღვანელო	საფუძველს	ჩაუყრის	ჩვენს	ქვეყა-
ნაში,	ყველა	დონეზე	მიდგომების	ცვლილებას	აღდგენითი	მართლმსა-
ჯულების	სასარგებლოდ.	ასეთი	სისტემა	უკეთ	პასუხობს	საზოგადო-
ების	საჭიროებებს	საქართველოში.	

მაია ჩოჩუა 
ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის  

პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე 
აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმის წევრი
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თავი I 

აღდგენითი მართლმსაჯულების გაცნობა

ივო ერცენი 

ძირითადი მიზანი: აღდგენითი მართლმსაჯულების, მისი მთავარი 
პრაქტიკისა თუ სტანდარტების კონცეპტუალური ჩარჩოს ადეკვატუ-
რი გაგება და არსებითი ცოდნის მიღება.

ამოცანები: 

ამ ნაწილის დასრულების შემდეგ:

• სტუდენტებს და მონაწილეებს კარგად უნდა ესმოდეთ აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების წარმოშობის საფუძვლები; რას 
გულისხმობს იგი, როგორც დანაშაულზე რეაგირების ზოგადი 
მიდგომა და კონცეპტუალური ჩარჩო;

• ეცოდინებათ, მკაფიოდ განსაზღვრულ ღირებულებებსა და 
სტანდარტებზე დაყრდნობით, თუ როგორ ითარგმნება ეს ზო-
გადი მიდგომა აღდგენითი მართლმსაჯულების კონკრეტულ 
პრაქტიკაში, როგორიცაა: მედიაცია და სხვა მოდელები, რო-
გორც ზრდასრულთა, ისე არასრულწლოვანთა სისხლის სა-
მართლის მართლმსაჯულების კონტექსტში;

• მონაწილეები შეიძენენ დეტალურ ცოდნას აღდგენითი მარ-
თლმსაჯულების ძირითადი ევროპული თუ საერთაშორისო 
მომწესრიგებელი რეგულაციების შესახებ;

• მიიღებენ ზოგად ცოდნას აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პროგრამებისა და მათი განხორციელების საერთაშორისო დი-
ნამიკის შესახებ;

• შეძლებენ აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამებთან 
დაკავშირებული გამოწვევებისა და ძირითადი, ინსტიტუცი-
ური თუ აღსრულებასთან დაკავშირებული საკითხების გაგე-
ბას. 
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სასწავლო აქტივობები და მეთოდოლოგია: 

• ცოდნის მიღება ინფორმაციის გადაცემის, რეფლექსირებისა 
და ინტერაქციის მეშვეობით;

• მიღებული ცოდნის გაღრმავება ლიტერატურის/დოკუმენტე-
ბის ინდივიდუალურად კითხვისა და მომზადების საშუალე-
ბით;

• ინდივიდუალური ანალიზისა და დისკუსიების შედეგად კრი-
ტიკული მიდგომებისა და სოციალური უნარების გამომუშავე-
ბა. 

დროის ჩარჩო:

4 საკონტაქტო საათი საკლასო ფორმატში (= 2 სესია – თითოეული 2 
საათი) + 8 საათი – ინდივიდუალური კითხვა და მომზადება.

გეგმა:

1. სესია 1 (2 საათი): 
1.1. აღდგენითი მართლმსაჯულების ისტორია 

1.2. როგორ გავიგოთ აღდგენითი მართლმსაჯულება

2. სესია 2 (2 საათი):

2.1. აღდგენითი მართლმსაჯულების მოდელები და პრაქტიკა

2.2. ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტები 

2.3. პრაქტიკაში დანერგვა 
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1. აღდგენითი მართლმსაჯულების ისტორია

პირველი თავის მიზანი: აღდგენითი მართლმსაჯულების საფუძვლე-
ბისა და განვითარების ძირითადი მიმართულებების გაცნობა.

ამოცანები:

• აღდგენითი მართლმსაჯულების საფუძვლებისა და არსის 
გაცნობა; 

• თანამედროვე საზოგადოებაში მისი ხელახლა დამკვიდრებისა 
და განვითარების საფუძვლების გაგება.

აქტივობები: 

ლექცია, ჯგუფური დისკუსია, კითხვა.

1.1. აღდგენითი მართლმსაჯულების ისტორიული საწყისები

მედიაცია და აღდგენითი მართლმსაჯულება ახალი მოვლენა არ 
არის. მართლწინააღმდეგობა და დამაზიანებელი ქცევა დამახასი-
ათებელი იყო ყველა დროის კულტურისათვის. დამაზიანებელი ქცევა 
შეიძლება ბევრნაირად დაიყოს: განზრახი და არაგანზრახი ქმედებე-
ბი, დაუდევარი და გაუფრთხილებელი ქმედებები, სრულწლოვანთა 
და არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი ქმედებები, ინდივიდუალური 
და ჯგუფური/ინსტიტუციური ქმედებები, პერსონალური ან კოლექ-
ტიური ვიქტიმიზაციის გამომწვევი ან დაზარალებულის გარეშე ჩადე-
ნილი ქმედებები და ა.შ. 

[გთხოვთ მოიყვანოთ კონკრეტული მაგალითები საქართველოს 
კონტექსტიდან.]

მათი „მართლსაწინააღმდეგო“ ხასიათისა და დამაზიანებელი შე-
დეგებიდან გამომდინარე, როგორც ინდივიდის, ისე მთელი საზოგა-
დოების მიმართ,  ზოგიერთ ასეთ ქმედებას სახელმწიფოს ან სხვა უფ-
ლებამოსილი სუბიექტის მიერ ჩვენ „დასჯადად“ მივიჩნევთ. ამიტომაც 
ამგვარ ქმედებებს „დანაშაული“ ეწოდება. „კანონიერების“ პრინციპი-
დან გამომდინარე (‘Nullum crimen sin lege’-არ არსებობს დანაშაული 
კანონის გარეშე), ეს დანაშაულები გაწერილია კანონში და ბევრ ქვე-
ყანაში დანაშაულის კატეგორიებს მათი ტიპის მიხედვით სისხლის სა-
მართლის კოდექსი განსაზღვრავს. გარდა ამისა, ადგენს შესაბამისი 
ხანგრძლივობისა თუ სიმკაცრის სასჯელებს (‘Nulla poena sin lege’-არ 
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არსებობს სასჯელი კანონის გარეშე) მაგალითად: „გადაცდომები“, 
„ადმინისტრაციული დარღვევები“ და „დანაშაულები“. 

[გთხოვთ მიუსადაგოთ ქართულ სამართლებრივ კონტექსტს.]

მიუხედავად ამისა, ამგვარი დამაზიანებელი ქმედებები ისტორი-
ულად სხვადასხვაგვარად იყო აღქმული და, შესაბამისად, სხვადასხვა 
რეაგირებას იწვევდა –  მათ შორის, გამოიყენებოდა სასჯელის მრა-
ვალი ფორმა.

რა არის ინდივიდის, ჯგუფის ან მთელი საზოგადოების მიმართ 
მართლსაწინააღმდეგო ქმედების მთავარი პასუხი ისტორიულ ჭრილ-
ში?

[მოაწყვეთ ჯგუფური დისკუსია – 10 წუთი.]

შურისძიების ფაქტების თავიდან არიდების მიზნით,  სხვადასხვა 
კულტურის ქვეყნებში მიღებულ პრაქტიკას  მართლსაწინააღმდეგო 
ქმედების პასუხად კომპენსაციის დაკისრება წარმოადგენდა. ლიტე-
რატურაში მოყვანილია რესტიტუციის მნიშვნელობის მქონე მრავა-
ლი მაგალითი (მესაკუთრისათვის მოპარულის დაბრუნება), ასევე 
კომპენსაციის მაგალითები (თანაბარი ფასეულობის მქონე საგნის 
ან ფულის შეთავაზება). საზოგადოების განვითარების სხვადასხვა 
ეტაპზე ამ ყველაფერთან ერთად გვხვდება შურისძიების, სამაგიეროს 
მიზღვისა და რიტუალური დაკმაყოფილების მაგალითები, როგორც 
მართლწინააღმდეგობაზე პასუხის მნიშვნელოვანი ელემენტები. ამგ-
ვარი პრაქტიკა სათავეს იღებს საზოგადოების ადრეულ სოციალურ 
სტრუქტურაში, როდესაც არ არსებობდა სახელმწიფო. ინციდენტის 
შემდეგ კი მნიშვნელოვანი იყო მასში მონაწილე ჯგუფებს შორის ეკო-
ნომიკური და სოციალური კავშირების სწრაფი აღდგენა – (მეტი ინ-
ფორმაციისათვის იხილეთ: Braithwaite, 2002; Weitekamp, 1999). 

კომპენსაცია, როგორც დაზარალებულის მიერ შურისძიების გან-
ხორციელება, უფრო ინსტიტუციური გახდა, როდესაც დასავლურ სა-
ზოგადოებაში მეტად ცენტრალიზებული ძალაუფლების სტრუქტურა 
ჩამოყალიბდა. კომპენსაციის სისტემა იზრდებოდა და დაზარალებუ-
ლის კომპენსირებასთან ერთად, საზოგადოებაში საკუთარი უსაფრთ-
ხოების უზრუნველყოფის სანაცვლოდ, დამნაშავეს ფეოდალისათვის, 
ლორდისა ან მეფისათვის გარკვეული თანხის გადახდა ევალებოდა. 
XII საუკუნისათვის, ჯარიმების სისტემის გაფართოებასთან ერთად, 
ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საკუთარ ხელში აიღო და განსაზღვ-
რა მართლმსაჯულების პროცესი. ეს სისტემა უფლებამოსილ მმართ-
ველებს აღჭურავდა არა მხოლოდ დამატებითი ფინანსური რესურსე-
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ბით, არამედ მეტი ძალაუფლებით. მოგვიანებით სამაგიეროს მიზღვის 
საკითხზე განსაკუთრებით გამახვილდა ყურადღება, რაც ემსახურე-
ბოდა მეფის პოლიტიკური ძალაუფლების გაძლიერებას. შესაბამისად, 
ამან განაპირობა „სასჯელის“ თანამედროვე ფორმის ჩამოყალიბება. 
მას შემდეგ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სტრუქტურა 
თუ პროცედურები ორიენტირებული იყო დამნაშავეზე. დაზარალებუ-
ლისათვის ზიანის ანაზღაურებას კი პარალელური სისტემა – სამოქა-
ლაქო მართლმსაჯულება უზრუნველყოფდა. 

XVII-XVIII საუკუნეებამდე (ან უფრო გვიანაც კი) ევროპულ თუ 
სხვა სახელმწიფოებში რესტიტუცია და კომპენსაცია რეგულარულად 
მიღებულ პრაქტიკას წარმოადგენდა ისეთ მძიმე დანაშაულზეც კი, 
როგორიც მკვლელობაა. სიტუაციიდან და კონკრეტული (არაფორ-
მალური) პროცედურებიდან გამომდინარე, კონფლიქტში ჩართული 
ოჯახები ერთმანეთს მოსალაპარაკებლად მიმართავდნენ. 

აღდგენითი მართლმსაჯულების პერსპექტივიდან აღდგენაზე 
ორიენტირებული მიდგომიდან კვლავ დასჯაზე ორიენტირებულ სა-
ხელმწიფო მართლმსაჯულების სისტემაზე გადასვლას მნიშვნელოვა-
ნი შედეგები მოჰყვა (Johnstone, 2002: 42):

• დაზარალებულთა საჭიროებები აღარ წარმოადგენდა განმ-
საზღვრელ ფაქტორს; ამის შემდეგ დაზარალებულებს კომპენ-
საცია უნდა მოეპოვებინათ დამოუკიდებლად, სამოქალაქო 
სასამართლოს პროცედურების დაცვით;

• დაზარალებულისა და დამზარალებლის სოციალური გარემო 
აღარ ერთვებოდა პასუხისმგებლობის აღებისა და პრობლე-
მის მოგვარების პროცესში; ადამიანები გახდნენ სისხლის მარ-
თლმსაჯულების მომხმარებლები;

• დამზარალებლის განათლებასა და რეინტეგრაციაზე ზრუნვა 
მისი დაზარალებულთან დაპირისპირების საშუალებით, რი-
თაც ზიანი კიდევ უფრო ნაკლებ მნიშვნელოვანი გახდა;

• მეტი შემოსავლის დაგროვების ნაცვლად ახალი სადამსჯელო 
სისტემის აღსრულება სულ მალე ძალიან ძვირი გახდა.  

რესტიტუცია და კომპენსაცია, როგორც მართლწინააღმდეგობა-
ზე პასუხის უპირველესი ფორმები, წარსულშიც ხშირად კონკურენ-
ციას უწევდა შურისძიების ძალადობრივ ფორმებს ან ომს. ამიტომაც 
არ უნდა მოვახდინოთ ისტორიის იდეალიზება; არ უნდა ჩავთვალოთ, 
რომ საუკუნეების განმავლობაში აღდგენითი მართლმსაჯულება იყო 
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რეაგირების დომინანტური ფორმა. თუმცა ისტორიის გაანალიზე-
ბის შედეგად უნდა დავასკვნათ, რომ დანაშაულის კონტროლისა და 
მართლმსაჯულების მექანიზმების განვითარება მუდმივი პროცესია. 
საზოგადოებას დღემდე აქვს თავისუფლება (და პასუხისმგებლობა) 
აირჩიოს, თუ რა მიმართულებით სურს წასვლა და დანაშაულზე რე-
აგირების რა ფორმებია მისთვის უმთავრესი.  

1.2.  აღდგენითი მართლმსაჯულება არაინდუსტრიულ 
საზოგადოებაში

ბევრ არადასავლურ საზოგადოებაში დღემდე წამყვან პრაქტიკას 
წამოადგენს კომპენსაცია და აღდგენითი მიდგომები. ადგილობრივ 
თემებში, დანაშაულის ჩადენის შემდეგ, იმისათვის, რომ კონკრეტუ-
ლი ჯგუფი გადარჩეს, სოციალური მშვიდობა ხშირად ერთადერთ 
ხელშესახებ და არსებით გამოსავალს წარმოადგენს. XX საუკუნის 
ბოლოს ბევრ ქვეყანაში ხელახლა გაცოცხლდა მართლმსაჯულების 
პირველადი ფორმები, რადგან პოლიტიკის განსაზღვრისას გაიაზრეს, 
რომ ადგილობრივ უმცირესობებთან ეფექტური შედეგების მიღწევა 
შესაძლებელი იყო მხოლოდ მათი კულტურისათვის მისაღები ფორმე-
ბით. ამან სტიმული მისცა  აღდგენითი მართლმსაჯულების დაცვას, 
რამდენადაც მისი მრავალი ელემენტი დასტურდება მართლმსაჯუ-
ლების უძველეს ტრადიციულ ფორმებში. აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების უახლესი ისტორიის ყველაზე ცნობილი მაგალითია ახალი 
ზელანდიიდან, სადაც კანონით დადგინდა „ოჯახის ჯგუფური კონფე-
რენცია“, რომელიც მაორის მართლმსაჯულებისა და კონფლიქტების 
მოგვარების პრინციპებს ეფუძნება. კიდევ ერთ მაგალითს, როგორც 
აღდგენითი მართლმსაჯულების მოდელს, წარმოადგენს „მშვიდობის 
წრეები“. მიჩნეულია, რომ იგი ინსპირირებულია ჩრდილოეთ ამერიკის 
პირველი ხალხების მართლმსაჯულების ტრადიციებით (მეტი ინფორ-
მაციისათვის იხილეთ: Braithwaite, 2002; Christie, 1977).

მართლმსაჯულების ამ საწყის ფორმებში, როგორც წესი, არსე-
ბით როლს თამაშობს თემი. დანაშაულის ჩადენის შემდეგ ყურადღება 
მახვილდება არა იმაზე, თუ რა ჩაიდინა დამნაშავემ, არამედ – იმ სა-
ზოგადოებაში არსებულ ღირებულებებსა და იმაზე; მოხდარის მნიშ-
ვნელობაზე ამ საზოგადოებისათვის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 
დანაშაული და მასზე რეაგირება არ არის ინდივიდუალიზებული და 
დეკონტექსტუალიზებული, როგორც ეს ხდება დასავლურ მართლმ-
საჯულების სისტემაში, არამედ პრობლემა აღიქმება, როგორც საერ-
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თო პრობლემა – „ჩვენთვის ყველასათვის“. მართლმსაჯულების პირ-
ველყოფილი და ჩვეულებითი ფორმები დოკუმენტირებულია მთელი 
მსოფლიოს მასშტაბით, რამდენადაც ისინი შეიცავს აღდგენითი მარ-
თლმსაჯულების ელემენტებს (UNODC, 2020). რასაკვირველია, ისინი 
წარმოადგენს ინსპირაციის წყაროს აღდგენითი მართლმსაჯულების 
თანამედროვე პროცესებისათვის არა მათი პირდაპირ გადმოტანის, 
არამედ იმ ელემენტების ინდენტიფიცირების მიზნით, რომლებიც 
შეიძლება მოერგოს თანამედროვე პრაქტიკასა და გარემოებებს. 

ზოგიერთი ამ ტრადიციული პრაქტიკიდან წარმოადგენს შერეულ 
ფორმებს იმისა, რასაც ახლა „დავის ალტერნატიულ გადაწყვეტას“ 
უწოდებენ. მაგალითად, ერთსა და იმავე პროცესში მედიაციის, არ-
ბიტრაჟისა და განსჯის ელემენტების გაერთიანება. ამის მაგალი-
თად შეიძლება მივიჩნიოთ ცენტრალური აზიის ზოგიერთ სოფელში   
უხუცესთა არაფორმალური სასამართლოები. ამასთან, ჩვენ არ უნდა 
დავხუჭოთ თვალი ტრადიციულ საზოგადოებებში კონფლიქტის მოგ-
ვარების ნაკლებად ინკლუზიურ, ძალადობრივ და დისკრიმინაციულ 
გზებზე. მაგალითად, უმცირესობებმა ან ქალებმა შეიძლება განიცა-
დონ რევიქტიმიზაცია. რამდენადაც ეს პრაქტიკა ხშირად არ ეფუძნება 
ადამიანის უფლებებს, მნიშვნელოვანია მათი კონტროლი ფორმალუ-
რი ორგანოს მიერ საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების მი-
ხედვით. 

ზოგიერთი თანამედროვე კრიმინოლოგიური თეორია ცდილობს 
ახსნას დანაშაულის მიზეზები. ასევე ცდილობს ტრადიციული მართ-
ლმსაჯულების ფორმების კვლევის საშუალებით ჩამოაყალიბოს და-
ნაშაულთან გამკლავების ეფექტური ღონისძიებები. ამ თეორიებს 
შორის საყოველთაოდ ცნობილია John Braithwaite-ის  „რეინტეგრაცი-
ული შერცხვენა“, რომელიც ქმნის თეორიულ ბაზისს აღდგენით მართ-
ლმსაჯულებაში „ოჯახის ჯგუფური კონფერენციის“ გამოსაყენებლად 
(Braithwaite, 1989; Braithwaite, 2002: 74-78). 

[მოკლე ჯგუფური დისკუსია: გვსმენია თუ არა ჩვენს ქვეყანაში 
ან რეგიონში მართლმსაჯულების ტრადიციული პრაქტიკის შესახებ? 
როგორ ფუნქციონირებს ისინი და რა შეიძლება ვისწავლოთ ამ პრაქ-
ტიკისგან – 15 წუთი]
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1.3.  აღდგენითი მართლმსაჯულების  
უახლესი ისტორია – ხელახალი დაბადება

როგორც უკვე აღინიშნა, დამაზიანებელ ქცევასა და მართლსა-
წინააღმდეგო ქმედებებთან გამკლავება შესაძლებელია სხვადასხვა 
გზით. ძველად და ახლაც არასახელმწიფოებრივ წარმონაქმნებში წამ-
ყვანი იყო მსხვერპლსა და თემზე ორიენტირებული მიდგომები. მნიშვ-
ნელოვანია იმის გაგება, თუ როგორ განსაზღვრა ევოლუციურმა პრო-
ცესმა ჩვენი საზოგადოებები და მათი მართლმსაჯულების სისტემები; 
როგორ გრძელდება ეს პროცესი დღემდე. XX საუკუნის ბოლოს ბევრ 
დასავლურ სახელმწიფოში ეს სისტემებმა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. 
გზა გაეხსნა ისეთ პრაქტიკას, როგორიცაა: „მედიაცია“ და „აღდგენი-
თი მართლმსაჯულება“ ზოგადად. აღსანიშნავია შემდეგი ევოლუცი-
ური ცვლილებები (Johnstone, 2002):

• თანამედროვე მართლმსაჯულების სისტემისადმი ზრდადი 
უკმაყოფილება და იმედგაცრუება, კონკრეტულად, მისი შეზ-
ღუდული შესაძლებლობის გამო. იგულისხმება: დანაშაულის 
შემცირება და მისი პრევენცია, დამნაშავის რეაბილიტირება, 
საზოგადოებისა და მოქალაქეების მეტი პასუხისმგებლობით 
აღჭურვა და პროცესში ჩართვა. 

• დასავლურ ლიბერალურ საზოგადოებებში დავის გადაწყვე-
ტის ალტერნატიული ფორმების  განვითარება და განვრცობა 
ყველა ტიპის კონფლიქტის შემთხვევაში; 

• მსხვერპლთა ხელახალი გააქტიურება, ასევე მსოფლიოს მას-
შტაბით მათი მოძრაობის გააქტიურება. მოძრაობისა, რომე-
ლიც ორიენტირებულია მართლმსაჯულებაში მსხვერპლთა 
სამართლებრივი პოზიციის გაძლიერებასა და მათთვის ეფექ-
ტური სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფაზე. 

1970 წლის შემდეგ სისხლის მართლმსაჯულებაში მომუშავე ადა-
მიანების დიდი ნაწილი დანაშაულთან გამკლავების უკეთესი გზების 
ძიებაში იყო იმისათვის, რომ თავიდან არიდებულიყო საპატიმრო სას-
ჯელის ან სხვა მასტიგმატიზებელი სასჯელის ნეგატიური ეფექტები. 
გარდა ამისა, მართლმსაჯულების სისტემას მეტი მნიშვნელობა შეეძი-
ნა დაზარალებულთათვის, დამზარალებელთა და საზოგადოებისათ-
ვის. მთავარ იდეას წარმოადგენდა კონფლიქტის საწყის ინტერესთა 
ჯგუფის ხელში დაბრუნება, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, რათა 
მართლმსაჯულების პროცესი, პირველ რიგში, ორიენტირდეს ზიანის 
აღდგენისა და პრობლემის გადაჭრის მიმართულებაზე. (Christie, 1977; 
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Zehr, 1990, 2002). ევროპაში კრიმინოლოგებმა და სხვა სოციალური 
მეცნიერებების წარმომადგენლებმა პრაქტიკოსებთან ერთად, რო-
გორებიც არიან პრობაციის მუშაკები, ამ იდეების განვითარება ჯერ 
კიდევ სამოციან წლებში დაიწყეს.  თუმცა აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების მოძრაობის საწყისად ხშირად მითითებულია დაზარალებუ-
ლი-დამზარალებლის პირველი შერიგების პროგრამა, რომელიც 1974 
წელს განხორციელდა კიტჩენერში, ონტარიო (კანადა). ამას მალევე 
მოჰყვა სხვა მაგალითები აშშ-სა და გაერთიანებული სამეფოდან. 80-
იანი წლების დასაწყისში ამოქმედდა დაზარალებული-დამზარალებ-
ლის მედიაციის პროგრამები ევროპის კონტინენტზე – ნორვეგიაში, 
ავსტრიაში, ფინეთში, საფრანგეთსა და გერმანიაში. სხვა სახელმწი-
ფოები პროცესში ჩაერთვნენ 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იან წლებში 
ან 2000 წლის შემდეგ: ალბანეთი, ბელგია, ბულგარეთი, ხორვატია, 
სლოვენია, ესპანეთი, შვედეთი, შვეიცარია, უკრაინა, თურქეთი, ... 
(Aertsen et al., 2004: 16-18; Duenkel, Grzywa-Holten & Horsfield, 2015).

ევროპაში აღდგენითი მართლმსაჯულების განვითარების ქვა-
კუთხედად იქცა ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია – R(99)19 სისხლის 
სამართლის საქმეებში მედიაციის შესახებ. ეს და სხვა რეკომენდა-
ციები წარმოადგენს გზამკვლევს, თუ როგორ უნდა შემუშავდეს და 
აღსრულდეს მედიაციის პროგრამები ევროპის კონტექსტში. გაეროს 
ECOSOC 2002 წლის რეზოლუციასთან ერთად, სისხლის სამართლის 
საქმეებში აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების შესახებ და 
დაზარალებულთან დაკავშირებულ 2001-2012 წლების ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთან ერთად, ევროპის საბჭოს უფრო ახალი რეკო-
მენდაცია CM/Rec(2018)8 ამ მიმართულებით ევროპის ქვეყნებისათვის  
მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და წახალისებაა  (რელევანტურ საერთა-
შორისო რეგულაციებს დეტალურად მოგვიანებით გავეცნობით). შე-
დეგად, დაზარალებულსა და დამზარალებელს შორის მედიაციამ და 
აღდგენითმა მართლმსაჯულებამ, როგორც საზოგადოდ მიღებულმა 
ცნებამ, უფრო და უფრო მეტი მხარდაჭერა მოიპოვა სასამართლოს 
წარმომადგენლებისა და ხელისუფლებების მხრიდან, იუსტიციის მი-
ნისტრების ჩათვლით. მეტიც, უმეტეს ევროპულ სახელმწიფოებში 
ამ დროისთვის (2020) მიღებულია კანონმდებლობა დაზარალებული-
დამზარალებლის მედიაციის ან აღდგენითი მართლმსაჯულების რო-
მელიმე სხვა მოდელის შესახებ. (Duenkel et al., 2015: 1015-1096; Miers & 
Aertsen, 2012: 511-548).

ევროპაში აღდგენითი მართლმსაჯულების უფრო ფართო ცნება 
თანდათანობით დამკვიდრდა, თუმცა მედიაცია დომინანტ მოდელად 
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შენარჩუნდა. რიგ სახელმწიფოებში მედიაციის პროგრამა ხორციელ-
დება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის კონტექსტ-
ში ან/და სრულწლოვანთა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში. 
რასაკვირველია, ევროპის სახელმწიფოებს შორის მნიშვნელოვანი 
განსხვავებებია: სოციალურ-სამართლებრივი კონტექსტი შეიძლება 
მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს (ძალიან ლეგალური მიდგომი-
დან სამხრეთ და აღმოსავლეთ ევროპაში, დასავლეთ ევროპასა და 
სკანდინავიურ ქვეყნებში – უფრო პრაგმატულ და თემზე ორიენტი-
რებულ მიდგომამდე); განსხვავებებია სახელმწიფოს მოწყობასა და 
პოლიტიკურ სისტემებს შორის, სისხლის სამართლის პოლიტიკასა და 
პროფესიულ, ორგანიზაციულ კულტურებს შორის. როდესაც ვადა-
რებთ ამ სახელმწიფოებს, ცხადი ხდება, რომ მედიაციის პროგრამე-
ბის ამოქმედება შეიძლება სრულიად განსხვავებულ ამოცანებს ისა-
ხავდეს. ზოგიერთ ქვეყანაში დაზარალებული-დამზარალებლის მედი-
აცია დაინერგა, როგორც ალტერნატიული სანქცია დამნაშავისათვის 
(არასრულწლოვანი ან/და სრულწლოვანი). ამ შემთხვევაში მედიაცია 
ხშირად ვრცელდება მხოლოდ ნაკლებად მძიმე დანაშაულებსა და იმ 
პირებზე, რომლებიც პირველად ჩადიან დანაშაულს. ამ შემთხვევაში 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებიდან საქმის განრიდება ხდება 
მედიაციის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში – როცა მხარეებს 
შორის მიიღწევა შეთანხმება (ზოგ შემთხვევაში – შეთანხმება პროკუ-
რორსა და დამნაშავეს შორის). 

ზოგ ქვეყანაში მედიაცია დაზარალებულთა საჭიროებებიდან 
გამომდინარე განვითარდა, რამდენადაც მათ აქვთ მნიშვნელოვანი 
მოთხოვნები დამზარალებლის მიმართ: ეს არ გულისხმობს მხოლოდ 
ფინანსურ კომპენსაციას, არამედ – მნიშვნელოვან არამატერიალურ 
საჭიროებებს. ასეთია: მომხდარში გარკვევა, კითხვების დასმა, ემო-
ციების გამოხატვა და დამზარალებლისათვის დანაშაულით გამოწ-
ვეული შედეგების ჩვენება. ამ ქვეყნებში დაზარალებულის პერს-
პექტივიდან მიდგომა იქცა მიზეზად იმისა, რომ მედიაცია მხოლოდ 
ნაკლებად მძიმე დანაშაულებზე კი არ გავრცელებულიყო, არამედ  
ხელმისაწვდომი ყოფილიყო მძიმე დანაშაულების შემთხვევაშიც. მძი-
მე დანაშაულის ჩადენის დროს დამნაშავისთვისაც შეიძლება მნიშვნე-
ლოვანი აღმოჩნდეს სწორად წარმართული შეხვედრა მისი ქმედებით 
დაზარალებულთან. სწორედ ამიტომ, ზოგიერთ ქვეყანაში მედიაცია 
შეთავაზებულია არა მხოლოდ როგორც ბრალდების ალტერნატივა, 
არამედ როგორც ალტერნატივა მართლმსაჯულების პროცესის პარა-
ლელურად, ყველა ეტაპზე სასჯელის (საპატიმრო) მოხდის ჩათვლით. 
მედიაცია ამ შემთხვევაში არ არის აღქმული, როგორც ალტერნატი-
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ული სანქციის სახით დამნაშავისათვის მიცემული სასარგებლო შან-
სი, არამედ – როგორც დაზარალებულისათვის, დამზარალებლისა და 
მათი საზოგადოებისათვის არსებული სერვისი, რომელიც სრული  პა-
სუხისმგებლობის დაცვით უნდა გამოიყენონ. 

ზოგიერთ ქვეყანაში საზოგადოებრივი ფაქტორი მიჩნეულია აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების ყველაზე მნიშვნელოვან ასპექტად. ამი-
ტომაც ამ ქვეყნებში იყენებენ მოხალისეებს, რომლებიც უზრუნველ-
ყოფენ აღდგენითი მართლმსაჯულების განხორციელებას ადგილობ-
რივი პროფესიონალი კოორდინატორის დახმარებით. კარგად მომ-
ზადებულ მოხალისეებთან მუშაობა, მაგალითად, მედიაციაში არის 
დანაშაულთან გამკლავების პროცესში საზოგადოების  ჩართვის და-
ბალანსებული გზა. ამიტომაც ის ასრულებს სოციალურ-საგანმანათ-
ლებლო ფუნქციას. ამავე მიდგომით, საზოგადოებაში პასუხისმგებ-
ლობის გრძნობის გაზრდის მიზნით, ზოგიერთ ქვეყანაში დანერგილია 
„ოჯახის ჯგუფური კონფერენციის“ მოდელი. ევროპაში ჩრდილოეთ 
ირლანდია, ბელგია და ჰოლანდია არის ამის მაგალითი. თუმცა ანგ-
ლო-საქსურ ქვეყნებში ყველაზე ხშირად გამოიყენება კონფერენციის 
მოდელი. ბევრად უფრო ხშირად, ვიდრე დაზარალებული-დამზარა-
ლებლის მედიაცია. აღდგენითი მართლმსაჯულება დიდწილად ასო-
ცირებულია კონფერენციის პრაქტიკასთან. 

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი

• Christie, N. (1977). Conflicts as Property. British Journal of Criminol-
ogy, 17 (1), 1-15. 

• Braithwaite, J. (2002). Restorative Justice and Responsive Regula-
tion. Oxford: Oxford University Press (Chapter 1: The Fall and Rise 
of Restorative Justice).

• Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Intercourse: 
Good Books

2. აღდგენითი მართლმსაჯულების არსის გაგება

მეორე თავის მიზანი: აღდგენითი მართლმსაჯულების კონცეფციის 
სიღრმისეული გაცნობა და იმის გაგება, თუ როგორ შეიძლება იგი სა-
ფუძვლად დაედოს აღდგენითი მართლმსაჯულების ისეთ პრაქტიკას, 
როგორიცაა მედიაცია.
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ამოცანები:

• ცოდნის შეძენა იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს აღდგენითი 
მართლმსაჯულება; აღდგენით მართლმსაჯულებასა და და-
ზარალებული-დამზარალებლის მედიაციას შორის არსებული 
კავშირის გაანალიზება;

• მკაფიო დაშვებების ჩამოყალიბება აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების ღირებულებებსა და მიზნებთან დაკავშირებით;   

• პირადი კრიტიკული აზროვნების განვითარება ზოგადად და-
ნაშაულის აღქმასა და მასზე რეაგირების შერჩეულ გზებთან 
დაკავშირებით;

• საქართველოში აღდგენითი მართლმსაჯულების შესაძლო 
როლის გაანალიზება და განხილვა.

აქტივობები: 

ლექცია, ჯგუფური დისკუსია, კითხვა.

2.1.  აღდგენითი მართლმსაჯულება: დანაშაულისა და სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულებისადმი ინოვაციური მიდგომა

აღდგენითი მართლმსაჯულება არის ფართო, მრავლისმომცვე-
ლი კონცეფცია. მასში მოიაზრება მეტი, ვიდრე მხოლოდ მედიაციის 
ცნება და პრაქტიკა. მისი ყველაზე ზოგადი მნიშვნელობით, აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულება გულისხმობს დანაშაულის ხედვისა და მასზე 
რეაგირების კონკრეტულ მიდგომას, რომელიც ნაკარნახევია ღირე-
ბულებებისა და პრინციპების ერთობლიობით. ამიტომაც აღდგენითი 
მართლმსაჯულება გულისხმობს დანაშაულის ფენომენისა და დანა-
შაულზე ჩვენი რეაგირებისადმი ზოგად მიდგომას, ხოლო მედიაცია 
არის ერთ-ერთი პრაქტიკული მეთოდი და ინსტრუმენტი აღდგენითი 
მართლმსაჯულების ზოგადი ფილოსოფიის პრაქტიკაში განსახორცი-
ელებლად. აღდგენითი მართლმსაჯულების ბევრი გულშემატკივარი 
აღნიშნავს, რომ მას სჭირდება დანაშაულისა და სისხლის მართლმსა-
ჯულების სრულიად განსხვავებული აღქმა, „პარადიგმის ცვლილება“. 
ბევრი ასევე მიუთითებს, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება გულის-
ხმობს პირადი ცხოვრების წესს, „სამყაროში არსებობისადმი“ გარკ-
ვეულ მიმართებას. 

ამერიკელი ჰოვარდ ზერი, ისტორიის პროფესორი და ყოფილი 
პრობაციის პრაქტიკოსი შესანიშნავად ხსნის ამ ახლებურ მიდგომას 
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თავის წიგნში „ლინზების შეცვლა“ (‘Changing Lenses’, 1990). იგი უჩვე-
ნებს, თუ როგორ შეგვიძლია დანაშაულისა და მართლმსაჯულების 
განსხვავებული აღქმის მიღება იმის მიხედვით, თუ რომელ ლინზას 
დავაყენებთ კამერაზე. ჰოვარდ ზერი სისხლის სამართლის მართლმ-
საჯულებისა და აღდგენითი მართლმსაჯულების ხედვებს შემდეგნა-
ირად წარმოადგენს (Zehr, 2002: 21):

ორი განსხვავებული ხედვა

სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულება

აღდგენითი მართლმსაჯულება

• დანაშაული არის კანონის დარ-
ღვევა

• დანაშაული აზარალებს ადა-
მიანებს და ურთიერთობებს

• დარღვევა წარმოშობს ბრალს • დარღვევა წარმოშობს ვალ-
დებულებებს

• მართლმსაჯულება მოითხოვს 
სახელმწიფომ განსაზღვროს 
ბრალი და დააკისროს სასჯელი

• მართლმსაჯულება გულისხ-
მობს საკითხების გამოსწო-
რებას მსხვერპლის, სამარ-
თალდამრღვევისა და საზო-
გადოების მიერ

• მთავარი ფოკუსი: დამნაშავეები 
იღებენ იმას, რასაც იმსახურე-
ბენ

• მთავარი ფოკუსი: მსხვერპ-
ლის საჭიროებები და სამარ-
თალდამრღვევის პასუხისმ-
გებლობა

ცხრილი 1.1: ორი განსხვავებული ხედვა Zehr, 2002

სამი განსხვავებული კითხვა

სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულება

აღდგენითი მართლმსაჯულება

• რა კანონები დაირღვა? • ვინ დაზიანდა?

• ვინ ჩაიდინა? • რა არის მათი საჭიროებები?

• რას იმსახურებენ ისინი? • ვის ეკისრება ვალდებულე-
ბები?

ცხრილი 1.2: სამი განსხვავებული კითხვა Zehr, 2002
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აღნიშნული უჩვენებს, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება არ 
არის აბსტრაქტული იდეა, არამედ იგი ეხმიანება იმ ადამიანებისა 
და საზოგადოების „საჭიროებებსა“ და „როლებს“, რომელთა ყოველდ-
ღიურ ცხოვრებაზეც  იქონია გავლენა დანაშაულმა. აღდგენითი მარ-
თლმსაჯულება მიზნად ისახავს ყველა ჩართული მხარის საჭიროებე-
ბის პასუხსა და დაბალანსებას: დაზარალებული, დამზარალებელი და 
საზოგადოება. ისინი ძირითადად მოიხსენიებიან როგორც მხარეები 
ან დაინტერესებული პირები. შესაბამისად, ის, თუ ვინ წარმოადგენს 
მხარეს, არ განისაზღვრება სამართლებრივი კრიტერიუმების შესაბა-
მისად, მაგალითად, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შე-
საბამისად. როდესაც ვრეაგირებთ დანაშაულზე, პირველი კითხვები, 
რომლებიც უნდა დაისვას, არის: ვინ დაზარალდა, რა შედეგები დადგა 
დაზარალებულისათვის, დამზარალებლისა და საზოგადოებისათვის; 
ვის აქვს გარკვეული პასუხისმგებლობა ამ შედეგებზე; როგორ შეიძ-
ლება ზიანის ანაზღაურება მატერიალური ან/და არამატერიალური 
ფორმით?

არ არსებობს აღდგენითი მართლმსაჯულების უნივერსალური 
განმარტება, თუმცა არსებობს ფართო კონსენსუსი იმ არსებით ელე-
მენტებზე, რომლებიც არის ან უნდა იყოს აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების პრაქტიკის ნაწილი. ამ მხრივ არსებობს შემდეგი რელევანტუ-
რი განმარტებები:

„აღდგენითი მართლმსაჯულება არის დანაშაულისადმი პრობ-
ლემის გადაწყვეტაზე ორიენტირებული მიდგომა, რომელიც მოიცავს 
მხარეთა და საზოგადოების ჩართულობას ინსტიტუციურ ორგანოებ-
თან აქტიური თანამშრომლობით. ეს არ არის კონკრეტული პრაქტიკა, 
არამედ – პრინციპთა ერთობლიობა, რომელთა მიხედვითაც უნდა წა-
რიმართოს ნებისმიერი მონაწილისა თუ ჯგუფის მოქმედება“(Marshall, 
1999);

„აღდგენითი მართლმსაჯულება“ არის ნებისმიერი ქმედება, რო-
მელიც მიმართულია მართლმსაჯულების განხორციელებასა და დანა-
შაულით გამოწვეული ზიანის აღდგენაზე“ (Bazemore & Walgrave, 1999); 

„აღდგენითი მართლმსაჯულება“ გულისხმობს ნებისმიერ პრო-
ცესს, რომელიც საშუალებას აძლევს მსხვერპლსა და დამნაშავეს თან-
ხმობის შემთხვევაში აქტიური მონაწილეობა მიიღონ სისხლის სამარ-
თლის დანაშაულით გამოწვეული საკითხების გადაწყვეტაში მესამე 
მიუკერძოებელი მხარის დახმარებით“ (შემდეგში ფასილიტატორი) 
(ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია CM/Rec, 2018, 8).
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„აღდგენითი მართლმსაჯულება არის ზიანსა ან ზიანის რისკზე 
რეაგირების მიდგომა, რომელიც გულისხმობს ყველა ჩართული მხა-
რის მიერ საერთო გაგებასა და შეთანხმებამდე მისვლას. აგრეთვე 
იმას, როგორ შეიძლება გამოსწორდეს ზიანი ან დამაზიანებელი ქმე-
დება და აღდგეს სამართლიანობა“. (Chapman & Törzs, 2018)

ზემოთ მოყვანილი განმარტებებიდან ყურადღება შეიძლება გა-
მახვილდეს შემდეგ საკითხებზე:

• მთელი ძალისხმევის მიმართვა საერთო გაგებასა და პრობლე-
მის გადაჭრაზე (ნაცვლად მხოლოდ სასჯელზე ორიენტირებუ-
ლი მიდგომისა, რომელსაც არ მოაქვს კონკრეტული შედეგე-
ბი);

• აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესში დაზარალებული-
სა და დამზარალებლის მონაწილეობის ნებაყოფლობითი ხა-
სიათი;

• საზოგადოების რაიმე ფორმით ჩართულობის საჭიროება (ამ 
საკითხს დავუბრუნდებით);

• აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესის წარმართვა სისხ-
ლის მართლმსაჯულების განმახორციელებლებთან აქტიური 
თანამშრომლობით (აღდგენითი მართლმსაჯულება არ გუ-
ლისხმობს სახელმწიფო მართლმსაჯულებასთან კონკურენ-
ციას ან მის საწინააღმდეგო რეაგირებას დანაშაულზე);

• აღდგენითი მართლმსაჯულება არ დაიყვანება მარტივ ტექ-
ნიკამდე ან მეთოდამდე. ის წარმოადგენს სახელმძღვანელო 
პრინციპების ერთობლიობას, რომელიც შეიძლება გამოიყე-
ნონ დანაშაულის კონტროლის ფართო სფეროს პროფესიონა-
ლებმა (პოლიციის ოფიცრებიდან პრობაციის თანამშრომლე-
ბამდე თუ ციხის ოფიცრებამდე);

• აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესს შედეგად უნდა მოჰ-
ყვეს ზიანის აღდგენა ან ამაზე უნდა იყოს ორიენტირებული;

• აღდგენითი მართლმსაჯულება ასევე ემსახურება მართლმსა-
ჯულების განხორციელებას.
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2.2. დათქმები, ღირებულებები და ამოცანები

აღდგენითი მართლმსაჯულების განხორციელებისას უნდა გა-
ვითვალისწინოთ და ღიად განვიხილოთ ის დათქმები, რომლებსაც 
ვეფუძნებით. აღდგენით მართლმსაჯულებაში ვუშვებთ, რომ: 

• დანაშაულზე რეაგირების შედეგად მაქსიმალურად უნდა 
ანაზღაურდეს დაზარალებულისათვის მიყენებული ზიანი;  

• დამზარალებელმა უნდა გაიაზროს, რომ მისი ქცევა არ არის 
მისაღები და მან გამოიწვია კონკრეტული უარყოფითი შედე-
გები მსხვერპლისა და საზოგადოებისათვის;

• დამზარალებელმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა საკუთარ 
ქცევაზე;

• დაზარალებულს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, გამოხატოს სა-
კუთარი საჭიროებები და მონაწილეობა მიიღოს ზიანის ანაზ-
ღაურების საუკეთესო გზის მოძებნაში;

• საზოგადოებას ეკისრება ვალდებულება საკუთარი წვლილი 
შეიტანოს პროცესში.

აღდგენითი მართლმსაჯულების განმსაზღვრელი ღირებულებები 
ცხადი უნდა იყოს. ეს გულისხმობს: 

• მხარეების პირდაპირ ჩართვას რეალურ პროცესებში (the ‘life 
world’) (ადამიანთა პატივისცემის, აღიარების, მონაწილეობის, 
გაძლიერების ღირებულება);

• დიალოგისა და შეთანხმების მეშვეობით უსამართლობისა და 
ზიანის გამოსასწორებლად, ასევე ტანჯვის შესამცირებლად 
ადამიანების გაერთიანება  (კონსენსუსზე დაფუძნებელი შე-
დეგებისათვის უპირატესობის მინიჭება „თავსმოხვეულ“ შე-
დეგებთან შედარებით); 

• პროცესისა და შედეგების მოქნილობა, რომელიც პასუხობს 
საჭიროებებს.

აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმი (Chapman & 
Törzs, 2018; იხ.აგრეთვე Braithwaite, 2002: 12-16) ერთმანეთისაგან გა-
ნასხვავებს ზოგად და ძირითად ღირებულებებს. ზოგადი ღირებულე-
ბები გულისხმობს:  

• აღდგენითი მართლმსაჯულება მოქმედებს ადამიანის უფლე-
ბებითა და კანონის უზენაესობით დადგენილ და დაცულ ფარ-
გლებში;
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• აღდგენითი მართლმსაჯულება კრძალავს დისკრიმინაციას 
სქესის, რასის, რელიგიის, ეთნიკური ან სექსუალური კუთვ-
ნილების საფუძველზე; 

• აღდგენითი მართლმსაჯულება მხარს უჭერს ადამიანთა, რო-
გორც თანასწორი და აქტიური მოქალაქეების, მონაწილეობას 
დემოკრატიულ საზოგადოებაში.  

აღდგენითი მართლმსაჯულების ძირითადი ღირებულებები (იხი-
ლეთ დიაგრამა 1.1) უკავშირდება ისეთ ცნებებს, როგორიცაა: სამარ-
თლიანობა, სოლიდარობა, პასუხისმგებლობა, ადამიანის ღირსების 
პატივისცემა და სიმართლე: 

სამართლიანობასამართლიანობა

სოლიდარობაპასუხის- 
მგებლობა

ადამიანის 
ღირსებასიმართლე

დიაგრამა 1.1 აღდგენითი მართლმსაჯულების ძირითადი ღირებულებები  
აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმის მიხედვით  

(Chapman & Törzs, 2018).

• მართლმსაჯულება – როგორც ღირებულება – გულისხმობს, 
რომ ჩარევის ფოკუსი არის ზიანი, რომელიც თავისთავად 
უსამართლოა. შესაბამისად, აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პრაქტიკა უნდა შემუშავდეს იმგვარად, რომ სამართლიანი 
ურთიერთობების წახალისებით, ხელი შეეწყოს უსამართლო-
ბის თავიდან აცილებას. ადამიანებმა უნდა გაისიგრძეგანონ 
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საკუთარი ანგარიშვალდებულება, უნდა აანაზღაურონ ზიანი, 
დაზარალებულს უნდა შეუმცირონ ტანჯვა და ამით უნდა გა-
მოსწორდეს უსამართლობა. ამ ყოველივეს ეფექტურად განსა-
ხორციელებლად აღდგენითი პროცესი უნდა იყოს სამართლი-
ანი და არ უნდა აძლევდეს რომელიმე მხარეს უპირატესობის 
უფლებას. 

• სოლიდარობა – როგორც ღირებულება – გულისხმობს, რომ 
აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესი უნდა აღიარებდეს 
ჯანსაღი და მრავალფეროვანი ურთიერთობების მნიშვნელო-
ბას. აგრეთვე იმას, რომ ისინი იძლევა ხელახალი კავშირების 
დამყარების შესაძლებლობას. მიზანი ისაა, რომ ვიცოდეთ, რა 
ვალდებულებები გვაკისრია იმისათვის, რომ  ერთმანეთის კე-
თილდღეობას ხელი შევუწყოთ.

• ადამიანის ღირსების პატივისცემა ნიშნავს, რომ ყველა პირი 
უნდა იყოს ჩართული პროცესში, რამდენადაც თითოეული 
ადამიანი არის ღირებული და აქვს ცნობიერება, ცოდნა და 
უნარი, რომ იმსჯელოს მისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. 
ამიტომ ადამიანებისათვის უნდა იყოს უზრუნველყოფილი 
უსაფრთხო და ღირსეული გარემო, რათა მათ პროცესის მო-
ნაწილედ იგრძნონ თავი და თავისუფლად შეძლონ საუბარი.

• სიმართლე – როგორც ღირებულება – გულისხმობს, რომ 
თითოეული ადამიანის თვალსაზრისმა შეიძლება შეიტანოს 
წვლილი სიმართლის დადგენაში, მიუხედავად იმისა, გვაწო-
დებს თუ არა ის სრულ ჭეშმარიტებას („ნარატივის“ როლი და 
„დიალოგის სიმართლე”). ამიტომაც, აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების პროცესების მონაწილეებს უნდა ესმოდეთ სიმართ-
ლის მოყოლისა და სრული გულწრფელობის მნიშვნელობა.

გაეროს სახელმძღვანელოს მიხედვით („აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების პროგრამებზე“ UNODC, 2020), აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების პროგრამის მთავარი მიზანია:

• დაზარალებულთა მხარდაჭერა, მათთვის გამოხატვის საშუ-
ალების მიცემა, მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა და მათ 
საჭიროებებზე რეაგირება;

• საზოგადოებრივი წესრიგისა და მშვიდობის აღდგენა, დაზი-
ანებული ურთიერთობების გამოსწორება;

• კრიმინალური ქცევის შემცირება;
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• ჩართული მხარეების, განსაკუთრებით კი დამზარალებლის 
მიერ პასუხისმგებლობის აღების წახალისება; 

• აღდგენითი პოტენციალის იდენტიფიცირება, გრძელვადიანი 
შედეგები;

• რეციდივიზმის თავიდან არიდება ინდივიდუალური დამნაშა-
ვეების სასიკეთოდ შეცვლითა და მათი საზოგადოებაში რეინ-
ტეგრაციის წახალისებით. 

ამ შემთხვევაში უნდა მივმართოთ გაეროს განმარტებებს, რომ-
ლებიც წარმოდგენილია „სისხლის სამართლის საქმეებში აღდგენითი 
მართლმსაჯულების პროგრამების გამოყენების ძირითად პრინციპებ-
ში“ (UN ECOSOC Resolution 2002/12): 
1. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამა: ნიშნავს ნებისმიერ 

პროგრამას, რომელიც ეფუძნება აღდგენით პროცესებს და მიზნად 
ისახავს აღდგენითი შედეგების მიღწევას. 

2. აღდგენითი პროცესი: გულისხმობს ნებისმიერ პროცესს, რომელ-
შიც დაზარალებული და დამზარალებელი ან ნებისმიერი სხვა პირი, 
რომელსაც დანაშაული შეეხო, დანაშაულთან დაკავშირებული სა-
კითხების გადაჭრაში მონაწილეობს ძირითადად ფასილიტატო რის 
მეშვეობით. აღდგენითი პროცესი შეიძლება მოიცავდეს მედიაციას, 
კონსილიაციას, კონფერენციას და სასჯელის წრეებს. 

3. აღდგენითი შედეგი: გულისხმობს აღდგენითი პროცესის შედეგად 
მიღწეულ  შეთანხმებას. აღდგენითი შედეგები მოიცავს პროგრა-
მებს, როგორიცაა: რეპარაცია, რესტიტუცია და საზოგადოებრივი 
შრომა. ეს მიზნად ისახავს, უპასუხოს მხარეების ინდივიდუალურ 
თუ კოლექტიურ საჭიროებებსა და პასუხისმგებლობას. ამასთანავე 
გულისხმობს დაზარალებულისა და დამზარალებლის რეინტეგრა-
ციას. 

აქამდე გავეცანით აღდგენითი მართლმსაჯულების კონცეფციას. 
ამ საკითხზე ბევრად მეტის თქმა შეიძლება და არსებობს თეორიული 
თუ პრაქტიკაზე ორიენტირებული საერთაშორისო ლიტერატურა, რო-
მელიც ხელმისაწვდომია. განსაზღვრულია აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების სხვადასხვა ტიპოლოგია და კონცეპტუალიზაცია (იხილეთ მოგ-
ვიანებით). Johnstone and Van Ness (2007)-ის ნაშრომი ხშირადაა ციტი-
რებული, რომელიც ეხება განსხვავებას შეპირისპირების კონცეფციას, 
რეპარაციის კონცეფციასა და ტრანსფორმაციის კონცეფციას შორის. 

ამჯერად აღდგენითი მართლმსაჯულება წარმოვადგინეთ რო-
გორც ინოვაციური მიდგომა, რომელიც ეფუძნება დაშვებებს, ღირე-
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ბულებებსა და მიზნებს. მომდევნო სესიაზე ჩვენ განვიხილავთ, თუ 
როგორ უნდა განხორციელდეს ეს ზოგადი მიდგომა პრაქტიკაში ისე-
თი მოდელების საშუალებით, როგორიც არის მედიაცია ან კონფერენ-
ცია. ამ მომენტისათვის მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ, აღდგენითი 
მართლმსაჯულების ზოგად ფილოსოფიასა და, მეორე მხრივ, პრაქტი-
კულ მოდელებს შორის არსებული კავშირის გაგება. თუ ჩვენ სათანა-
დო ყურადღებას არ გავამახვილებთ ამ განსხვავებაზე, თუ არ გავერ-
კვევით ძირიდად ღირებულებებში, რომლებსაც ჩვენი აქტივობა უნდა 
ეფუძნებოდეს (მაგალითად მედიაციის პროგრამის დანერგვა), არსე-
ბობს რისკი, რომ პროცესი მეტად გადაიტვირთება რეგულაციებით, 
რამდენადაც ისინი წარმმართველია სისხლის სამართლის მართლმსა-
ჯულების ინსტიტუციონალურ კონტექსტში. მიუხედავად იმისა, რომ 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ხელმძღვანელებთან მჭიდ-
რო თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია, ევროპის საბჭოს მიხედვით, 
საკმარისი ავტონომია უნდა მიეცეს აღდგენითი მართლმსაჯულების 
სერვისებს, რადგანაც ისინი ტრადიციული სისხლის მართლმსაჯულე-
ბისაგან განსხვავებულ დაშვებებს ეფუძნება. „აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების განმახორციელებელ სუბიექტებს უნდა მიეცეთ საკმარისი 
ავტონომია სისხლის მართლმსაჯულების სისტემაში. უნდა შენარჩუნ-
დეს ბალანსი ამ სუბიექტების ავტონომიურობასა და აღდგენითი მარ-
თლმსაჯულების სტანდარტის დაცვას შორის“ (რეკომენდაცია CM/
Rec(2018)8, წესი 20).

2.3. ჯგუფური განხილვა

რამდენადაც მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტებისათვის არსებითი 
გახდეს აღდგენითი მართლმსაჯულების მიდგომები, პირად ანალიზსა 
და განხილვას შეიძლება უდიდესი მნიშვნელობა მიეცეს. ზოგიერთი 
ქვემოთ ჩამოთვლილი კითხვა შეიძლება წამოიჭრას დისკუსიისათვის 
ლექციის განმავლობაში, თუმცა უფრო რეალისტურია დისკუსიის ორ-
განიზება მცირე ჯგუფებს შორის, რომლებიც თავად განიხილავენ ამ 
და სხვა საკითხებს მომდევნო სესიისათვის სავალდებულოდ წასაკით-
ხი ლიტერატურის დახმარებით. სტუდენტებმა საკუთარი მსჯელობის 
შედეგები უნდა წარმოადგინონ ზეპირად ან წერილობით. 

• ეთანხმებით თუ არა, რომ დანაშაულზე რეაგირების მთავარი 
ამოცანა უნდა იყოს პრობლემის გადაწყვეტა და რეპარაცია? 
არის თუ არა ამ პროცესში სამაგიეროს მიზღვის, შურისძი-
ების, მკაცრი სასჯელის სივრცე? რას იტყოდით განათლებასა 
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და რეაბილიტაციაზე, როგორც არასრულწლოვანთა მართლმ-
საჯულების ან სისხლის მართლმსაჯულების მიზნებზე? 

• უნდა აღვიქვათ თუ არა აღდგენითი მართლმსაჯულება, რო-
გორც აუცილებლად დაპირისპირებული სისხლის მართლმსა-
ჯულებასთან? რომელი ელემენტებია საერთო და რომელი – 
ფუნდამენტურად განსხვავებული? 

• თქვენი გამოცდილებით, რა არის დაზარალებულთა ყველაზე 
მნიშვნელოვანი საჭიროებები? რა განასხვავებს დანაშაულის 
შედეგად დაზარალების გამოცდილებას უბედური შემთხვევის 
შედეგად დაზარალებისაგან – ავადმყოფობა, ბუნებრივი კა-
ტასტროფა ან რაიმე სხვა შემთხვევითობა? 

• რას ენიჭება ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აღდგენით მართლ-
მსაჯულებაში: პროცესს (შეხვედრა, დიალოგი, გაგება…) თუ 
შედეგს (ფინანსური ან არამატერიალური ანაზღაურება, სა-
ზოგადოებრივი სამუშაო, ტრენინგსა ან ფსიქოლოგიურ დახ-
მარებაში ჩართვა, …)?

• როგორ შეიძლება ჩვენ – საზოგადოება – ჩავერთოთ აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკაში? როგორ შეიძლება 
ჩაერთოს სამოქალაქო საზოგადოება ან საგანმანათლებლო 
სექტორი და ხედავთ თუ არა მედიაციაში მოხალისეთა ჩართ-
ვის სივრცეს?

• რა კავშირი შეიძლება დავინახოთ მედიაციის პროცესის შე-
დეგად მართლმსაჯულების მიღწევასა და სისხლის სამართ-
ლის სასამართლოს მიერ მართლმსაჯულების აღსრულებას 
შორის? 

• როგორ განმარტავდით აღდგენით მართლმსაჯულებას საკუ-
თარი სიტყვებით?

• გაეროს განმარტებებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია თუ არა 
საზოგადოებრივი სამუშაო აღვიქვათ, როგორც აღდგენითი 
მართლმსაჯულების ფორმა?

• რა შეზღუდვები შეიძლება არსებობდეს აღდგენითი მართლმ-
საჯულებისათვის მისი მიზნებიდან, დაშვებებიდან, ღირებუ-
ლებებიდან გამომდინარე? 
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3. აღდგენითი მართლმსაჯულების მოდელები პრაქტიკაში

ამ ნაწილის მიზანი: აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკაში არ-
სებული სხვადასხვა მოდელების შესახებ ცოდნის მიღება.  

ამოცანები: 

• აღდგენითი მართლმსაჯულების მთავარი მოდელების – მედი-
აცია, კონფერენცია და წრეები – არსებითი მახასიათებლების 
და განსხვავებების გაგება;

• საკუთარ ქვეყანაში გავრცელებული მოდელისაგან დისტან-
ცირება და აღდგენითი მართლმსაჯულების მოდელების ზო-
გადი კრიტიკული ანალიზი;

• პრაქტიკული მოდელების დაკავშირება აღდგენითი მართლმ-
საჯულების ზოგად არსთან (დაშვებები, ღირებულებები, მიზ-
ნები);

• აღდგენითი მართლმსაჯულების მოდელების მრავალფეროვ-
ნების გაგება და კონკრეტული კრიტერიუმების საფუძველზე 
მათი კონტინიუმზე განთავსება. 

აქტივობები: 

ლექცია, ჯგუფური დიკუსია, კითხვა.

3.1. აღდგენითი მართლმსაჯულება პრაქტიკაში: სხვადასხვა მოდელი

საერთაშორისო მასშტაბით არსებობს აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების სამი ძირითადი მოდელი: დაზარალებული-დამზარალებლის მე-
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დიაცია, ოჯახის ჯგუფური კონფერენცია და მშვიდობის წრეები. თუმ-
ცა არსებობს ამ მოდელების სხვადასხვაგვარი ვარიანტი, სხვადასხვა 
ფორმა (იგულისხმება შერეული ფორმა). ამასთან, ტერმინოლოგიაც 
შეიძლება განსხვავდებოდეს ქვეყნების მიხედვით. მათ შორის, ისეთი 
ტერმინები, როგორიცაა: აღდგენითი კონფერენცია, საზოგადოებრი-
ვი კონფერენცია, სასჯელის წრეები და აღმდგენი წრეები.

მედიაციასა და კონფერენციას შორის განსხვავება ყოველთვის არ 
არის ძალიან მკაფიო. ხშირად მედიაციის პროცესში ასევე შეიძლება 
ჩართულნი იყვნენ სხვა პირები დაზარალებულისა თუ დამზარალებ-
ლის მხარდასაჭერად. თუმცა, აღდგენითი მართლმსაჯულების თითო-
ეული მოდელის ცენტრალურ ნაწილს წარმოადგენს კომუნიკაციისა 
და დიალოგის ელემენტი. როგორც ევროპის საბჭოს რეკომენდაციის 
CM/Rec(2018)8 წესი 4 განსაზღვრავს: „აღდგენითი მართლმსაჯულება 
გულისხმობს დიალოგს (პირდაპირს ან არაპირდაპირს) დაზარალე-
ბულსა და დამზარალებელს შორის და შეიძლება ასევე მოიცავდეს 
იმ პირის ჩართულობას, რომელზეც რაიმე გავლენა მოახდინა დანა-
შაულმა. ამ ინდივიდებში შესაძლოა იგულისხმებოდეს დაზარალებუ-
ლისა და დამზარალებლის მხარდამჭერები, შესაბამისი პროფესიონა-
ლები, დაზარალებული თემის წარმომადგენლები“.

ამ ეტაპზე ზოგადად წარმოგიდგენთ აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების სამ ძირითად მოდელს. მედიაციის მოდელი უფრო დეტალუ-
რად  იქნება განხილული მე-3 და დანარჩენ თავებში. 

ა) დაზარალებული-დამზარალებლის მედიაცია

დაზარალებული-დამზარალებლის მედიაცია (მოხსენიებული რო-
გორც სისხლის სამართლის მედიაცია) ფართოდაა გავრცელებული 
ევროპაში. ევროპის საბჭომ მიიღო სისხლის მედიაციის შემდეგი გან-
მარტება (თავის რეკომენდაციაში R(99)19, რომელიც წინ უძღოდა რე-
კომენდაციას – CM/Rec(2018)8): 

„…ნებისმიერი პროცესი, რომლის შედეგადაც მსხვერპლსა და სა-
მართალდამრღვევს ეძლევათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ 
დანაშაულის შედეგად წარმოშობილი საკითხების მოგვარებაში მესა-
მე მიუკერძოებელი მხარის დახმარებით (მედიატორი)“.

ეს ფართოდ გავრცელებული განმარტება ძალიან მარტივად 
ჟღერს, თუმცა მაინც საჭიროებს გარკვეულ ახსნას. ამ ფორმულირე-
ბაში არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ელემენტი:
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• მედიაცია გულისხმობს პროცესს: იგი არ წარმოადგენს ზო-
მას, ჩარევას ან შეთანხმებას, რომლის გამოყენებაც სწრაფად 
შეიძლება, მაგალითად სატელეფონო ზარით ან წერილის სა-
შუალებით. მედიაცია მოითხოვს პერსონალიზებულ პროცესს 
ორივე მხარეს შორის (დაზარალებული და დამზარალებელი) 
და მოიცავს მედიაციის შეთავაზებას, მამოტივირებელ პრო-
ცესს, მედიატორსა და მეორე მხარესთან კომუნიკაციას, შე-
თანხმების მიღწევისაკენ სწრაფვას; 

• დაზარალებულს და დამზარალებელს ეწევათ მნიშვნელოვანი 
დახმარება ამ პროცესში აქტიური მონაწილეობის მისაღებად; 

• დაზარალებულიც და დამზარალებელიც პროცესში მონაწი-
ლეობაზე საკუთარი ნებით თანხმდებიან. შესაბამისად, მათ 
არ აიძულებენ მონაწილეობას. 

• მედიატორი არის მესამე მხარე, რომელიც მოქმედებს მიუკერ-
ძოებლად. 

მედიაცია არ არის იგივე, რაც მოლაპარაკება: ეს უკანასკნელი 
არის ორ (ან მეტ) დაინტერესებულ მხარეს შორის კონფლიქტის გა-
დაწყვეტის მოდელი, რომელიც არ გულისხმობს მესამე მხარის ჩარე-
ვას. მედიაცია ასევე განსხვავდება არბიტრაჟისაგან: მიუხედავად იმი-
სა, რომ არბიტრაჟი მოიცავს მესამე მხარის (არბიტრის) ჩარევას, მისი 
პოზიცია პროცესში განსხვავდება მედიატორის როლისაგან. თუ არ-
ბიტრაჟში ორივე მხარე მესამე მხარეს ანიჭებს კონფლიქტის გადაწყ-
ვეტის უფლებამოსილებას, მედიაციის შემთხვევაში ორივე მხარე თა-
ვად უნდა მივიდეს გადაწყვეტილებამდე. მედიატორი ეხმარება პრო-
ცესს, მაგრამ მას არ შეუძლია მხარეების ნაცვლად გადაწყვეტილების 
მიღება. ამიტომაც მედიაცია შეიძლება ასევე მივიჩნიოთ მსჯელობის 
პროცესად: მედიატორი არ განსჯის დამნაშავეს და არ აკისრებს მას 
რაიმე სანქციას.  

არაგანსჯადი დამოკიდებულების შემუშავება არის ნამდვილად 
აუცილებელი პირობა კარგი მედიატორისათვის. მედიატორი შეიძლე-
ბა არ ეთანხმებოდეს იმას, რაც მოხდა (დანაშაულს), თუმცა არ უნდა 
უარყოს ან დააკნინოს დამნაშავის პიროვნება. მედიატორს ურთიერ-
თობისა და ნდობის პირობების შექმნა შეუძლია მხოლოდ ორივე მხა-
რის მიმართ თანაგრძნობისა და აღიარების გამოხატვით, რის შედე-
გადაც შეიძლება გაჩნდეს სივრცე, რომელშიც აღიარებულია ორივე 
მხარე. ასეთ პირობებში მათ უნდა შეძლონ გულისხმიერი დამოკიდე-
ბულების ჩამოყალიბება და ერთმანეთის მოსმენა. 
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ზემოთ ხსენებულიდან გამომდინარე, მიუკერძოებლობა და ნეიტ-
რალურობა არის მედიაციის პროცესის წარმართვის კიდევ ერთი არ-
სებითი პირობა: მედიატორი არ უნდა იყოს მიკერძოებული დაზარა-
ლებულის ან დამზარალებლის მიმართ – არც უნდა „იჭერდეს რომე-
ლიმე მხარეს“, არც უნდა ერეოდეს პროცესში რომელიმე მხარის სახე-
ლით. მედიატორი ორივე მხარეს სთავაზობს თანაბარ სერვისს, რათა 
კომუნიკაციის პროცესი და პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელი 
გახდეს. მხოლოდ თავად მხარეებს შეუძლიათ ერთმანეთთან საუბარი 
და მოსმენა იმის გასაგებად, თუ რა მოხდა და რა შედეგები მოჰყვა და-
ნაშაულს. მხოლოდ მათ შეუძლიათ განიხილონ, თუ რა ფორმით შეიძ-
ლება გამოსწორდეს მდგომარეობა. მედიატორი გარკვეულწილად 
„ორივე მხარეს არის“. ნეიტრალურობის პრინციპი ხშირად მოიხსენი-
ება როგორც „მრავალმხრივი მიკერძოება“.

დაზარალებულისა და დამზარალებლის ნებაყოფლობითი მო-
ნაწილეობა არის მედიაციის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პირობა. 
დაზარალებული არ უნდა გრძნობდეს წნეხს, რომელიც მედიაციაში 
მონაწილეობისაკენ უბიძგებს, თუმცა დამზარალებელიც უნდა მონა-
წილეობდეს მხოლოდ „თავისუფალი და ინფორმირებული თანხმობის“ 
საფუძველზე. 

„დაუშვებელია ინდივიდის მონაწილეობის უზრუნველყოფა 
არალეგიტიმური გზებით“ (ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია CM/
Rec(2018)8, წესი 26). 

მედიაციისათვის ნეიტრალურობასა და ნებაყოფლობითობასთან 
ერთად, მესამე მნიშვნელოვან პირობად მიიჩნევა კონფიდენციალუ-
რობა. ევროპის საბჭოს რეკომენდაციის მიხედვით CM/Rec(2018)8, 
„აღდგენითი მართლმსაჯულება უნდა განხორციელდეს კონფიდენცი-
ალურობის დაცვით. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესში ჩატა-
რებული განხილვები უნდა დარჩეს კონფიდენციალური და დაუშვე-
ბელია მათი შემდგომი გამოყენება მხარეთა თანხმობის გარეშე“ წესი 
17). მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მედიაციის პროცესის განმავლო-
ბაში მედიატორი ინფორმირებული იქნება „შესაძლო ან მძიმე დანა-
შაულის“ შესახებ, იგი ვალდებულია ინფორმაცია მიაწოდოს სპეცი-
ალურ ორგანოებს (წესი 49). კონფიდენციალურობა მნიშვნელოვანია, 
რათა ორივე მხარეს მიეცეს ღიად საუბრის საშუალება დაცულ ატ-
მოსფეროში იმისათვის, რათა  შეძლონ გარკვეული ინფორმაციისა 
თუ პრობლემის დაფარვა. 
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მედიატორის როლი მნიშვნელოვანია როგორც პროცესის, ისე შე-
დეგებისთვის. რა საკითხები განიხილება და რა ეტაპზე, მხოლოდ მხა-
რეების გადასაწყვეტია. მედიატორი ასრულებს დამხმარე ფასილიტა-
ტორის როლს საკითხების ჩამოყალიბებისა და პროცესის სტრუქტუ-
რირებისათვის. პროცესი შეიძლება მედიატორის მიერ წარიმართოს 
მეტნაკლებად პროაქტიულად იმის მიხედვით, თუ რა საჭიროებები 
აქვთ მხარეებს, როგორია საქმის არსი და მედიატორის პერსონალუ-
რი მიდგომა. იდეალურ შემთხვევაში მედიატორთან მოსამზადებელი 
საუბრების შემდეგ დაზარალებული და დამზარალებელი პირდაპირ 
ხვდებიან ერთმანეთს მედიაციის სესიაზე. თუმცა, როდესაც გარკვე-
ული მიზეზების გამო ეს არ არის მიზანშეწონილი, მედიაცია შეიძლება 
წარიმართოს არაპირდაპირი გზით –მედიატორი ცალ-ცალკე შეხვდე-
ბა მხარეებს და გადასცემს კონკრეტულ სათქმელს (‘shuttle diplomacy’). 

[დაზარალებული-დამზარალებლის მედიაციის ამ გაცნობითი ნა-
წილის შემდეგ შესაძლებელია მედიაცის საქმის წარმოდგენა.] 

ბ) ოჯახის ჯგუფური კონფერენცია

ოჯახის ჯგუფური კონფერენცია სათავეს იღებს ახალ ზელან-
დიაში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში 1980-იანი 
წლების ბოლოს. ტრადიციული მაორის კულტურიდან ინსპირირებუ-
ლი მოდელი მოიცავს არა მხოლოდ დაზარალებულსა და დამზარალე-
ბელს, არამედ ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, პროფესიონალ დამხმა-
რეებს და, სავარაუდოდ, სხვა პირებსაც. როდესაც მეტი ფოკუსირება 
ხდება თემისა და საზოგადოების როლზე, ამ მოდელებს ხშირად „თე-
მის კონფერენციას“ უწოდებენ. ფასილიტატორი ან კოორდინატორი 
(მედიატორის ნაცვლად) ამზადებს დაზარალებულსა და დამზარა-
ლებელს, ადგენს დამხმარე პირებს და ატარებს ჯგუფურ შეხვედრას. 
კონფერენციები, როგორც წესი, ტარდება ერთობლივად შეთანხმებუ-
ლი გეგმის შესაბამისად, თუ როგორ უნდა აიღოს არასრულწლოვანმა 
დამზარალებელმა პასუხისმგებლობა და იმუშაოს საკუთარ მიდგო-
მებზე, უნარებსა თუ ქცევაზე. ამიტომაც დამზარალებლის მხარდამ-
ჭერი პირების ჩართვას პროცესში შეიძლება გადაწყვეტი მნიშვნე-
ლობა ჰქონდეს: ეს პირები მნიშვნელოვანი ადამიანები უნდა იყვნენ 
დამზარალებლისათვის, რომლებსაც იგი ენდობა და რომლებიც მნიშ-
ვნელოვან როლს თამაშობენ მის ცხოვრებაში. 

არსებობს კონფერენციის მრავალი მოდელი ინსტიტუციური თუ 
სამართლებრივი კონტექსტის მიხედვით. ხშირად ისინი წარიმართება 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სააგენტოს ან არასრულწ-
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ლოვანთა დახმარების პროგრამების მეშვეობით (იქნება ეს საჯარო 
თუ არასამთავრობო დაწესებულება). თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში 
ასევე განვითარებულია კონფერენციის მოდელები საპოლიციო სის-
ტემაში, მაგალითად, როგორც პრევენციის პროგრამის ნაწილი. ამ 
შემთხვევაში პოლიციის ოფიცერი ასრულებს ფასილიტატორის ფუნქ-
ციას. გარდა ამისა, პირველ მოდელში არასრულწლოვანთა მართლმ-
საჯულების ფარგლებში შეიძლება კონფერენციის პროცესზე დასასწ-
რებად მოწვეული იყოს პოლიციელი ან  სახელმწიფოს სხვა წარმო-
მადგენელი, რომელიც სიმბოლურად გამოხატავს საჯარო ინტერესს. 
კონფერენციები ძირითადად გამოიყენება არასრულწლოვანი დამზა-
რალებლების შემთხვევაში, მაგრამ არ არის გამორიცხული სრულწ-
ლოვანი დამნაშავეების შემთხვევებზეც გავრცელდეს (დამოკიდებუ-
ლია სამართლებრივ კონტექსტზე).

ზოგიერთ (ევროპულ) ქვეყანაში კონფერენციები გამოიყენება 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გარეთ. მაგალი-
თად: სკოლებში, ოჯახებში, სამეზობლოებში. ამ შემთხვევაში ჯგუფი 
ეძღვნება უფრო მეტად საგანმანათლებლო, საოჯახო ან სოციალურ 
პრობლემას, ვიდრე სისხლის სამართლის საქმეს.   

კონფერენციების პრაქტიკის საერთაშორისო მიმოხილვისათვის 
იხილეთ – Zinsstag and Vanfraechem (2012), პრაქტიკული სახელმძღვა-
ნელოსათვის იხილეთ – Shapland et al. (2011). 

გ) მშვიდობის წრეები

აღდგენითი მართლმსაჯულების მესამე – ძირითადი მოდელი 
შედგება მრავალი ქვემოდელისაგან: მშვიდობის წრეები, სასჯელის 
წრეები, აღდგენის წრეები… ამ შემთხვევაშიც ინსპირაციის წყარო 
არის აბორიგენული მართლმსაჯულება, ამ შემთხვევაში კანადისა და 
ამერიკის პირველი მცხოვრებლები. ის, რაც ყველა წრისათვის საერ-
თოა, არის გაფართოებული ჯგუფური შეხვედრა, რომელიც მოჰყვება 
დანაშაულს ან სერიოზულ ინციდენტს. ამ შეხვედრაში მონაწილეობის 
მიღება შეუძლიათ არა მხოლოდ დაზარალებულს, დამზარალებელსა 
და მათ მხარდამჭერებს, არამედ თემის, საზოგადოების წარმომად-
გენლებს, რომლებსაც აღელვებთ მომხდარი.  პროცესი წარიმართება 
წრის ფასილიტატორის მიერ ‘circle keeper’ ან ჯგუფის ზომიდან გამომ-
დინარე – ორი ფასილიტატორის მიერ. მშვიდობის წრეების მნიშვნე-
ლოვანი ინსტრუმენტია „მშვიდობის საუბრები“. ხშირ შემთხვევაში ეს 
არის სიმბოლური ღირებულების მქონე ნივთი, რომელიც გადაიცემა 
წრეში და განსაზღვრავს, თუ ვინ ისაუბრებს. 
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მშვიდობის წრეები მედიაციისგან მხოლოდ ჯგუფის ზომით არ 
განსხვავდება. არსებითი განსხვავება ისაა, რომ წრის პროცესი იმთა-
ვითვე დანაშაულსა და ინციდენტზე არ არის მიმართული (როგორც 
ეს კონფერენციისა და მედიაციის შემთხვევაში ხდება). იგი იწყება 
ჯგუფის საერთო ღირებულებების ჩამოყალიბებითა და განხილვით. 
ეს ღირებულებები ხაზს უსვამს პატივისცემას, პატიოსნებას და ადა-
მიანთა კავშირს. ინციდენტზე ყურადღება მახვილდება, როგორც არა 
მხოლოდ დაზარალებულისა და დამზარალებლის პირად პრობლემა-
ზე, არამედ როგორც ჯგუფის საერთო სატკივარზე. კრიმინალური ინ-
ციდენტი უფრო ფართოდ განიხილება და ფოკუსირდება დანაშაულის 
სოციალურ მიზეზებზე. ამიტომაც ჯგუფური დისკუსია შეიძლება 
დასრულდეს იმით, რომ ადგილობრივ თემს ან ხელისუფლებას დანა-
შაულთან და სოციალურ პრობლემებთან გასამკლავებლად მნიშვნე-
ლოვანი რეკომენდაციები მიეცეთ.

სასჯელის წრეებში სასამართლოს წარმომადგენლები არიან წრის 
პროცესის მონაწილენი: პოლიცია, პროკურორი ან მოსამართლე. ამ 
შემთხვევაში ჯგუფური პროცესი დიდწილად ემსახურება ყველაზე 
სამართლიანი და მიზანშეწონილი სასჯელის შესარჩევად წინადა-
დებების განხილვას. სასამართლოს წარმომადგენლები აქტიურ მო-
ნაწილეობას იღებენ განხილვაში, თუმცა საკუთარ სამართლებრივ 
კომპეტენციას  სასჯელზე საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად 
იყენებენ. სასჯელის წრეები ხშირად მხარდაჭერილია ადგილობრივი 
„თემის იუსტიციის კომიტეტის“ მიერ, რომელიც ასრულებს მედიატო-
რი ორგანოს ფუნქციას სასამართლოს წარმომადგენლებსა და საზო-
გადოებას შორის; ისინი აფასებენ საქმის შესაბამისობას, არჩევენ სა-
ზოგადოების წარმომადგენლებს და აფასებენ პროცესის შედეგებს. 

კონფერენციები და წრეები ხშირად გამოიყენება არა სისხლის 
სამართლის საქმეებზე, მაგალითად, სკოლებში, სამეზობლოებში, სა-
მუშაო ადგილას ან სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, არამედ სხვა საზო-
გადოებრივად მნიშვნელოვან საკითხებზე დიალოგისა და დებატების 
სტრუქტურულად წარმართვისათვის.

ევროპაში მშვიდობის წრეების გაფართოების პროექტის შესახებ 
მეტი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ – Weitekamp (2015), პრაქტი-
კული სახელმძღვანელოსათვის იხილეთ – Fellegi and Szegő (2013). 
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3.2. აღდგენითი კონტინიუმი

აღდგენითი მართლმსაჯულების ზემოთ ხსენებული მოდელები 
მსოფლიოში სხვადასხვაგვარად გამოიყენება. ევროპაში ყველაზე პო-
პულარულ მოდელს მედიაცია წარმოადგენს, რასაც მოჰყვება ოჯახის 
ჯგუფური კონფერენცია. მშვიდობის წრეები ნაკლებად გამოიყენება 
ევროპაში (სისხლის მართლმსაჯულების კონტექსტში მაინც), უფრო 
ხშირად – ჩრდილოეთ ამერიკასა და სხვა რეგიონებში. კონფერენცი-
ები და წრეები არის უფრო კომპლექსური და მეტად ხანგრძლივი მო-
დელები, ამიტომაც ძირითადად გამოიყენება მხოლოდ მძიმე დანაშა-
ულების შემთხვევაში. 

ხშირად აღდგენითი მართლმსაჯულების მოდელებად მიიჩნევა 
„აღდგენითი საბჭოები“ ან „აღდგენითი პანელები“, ასევე დაზარალე-
ბულთა დახმარების პროგრამები, დამზარალებელთა ცნობიერების 
ამაღლების პროგრამები, საზოგადოებრივი სამუშაო ან მხარდაჭერი-
სა და ანგარიშვალდებულების წრეები (COSA) სექსუალური დანაშა-
ულის შემთხვევაში. თუმცა, ეს მოდელები ძირითადად ორიენტირე-
ბულია მხოლოდ ერთ მხარეზე (დაზარალებულსა ან დამზარალებელ-
ზე). მიუხედავად ამისა, ხშირად მეორე მხარის საჭიროებების გაგება 
მხარეებს შორის უშუალო დიალოგის გარეშე, შეიძლება ჩაითვალოს 
აღდგენით პროცესად (მაგალითად, პატიმრებისათვის დაზარალე-
ბულთა შესახებ ცნობიერების ამაღლების პროგრამა).

ხშირად ასევე ხაზგასმულია განსხვავება აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების პროგრამებსა და აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტი-
კას შორის. პირველი, როგორც წესი, მიემართება სისხლის სამართ-
ლის მართლმსაჯულების საქმეებს, ხოლო მეორე გამოიყენება ყველა 
სახის სოციალური კონფლიქტის შემთხვევაში. 

თუმცა, ეს განსხვავება შეიძლება შეცდომაში შემყვანი აღმოჩნ-
დეს, რამდენადაც არა სისხლის სამართლის კონფლიქტებიც ასევე წა-
რიმართება არაფორმალური მართლმსაჯულების საჭიროებებითა და 
გამოცდილებით. 

აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების მრავალფეროვ-
ნების მისაღწევად შემუშავდა ტიპოლოგიები. ერთ-ერთი ამგვარი 
ტიპოლოგია შემუშავდა მაქგოლდის (2000) მიერ, რომელმაც კატე-
გორიებად დაყო პროგრამები მათი აღდგენითი ხარისხის (შესაბა-
მისად, შედეგის) მიხედვით: ნაწილობრივ აღდგენითიდან სრულად 
აღდგენითამდე (იხილეთ დიაგრამა 1.2). „სრულად აღდგენითი პროგ-
რამა (სამი წრის ცენტრალური თანაკვეთა) პასუხობს ყველა მხარის 
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საჭიროებებს: დაზარალებული, დამზარალებელი, საზოგადოება. 
უმეტესწილად აღდგენითი არის პროგრამები, რომლებიც ეხება ორ 
მხარეს, მაგალითად – დაზარალებული-დამზარალებლის მედიაცია. 
„ნაწილობრივ“ აღმდგენი არის პროგრამები, რომლებიც ფოკუსირდე-
ბა მხოლოდ ერთ მხარეზე, მაგალითად – არასრულწლოვანთა დახმა-
რების პროგრამები.  

დიაგრამა 1.2: აღდგენითი მართლმსაჯულების ტიპოლოგია McCold (2000).

კატეგორიზაციის კიდევ ერთ ფორმას წარმოადგენს აღდგენითი 
მართლმსაჯულების პროგრამების კონტინიუმზე განლაგება (Zehr, 
2002) (იხილეთ დიაგრამა 1. 3):



41

დიაგრამა 1.3: აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკის დონეები (Zehr, 2002).

„პოტენციურ აღდგენით მართლმსაჯულებად“ შეიძლება ჩაით-
ვალოს საზოგადოებისთვის სასარგებლო სამუშაო იმ პირობით, თუ 
სამუშაოს სახე შერჩეულია დამზარალებელთან, დაზარალებულსა და 
საზოგადოების წევრებთან განხილვის საფუძველზე. ძლიერი სასჯე-
ლი ან სიკვდილით დასჯა – იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ეს გადაწყ-
ვეტილება აკმაყოფილებს ზოგიერთი დაზარალებულს ან საზოგადო-
ებას, არის აშკარად ფსევდო ან არააღდგენითი.

აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამები შეიძლება ასევე 
დაიყოს მათი თეორიული ბაზისის მიხედვით. ზემოთ უკვე მოვიხსე-
ნიეთ Johnstone and Van Ness (2007), რომლებმაც განასხვავეს შეპირის-
პირების კონცეფცია, აღდგენითი კონცეფცია და ტრანსფორმაციული 
კონცეფცია. იმის მიხედვით, თუ რომელ კონცეფციას დავეყრდნობით, 
აღდგენითი მართლმსაჯულების სხვადასხვა პროგრამა შეგვიძლია 
პრიორიტეტების მიხედვით დავყოთ. არსებობს თეორიული ბაზი-
სების მიხედვით ტიპოლოგიის განსაზღვრის კიდევ ერთი მაგალი-
თი – Robinson and Hudson (2016). ისინი განასხვავებენ ოთხ ძირითად 
მიდგომას, რომლებიც განსაზღვრავენ აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის პრაქტიკას რეინტეგრაციული მიდგომა, ფსიქოთერაპევტული 
მიდგომა, საზოგადოებრივი მიდგომა და მეამბოხებრივი მიდგომა. 
შესაბამისად, ისინი ფოკუსირებულია დამზარალებელზე (მიკრო დო-
ნეზე), დაზარალებულზე (მიკრო დონეზე), თემსა (საშუალო დონეზე) 
და სოციო-პოლიტიკურ სისტემაზე (მაკრო დონეზე). ამის მიხედვით 
ყალიბდება განსხვავებული პრაქტიკა დაწყებული დაზარალებული-
დამზარალებლის ინტერპერსონალური მოდელიდან, გაგრძელებული 
საზოგადოებრივი მშვიდობის მოდელებით და დასრულებული სიმარ-
თლისა და შერიგების კომისიებით. 
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საბოლოოდ, აღდგენითი მართლმსაჯულების სხვადასხვა პრაქ-
ტიკა შეიძლება იდენტიფიცირდეს მათი შიდა დინამიკის მიხედვითაც. 
ამ მიდგომის მაგალითია კვლევა Rossner and Bruce (2018). მათ გამოიკ-
ვლიეს სასჯელის მისჯის კონფერენციების ინტერაქციული „რიტუ-
ალების“ ტიპები. დაკვირვებამ აჩვენა, რომ ტიპები განისაზღვრება 
კონფერენციის ტრაექტორიის მიხედვით (კონსენსუსსა თუ დაპირის-
პირებაზე ორიენტირებული) და პროგრამის სტრუქტურული ელემენ-
ტების შესაბამისად. მათ გამოყვეს კონფერენციის პროგრამების ხუთი 
ძირითადი ტიპი: მითიური, სამოქალაქო, გამომფიტველი, მაშველი, 
დამყოფი. 

3.3. ჯგუფური დისკუსია

განიხილეთ აღდგენითი მართლმსაჯულების სხვადასხვა მოდელი: 
რა არის თითოეული მოდელის სუსტი და ძლიერი მხარეები? აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულებისათვის მნიშვნელოვანი რომელი ღირებულე-
ბებისა თუ მოსაზრებების ამოცნობა შეიძლება თითოეულ მოდელში? 

საშინაო დავალება: საკითხავი ლიტერატურა

• Duenkel F., Grzywa-Holten J. & Horsfield P. (2015). Restorative 
Justice and Penal Mediation in Europe – Comparative overview. In 
F. Duenkel F., J. Grzywa-Holten & P. Horsfield (eds.), Restorative 
Justice and Mediation in Penal Matters. A stock-taking of legal 
issues, implementation strategies and outcomes in 36 European 
countries (Vol. 2) (pp. 1015-1096). Monchengladbach: Forum Verlag 
Godesberg.

4. ევროპული და საერთაშორისო რეგულაციები

ამ ნაწილის მიზანი: აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში უნი-
ვერსალური რეგულაციების შინაარსისა და ფუნქციონირების შესახებ 
ცოდნის მიღება. 

ამოცანები: 

• ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/
Rec(2018)8 წევრი სახელმწიფოების მიმართ სისხლის სამართ-
ლის საქმეებში აღდგენითი მართლმსაჯულების შესახებ; 
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• გაეროს ძირითად პრინციპებთან შედარება;

• ევროპის საბჭოს რეკომენდაციის გამოყენება საქართველოში 
აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში და დაზარალებუ-
ლი-დამზარალებლის მედიაციის რეალურ პროცესში;

• სუპრანაციონალური ინსტრუმენტების მნიშვნელობის გაანა-
ლიზება და მომზადება ეროვნულ სისტემაში მათი პრაქტიკუ-
ლი გამოყენებისათვის.

აქტივობები: 

ლექცია, ჯგუფური დისკუსია, კითხვა.

4.1.  ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია CM/Rec(2018)8 სისხლის 
სამართლის საქმეებში აღდგენითი მართლმსაჯულების შესახებ

2018 წლის რეკომენდაცია წარმოადგენს სისხლის სამართლის 
საქმეებში მედიაციის შესახებ რეკომენდაციის R(99)19 გაგრძელე-
ბას. 1999 წლის რეკომენდაცია კვლავ ძალაშია, თუმცა ახალ – 2018 
წლის – ვერსიაში წარმოდგენილია უფრო დეტალური მითითებები 
(1999 წლის რეკომენდაციაში ასახულ სტრუქტურასა და პრინციპებზე 
დაყრდნობით). 2018 წლის რეკომენდაციასთან ერთად გამოქვეყნდა 
ევროპის საბჭოს ვრცელი კომენტარი, რომელშიც ასახულია ამ ინი-
ციატივის წინარე ინფორმაცია და ისტორია. ასევე ევროპაში აღდგე-
ნით  მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული ზოგადი ინფორმაცია 
რეკომენდაციის პრეამბულისა და მუხლების (წესების) შინაარსის ახს-
ნასთან ერთად.

ახლა განვიხილოთ 2018 წლის რეკომენდაციის მონახაზი. ეს არის 
საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტი, რომელიც შედგება 67 წესისაგან. შესა-
ბამისად, მისი დეტალური განხილვა ერთი სესიის პირობებში შეუძ-
ლებელია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია დოკუმენტის ღრმად შეს-
წავლა და განხილვა თავად სტუდენტების მიერ.

რეკომენდაციის პრეამბულაში შედის მთავარი მიზეზები და არ-
გუმენტები, რომლებიც საფუძვლად დაედო ინიციატივას, მათ შორი-
საა: აღდგენითი მართლმსაჯულების მიმართ მზარდი ინტერესი წევრ 
სახელმწიფოებში; აღდგენითი მართლმსაჯულების, როგორც  ტრა-
დიციული სისხლის სამართალწარმოების, შემავსებელი, დამატებითი 
ან ალტერნატიული მექანიზმის როლი; დაინტერესებული მხარეების 
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ჩართულობის გაზრდის საჭიროება; აღდგენითი მართლმსაჯულების 
დაბალანსებული მიდგომა, დაზარალებულთა ლეგიტიმური ინტერე-
სები და დამზარალებელთა პასუხისმგებლობა; კვლევის დადებითი 
შედეგები; სადამსჯელო სანქციების გადამეტებული გამოყენებისა და 
ზეკრიმინალიზაციის რისკი და ის არსებითი კონტრიბუცია, რომელიც 
შეიძლება ადგილობრივმა საზოგადოებამ/არასამთავრობო ორგანი-
ზაციებმა შეიტანონ პროცესში. წევრი სახელმწიფოების მთავრობებს 
ეძლევათ რეკომენდაცია, რომ „აღდგენითი მართლმსაჯულების გან-
ვითარების პროცესში გაითვალისწინონ ამ რეკომენდაციის დანარ-
თში მოცემული პრინციპები, რომლებსაც ეყრდნობა რეკომენდაცია 
No. R(99)19-ს სისხლის სამართლის საქმეებში მედიაციის გამოყენების 
შესახებ. ასევე ადგილობრივი ორგანოებისა და სააგენტოებისათვის 
მათ ტექსტი რელევანტური უნდა გახადონ. პირველ რიგში, მათ შო-
რის არიან: მოსამართლეები, პროკურორები, პოლიცია, სასჯელაღს-
რულებისა და პრობაციის სამსახურები, არასრულწლოვანთა მართლ-
მსაჯულების სამსახურები, მსხვერპლთა მხარდაჭერის სერვისები და 
აღდგენითი მართლმსაჯულების სუბიექტები“.

დანართი იწყება „რეკომენდაციის მიზნის“ განმარტებით, რომე-
ლიც მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს თავიანთ სისხლის მართლმ-
საჯულების სისტემაში დანერგონ/განავითარონ აღდგენითი მართლ-
მსაჯულება მისი სტანდარტების გაძლიერებით და პროცესის მონა-
წილეთა უფლებების დაცვით, იმისათვის, რომ აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროცესი მაქსიმალურად ეფექტიანი გამოდგეს. ის ასევე 
ახალისებს ინოვაციურ აღდგენით მიდგომებს, რომლებიც შეიძლება 
არსებობდეს სისხლის მართლმსაჯულების მიღმა. რეკომენდაცია მი-
ემართება ყველა საჯარო და კერძო სუბიექტს, ვინც მოქმედებს სის-
ხლის მართლმსაჯულების სფეროში, ვინც გადასცემს საქმეებს აღდ-
გენითი მართლმსაჯულებისათვის, ან ვინც საკუთარი საქმიანობის 
ფარგლებში შეიძლება იყენებდეს აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პრინციპებს.

მეორე ნაწილი მოიცავს „განმარტებებსა და ზოგად პრინციპებს“. 
მოცემულია აღდგენითი მართლმსაჯულების განმარტება (წესი 3) 
და მითითება კეთდება მონაწილეებისა და აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების შესაძლო ფორმებზე (წესი 4 და 5) (იხილეთ ასევე ზემოთ). 
მე-6 წესის მიხედვით „აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენება 
შესაძლებელია სისხლის სამართალწარმოების ნებისმიერ ეტაპზე“. 
მაგალითად, საპატიმრო სასჯელისაგან, სისხლის სამართლის წესით 
დევნისაგან განრიდებით. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძი-
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ებას შეიძლება მივმართოთ პოლიციის განყოფილებაში, სისხლის სა-
მართლებრივი დევნის დაწყებამდე ან მისი დაწყების შემდეგ, ბრალის 
წარდგენიდან –  სასჯელის შეფარდებამდე, სასჯელის შეფარდების 
შემდეგ, როგორც სასჯელის ნაწილი ან სასჯელის მოხდის ვადის ამო-
წურვის შემდეგაც კი. აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენები-
სათვის მიმართვა შეიძლება განხორციელდეს სისხლის მართლმსაჯუ-
ლებაში ჩაბმული სუბიექტების მიერ (პოლიცია, სასჯელაღსრულების 
დაწესებულება, პრობაცია, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, 
დაზარალებულთა მხარდაჭერის სერვისები) ან მხარეთა ინიციატივის 
საფუძველზე.

ნაწილი 3 აყალიბებს „აღდგენითი მართლმსაჯულების ძირითად 
პრინციპებს“. აღდგენითი მართლმსაჯულების ძირითადი პრინციპე-
ბი (წესი 13) „მხარეთა მონაწილეობას“ უკავშირდება (მხარეებს უნდა 
ჰქონდეთ საშუალება მიიღონ აქტიური მონაწილეობა დანაშაულით 
გამოწვეული საკითხების გადაწყვეტაში). ამავე წესში არის მოცე-
მული ზიანის გამოსწორების პრინციპი – დანაშაულზე რეაგირება 
უნდა ემსახურებოდეს დანაშაულით გამოწვეული ზიანის გამოსწო-
რებასა და შემცირებას, რომელიც მიადგა ინდივიდებს, ურთიერთო-
ბებს ან უფრო ფართო საზოგადოებას.  სხვა ძირითად პრინციპებში 
შედის (წესი 14): ნებაყოფლობითი დიალოგი; მონაწილე მხარეების 
საჭიროებებისა და ინტერესების თანაბარი გათვალისწინება; პრო-
ცედურული სამართლიანობა; კოლექტიური, კონსენსუსზე დაფუძ-
ნებული შეთანხმება; ფოკუსირება აღდგენაზე, რეინტეგრაციასა და 
ურთიერთგაგების მიღწევაზე, დომინანტობის თავიდან არიდებაზე. 
ნეიტრალურობის პრინციპი (მიუკერძოებლობა), ნებაყოფლობითო-
ბა (მხარეები თანახმა არიან იმ პირობებში, როცა ინფორმირებულ-
ნი არიან პროცესის ბუნებასა და შესაძლო შედეგებზე. მათ შორის, 
თუ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პროცესს მიმდინარე სისხლის სამართალწარმოებაზე) და კონფიდენ-
ციალურობა (წესები 15, 16, 17). წესი 18 განსაზღვრავს, რომ აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულება უნდა იყოს „საყოველთაოდ ხელმისაწვდო-
მი სერვისი“ – დანაშაულის სიმძიმემ და გეოგრაფიულმა არეალმა, 
მიუხედავად სხვადასხვა ფაქტორისა, არ უნდა გამორიცხოს დაზა-
რალებულებისა და დამზარალებლებისათვის აღდგენითი მართლმ-
საჯულების სერვისების შეთავაზება.

აღდგენითი მართლმსაჯულების განმახორციელებელ სუბიექ-
ტებს (საჯარო თუ კერძო) სისხლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
„უნდა მიეცეთ საკმარისი ავტონომია“ (წესი 20).



46

ნაწილი 4 არის „აღდგენითი მართლმსაჯულების სამართლებრი-
ვი საფუძვლები სისხლის სამართლის პროცესში“. სასურველია არ-
სებობდეს სამართლებრივი საფუძველი, როდესაც სასამართლოს 
შეუძლია საქმის გადამისამართება ან როდესაც აღდგენითი მართლ-
მსაჯულების პროცესმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს საქმის განხ-
ვილვაზე ზოგადად.  (წესი 21). როდესაც აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლება გამოიყენება სისხლის სამართლის პროცესში, უნდა შემუშავდეს 
შესაბამისი პოლიტიკა. ეს უნდა მოიცავდეს საქმეთა რეფერირების 
პროცედურას და აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენების წესს 
(წესი 22). პროცედურული გარანტიების დანერგვის საჭიროებაზე მი-
თითებულია 23-ე წესში: მხარეებისათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს  
საჩივრის გამოხატვის შესაბამისი პროცედურა, მაგალითად, სამართ-
ლებრივი დახმარებისა და თარჯიმნის გამოყენების სერვისები, როცა 
ამის საჭიროებაა. როდესაც აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცეს-
ში ჩართულნი არიან ბავშვები (დაზარალებულის ან დამზარალებლის 
სახით), მათ მშობლებს, მეურვეებს თუ სხვა უფლებამოსილ სრულწ-
ლოვანს უნდა ჰქონდეს პროცესზე დასწრების უფლება (წესი 24).

ნაწილი 5 ეხება „სისხლის მართლმსაჯულების ფუნქციონირებას 
აღდგენით მართლმსაჯულებასთან მიმართებით“. ამ ნაწილში კიდევ 
ერთხელ არის ყურადღება გამახვილებული მხარეების მხრიდან თავი-
სუფალი და ინფორმირებული თანხმობის მნიშვნელობაზე.  (არალეგი-
ტიმური გზების გამოყენებით იძულება დაუშვებელია, წესი 26). ასევე 
განმტკიცებულია აღდგენითი მართლმსაჯულების ინკლუზიური და 
მოქნილი ხასიათის მნიშვნელობა (წესი 27). ამავე ნაწილში ახსნილია 
სისხლის მართლმსაჯულების უფლებამოსილი პირებისა და სასამარ-
თლოს წარმომადგენლების ვალდებულებები: მათ უნდა უზრუნველ-
ყონ შესაბამისი პირობები, პროცედურები და ინფრასტრუქტურა იმი-
სათვის, რომ შესაძლებლობის შემთხვევაში საქმეები გადაეცეს აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების სერვისებს. (წესი 28). მედიატორებს უნდა 
მიეცეთ საკმარისი დრო და რესურსები, რათა შეძლონ შესაბამისად 
მომზადება, რისკის შეფასება, მხარეებთან შემდგომი სამუშაოების ჩა-
ტარება. (წესი 29). წესი 30 ეხება აქტუალურ საკითხს – სჭირდება თუ 
არა ბრალდებულს ბრალის აღიარება აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის პროცესში მონაწილეობის მისაღებად. რეკომენდაციაში პოზიცია 
მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული: საქმის ძირითადი ფაქტობრივი გარე-
მოებების აღიარება მხარეების მიერ უნდა დაედოს საფუძვლად აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების პროცესის დაწყებას. თუმცა, აღდგენითი 
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობა არ შეიძლება ჩაითვა-
ლოს ბრალის აღიარებად და არც შეიძლება გახდეს შემდგომი პროცე-



47

დურული ღონისძიებების საფუძველი. მეტიც, სამართლებრივი პრო-
ცედურების კონტექსტში უნდა განისაზღვროს „გონივრული ვადა“ აღ-
დგენითი მართლმსაჯულებისათვის (წესი 31). გადაწყვეტილება იმის 
თაობაზე, თუ რა გავლენას მოახდენს მხარეთა შორის მიღწეული შე-
თანხმება მსჯავრდების ან განაჩენის გამოტანის პროცესზე, უნდა მი-
იღოს სასამართლომ (წესი 32). აღდგენითი მართლმსაჯულების პრო-
ცესის დაწყებამდე, სასამართლოს და სისხლის მართლმსაჯულების 
სუბიექტების მიერ მედიატორს  უნდა მიეწოდოს საჭირო ინფორმაცია 
საქმის რელევანტური გარემოებებისა და ფაქტების შესახებ (წესი 33). 
აღდგენითი მართლმსაჯულების შედეგად შეთანხმების წარმატებით 
მიღწევისა და შესრულების საფუძველზე, სამართალწარმოების შეწყ-
ვეტის გადაწყვეტილებას უნდა ჰქონდეს იგივე სამართლებრივი სტა-
ტუსი, რაც სხვა საფუძვლებით სისხლის სამართლის სამართალწარ-
მოების შეწყვეტას აქვს (წესი 34). 

ნაწილი 6 – „აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისების ფუნქ-
ციონირება“ მოიცავს 18 სხვადასხვა წესს. აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების სერვისები უნდა მოწესრიგდეს აღიარებული სტანდარტების 
შესაბამისად. უნდა ჩამოყალიბდეს კომპეტენციისა და ეთიკის, შერ-
ჩევის პროცედურების, ტრენინგის, მედიატორების მხარდაჭერისა 
და შეფასების სტადარტები (წესი 36). აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების სერვისები და ტრენინგები  უნდა შეფასდეს კომპეტენტური 
უფლებამოსილი ორგანოების მიერ (წესი 37). აღდგენითი მართლმ-
საჯულების სერვისები უნდა მოიცავდეს ფასილიტატორების მუშა-
ობის მუდმივი მონიტორინგის მექანიზმსა (წესი 38) და მონაცემთა 
შეგროვების შესაბამის სისტემას (წესი 39). ფასილიტატორები უნდა 
წარმოადგენდნენ საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტს, უნდა ეს-
მოდეთ ადგილობრივი კულტურა და საზოგადოებრივი ჯგუფების 
თავისებურებები. მათ გააზრებული უნდა ჰქონდეთ, თუ რა შესაძ-
ლებლობებია ინტერკულტურულ გარემოში აღდგენითი მართლმ-
საჯულების განხორციელებისათვის (წესი 40). საწყისი და განგრძო-
ბითი ტრენინგის აუცილებლობა ხაზგასმულია წესში – 42, ეს ასევე 
ვრცელდება სისხლის მართლმსაჯულების იმ პროფესიონალებზე, 
რომლებიც აღდგენითი მართლმსაჯულებისათვის საქმეთა გადაცე-
მას წარმართავენ. ფასილიტატორებს უნდა ჩაუტარდეთ საფუძვლი-
ანი ტრენინგი მგრძნობიარე, კომპლექსურ და სერიოზულ საქმეებზე 
(წესი 43). ასევე, აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისების მენე-
ჯერებს უნდა ჩაუტარდეთ   საქმეთა ზედამხედველობისა და მომსა-
ხურების მენეჯმენტის შესაბამისი ტრენინგი (წესი 44). 
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46-53 წესებში მიმოხილულია აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პრაქტიკის სხვადასხვა ასპექტი, მათ შორის ფასილიტატორის ზო-
გადი მიდგომები და უნარები, მხარეთა ადეკვატური მომზადების 
მნიშვნელობა, მოწყვლადი მონაწილეებისათვის უსაფრთხოების უზ-
რუნველყოფა და დამატებითი დახმარების შეთავაზება ან მხარეთა 
გადამისამართება სპეციალიზებული სერვისების საჭიროების შემთხ-
ვევაში. 49-ე წესი განსაზღვრავს, თუ როდის შეიძლება ფასილიტატო-
რისათვის კონფიდენციალურად განდობილი ინფორმაცია მიეწოდოს 
შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოებს. წესი 53 დამატებით ადგენს, 
რომ ფასილიტატორი სასამართლოს და სისხლის მართლმსაჯულების 
სხვა სუბიექტებს ინფორმაციას აწვდის  მხოლოდ გადადგმულ ნაბი-
ჯებსა და მიღებულ შედეგებზე (და არა განხილვების შინაარსზე). მხა-
რეებს შორის შესაძლო მიღწეული შეთანხმება განხილულია 50-ე, 51-ე 
და 52-ე წესებში, მათ შორის მითითება, რომ აუცილებელი არ არის, 
შეთანხმებები გულისხმობდეს ხელშესახებ შედეგებს. (დიალოგი შეიძ-
ლება საკმარისი აღმოჩნდეს) და იგი უნდა ეფუძნებოდეს თავად მხა-
რეების მოსაზრებებს.

დაბოლოს, ნაწილი 7 ეძღვნება აღდგენითი მართლმსაჯულების 
განგრძობად განვითარებას. ეფექტური იმპლემენტაციის აუცილე-
ბელი პირობები ეხება/უკავშირდება ადეკვატურ ადამიანურ და ფი-
ნანსურ რესურსებს, ასევე ეროვნული სტრუქტურების მიერ კოორ-
დინირებული პოლიტიკის განხორციელებას (წესი 54), რეგულარულ 
კონსულტაციას ჩართულ უწყებებს შორის (წესი 55) და ადგილობრივ 
თემებთან თანამშრომლობასა და მათ ინფორმირებას (წესი 56). აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკის დანერგვასთან ერთად (რო-
გორიც არის თავად მედიაცია), სასურველია სასამართლო სუბიექ-
ტებისა და სისხლის მართლმსაჯულების წარმომადგენლების ცნობი-
ერების ამაღლება აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და კონფლიქტის 
გადაწყვეტის პრინციპების შესახებ იმგვარად, რომ მათ შეძლონ ამ 
პრინციპების გააზრება და ყოველდღიურ საქმიანობაში გამოყენება 
(წესი 57). 58-ე წესი განმარტავს, თუ როგორ შეიძლება აღდგენითი 
მართლმსაჯულების გამოყენება პრობაციის ზედამხედველობის პი-
რობებში. წესი 59 წარმოადგენს მაგალითებს, თუ როგორ შეიძლება 
აღდგენითი მართლმსაჯულების ღირებულებებისა და პრინციპების 
გამოყენება ინოვაციურ პრაქტიკაში, იმ შემთხვევაშიც კი, როცა აქ-
ტივობა არ გულისხმობს მხარეთა შორის დიალოგს: თემის რეპარა-
ციის სქემები, რეპარაციის საბჭოები, დაზარალებულთა პირდაპირი 
რესტიტუცია, „პრობლემის გადამჭრელი“ სასამართლოები და სხვა. 
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თუ როგორ შეიძლება აღდგენითი პრინციპების გამოყენება სისხ-
ლის მართლმსაჯულების უფრო ფართო კონტექსტში თავად სისხლის 
სამართალწარმოების მიღმა, განმარტებულია მე-60 წესში: მაგალითად, 
მათი გამოყენება შესაძლებელია, როდესაც არსებობს კონფლიქტი მო-
ქალაქესა და პოლიციელს შორის, პატიმარსა და სასჯელაღსრულების 
ინსტიტუციის თანამშრომელს შორის, პატიმრებს შორის, პრობაციის 
ოფიცერსა და მისი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ სამართალდამრღვევს 
შორის. 61-ე წესში კვლავ ხაზგასმულია აზრი, რომ მართლმსაჯულების 
სისტემაში ძალზე სასურველია აღდგენითი პრინციპებისა და მიდგო-
მების გამოყენება. ამ მიდგომამ შეიძლება ხელი შეუწყოს ურთიერთო-
ბების დამყარებასა და შენარჩუნებას, მაგალითად, სისხლის სამართ-
ლის სისტემის თანამშრომელთა შორის, პოლიციის თანამშრომლებსა 
და საზოგადოების წევრებს შორის; პატიმრებს შორის; პატიმრებსა და 
მათ ოჯახებს შორის; ან პატიმართა და ციხის თანამშრომლებს შორის. 
ასევე ხელი შეუწყოს ამ ჯგუფებს შორის ნდობისა და პატივისცემის 
გაძლიერებას. მეტიც, აღდგენითი პრინციპები და მიდგომები შეიძლე-
ბა პროაქტიულად გამოიყენებოდეს იმ ორგანიზაციებში, რომელთა 
მენეჯმენტშიც გადაწყვეტილებები ერთობლივად მიიღება. ამ მიზნით 
სასურველია ორგანიზაციებში ფორმალური უფლებამოსილებებით აღ-
ჭურვილი პირის გამოყოფა, რომელიც იზრუნებს კონკრეტული ორგა-
ნიზაციის მიერ აღდგენითი მართლმსაჯულების მექანიზმების გამოყე-
ნებაზე (წესი 63). ქვეყნებს შორის რეგიონული და საერთაშორისო თა-
ნამშრომლობა წახალისებულია  64-ე წესში, რომელშიც იგულისხმება 
– წარმატებული პრაქტიკის შესახებ ინფორმაციის გაზიარება და პო-
ლიტიკის, კვლევის, სწავლებისა და ინოვაციური მიდგომების ერთობ-
ლივი შემუშავება. 65-ე წესით რეკომენდებულია საზოგადოებაში აღ-
დგენითი მართლმსაჯულების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. ხოლო 
66-ე წესი ადგენს, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა წარმართონ და 
წაახალისონ აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროს კვლევა, ასევე 
დაფინანსებული თუ განხორციელებული პროგრამების შეფასება. წესი 
67 გულისხმობს პრაქტიკის მუდმივ განვითარებას და, საჭიროების შემ-
თხვევაში, აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპებისა და მათი გან-
ხორციელების გზების გადახედვას. 

4.2.  გაეროს ძირითადი პრინციპები სისხლის საქმეებში აღდგენითი 
მართლმსაჯულების გამოყენების შესახებ 

გაეროს ძირითადი პრინციპების პირველადი ვერსია 2000 წელს 
გაჩნდა, ხოლო შემდეგი – ECOSOC – საბოლოო რეზოლუციის სახით 
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2002 წელს. ზემოთ უკვე მოყვანილი იყო ტერმინთა განმარტებები ძი-
რითადი პრინციპების გათვალისწინებით (აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების პროგრამა – პროცესი – შედეგი).  ევროპის საბჭოს 1999 წლის 
რეკომენდაციასთან შედარებით, გაეროს ძირითად პრინციპებს უფრო 
ფართო მიმართება აქვს და სამიზნე ჯგუფად ისახავს მთელ საზოგა-
დოებას. ამიტომაც, ეს პრინციპები ეხება აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების ყველა ტიპის პროგრამას, რამდენადაც ისინი განვითარებულია 
მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში განსხვავებულ კულტურულ, სოცი-
ალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კონტექსტში. მიუხედავად ამისა, 
თვალსაჩინოა შინაარსობრივი მსგავსება ევროპის საბჭოს ორივე რე-
კომენდაციასთან. იგივე ძირითადი პრინციპი წარმოდგენილია  1999 
წლის რეკომენდაციის თითქმის იდენტური ფორმულირებით: თავი-
სუფალი და ნებაყოფლობითი სერვისი, რომელიც გამოიყენება სისხ-
ლის მართლმსაჯულების ნებისმიერ ეტაპზე, მიუკერძოებლობისა და 
კონფიდენციალურობის პრინციპები, უდანაშაულობის პრეზუმფცია, 
უსაფრთხოება და მხარეთა პროცესუალური გარანტიები, ეროვნული 
სტანდარტებისა და გზამკვლევების დადგენის საჭიროება ...

როგორც ევროპის საბჭოს 1999 წლის რეკომენდაცია არის გამყა-
რებული პრაქტიკასა და პოლიტიკაზე ორიენტირებული სახელმძღ-
ვანელოთი (Aertsen et al., 2004), ასევე გაეროს ძირითად პრინციპებ-
საც ეძღვნება სახელმძღვანელო რეზოლუციის აღსრულების შესა-
ხებ (პირველად გამოქვეყნებულია 2006 წელს, განახლებული ვერსია 
UNODC, 2020)

4.3. სუპრანაციონალური რეგულაციების როლი და მათი აღსრულება

ევროპის საბჭოს რეკომენდაციასა და გაეროს ძირითად პრინ-
ციპებში მოხსენიებული ზოგიერთი პროცედურული გარანტია ასე-
ვე გვხვდება ევროპის დაზარალებულთა დირექტივაში 2012/29/EU, 
რომელიც დაზარალებულის პოზიციასა და ინტერესებზეა მიმართული.  
ამავე დროს დირექტივა წარმოადგენს ევროკავშირის ყველა 
ხელშემკვრელი სახელმწიფოსათვის სავალდებულო კანონმდებლობას  
და არა მხოლოდ რბილ სამართალს. 

აღდგენითი მართლმსაჯულების გარანტიებით სარგებლობის 
უფლება განსაზღვრულია ევროკავშირის დირექტივის მე-12 მუხლით: 
„აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისების გამოყენება დასაშვებია 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი ემსახურება იმ დაზარალებულის ინ-
ტერესებს, რომლის უსაფრთხოების საკითხიც დგას და ეფუძნება მის 
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თავისუფალ და ინფორმირებულ თანხმობას, რომლის უკან წაღება 
შესაძლებელია ნებისმიერ დროს“. მეტიც, მუხლი 12 ყურადღებას ამახ-
ვილებს მონაწილეებისათვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებაზე, 
ვიდრე ისინი დასთანხმდებიან მედიაციას და კიდევ ერთხელ მიუთი-
თებს აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკის ნებაყოფლობით და 
კონფიდენციალურ ხასიათზე. 

მიუხედავად არამბოჭავი სამართლებრივი ხასიათისა, 1999 წლის 
რეკომენდაციაში დადასტურებულია მისი გავლენა მრავალ ევროპულ 
სახელმწიფოზე. ეროვნული კანონმდებლობები და პრაქტიკის სტან-
დარტები ჩამოყალიბდა ამ რეკომენდაციის საფუძველზე. თუმცა, რა 
გავლენა ექნება ამგვარ სუპრანაციონალურ დოკუმენტს წევრ სახელ-
მწიფოში, დამოკიდებულია ინდივიდებსა თუ ორგანიზაციებზე, რომ-
ლებიც მოტივირებულნი არიან ისარგებლონ დოკუმენტით და სურთ 
რეკომენდაციის მითითებების საფუძველზე გააღრმაონ თანამშრომ-
ლობა სახელმწიფოსთან. 

ევროპის საბჭოს 1999 წლის რეკომენდაცია და ახალი – 2018 
წლის – რეკომენდაციის მომზადება წახალისებული იყო ევროპის 
ეფექტიანობისა და მართლმსაჯულების საბჭოს (CEPEJ) მითითებების 
გამოცემით „სისხლის საქმეებში მედიაციის არსებული რეკომენდაციის 
უკეთ აღსასრულებლად“(2007). ევროპის საბჭოს ანგარიშში  (Lhuillier, 
2007) გამოვლინდა ეფექტური აღსრულების ზოგიერთი დამაბრკო-
ლებელი გარემოება: აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და მედიაციის 
შესახებ ცნობიერების შეზღუდულობა კონკრეტულ ქვეყანაში, მედი-
აციის პროგრამების ნაკლებობა, მედიაციისათვის საქმეების გადამი-
სამართების უფლებამოსილების შეზღუდვა, მაღალი ხარჯები და სპე-
ციალიზებული ტრენინგისა და მედიატორთა კვალიფიკაციის ნაკლე-
ბობა. ამიტომაც 2007 წლის მითითებები შეიცავს რიგ შეთავაზებებს, 
თუ როგორ შეიძლება მედიაციის პროგრამების ხელმისაწვდომობის, 
ასევე მათ შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის გაუმჯობესე-
ბა. (იხილეთ შემდგომში). 

4.4. ჯგუფური დისკუსია

შესაძლებელია მცირე ჯგუფების შეხვედრების ორგანიზება (საკ-
ლასო სესიის მიღმა), რომელზეც განიხილება ევროპის საბჭოს რეკო-
მენდაციის წესების გარკვეული ნაწილი საქართველოსთან მიმართე-
ბით. რომელ საკითხებში მიჰყვება რეკომენდაციას საქართველოში 
არსებული მედიაციის პრაქტიკა და რომელ საკითხებში – არა; რო-
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გორ შეიძლება ამის გამოსწორება. ჯგუფური რეკომენდაციები შეიძ-
ლება აისახოს ანგარიშის სახით. 

საშინაო დავალება: სავალდებულო კითხვა

• მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2018)8 წევრი 
სახელმწიფოების მიმართ სისხლის სამართალწარმოებაში აღ-
დგენითი მართლმსაჯულების შესახებ

• Commentary to Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee 
of Ministers to member States (https://www.coe.int/en/web/prison/
home/-/asset_publisher/ky2olXXXogcx/content/recommendation-
cm-rec-2018-8)

5. პრაქტიკაში დანერგვა

ამ ნაწილის მიზანი: წინა ნაწილების შინაარსის განვრცობა/დაკონკ-
რეტება, რათა გავაანალიზოთ აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგ-
რამების ეროვნულ დონეზე დანერგვისა და განხორციელების გამოწ-
ვევები. 

ამოცანები: 

• გაიგონ, თუ როგორ შეიძლება აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის განვითარება სხვადასხვა ორგანიზაციულ, ინსტიტუციურ 
და სამართლებრივ კონტექტში;

• გაანალიზონ აღდგენითი მართლმსაჯულების ინსტიტუციონა-
ლიზებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გამოწვევები 
და მიუსადაგონ ისინი საქართველოს კონტექსტს; 

• აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში პოლიტიკის გან-
საზღვრის მნიშვნელობა და ამის გაანალიზება საქართველო-
ში მიმდინარე პროცესებთან მიმართებით. 

აქტივობები: 

ლექცია, ჯგუფური დისკუსია, კითხვა.
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5.1. ინსტიტუციური კონტექსტი

აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამები შეიძლება მნიშვ-
ნელოვნად განსხვავდებოდეს, რამდენადაც ისინი შემოთავაზებული 
იყოს არაერთგვაროვანი ბუნების ინსტიტუციების მხრიდან. ამ მი-
მართულებით აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების ორგა-
ნიზაციული ჩარჩო სხვადასხვაგვარია ქვეყნების მიხედვით. პირველ 
რიგში, მნიშვნელოვანი განსხვავება ისაა, თუ რა ტიპის საქმეების გა-
დაცემა შეიძლება აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამებისათ-
ვის. ხშირად მედიაციის პროგრამები ორიენტირებულია ნაკლებად 
მძიმე დანაშაულებზე, მაგრამ უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა აფარ-
თოებს მედიაციის (და კონფერენციის) გამოყენების ფარგლებს; ავრ-
ცელებს მათ შედარებით მძიმე საქმეებზე ან არატრადიციული ტიპის 
დანაშაულებზე, როგორიც არის მაგალითად, გარემოსათვის ზიანის 
მიყენება. ამის ერთ-ერთი მიზეზი დაზარალებულთა საჭიროებებს 
უკავშირდება: მაგალითად, მძიმე ძალადობის საქმეებში ხშირად და-
ზარალებულებს აქვთ მნიშვნელოვანი კითხვები დამნაშავესთან და ამ 
შემთხვევაში აღდგენითი მართლმსაჯულების ფარგლებში წარმარ-
თულმა დიალოგმა შეიძლება არსებითი როლი ითამაშოს. მნიშვნე-
ლოვანია აღინიშნოს, რომ საერთაშორისო რეგულაციები, როგორიც 
არის ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია, არ გამორიცხავს პროგრამების 
ნებისმიერი ტიპის დანაშაულზე გავრცელებას. 

მეორე მახასიათებელი არის სისხლის სამართალწარმოების ეტა-
პი, როდესაც შესაძლებელია აღდგენითი მართლმსაჯულების შეთა-
ვაზება. არსებობს ფართო კონსენსუსი იმის თაობაზე, რომ მედიაცია 
და აღდგენითი მართლმსაჯულების სხვა პრაქტიკა ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს მართლმსაჯულების განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე. 
რაც ნიშნავს, რომ მედიაცია არ განიხილება როგორც განრიდების 
ზომა (დევნის თავიდან ასარიდებლად), არამედ ის მიმდინარეობს სის-
ხლის სამართლის პროცესის პარალელურად. ამიტომ გადამამისამარ-
თებელი ორგანოები, რომლებიც განსაზღვრავენ შესაბამის საქმეებს 
და მხარეებს სთავაზობენ მედიაციაში მონაწილეობას, ასევე მრავალ-
ფეროვანია. მედიაციაში მონაწილეობის შეთავაზების ინიციატივა 
შეიძლება მოდიოდეს პოლიციისაგან, პროკურორისაგან, მოსამართ-
ლისაგან, პრობაციის სამსახურისაგან, სასჯელაღსრულების სისტე-
მისაგან, დაზარალებულთა დახმარების სერვისებისაგან, სხვა სოცი-
ალური სამსახურისაგან ...
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აღდგენით მართლმსაჯულებას (ძირითადად დაზარალებუ-
ლი-დამზარალებლის მედიაციის სახით) უმეტეს ევროპულ სახელმ-
წიფოებში სამართლებრივი საფუძველი აქვს (Miers & Aertsen, 2012; 
Duenkel et al., 2015). ეროვნულ დონეზე მედიაცია ხშირად დარეგუ-
ლირებულია სპეციალური კანონმდებლობით: არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების აქტი, სისხლის სამართლის კოდექსი, საპროცესო 
კოდექსი ან დამოუკიდებელი მედიაციის აქტი (ხშირად იგი მოიცავს 
როგორც სისხლის სამართლის, ასევე სამოქალაქო სამართლის საქ-
მეებს). ნორმის სამართლებრივი ეფექტი შეიძლება განსხვავებული 
იყოს: ნებადამრთველი (კანონი პროკურორს ან სხვა უფლებამოსილ 
პირს ანიჭებს დისკრეციას, რომ გადასცეს ან არ გადასცეს საქმე მე-
დიაციისათვის), იძულებითი (კანონი ავალდებულებს პროკურორს 
მედიაციის შესაძლებლობის განხილვას), მავალდებულებელი (კანონი 
ავალდებულებს პროკურორს ეფექტურად მოახდინოს საქმის გადა-
ცემა). თუმცა დანარჩენი დეტალები აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პროგრამების პრაქტიკაში ფუნქციონირების შესახებ ხშირად გაწერი-
ლია კანონქვემდებარე აქტებში (მაგალითად დებულებებსა თუ მინის-
ტრთა ბრძანებებში). ამ ფორმალურ დოკუმენტებში სხვა აპექტებთან 
ერთად გაწერილია მედიატორთა მომზადებასთან თუ პროგრამების 
დაფინანსებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხი. საქართვე-
ლოში აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკის სამართლებრივი 
ჩარჩო მოგვიანებით განხილული იქნება მე-4 თავში. 

საბოლოოდ, აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამები შეიძ-
ლება განთავსდეს კონტინიუმზე მართლმსაჯულების სისტემასა და 
სამოქალაქო საზოგადოებასთან მათი მიმართების მიხედვით (იხი-
ლეთ ცხრილი 4). ზოგიერთ ქვეყანაში მედიაციის პროგრამები ხორ-
ციელდება პროკურატურის ან არასრულწლოვანთა სამსახურის მიერ. 
სხვა პროგრამებში წამყვანი პოზიცია უკავია პრობაცის სამსახურს, 
ხოლო ზოგიერთ სახელმწიფოში – დაზარალებულთა მხარდამჭერ 
ორგანიზაციებს, ადგილობრივ თვითმმართველობებს, არასამთავრო-
ბო ორგანიზაციებს. სისტემასთან დაკავშირებული ორგანიზაციები 
ხშირად იმართება ერთი უწყების მიერ. არასამთავრობო ორგანიზა-
ციები კი უმეტესწილად კონტროლდებიან პარტნიორი ორგანიზაცი-
ების, მათ შორის, სასამართლოს მიერ. ამ უკანასკნელ მოდელს აქვს 
მეტი შესაძლებლობა მოიცვას უფრო ფართო საზოგადოება, რათა 
მოქალაქეებმა უფრო მეტი პასუხისმგებლობა იგრძნონ დანაშაულთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე. ზოგიერთ ქვეყანაში აღდგენითი მართ-
ლმსაჯულების პროგრამებში  ასევე ჩართულნი არიან მოხალისეები,  
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რათა მათ შეასრულონ მედიატორის ფუნქცია (კარგი მომზადებისა და 
ზედამხედველობის პირობებში.) აღდგენითი მართლმსაჯულების 

პროგრამებში მოხალისეების ჩართვა ემსახურება საზოგადოება-
ში პასუხისმგებლობის გრძნობის ამაღლებას, მედიაციისა და კომუ-
ნიკაციის უნარების გავრცელებას მის წევრებში, ასევე დამნაშავეთა 
სტერეოტიპული აღქმის შეცვლას. 

სისტემაზე 
დაფუძნებული

↔ საზოგადოებაზე 
დაფუძნებული

პროკურორი სასამართლოს 
სოციალური 
სამსახურები

პრობაციის 
სერვისები

ადგილობ- 
რივი მუნი-
ციპალი- 
ტეტები

არასამთავრობო 
ორგანიზაციები

(ბელგია – 
სისხლის 
სამართლის 
მედიაცია)

(გერმანია) (ავსტრია, 
ჩეხეთი)

(ნორვეგია, 
ფინეთი)

ბელგია
(აღდგენითი 
მედიაცია), 
საფრანგეთი, 
ჰოლანდია, 
გაერთიანებული 
სამეფო)

ერთი უწყება ↔ მრავალი 
უწყება

პროფესიო- 
ნალები

↔ მოხალისეები

ცხრილი 1.3: აღდგენით მართლმსაჯულების სერვისების პოზიციონირება

აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამის ინსტიტუციონალიზე-
ბის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს მიკერძოება, რომე-
ლიც შეიძლება გამოიწვიოს პროგრამის ერთი უწყების ინსტიტუციურ 
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კონტექსტში მოქცევამ. (Aertsen, Daems & Robert, 2006). თითოეულ ინ-
სტიტუციას აქვს თავისი რისკები და მოქმედების ლოგიკა, კულტურა 
და იდეოლოგია. ეს უკანასკნელი ყოველთვის თანხვედრაში არ მოდის 
აღდგენითი მართლმსაჯულების ღირებულებებსა და პრიორიტეტებ-
თან. მაგალითად, თუ აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამა არის 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სერვისი ან პრობაციის სერ-
ვისი, ამ შემთხვევაში ფოკუსში მოექცევა დამზარალებელი და არა 
დაზარალებული, რაც თავისთავად დაარღვევს საჭირო ბალანსს. თუ 
აღდგენითი მართლმსაჯულება შეერევა სხვა ტიპის აქტივობებს, რომ-
ლებიც ამ ინსტიტუციას უკავშირდება ან ჩვეულ არსებულ პრაქტიკას,  
ორგანიზაციული პრიორიტეტები ან საბიუჯეტო შეზღუდვები ასე-
ვე შეიძლება იქცეს დამაზიანებლად აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პროგრამებისათვის. ამიტომაც, როგორც უკვე ითქვა, საჭიროა მაღა-
ლი დონის ავტონომიურობა, რათა ჩამოყალიბდეს აღდგენითი მართლ-
მსაჯულების კარგი სერვისი. 

აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამაში პირველი გამოწვე-
ვაა დაზარალებულისადმი სუსტი ყურადღება. ეს გასაგებია, რადგა-
ნაც ზოგიერთ ქვეყანას დაზარალებულებთან მოპყრობის ტრადიცია 
და შესაბამისი ცოდნა არ გააჩნია. ამიტომაც განათლებისა და სწავლე-
ბის მნიშვნელოვან მიზანს უნდა წარმოადგენდეს სტუდენტებისათვის 
დაზარალებულების ფსიქოლოგიური, სოციალური და სამართლებ-
რივი საჭიროებების უკეთ გაცნობა. ასევე მსჯელობა იმაზე, თუ რა 
როლი შეიძლება შეასრულოს აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვი-
სებმა და მედიაციამ დაზარალებულების მიერ საკუთარ გამოცდილე-
ბასთან გამკლავებაში. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისის ან 
პროგრამის დანერგვისას საწყის კითხვას არ უნდა წარმოადგენდეს 
„რა მოვუხერხოთ დამნაშავეს“. ასევე მნიშვნელოვანია, თუ როგორ მო-
ვეპყრობით დაზარალებულს მისი მოლოდინისა თუ საჭიროების გათ-
ვალისწინებით (Aertsen, 2017; Biffi, 2016; Choi, Bazemore & Gilbert, 2012). 
ამ სახელმძღვანელოს მეორე თავი უფრო დეტალურად განიხილავს 
„დაზარალებულობის“ მნიშვნელობას და დაზარალებულთა საჭირო-
ებებს. 

იგივე გამოწვევა ჩნდება, როდესაც იწყება აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროგრამაში საზოგადოების ჩართვის მცდელობა. თეორი-
ულად, ჩვენ ყველა მივიჩნევთ საზოგადოებას აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროცესის მესამე მნიშვნელოვან მხარედ. ამ შემთხვევაში 
არ ვგულისხმობთ მხოლოდ დაზარალებულისა და დამზარალებლის 
უშუალო გარემოს (მათი ნათესავები ან მათზე მზრუნველი გარემო), 
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არამედ მოვიაზრებთ უფრო ფართო საზოგადოებას. როგორც მედი-
აციის, ისე კონფერენციის მოდელებს არ გააჩნიათ ამ პროცესში ფარ-
თო საზოგადოების ჩართვის ინსტრუმენტები და მეთოდები. ისევე, 
როგორც ეს ხდება მშვიდობის წრეებში, უნდა ჩამოყალიბდეს სისტემა, 
რომელიც უზრუნველყოფს გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და პრო-
ცედურების საფუძველზე აღდგენით პროცესში ადამიანთა ჩართვას 
(Fellegi & Szegő, 2013; Weitekamp, 2015). როგორ შეიძლება საზოგადო-
ების ინფორმირება აღდგენითი მართლმსაჯულების ღირებულებებსა 
და უნარებზე, დეტალურად იქნება განხილული სახელმძღვანელოს 
მე-6 თავში.

5.2. ეროვნული პოლიტიკის შემუშავება

აღდგენითი მართლმსაჯულების შემდგომი განვითარებისათვის 
აუცილებელი, თუმცა არასაკმარისი პირობაა აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროგრამებისათვის სამართლებრივი საფუძვლის შექმნა. 
სამართლებრივი ნორმები უნდა აღსრულდეს ეფექტურად, რამდენა-
დაც შეიძლება არსებობდეს უზარმაზარი განსხვავება ფურცლებზე 
ასახულ კანონებსა და რეალობაში მათ მოქმედებას შორის. არ უნდა 
დავივიწყოთ, რომ უმეტესი იურისდიქციებისათვის აღდგენითი მარ-
თლმსაჯულების პროგრამები არის  სამართლებრივ სისტემაში არსე-
ბული ‘Fremdkörper’, ამიტომაც გამოიწვევს ინსტიტუციების რეზისტენ-
ტულობას. მეტიც, აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესები უნდა 
წარიმართოს მოქნილად საქმის მახასიათებლებისა და საჭიროებების 
შესაბამისად, ამიტომაც მიზანშეწონილი არ არის კანონმდებლობაში 
მათი ხისტად გაწერა. 

ყოველივე ზემოთ ხსენებულის მიხედვით, გადამწყვეტი მნიშვნე-
ლობა ენიჭება აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში პოლიტიკის 
განსაზღვრას. ეს ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც კანონმდებლობა, 
ტრენინგი და რესურსები. ხშირად პროგრამების განხორციელებისას 
ერთგვარი სიცარიელე ჩნდება, რაც ნიშნავს იმას, სერვისები არ არის 
ხოლმე სათანადოდ გამოყენებული. მაგალითად, მედიაცია არ გამო-
იყენება რაოდენობრივად იმდენ საქმეში, რამდენზეც კანონი იძლევა 
ამის საშუალებას. 

სხვა გამოწვევად შეიძლება იქცეს გადამეტებული დამოკიდებუ-
ლება სისხლის მართლმსაჯულების წარმომადგენლებზე, რომლებიც 
ასრულებენ საქმეების გადაცემის მაკონტროლებელ როლს. შესაბამი-
სად, აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების ხელმისაწვდომო-
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ბის გაზრდა მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს თითოეულ ქვეყა-
ნაში, რათა მოქალაქეებისათვის ეს სერვისები თანაბრად ხელმისაწვ-
დომი იყოს (Biffi & Laxminarayan, 2014). 

შესაბამისად, აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში პოლი-
ტიკის განსასაზღვრად მრავალი ამოცანაა მნიშვნელოვანი. მხოლოდ 
საკანონმდებლო ბაზის შექმნა ან ახალი სერვისების დანერგვა საკმა-
რისი არ არის. აღდგენითი მართლმსაჯულება მოითხოვს დაუსრულე-
ბელ მუშაობას. მედიატორთა მოზიდვა და ტრენინგი პერმანენტულად 
უნდა მიმდინარეობდეს. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისები 
მხარდაჭერილი უნდა იყოს. პრაქტიკოსებმა თანადგომა უნდა იგრძ-
ნონ; მათ უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია საკანონმდებლო ცვლილებე-
ბის, სიახლეების, კვლევის შედეგების შესახებ; მათ ყოველ საქმეზე 
უნდა მიიღონ მხარდაჭერა; უნდა გაეწიოთ ზედამხედველობა; უნდა 
წახალისდნენ გუნდური მუშაობისათვის; მათ უნდა გაუზიარონ გა-
მოცდილება აღდგენითი მართლმსაჯულების სხვა სერვისებისა და 
პროგრამების თანამშრომლებს; უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა საკუ-
თარი პრაქტიკული გამოცდილების დოკუმენტურად ასახვისა და 
უნდა წახალისდნენ, რომ ზოგადად გახდნენ თვითგანვითარებადი 
პრაქტიკოსები.

ამ სფეროში პოლიტიკის განმსაზღვრელთათვის კიდევ ერთი 
მნიშვნელოვანი ამოცანა აღდგენითი მართლმსაჯულების ადგილობ-
რივ სერვისებს შორის კოორდინაციაა. ამან შეიძლება გააძლიეროს 
პრაქტიკოსთა შორის ურთიერთდახმარების ტრადიცია და მეტად თა-
ნაბარი გახადოს მედიაციის სერვისი რეგიონების მიხედვით. ეს უკა-
ნასკნელი გაამარტივებს მიმდინარე პრობლემების იდენტიფიცირება-
სა და მათ გადაჭრას. 

პოლიტიკის განმსაზღვრელები ასევე პასუხისმგებელნი არიან 
სასამართლოს წარმომადგენლებსა და სისხლის სამართლის მართლ-
მსაჯულების სუბიექტებთან ურთიერთობის კოორდინაციასა თუ თა-
ნამშრომლობაზე; მათ, მაგალითად, შეუძლიათ მნიშვნელოვანი როლი 
ითამაშონ აღდგენითი მართლმსაჯულებისათვის საქმის გადაცემის 
კრიტერიუმების შემუშავებაში. ეთიკისა თუ დეონტოლოგიური კო-
მისიის ფორმირება პოლიტიკის განმსაზღვრელთათვის კიდევ ერთი 
არჩევანია: ამ ორგანოში აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკო-
სებსა და მოქალაქეებს შეუძლიათ მედიაციასთან დაკავშირებული 
ეთიკური პრობლემების შესახებ კითხვების წარმოდგენა. მეტიც, პო-
ლიტიკის დამნერგავებს ხშირად შეიძლება ევალებოდეთ აღდგენითი 
მართლმსაჯულების შესახებ საზოგადოებაში ინფორმაციის გავრცე-
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ლება და მედიასთან თანამშრომლობის უზრუნველყოფა. ამის ნაწილს 
წარმოადგენს უნივერსიტეტებთან თუ სხვა კვლევით ან საგანმანათ-
ლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა. დაბოლოს, პოლიტი-
კის დამნერგავები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ევროპული და 
საერთაშორისო თანამშრომლობის მიმართულებით, რამდენადაც ეს  
აღდგენითი მართლმსაჯულების ერთ-ერთი ასპექტია. 

5.3. ჯგუფური დისკუსია 

შესაძლებელია ამ ნაწილის შინაარსთან დაკავშირებით და მის 
წინა ნაწილებთან ინტეგრირებით მცირე ჯგუფური დისკუსიის ორგა-
ნიზება. პირველი კრიტიკული განხილვა საქართველოში აღდგენითი 
მართლმსაჯულების არსებული სამართლებრივი ჩარჩოს შესახებ აქ 
უნდა შედგეს, მიუხედავად იმისა, რომ მეოთხე თავი მოიცავს სამართ-
ლებრივ ჩარჩოსთან დაკავშირებულ საკითხებს. ასევე შესაძლებელია 
საქართველოში მედიაციის სერვისების ინსტიტუციური და ორგანი-
ზაციული მოდელის განხილვა. ამასთან, მნიშვნელოვანია აღდგენითი 
მართლმსაჯულების ეფექტიანი პოლიტიკის განვითარებისათვის არ-
სებული მთავარი გამოწვევების იდენტიფიცირება. 

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხვავი
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tice. Leuven: European Forum for Restorative Justice.

• Biffi, E. & Laxminarayan, M. (2014). Accessibility and Initiation of 
Restorative Justice: A Practical Guide. Leuven: European Forum for 
Restorative Justice.

• Daly, K. (2002). Restorative Justice: The Real Story. Punishment & So-
ciety 4(1), 55–79.

• Hein, L. (2019). The 2018 Council of Europe Recommendation con-
cerning restorative justice in criminal matters: A briefing for the Min-
istry of Justice of Georgia. Leuven: European Forum for Restorative 
Justice.
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თავი II

დაზარალებული, დამზარალებელი და მათი 
გარემო: ფსიქოლოგიური თავისებურებები 

ჯანა (დარეჯან) ჯავახიშვილი

ძირითდი მიზანია სტუდენტების და მონაწილეების მიერ ღრმა და 
სისტემური ცოდნის მიღების ხელშეწყობა დაზარალებულის, დამზა-
რალებლისა და მათი გარემოს ფსიქოლოგიური თავისებურებების 
თაობაზე.

მოცემული მასალის გავლის შემდგომ, სტუდენტებს და მონაწილეებს 
ეცოდინებათ:

•	 თუ	რა	სახის	ფსიქოსოციალური	პრობლემები	შეიძლება	განუ-
ვითარდეს	დაზარალებულს	დანაშაულის	 გავლენით	და,	რო-
გორ	ეხმარება	მას	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროცესში	
ჩართვა	ამ	პრობლემების	დაძლევაში;	

•	 დაზარალების	რისკისა	და	დამცავი	ფაქტორები;

•	 დანაშაულის	 ჩადენის	 რისკის	 ფაქტორები,	 დაკავშირებული	
ფსიქიკურ	ჯანმრთელობასა	და	მორალურ	განსჯასთან;

•	 თუ	რა	სახის	ფსიქოლოგიური	პრობლემები	შესაძლოა	ჰქონ-
დეს	დამზარალებელს	და	როგორ	ეხმარება	აღდგენითი	მართ-
ლმსაჯულება	ამ	პრობლემების	გადალახვაში.

სასწავლო აქტივობები და მეთოდოლოგია:

•	 ცოდნის	 კუმულირება	 ინფორმაციის	 გადაცემის,	 შესაბამისი	
რეფლექსიისა	და	ინტერაქტიული	სწავლების	გზით;

•	 ცოდნის	 მიღებისა	 და	 გაღრმავების	 უზრუნველყოფა	 საკით-
ხავი	 მასალის	 (შესაბამისი	ლიტერატურა,	დოკუმენტაცია	და	
ა.შ.)	ინდივიდუალურად	დამუშავების	გზით;

•	 კურსის	მსვლელობაში	ათვისებული	კრიტიკული	განწყობები-
სა	და	სოციალური	უნარების	გავარჯიშება	პირადი	რეფლექ-
სიისა	და	ჯგუფური	დისკუსიების	გზით.
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დროის ჩარჩო:

4	საკონტაქტო	საათი	(2	ორსაათიანი	სესია)	+	8	საათი	ინდივიდუალუ-
რი	კითხვისა	და	მომზადებისა.

გეგმა:

1. სესია	 პირველი:	 დაზარალებულის	 ფსიქოლოგიური	 მახასი-
ათებლები	(2	საათი):

1.1. დანაშაულის	ტრიადა,	დაზარალების	რისკისა	და	დამცავი	
ფაქტორები	

1.2. დაზარალებულის	ფსიქოლოგიური	პრობლემები	და	საჭი-
როებები

2. სესია	 მეორე:	 დამზარალებლის	 ფსიქოლოგიური	 მახასიათებ-
ლები	(2	საათი):

2.1. დამზარალებლის	ფსიქოსოციალური	მოწყვლადობა

2.2. აღდგენითი	 მართლმსაჯულება,	 როგორც	 დაზარალებუ-
ლის	და	დამზარალებლის	დეჰუმანიზების	გადალახვის	შე-
საძლებლობა	

1. დაზარალებულის ფსიქოლოგიური მახასიათებლები

მოცემული ქვეთავის მიზანია დაზარალებულის ფსიქოლოგიური მახა-
სიათებლების გაცნობა.

შესაბამისი ამოცანებია:

•	 დანაშაულის	 დაინტერესებული	 სუბიექტების	 (ე.წ.	 დანაშა-
ულის	ტრიადის)	გაცნობიერება

•	 დაზარალების	 რისკისა	 და	 დამცავი	 ფაქტორების	 გაცნობი-
ერება

•	 დაზარალებულის	დანაშაულთან	დაკავშირებული	ფსიქოლო-
გიური	პრობლემების	გაცნობიერება

•	 დაზარალებულის	 დანაშაულთან	 დაკავშირებული	 საჭირო-
ებების	გაცნობიერება

•	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების,	 როგორც	 ამ	 საჭიროებების	
დაკმაყოფილების	შესაძლებლობის	გააზრება	
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1.1. დანაშაულის ტრიადა 

დანაშაული	 ინერაქტიული	 მოვლენაა,	 მისი	 ჩადენა	 შეუძლებე-
ლია	მხოლოდ	ერთი	დაინტერესებული	სუბიექტის	არსებობისას.	და-
ნაშაული	 რომ	 შედგეს,	 მინიმუმ	 ორი	 სუბიექტი	 უნდა	 არსებობდეს:	
ის,	 ვინც	 არღვევს	 კანონს	 (სამართალდამრღვევი/დამზარალებელი)	
და	ის,	 ვისაც	ის	 აზარალებს	–	ეს	შეიძლება	იყოს	ინდივიდი,	ოჯახი,	
ორგანიზაცია,	თემი,	საზოგადოება,	სახელმწიფო.	მაგრამ	არც	ეს	ორი	
სუბიექტია	 იზოლირებულად	 მოცემული	 სამყაროში:	 ჩვეულებრივ,	
ვიქტიმოლოგიასა	 და	 კრიმინოლოგიაში	 დანაშაულის	 სცენის	 მესამე	
სუბიექტსაც	 გამოყოფენ	 –	 ე.წ.	 გვერდიდან	 მაყურებელს (bystander) 
(Cohen, 1993; Lavy & Ben-David, 2008; Bewster & Tacker, 2016).	იგი	შესაძ-
ლოა	გახდეს	მოწმე	დანაშაულისა	და	რეაგირება	არ	მოახდინოს	მასზე.	
ამ	 შემთხვევაში	 მას	 „რეალურ	 გვერდიდან	 მაყურებელს“	 უწოდებენ;	
ან,	პირიქით,	ის	შეიძლება	არ	იყოს	დანაშაულის	ჩადენის	ადგილზე,	
მაგრამ	მედიიდან	ან	სხვა	წყაროდან	გაიგოს	დანაშაულის	თაობაზე.	ამ	
შემთხვევაში	მას	 „მეტაფორულ	გვერდიდან	მაყურებელს“	უწოდებენ	
(Cohen,	1993).	თუ	ჩაერია,	მაშინ	ის	გადის	„გვერდიდან	მაყურებლის“	
როლიდან	და	შესაძლოა	გახდეს	დანაშაულის	ერთ-ერთი	მხარე	 (და-
ზარალებული	 ან	 სამართალდამრღვევი),	 ან	 მხსნელი.	 რეალური	თუ	
მეტაფორული	 გვერდიდან	 მაყურებელი	 შესაძლოა	 ერთი	 ინდივიდი	
იყოს,	 შესაძლოა	 –	 ინდივიდთა	 ჯგუფი,	 საზოგადოების	 გარკვეული	
სეგმენტი	ან	მთელი	საზოგადოება	 (ასეა	კაცობრიობის	წინაშე	დიდი	
მასშტაბის	დანაშაულებების	შემთხვევაში).	გვერდიდან	მაყურებლები	
განსხვავდებიან,	აგრეთვე,	იმის	მიხედვით,	თუ	რამდენად	იცნობენ	 /	
არ	იცნობენ	ან	ახლოს	არიან	დაზარალებულთან,	რამდენად	მოვალენი	
არიან	(თავიანთი	სტატუსის	მიხედვით),	რომ	ჩაერიონ;	აგრეთვე	იმის	
მიხედვით,	თუ	რამდენად	ახდენენ	გავლენას	დანაშაულის	დინამიკა-
ზე.	 გარკვეული	 კვლევების	 თანახმად,	 გვერდიდან	 მაყურებლის	 ამა	
თუ	იმ	ქცევამ	შესაძლოა	სიტუაცია	მიიყვანოს	დანაშაულამდე	(Lickel 
et al, 2003).	ვიქტიმოლოგიაში	ერთ	დროს	პოპულარული	იყო	თეორი-
ები,	რომელთა	მიხედვითაც,	ასევე,	დაზარალებულს	მიუძღვის	წვლი-
ლი	 იმაში,	 რომ	 დამზარალებელმა	 მასზე	 დანაშაულებრივი	 ქმედება	
განახორციელა.	გარკვეული	 (განსაკუთრებით,	ძალადობრივი)	დანა-
შაულის	შემთხვევაში	გვერდიდან	მაყურებლისა	და	დაზარალებულის	
დადანაშაულება	 ისეთი	 გავრცელებული	 ფენომენია,	 რომ	 მის	 ახს-
ნას	არაერთი	სამეცნიერო	კვლევა	და	თეორია	მიეძღვნა	(Lavy & Ben 
David, 2008). თანამედროვე	 კრიმინოლოგიასა	 და	 ვიქტიმოლოგიაში	
არც	გვერდიდან	მაყურებელს,	არც	დაზარალებულს	უმიზეზოდ	აღარ	
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ადანაშაულებენ,	თუმცა,	 გარკვეული	 სახის	 (განსაკუთრებით,	 ძალა-
დობასთან	 დაკავშირებული)	 დანაშაულის	 შემთხვევაში	 აღიარებენ	
მათ,	 როგორც	 გავლენის	 ფაქტორებს	 (Sanchez,	 2019).	 მაგალითად,	
ცნობილია	 ისეთი	ფენომენები,	როგორიცაა	 ყურადღების	 ცდომილე-
ბა	და	აღქმის	ცდომილება,	რომელიც	ადამიანს	ხელს	უშლის,	ობიექ-
ტურად	შეაფასოს	ამა	თუ	იმ	სიტუაციაში	დაზარალების	რისკები	და,	
ამდენად,	ზრდის	მისი	დაზარალების	ალბათობას.	მაგრამ	ეს	არ	არის	
„მისი	ბრალი“.	

გამომდინარე	ზემოთქმულიდან,	დანაშაული	შესაძლოა	იქნას	გან-
ხილული,	როგორც	დანაშაულის	ტრიადის	შემადგენელი	სუბიექტების	
ურთიერთქმედების	ფუნქცია.	ეს	შესაძლოა	გამოისახოს	სამკუთხედის	
სახით	(იხ.	ქვევით):	

გვერდიდან		
მაყურებელი

დამზარა-	
ლებელი

დაზარა-	
ლებული

დიაგრამა	2.1:	დანაშაულის	ტრიადა

რიგი	ავტორებისა,	ზევით	აღწერილი	ტრიადის	სუბიექტებთან	ერ-
თად,	ყურადღებას	ამახვილებენ	დანაშაულის	ადგილზე	(ლოკაციაზე)	
და	 იქ	 მოქმედ	 სიტუაციურ	ფაქტორებზე,	 რომლებიც	 ასევე	 ახდენენ	
გავლენას	დანაშაულის	სცენაზე/ხდომილებაზე/დინამიკაზე	(Bewster & 
Tacker, 2016).

გვერდიდან	 მაყურებლის	 მსგავსად,	 არც	 დაზარალებულები	 და	
დამზარალებლები	 არიან	 ჰომოგენური	 ჯგუფები.	 ვიქტიმოლოგიაში	
დაზარალებულთა	ტიპოლოგიის	არაერთი	მცდელობა	განხორციელდა	
(Sanchez, 2019).	კლასიფიკაციის	პრინციპად	ზოგმა	ავტორმა,	მაგალი-
თად,	დანაშაულის	პროცესში	თანამონაწილეობა	აირჩია	(Mendelsohn, 
1976),	 ზოგმა	 –	 დანაშაულის	 თვალსაზრისით	 მოწყვლადობა	 (Von 
Hentig, 1948),	და	სხვა.	თუმცა,	რამდენადაც	არც	ერთი	ტიპოლოგია	არ	
არის	ამომწურავი,	და	თანაც,	უგულებელყოფს	ინდივიდუალურ	გან-
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სხვავებებს,	თანამედროვე	მიდგომა	ყურადღებას	 ამახვილებს	დაზა-
რალების	რისკისა	და	დამცავ	ფაქტორებზე.	 ეს	ფაქტორები	 ყოველი	
კონკრეტული	პიროვნების	შემთხვევაში	ბიოლოგიურ,	ფსიქოლოგიურ	
და	სოციალურ	დონეებზე	მოქმედებს.	

1.2. დაზარალების რისკისა და დამცავი ფაქტორები

ნებისმიერ	ადამიანის	შემთხვევაში	არსებობს	ბიოლოგიურ,	ფსი-
ქოლოგიურ	 და	 სოციალურ	 დონეზე	 მოქმედი	 რისკისა	 და	 დაცვითი	
ფაქტორები,	რომელთა	თანაფარდობაც	განსაზღვრავს	მის	მოწყვლა-
დობას	დაზარალების	მიმართ.	ბიოლოგიურ	დონეზე	ამგვარი	ფაქტო-
რებია,	მაგ.,	ფიზიკური	ძალა,	ჯანმრთელობის	მდგომარეობა	და	ა.შ.;	
ფსიქოლოგიურ	 დონეზე	 ამგვარი	 ფაქტორებია,	 მაგ.,	 ადეკვატური	
თვითშეფასება	და	 საკუთარი	 შესაძლებლობების	 მართებულად	 გან-
საზღვრა,	 კონკრეტულ	 სიტუაციაში	 არსებული	 რისკების	 ობიექტუ-
რად	 განსაზღვრისა	 და	 გათვალისწინების	 უნარი,	 ემოციური	 თვით-
რეგულაციის	უნარი	და	ა.შ.;	სოციალურ	დონეზე	ამგვარი	ფაქტორე-
ბია,	მაგ.,	ვითარება	სამეზობლოში/თემში,	ოჯახური	ატმოსფერო	და	
სხვ.	ეს	უკანასკნელი	განსაკუთრებით	მნიშვნელოვანია,	რამდენადაც,	
კვლევების	 თანახმად,	 დაზარალებულის	 როლში	 აღმოჩენის	 შანსი	
უფრო	 მაღალია	 იმ	 ადამიანებისათვის,	 ვინც	 ბავშვობაში	 ოჯახურ,	
ფიზიკურ	და/თუ	 სექსუალურ	ძალადობასა	და/თუ	უგულებელყოფას	
დაექვემდებარა.	ე.წ.	რევიქტიმიზაციის	(ანუ,	განმეორებადი	ვიქტიმი-
ზაციის)	სიხშირე	უფრო	მაღალია	იმ	ადამიანებს	შორის,	ვისაც	ბავშ-
ვობაში	ძალადობის	გამოცდილება	აქვთ (Spatz Widom et al, 2008). 

ამავე	 დროს,	 ვიქტიმიზაციამ	 და,	 განსაკუთრებით,	 ბავშვობის	
ასაკში	ძალადობის	გამოცდილებამ,	შესაძლოა	ადამიანი	თავად	მიიყ-
ვანოს	 ძალადობრივ	 ქცევამდე	 (ამ	 თემაზე	 უფრო	 დაწვრილებით	 –	
დამზარალებლის	 ფსიქოლოგიური	 მახასიათებლებისადმი	 მიძღვნილ	
თავში).	შეიძლება,	ტრავმირებული	ადამიანი	მოგვიანებით	ერთდრო-
ულად	მოძალადისა	და	მსხვერპლის	როლში	გამოდიოდეს	და	ერთგვა-
რი	გაორება	ჰქონდეს	ამ	თვალსაზრისით.	მაგრამ,	იმისთვის,	რომ	თა-
ვიდან	ავირიდოთ	სტიგმატიზება,	მნიშვნელოვანია	გვახსოვდეს,	რომ	
ბავშვობაში	გამოცდილი	თუ	შემდგომი	ძალადობა	არავითარ	შემთხ-
ვევაში	ერთმნიშვნელოვნად	არ	უბიძგებს	 ადამიანს	 იმისკენ,	რომ	ის	
გახდეს	ან	მსხვერპლი,	ან	მოძალადე	(Cohen, 2017).	ბიოლოგიურ,	ფსი-
ქოლოგიურ	და	სოციალურ	დონეზე	სხვა	მრავალი	დაცვითი	ფაქტორი	
მოქმედებს,	რომელიც	ადამიანს	აძლევს	შანსს,	გამოვიდეს	/	დატოვოს	
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ზევით	აღწერილი	სამკუთხედი,	მართოს	საკუთარი	ცხოვრება,	თვით-
რეალიზაციას	მიაღწიოს	და	ცხოვრების	კარგი	ხარისხი	ჰქონდეს.

1.3. დაზარალებულის ფსიქოლოგიური პრობლემები 

დანაშაულის	შემდგომ,	დაზარალებულის	მდგომარეობა	დამოკი-
დებულია,	ერთი	მხრივ,	იმაზე,	თუ	რა	სახის	დანაშაულს	დაექვემდე-
ბარა	იგი	(რაც	უფრო	მძიმეა	დანაშაული,	მით	უფრო	დიდია	ზარალის	
რისკი)	და,	 მეორე	მხრივ,	 იმაზე,	თუ	რამდენად	მოწყვლადია	ის	და-
ნაშაულის	მიმართ.	დანაშაულებრივი	ქმედება	დაზარალებულზე	მოქ-
მედებს	როგორც	სტრესორი.	თუ	მატრავმირებელი	სტრესორი	ადამი-
ანის	მიერ	აღიქმება,	როგორც	სასიკვდილო	მუქარის	შემცველი,	იგი	
მოიცავს	 პოსტტრავმული	 სტრესული	 აშლილობის	 (პტსა)	 განვითა-
რების	რისკს.	პტსა	არის	ფსიქიკური	აშლილობა,	რომელიც	შესულია	
ფსიქიკური	დაავადებების	საერთაშორისო	კლასიფიკაციებში.	პტსა-ს	
სინდრომი	შედგება	სიმპტომთა	ოთხი	კლასისგან:		

(1)	 ე.წ.	 შემოჭრითი	 სიმპტომები:	 ტრავმულ	 გამოცდილებასთან	
დაკავშირებული	შინაარსების	(ტრავმასთან	დაკავშირებული	მოგონე-
ბების,	სიზმრების	და	ა.შ.)	უკონტროლო,	შემოჭრითი	ხასიათის,	განმე-
ორებადი	განცდა;	

(2)	 ე.წ.	 თავის	 არიდების	 სიმპტომები:	 მატრავმირებელ	 ვითარე-
ბასთან	დაკავშირებული	სიტუაციების	და/ან	ადამიანების	თავის	არი-
დება,	შესაბამისად	–	სოციალური	გარემოდან	დისტანცირება,	გარშე-
მომყოფთაგან	 იზოლაცია;	 ასევე	 –	 ემოციური	 გაშეშება,	 ანუ	 ემოცი-
ების	განცდის	უუნარობა,	და	ა.შ.;

(3)	 აზრების,	 ემოციების,	 გრძნობების	 ნეგატიური	 ცვლილებები:	
მაგ.,	 ბრალეულობისა	თუ	 სირცხვილის	 უსაფუძვლო	 განცდა,	 თვით-
შეფასების	 დაქვეითება,	 უსუსურობის	 განცდა,	 სამყაროს	 როგორც	
მტრულის	აღქმა,	უარესის	მოლოდინი	და	ა.შ.;	

(4)	ე.წ.	ზესიფხიზლე:	მოუსვენრობა,	ადვილად	შეკრთომა,	შფოთ-
ვა,	 ძილის	დარღვევები,	 ბრაზი,	 რისხვის	 აფექტი,	 შესაძლო	 აგრესი-
ულობა	და	ა.შ.	

სამეცნიერო	 მტკიცებულების	 თანახმად,	 დაზარალებულთა	 შო-
რის	 პოსტტრავმული	 სტრესული	 აშლილობის	 გავრცელება	 მნიშვნე-
ლოვანწილად	აღემატება	ზოგად	მოსახლეობაში	ამ	დაავადების	გავრ-
ცელების	მაჩვენებლებს.	მაგალითად,	თუ	ზოგად	პოპულაციაში	ქალ-
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თა	შორის	ცხოვრების	განმავლობაში	პტსა-ს	გავრცელება	10-11%-ია,	
დაზარალებულ	ქალთა	შორის	ეს	მაჩვენებელი	26%-ია	(Norris & Slone, 
2007). დაზარალებულებში	პოსტტრავმული	აშლილობის	გავრცელება	
ვარირებს	დანაშაულის	 სპეციფიკის	 შესაბამისად	 –	 მაგალითად,	 გა-
უპატიურების	შემთხვევაში	ტრავმირების	მაჩვენებელი	კაცებს	შორის	
65%-ს,	ხოლო	ქალებს	შორის	–	46%-ს	უტოლდება,	რაც	ასევე	ბევრჯერ	
აღემატება	ზოგადი	მოსახლეობის	მონაცემებს	(კაცები	ზოგადი	პოპუ-
ლაციიდან	–	5%,	ქალები	–	10-11%).	მტკიცებულების	თანახმად,	პოსტ-
ტრავმული	სტრესული	აშლილობა	აწუხებს	არა	მარტო	დაზარალებუ-
ლებს,	არამედ	მათ	ოჯახის	წევრებსაც	–	ცხოვრების	მანძილზე	ამ	კონ-
დიციის	გავრცელება	აქაც	მნიშვნელოვანწილად	აღემატება	ზოგადი	
მოსახლეობის	მაჩვენებელს	(7-12%)	და	23.3%-ს	უტოლდება	(Kilpatrick 
& Acierno, 2003).	 ეს	 მკაფიოდ	 ავლენს,	რომ	დაზარალებულის	 პრობ-
ლემური	მდგომარეობა	მოქმედებს	მთელ	ოჯახურ	სისტემაზე,	და	თუ	
არ	იქნა	გაწეული	სათანადო	დახმარება,	აქვეითებს	კიდევ	რამდენიმე	
ადამიანის	ცხოვრების	ხარისხსა	და	კეთილდღოებას.

სტრესული	გამოცდილების	შედეგად	შესაძლოა,	ასევე,	განვითარ-
დეს	ე.წ.	ნასწავლი	უსუსურობა	(Seligman, 1975):	მდგომარეობა,	რომ-
ლის	დროსაც	 ადამიანს	 შეუძლია,	 იმ	 შემთხვევაში,	თუ	 იმოქმედებს,	
გაიუმჯობესოს	თავისი	 მდგომარეობა,	 მაგრამ	 სტრესული	გამოცდი-
ლების	ზეგავლენით	თავს	უსუსურად	გრძნობს	და	უმოქმედოა,	ფაქ-
ტობრივად	–	იმობილიზებულია.

დანაშაულის	 ფაქტი,	 განსაკუთრებით,	 თუ	 ის	 ძალადობრივია,	
ადამიანს	უნგრევს	მთელ	რიგ	ისეთ	ილუზიებს,	რასაც	ფსიქოლოგიაში	
„საბაზოს“	ვუწოდებთ:	ეს	ის	ილუზიებია,	რომლებიც	გვეხმარება	თავი	
მეტ-ნაკლებად	 უსაფრთხოდ	 ვიგრძნოთ	 და	 ნორმალურად	 ვიცხოვ-
როთ.	 ესენია:	 სამყაროს	 უსაფრთხოების,	 ცხოვრების	 სამართლიანო-
ბის,	 საკუთარი	 ცხოვრების	 კონტროლირებადობის,	 საკუთარი	 ხელ-
შეუხებლობისა	და	სხვა	ილუზიები	(Janoff-Bulman, 1992). დანაშაულის	
შედეგად,	 ეს	ილუზიები	ქრება,	 ადამიანი	თავს	უსუსურად	გრძნობს,	
სამყაროს	–	მტრულად.	ამ	დროს,	ხშირად,	საკომპენსაციოდ,	ჩნდება	
ბრალეულობის	 განცდა:	 „მე	 ვარ	დამნაშავე	 იმაში,	რაც	დამემართა!“.	
მიუხედვად	 იმისა,	 რომ	 ეს	 განცდა	 ადამიანს	 გარემოსა	და	 საკუთარ	
ცხოვრებაზე	 დაკარგული	 კონტროლის	 გრძნობის	 საკომპენსაციოდ	
უჩნდება	 („თუ	 მე	 ვარ	დამნაშავე	 იმაში,	რაც	დამემართა,	 ამის	 მერე	
სწორად	და	კარგად	მოვიქცევი	და	არაფერი	ამდაგვარი	აღარ	დამე-
მართება“	(ჯავახიშვილი,	2008),	ბრალეულობის	გრძნობა	დესტრუქცი-
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ულია	და	ცუდად	აისახება	როგორც	ადამიანის	ფსიქიკურ	ჯანმრთე-
ლობაზე,	ასევე	მისი	ცხოვრების	ხარისხზე.

1.4. „რა უნდა დაზარალებულს“: დაზარალებულის საჭიროებები

დანაშაულის	პროცესში/სიტუაციაში	ადამიანს	შესაძლოა	ჰქონდეს	
სამი	სახის	რეაქცია:	შებრძოლება,	გაქცევა,	გაშეშება.	ინგლისურ	ენა-
ზე	ამ	რექციებს	 „სამი F“-ს	რეაქციებს	უწოდებენ	 (Fight-Flight-Freeze). 
ეს	ინსტინქტური	რეაქციებია	და	რომელს	მიმართავს	ესა	თუ	ის	ადა-
მიანი	 ამა	თუ	 იმ	 მუქარის	 სიტუაციაში,	 ძნელად	პროგნოზირებადია.	
ამავე	დროს,	ხშირად	ადამიანს,	დანაშაულს	დაქვემდებარების	შემდ-
გომ,	აწუხებს	ხოლმე	შეკითხვა:	„რატომ	მოვიქეცი	ისე,	როგორც	მო-
ვიქეცი“	და	ჰგონია,	სხვანაირად	რომ	მოქცეულიყო,	საქმე	სხვანაირად	
(უკეთ)	წავიდოდა.	მაგალითად,	ახალგაზრდა	ქალს,	რომელიც	გაშე-
შების	გამო	ვერ	შეეწინააღმდეგა	დანით	შეიარაღებულ	მძარცველს,	
ჰგონია,	რომ	წინააღმდეგობა	რომ	გაეწია	და	შებრძოლებოდა,	მძარც-
ველი	მასზე	ვერ	იძალადებდა	 (რაც,	შესაძლოა,	სინამდვილეში	სრუ-
ლიად	პირიქით	ყოფილიყო	და	წინააღმდეგობის	გაწევით	მძარცველი	
უფრო	გახელებულიყო	და	უარესი	ზიანი	მიეყენებინა).	ამასთან	დაკავ-
შირებით,	ქალს	შესაძლოა	ბრალეულობის	განცდაც	ჰქონდეს.	

ბრალეულობის	განცდას	დაზარალებულს	შესაძლოა	უმყარებდნენ	
სხვა	ადამიანები	მისი	სოციალური	გარემოცვიდან	(ოჯახის	წევრებისა	
და	 სამართალდამცავების	 ჩათვლით),	 რომლებიც,	 დაზარალებულის	
დადანაშაულების	 ფენომენის	 გავლენით,	 მის	 დაზარალებაში	 მასვე	
ადანაშაულებენ.	ჯუდით	ჰერმანმა,	ქალებზე	ძალადობის	მკვლევარმა,	
სიღრმითი	 ინტერვიუირების	 მეთოდით	 შეისწავლა	 სექსუალური	 ძა-
ლადობის	მსხვერპლი	ქალების	ფსიქოლოგიური	პრობლემები	და	მათი	
ტრავმული	გამოცდილება.	ჰერმანის	მიერ	შეგროვებული	სამეცნიერო	
მტკიცებულებით,	 ამ	 ქალებისთვის	 ყველაზე	 მძიმე	 გამოცდილებები	
სწორედ	რომ	მათი	ოჯახებისა	და	სამართალდამცავი	სისტემის	წარ-
მომადგენელთა	მხრიდან	ამა	თუ	იმ	ფორმით	გამოხატული	განსჯითი	
დამოკიდებულება	და	გაკიცხვაა	(Herman, 1992; Herman, 2019).	

კვლევის	საფუძველზე	ჯუდით	ჰერმანი	გამოყოფს	დაზარალებუ-
ლის	შემდეგ	საჭიროებებს:	უსაფრთხოება,	ზარალის	აღიარება,	ღირ-
სების	 გაფრთხილება,	 ძალებისა	 და	 კონტროლის	 განცდის	 აღდგენა,	
საკუთარი	ტრავმული	გამოცდილების	პირადი	ნარატივის	ჩამოყალი-
ბება,	მატრავმირებელი	სიტუაციის	შემახსენებელ	სტიმულებთან	ნაკ-
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ლები	შეხება,	და	ამ	 ყველაფრის	საფუძველზე	–	შემდგომი	შესაძლო	
ზიანის	შემცირება.	

ამავე	კვლევის	საფუძველზე,	ჯუდით	ჰერმანი	პრიორიტეტულო-
ბის	თანმიმდევრობით	ალაგებს	კვლევაში	მონაწილე	დაზარალებული	
ქალების	მოლოდინებს/მოთხოვნილებებს	მართლმსაჯულების	სისტე-
მის	მიმართ (Herman, 2019):	

•	 ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები:	ფაქტების	(მომხდა-
რის)	აღიარება	(დაინტერესებული	სუბიექტების	მხრიდან	იმის	
აღიარება,	რაც	მოხდა,	ამას	ნამდვილად	ჰქონდა	ადგილი;	მი-
ყენებული	ზიანის	 აღიარება;	 გამართლება	თემის/საზოგადო-
ების	(ანუ,	გვერდიდან	მაყურებლის)	თვალში/მხრიდან.

•	 შემდგომი პრიორიტეტები:	 ბოდიშის	 მოხდა,	 სამართლიანი	
რესტიტუცია,	დამზარალებლის	შერცხვენა	და	მისგან	 	შემდ-
გომი	ზიანის	ალბათობის	შემცირება,	მისი	ქცევის	ცვლილება.

•	 ნაკლებად პრიორიტეტულია:	დამზარალებლის	დასჯა,	მასზე	
შურისძიება,	მისთვის	პატიება	და	მასთან	შერიგება.

დანაშაულს	დაქვემდებარება,	ასევე,	დაკავშირებულია	მრავლო-
ბით	დანაკლისთან	(ილუზიების,	უსაფრთხოების	განცდის,	ცხოვრების	
კონტროლირებადობის,	 და	 ა.შ.).	 ნებისმიერი	 დანაკლისის	 განცდა,	
რათა	დაიძლიოს,	საჭიროებს	გამოგლოვებას (Volkan, 2006).	გლოვა	არ	
გულისხმობს	მაინცადამაინც	ტირილსა	და	გოდებას.	იგი	გულისხმობს	
დანაკლისის	 აღიარებას,	დანაკლისთან	დაკავშირებული	 ემოციების-
გან	გათავისუფლებას,	დანაკლისთან	დაკავშირებული	ცვლილებების	
მიღებასა	და	დანაკლისში	საზრისის	ჩადებას	(Hopper, 2003).	საზრისის	
ჩადება	 კომპლექსური	 აქტია	 და	 გულისხმობს	 ადამიანის	 მიერ	 ორი	
საკვანძო	საფეხურის	გავლას:	ახსნას	იმისა,	თუ	რა	მოხდა	და	გაცნო-
ბიერებას	იმისა,	თუ	რა	შესძინა	მას	დანაკლისმა	პიროვნული	ზრდის	
თვალსაზრისით	 (Neimeyer, 2002). აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	
პროცესში	მონაწილეობა	ადამიანს	ამ	შინაგანი	ეგზისტენციური	მუშა-
ობის	 განხორციელებაში	 ეხმარება.	 განსაკუთრებით	 მნიშვნელოვანი	
როლის	შესრულება	შეუძლია	მას	საზრისის	ჩადების	პირველი	საფე-
ხურის	(ახსნის)	განხორციელებაში.	მაგალითად,	მედიაციის	პროცესი	
ეხმარება	ადამიანს,	გასცეს	პასუხი	იმ	შეკითხვებზე,	რაც	მას	გადატა-
ნილ	გამოცდილებასთან	დაკავშირებით	აქვს.	ჰოვარდ	ზეჰრის	მიხედ-
ვით,	შესაძლებელია	გამოვყოთ	ექვსი	ამგვარი	შეკითხვა	(Zehr, 2015):



69

•	 რა	მოხდა?

•	 რატომ	დამემართა	მაინცადამაინც	მე?

•	 რატომ	მოვიქეცი	ისე,	როგორც	მოვიქეცი	მაშინ?

•	 რატომ	ვიქცევი	ისე,	როგორც	ვიქცევი	იმის	მერე?	

•	 რა	მოხდება,	ისევ	რომ	შემემთხვას	ანალოგიური?

•	 რას	ნიშნავს	ის,	რაც	მოხდა	–	ჩემთვის	და	ჩემი	ცხოვრებისთ-
ვის?

შესაძლოა	ყოველ	კონკრეტულ	ადამიანს	მეტი	ან	ნაკლები,	მსგავ-
სი	ან	კიდევ	დამატებით	სხვა	შეკითხვები	გაუჩნდეს	თავის	შემთხვე-
ვასთან	დაკავშირებით	–	 ამას	 არა	 აქვს	 გადამწყვეტი	 მნიშვნელობა.	
მთავარი	ისაა,	რომ	მედიაციის	პროცესი	აძლევს	საშუალებას	დაზარა-
ლებულს	გასწიოს	შინაგანი	მუშაობა,	რათა	ამ	შეკითხვებზე	პასუხები	
თავად	მონახოს.	ამ	შეკითხვებზე	სხვა	ვერ	გასცემს	პასუხს,	რამდენა-
დაც	ეს	ეგზისტენციური	შეკითხვებია.

1.5. დისკუსია მცირე ჯგუფებში, 15 წთ: 

[გთხოვთ,	 მოცემული	 მასალის	 საფუძველზე,	 იმსჯელოთ	 იმაზე,	
თუ	 როგორ	 შეიძლება	 დაეხმაროს	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	
პროცესი	დაზარალებულს	მის	ტრავმულ	გამოცდილებასთან	გამკლა-
ვებაში].

დისკუსიის	 დაჯამებისას	 შესაძლებელია	 საუბარი	 შემდეგზე:	 მე-
დიაციაში	ჩართვას	და	მედიაციის	პროცესში	მონაწილეობას	აქვს	პო-
ტენციალი,	დაეხმაროს	 ადამიანს	დანაშაულის	 (დაზარალებულობის)	
ტრავმასთან	გამკლავებაში.	აქ	ხდება	მისი	ზარალის	აღიარება	–	რაც	
ძალიან	 მნიშვნელოვანია,	 ხდება	 მოლაპარაკება	 ზარალის	 კომპენსა-
ციაზე,	 ხდება	 იმ	 ემოციების	 ვალიდიზაცია,	რომელსაც	 ადამიანი	 გა-
ნიცდის	და	შესაძლოა	ვერც	უმჟღავნებს	უახლოეს	სოციალურ	გარე-
მოცვას	(რამდენადაც	არა	აქვს	იმედი,	რომ	სწორად	გაუგებენ),	ხდება	
დაზარალებულის	მხრიდან	ბოდიშის	მოხდა	და	ა.შ.	

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი

•	 Bewster, M., Tacker, J. (2016). Understanding Bystander behavior: 
The Influence of and Interaction between Bystander Characteristics 
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and Situational Factors. In: Victims & Offenders. An International 
Journal of Evidence-based Research, Policy, and Practice. Volume 11, 
2016 – Issue 3. Pp: 455-481.

•	 Kilpatrick, Dean & Acierno, Ron (2003). Mental Health Needs of 
Crime Victims: Epidemiology and Outcomes. In: Journal of Traumatic 
Stress, Vol. 16, No. 2, April 2003, pp. 119-132.

•	 Spatz Widoma, Cathy, Czajaa, Sally and Duttonb Mary Ann (2008). 
Childhood victimization and lifetime re-victimization. In: Child 
Abuse Neglect. 2008 August, 32(8): 785-796.

•	 Zehr, Howard (2015). Changing Lenses – Restorative Justice for Our 
Times/Fifty-Fifth Anniversary Edition/Herald Press, harrisonburg, 
Virginia, Kitchener, Ontario.

2. დამზარალებლის ფსიქოლოგიური მახასიათებლები

მოცემული ქვეთავის მიზანია დამზარალებლის ფსიქოლოგიური მახა-
სიათებლების გაცნობა. 

ამოცანები:

•	 დამზარალებლის	ფსიქოლოგიური	მოწყვლადობისა	და	განსა-
კუთრებული	საჭიროებების	გაცნობიერება

•	 დანაშაულის	ფსიქიკურ	ჯანმრთელობასა	და	მორალურ	განს-
ჯასთან	დაკავშირებული	რისკფაქტორების	გაცნობიერება

•	 აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროცესში	ჩართვა,	როგორც	
დაცვითი	ფაქტორი	

1.3. „დაზარალებული მარსიდანაა და დამზარალებელი ვენერადან?“

მიუხედავად	იმისა,	რომ	მოცემულ	ქვეთავში	ზოგადად	„დამზარა-
ლებელზე“	ვმსჯელობთ,	თავიდანვე	უნდა	აღვნიშნოთ,	რომ	ეს	ტერ-
მინი	პირობითია	და	არაჰომოგენურ	ჯგუფს	გულისხმობს	–	ზუსტად	
ისევე,	როგორც	დაზარალებულისა	და	გვერდიდან	მაყურებლის	შემთ-
ხვევაში.		

მოცემული	 ქვეთავის	 დასაწყისშივე	 უნდა	 აღვნიშნოთ,	 რომ	 სა-
თაურში	დასმულ	შეკითხვაზე	პასუხი	უარყოფითია.	დაზარალებული-
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სა	და	დამზარალებლის	გამიჯვნა	ყოველი	კონკრეტული	დანაშაულის	
შემთხვევაშია	შესაძლებელი,	მაგრამ	ცხოვრების	ციკლის	პერსპექტი-
ვიდან	თუ	შევხედავთ	ამ	ორ	ჯგუფს,	ისინი	ერთმანეთთან	იკვეთება:	
არსებობენ	დაზარალებულები,	რომლებიც	სხვას	აზარალებენ;	არიან	
დამზარალებლები,	რომლებიც	თავად	იყვნენ	ან	არიან	დაზარალებუ-
ლი	 ცხოვრების	 ამა	 თუ	 იმ	 მონაკვეთში,	 შესაძლოა	 –	 დაზარალების	
მომენტშიც.	 ამის	 ერთ-ერთი	 მაგალითია	 ე.წ.	 მობულინგე	 ბულინგის	
მსხვერპლი,	 რომელიც,	 კვლევის	თანახმად,	 ბევრად	უფრო	 ხშირ	და	
ინტენსიურ	ბულინგს	ექვემდებარება,	ვიდრე	„არამობულინგე	ბულინ-
გის	მსხვერპლი“	(Dulmus, 2006).	შეგვიძლია	მოვიყვანოთ	კიდე	უფრო	
მძიმე	დამნაშავის	მაგალითიც	–	საბჭოთა	პერიოდის	1980-იანი	წლე-
ბის	მოქმედი	სერიული	მკვლელი,	პედოფილი,	კანიბალი	ანდრეი	ჩი-
კატილო,	რომელმაც	50-ზე	მეტი	ადამიანი	მოკლა.	მისი	ბიოგრაფიის	
კვლევამ	გამოავლინა,	რომ	ჩიკატილო	ბავშვობაში	თავად	იყო	ძალა-
დობის	მსხვერპლი	და,	სავარაუდოდ,	ტრავმირებული	(ჩვამანია,	2016).	
კერძოდ,	იგი	უკრაინაში	დაიბადა	და	მისმა	ოჯახმა	ე.წ.	გოლოდომორი	
(საბჭოთა	 ხელისუფლების	 მიერ	უკრაინელი	 ხალხის	დამორჩილების	
მიზნით	ხელოვნურად	ორგანიზებული	შიმშილობა)	გამოიარა,	რომლის	
დროსაც	მილიონობით	უკრაინელი	დაიღუპა.	ჩიკატილოს	უფროსი	ძმა	
უგზო-უკვლოდ	დაიკარგა	და	ჩიკატილო	ბავშვობაში	დედის	მხრიდან	
რეგულარულად	ისმენდა	მონათხრობს	იმის	თაობაზე,	რომ	მისი	უფ-
როსი	ძმა	შეჭამეს	გოლოდომორის	დროს.	ჩიკატილოს	დედა	ფიზიკუ-
რად	ძალადობდა	მასზე,	როდესაც	ის	ბავშვი	იყო.	მამამისი	ომში	იბრ-
ძოდა,	ტყვედ	ჩავარდა,	დაბრუნების	შემდგომ	ხალხის	მტრად	იქნა	გა-
მოცხადებული	და	გადაასახლეს.	არსებობს	ვერსია,	რომ	ბავშვობაში,	
მაშინ	როდესაც	 მისი	 სოფელი	 გერმანელებს	 ჰქონდათ	დაკავებული,	
იგი	 სხვა	 ბავშვებთან	 ერთად	 თანასოფლელების	 დახვრეტის	 სცენის	
მოწმეც	გახდა,	და	ა.შ.	რასაკვირველია,	ძალადობის	ეს	გამოცდილება,	
ცალკე	აღებული,	ვერ	ახსნის	მის	ჩამოყალიბებას	ბოროტმოქმედად,	
მაგრამ	ახდენს	იმის	დემონსტრირებას,	რომ	დამზარალებელისა	დადა-
ზარალებულის	როლები	არ	არის	ურთიერთგამომრიცხავი.

დაზარალებისა	და	ტრავმირების	გამოცდილება	არათუ	უცხო	არ	
არის	დამზარალებლის	როლში	მყოფთათვის,	არამედ	კანონთან	კონფ-
ლიქტში	შესვლის	რისკფაქტორია.	ამ	მხრივ	საინტერესოა	ამერიკაში	
ჩატარებული	კვლევების	მონაცემები,	რომელთა	თანახმად	ამერიკის	
მართლმსაჯულების	სისტემაში	მოხვედრილ	არასრულწლოვანთა	70%	
აკმაყოფილებდა	ფსიქიკური	ჯანმრთელობის	 ამა	თუ	 იმ	 დიაგნოზის	
კრიტერიუმებს,	ხოლო	30%	–	პოსტტრავმული	სტრესული	აშლილო-
ბის	 კრიტერიუმებს	 (Dierkhising et al, 2013).	 შესადარებლად:	 ზოგად	



72

მოსახლეობაში,	მოზარდთა	შორის	პტსა-ს	მაჩვენებლები	ცხოვრების	
განმავლობაში	იყო	10%	გოგოებს	შორის	და	6%	ბიჭებს	შორის;	მრა-
ვალჯერადი	სექსუალური	ძალადობის	მსხვერპლ	გოგონებში	სიცოცხ-
ლის	 მანძილზე	პტსა-ს	 მაჩვენებელი	იყო	34%,	ბიჭების	შემთხვევაში	
–	41% (Friedman et al, 2007). 

მსგავსად	ამერიკის	მონაცემებისა,	საქართველოში	2010	წელს	ავჭა-
ლის	არასრულწლოვანთა	დაწესებულებაში	ჩატარებული	კვლევის	სა-
ფუძველზე	გამოვლინდა,	რომ	პტსა-ს	შესაბამისი	სიმპტომები	ჰქონდა	
გამოკვლეულ	არასრულწლოვანთა	70%-ს.	გარდა	ამისა,	პერსონოლო-
გიური	აშლილობის	სიმპტომები	აწუხებდა	61%-ს,	ქცევითი	აშლილო-
ბისა	–	ასევე,	61%-ს,	გუნება-განწყობილების	აშლილობისა	–	36%-ს	და	
შფოთვის	–	ასევე,	36%-ს.	კვლევამ	გამოავლინა,	რომ	სტრესის	მიმართ	
დაქვემდებარება,	რომელსაც	შეეძლო	გამოეწვია	ტრავმის	სიმპტომები,	
ხდებოდა	როგორც	მართლმსაჯულების	სისტემაში	მოხვედრამდე,	ასე-
ვე	იქ	მოხვედრის	შემდგომ	(მახაშვილი	და	ყვავილაშვილი,	2010).

გამომდინარე	 ზემოთქმულიდან,	 დამზარალებლის	 სოციალურ	
რეინტეგრაციაზე	ზრუნვისას		მნიშვნელოვანია	ვუპასუხოთ	მის	მთელ	
რიგ	ბიო-ფსიქო-სოციალურ	(განსაკუთრებულ)	საჭიროებებს,	მათ	შო-
რის	–	ფსიქიკური	ჯანმრთელობის	საჭიროებებს.	

1.3. დანაშაულის ჩადენის ზოგიერთი რისკის ფაქტორი

ასაკი, როგორც რისკის ფაქტორი. გაერთიანებული	ერების	ორგა-
ნიზაციის	ერთ-ერთი	აღიარებული	ანგარიში	უსვამს	ხაზს,	რომ	მიუხე-
დავად	იმისა,	რომ	ახალგაზრდები	გლობალურად	მოსახლეობის	კრი-
მინალურად	ყველაზე	აქტიურ	სეგმენტს	წარმოადგენენ,	მათი	უმრავ-
ლესობა,	საბოლოოდ,	თავს	ანებებს	სამართალდარღვევებს	და	ღირ-
სეულ	მოქალაქედ	ყალიბდება	(UN, 2005).	ამ	მხრივ,	განსაკუთრებული	
როლი	 ეკისრება	 გარემოს	 და	 მასში	 არსებულ	 დამცავ	 ფაქტორებს:	
იმას,	თუ	რამდენად	არის	იგი	ხელშემწყობი,	კეთილგანწყობილი,	სა-
მართლიანი,	ადამიანის	უფლებების	გამთვალისწინებელი,	ღირსების	
გაფრთხილებასა	და	ზრუნვაზე	ორიენტირებული.	თუ	გარემო	პირი-
ქით,	არაკეთილგანწყობილი	და	საუარესო	შემთხვევაში	–	ძალადობ-
რივია,	ეს	ადამიანს	მნიშვნელოვანი	რისკების	წინაშე	აყენებს	(ჯავა-
ხიშვილი	და	მახაშვილი,	2012).	

ბავშვობის მძიმე გამოცდილებები, როგორც რისკის ფაქტორი. 
ვინსენტ	 ფელიტიმ	 გასული	 საუკუნის	 90-იან	 წლებში,	 კოლეგებთან	
ერთად,	 ჩაატარა	 უაღრესად	 მნიშვნელოვანი	 კვლევა,	 რომლითაც	
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დაამტკიცა,	 რომ	 ის	 ბავშვები,	 რომელთაც	 ბავშვობაში	 ისეთი	 მძიმე	
გამოცდილებები	 აქვთ	 გადატანილი,	 როგორიცაა	 სხვადასხვა	 სახის	
ძალადობა	და	უგულებელყოფა,	განიცდიან	პრობლემათა	მთელ	რიგს	
ბიოლოგიურ,	ფსიქოლოგიურ	და	სოციალურ	დონეზე.	ამ	პრობლემებს	
შორისაა:	სოციალური,	კოგნიტური	და	ემოციური	უნარების	დეფიცი-
ტი;	 ჯანმრთელობისთვის	 და	 სოციალურად	 სარისკო	 ქცევა;	 შესაბა-
მისად	–	მათში	უფრო	მაღალია	ჯანმრთელობასთან	დაკავშირებული	
და	სოციალური	პრობლემები	(დელინქვენტობისა	და	კანონთან	კონფ-
ლიქტის	ჩათვლით),	და	შედარებით	ნაკლებია	სიცოცხლის	ხანგრძლი-
ვობა (Felitti et al, 1998):

ადრეული		
სიკვდილი

ავადობა	და		
სოციალური	
პრობლემები

ჯანმრთელობისთვის	და		
სოციალურად	სარისკო	ქცევა

სოციალური,	ემოციური	და	კოგნიტური	
უნარების	დეფიციტი

ბავშვობის	მძიმე	
გამოცდილებები

დიაგრამა 2.2:	ვისნეტ	ფელიტის	ბავშვობის	მძიმე	გამოცდილებების	კვლევა

ბავშვობის	 მძიმე	 გამოცდილებების,	 როგორც	 დელინქვენტური	
ქცევის	რისკის	ფაქტორის	გააზრება	შესაძლებელია	ე.წ.	სოციალური	
კონტრაქტის	 ცნების	 შუქზე.	 სოციალური	 კონტრაქტის	 ცნება	 განმა-
ნათლებელთა	ეპოქაში	გაჩნდა	 (ჟან	ჟაკ	რუსოს,	ჯონ	ლოკის,	თომას	
ჰობსის	და	 სხვათა	 ნააზრევში),	 ინდივიდსა	და	 სახელმწიფოს	შორის	
ურთიერთობის	დასახასიათებლად.	ის	ასახავს,	თუ	რამდენად	ლეგი-
ტიმურად	და	ავტორიტეტულად	აღიქვამს	ინდივიდი	სახელმწიფოს	და	
რამდენად	მზად	არის	დათმოს	თავისი	უფლებების	ნაწილი	სახელმწი-
ფოს	მხრიდან	 სხვა	უფლებების	დაცვის	 სანაცვლოდ.	 ანალოგიურად,	
შესაძლებელია	 განვიხილოთ	 ოჯახის	 ვითარება:	 ბავშვსა	 და	 მასზე	
მზრუნველ(ებ)ს	შორის	ასევე	არსებობს	ერთგვარი	სოციალური	კონ-
ტრაქტი	–	მზრუნველს	აქვს	მთელი	რიგი	უფლებებისა	ბავშვზე,	რის	
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სანაცვლოდ	მან	მისი	დაცულობა,	უსაფრთხოება	და	განვითარებისთ-
ვის	ადეკვატური	პირობების	შექმნა	უნდა	უზრუნველყოს.	თუ	ბავშვი	
მზრუნველისგან	 უსაფრთხოების	 ნაცვლად	 ძალადობას	 და/ან	 იგნო-
რირებას	იღებს,	ეს	არღვევს	მათ	შორის	არსებულ	დაუწერელ	კონტ-
რაქტს	და	ბავშვს	შესაძლოა	გაუჩნდეს	სკეპტიკური	დამოკიდებულება	
სოციალური	ნორმებისა	და	ზრდასრულთა	სამყაროს	წესების	მიმართ.	
ეს	კი,	დელინქვენტობისა	და	კანონის	დარღვევის	რისკის	ფაქტორია	
(Cook et al, 2003; Buffington et al, 2010).

ბავშვობის	 მძიმე	 გამოცდილებები	 თამაშობს	 რისკის	 ფაქტორის	
როლს	როგორც	დელინქვენტური	თუ	კანონის	მიმართ	კონფლიქტუ-
რი	ქცევის	განხორციელების	თვალსაზრისით,	ასევე	დაზარალებულის	
როლში	აღმოჩენის	თვალსაზრისით.	

მნიშვნელოვანია	აღინიშნოს,	რომ	მიუხედავად	ზევით	აღწერილი	
რისკებისა,	ბავშვობის	მძიმე	გამოცდილებები	და/ან	ფსიქოლოგიური	
ტრავმა	არავითარ	შემთხვევაში	არ	ნიშნავს	ერთმნიშვნელოვნად	იმას,	
რომ	ადამიანი	ან	მოძალადე	გამოვა,	ან	დანაშაულს	ჩაიდენს,	ან	დანა-
შაულს	დაექვემდებარება.	რისკფაქტორების	პარალელურად,	მოქმე-
დებს	მთელი	რიგი	დამცავი	ფაქტორები,	რომელთაც	ქვევით	შევეხე-
ბით	და	რომელთაც	შესაძლოა	გაანეიტრალონ	ბავშვობის	ესა	თუ	ის	
მძიმე	გამოცდილება.

მორალური განსჯის დეფიციტი, როგორც რისკის ფაქტორი. ადა-
მიანის	მხრიდან	სხვა	ადამიანისა	თუ	ამა	თუ	იმ	სუბიექტის	დაზარა-
ლება,	დელინქვენტური	ქცევა,	კანონთან	კონფლიქტში	შესვლა,	შემ-
თხვევათა	 უმრავლესობაში,	 დაკავშირებულია	 მორალური	 განსჯის	
დეფიციტთან.	ეს,	შესაძლოა,	მორალური	განვითარების	შეფერხების	
ინდიკატორი	 იყოს.	 მორალური	 განსჯის	 განვითარებაზე	 მუშაობა	
დამზარალებელთა	რეაბილიტაციის	მნიშვნელოვანი	მიმართულებაა.

ამერიკელმა	მეცნიერმა,	ლოურენს	კოლბერგმა,	გამოყო	მორალუ-
რი	განსჯის	განვითარების	 სამი	 ძირითადი	დონე:	 პრეკონვენციური,	
კონვენციური	 და	 პოსტკონვენციური.	 თითოეული	 ეს	 დონე,	 თავის	
მხრივ,	 აერთიანებს	 ორ	 ქვედონეს	 ანუ,	 მორალური	 განვითარების	
კონკრეტულ	სტადიებს (Kohlberg, 1983):

პრეკონვენციური	დონე

სტადია	პირველი:	ადამიანი	იქცევა	ზნეობრივად,	ან	იცავს	მის	სო-
ციალურ	კონტექსტში	 არსებულ	ნორმებს,	 ან	 კანონმორჩილია,	რად-
გან	თვლის,	რომ	მხოლოდ	ასე	შეძლებს	დასჯის	თავიდან	აცილებას.	
ამგვარი	 ქცევა	 ადრეული	 ბავშვობის	 ასაკისთვისაა	 დამახასიათებე-
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ლი,	თუმცა	არც	თუ	ისე	იშვიათია	ზრდასრულებში	(მაგ.,	ის	მძღოლე-
ბი	ან	მგზავრები,	რომლებიც	უსაფრთხოების	ქამარს	ჯარიმის	შიშის	
მოტივით	იკეთებენ).

სტადია	მეორე:	ადამიანი	იქცევა	ზნეობრივად,	ან	იცავს	მის	სო-
ციალურ	კონტექსტში	არსებულ	ნორმებს,	ან	კანონმორჩილია,	რათა	
ჯილდო	(რეალური	თუ	სიმბოლური)	დაიმსახუროს.	აქ	წამყვანი	მოტი-
ვი	სარგებლის	მიღებაა.	მაგალითად:	ბავშვი	კვირის	მანძილზე	კარგად	
სწავლობს,	რათა	შაბათს	მშობელმა	კინოში	წაიყვანოს.	ამგვარი	ქცევა	
მოზარდობამდელი	 ასაკისთვისაა	დამახასიათებელი,	თუმცა	 ხშირად	
ვხედავთ	ზრდასრულებშიც.	

კონვენციური	დონე

სტადია	 მესამე:	 ადამიანი	 იზიარებს	 სრულად	 ქცევის	 იმ	 წესებს,	
რაც	მის	სოციალურ	წრეშია	მიღებული.	ამგვარი	ქცევა	მოზარდისთ-
ვის	 არის	 დამახასიათებელი:	 მაგალითად,	 მოზარდი	 შესაძლოა	 ეწე-
ოდეს	ან	რეკრეაციულ	ნარკოტიკებს	მოიხმარდეს,	რადგან	მის	წრეში	
ასეა	მიღებული.	ამგვარი	ქცევა	ზრდასრულ	ასაკშიც	ხშირია:	მაგ.,	ე.წ.	
კანონიერი	ქურდების	თემი.	ამ	სტადიაზე	მყოფი	ადამიანი	უკრიტიკოა	
იმ	წესებისა	და	ნორმების	მიმართ,	რაც	მის	წრეშია	გამეფებული	და	
საკუთარ	თავსაც	ამ	ნორმებიდან	გამომდინარე	აფასებს.

სტადია	მეოთხე:	ამ	სტადიაზე	ადამიანი	არის	კანონმორჩილი	მო-
ქალაქე.	ის	სრულად	ემორჩილება	კანონს,	გინდაც	ეს	კანონი	აბსურ-
დული	იყოს.	ამის	იუმორით	გაჯერებული	ილუსტრაციაა	ძველი	იტა-
ლიური	კინოკომედია	„კანონი	კანონია“.	ფილმის	გმირი,	დაბადებული	
საფრანგეთისა	 და	 იტალიის	 საზღვარზე,	 ზრდასრულობაში	 კარგავს	
იტალიის	 მოქალაქეობას,	რადგანაც	 ის	ტერიტორია,	 სადაც	 იგი	და-
იბადა,	უკვე	საფრანგეთის	კუთვნილებაშია.	ამავე	დროს,	ვერ	იღებს	
საფრანგეთის	მოქალაქეობას,	რადგანაც	იმ	დროს,	როდესაც	დაიბადა,	
მისი	დაბადების	ადგილი	არ	იყო	საფრანგეთის	ტერიტორია.	როგორც	
იტალიელი,	ასევე	ფრანგი	პოლიციელები	ბრმად	მისდევენ	საკანონმ-
დებლო	ნორმებს	და	ადამიანი	„ცასა	და	დედამიწას	შორის	გამოკიდე-
ბული“	რჩება.	მორალური	განვითარების	მოცემულ	სტადიაზე	ადამი-
ანები	მაშინაც	კი	იჩენენ	კანონმორჩილებას,	როდესაც	არსებული	კა-
ნონმდებლობა,	ზოგადსაკაცობრიო	ფასეულობებიდან	გამომდინარე,	
ეწინააღმდეგება	 ჰუმანისტურ,	თუ	სამოქალაქო,	თუ	დემოკრატიულ	
პრინციპებსა	და	ფასეულობებს.	
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პოსტკონვენციური	დონე

სტადია	 მეხუთე:	 ადამიანი	 აცნობიერებს	 კანონმდებლობასა	 და	
სხვადასხვა	ზნეობრივ	„ათვლის	სისტემას“	შორის	არსებულ	წინააღმ-
დეგობებს	და	იმუშავებს	საკუთარ	მრწამსს	იმის	თაობაზე,	თუ	რა	არის	
ზნეობრივი	და	რა	–	არა;		ეძებს	თანამოაზრეებს,	ვისთანაც	„ერთი	ათ-
ვლის	სისტემა“	ექნება.	ამგვარ	ქცევას	ხშირად	ვხვდებით	სოფლიდან	
ქალაქში	მიგრაციის	დროს.

სტადია	მეექვსე:	 პიროვნება	აყალიბებს	საკუთარ	ზნეობრივ	კო-
დექსს,	დაფუძნებულს	ზოგადსაკაცობრიო	ფასეულობებზე	და	მოქმე-
დებს	მის	ცხოვრებაში	გასატარებლად,	შესაბამისი	ცვლილებების	ინი-
ციაციისთვის.	ეს	სამოქალაქო	აზროვნებასა	და	გაბედულებას	მოით-
ხოვს	და	რიგ	შემთხვევებში	ადამიანს,	შესაძლოა,	სიცოცხლის	ფასად	
დაუჯდეს	–	მაგალითად,	ილია	ჭავჭავაძე.			

დამზარალებელი,	მაშინ	როდესაც	დანაშაულს	სჩადის,	შესაძლოა,	
საკუთარ	წრეში	გამეფებული	ასოციალური	ნორმების	თანახმად	მოქ-
მედებდეს;	ანუ,	მორალური	განვითარების	მესამე	სტადიაზე	იყოს.	თუ	
მას	კონვენციური	მართლმსაჯულების	(სისხლის	სამართლის)	ღონის-
ძიებებით	 ვუპასუხებთ,	 იგი,	 სავარაუდოდ,	 კოლბერგის	 კლასიფიკა-
ციით,	 პირველ	ან	 მეორე	 პრეკონვენციურ	სტადიაზე	 „ჩავა“	 (დასჯის	
შიშით,	ან	წახალისების	მოლოდინის	მოტივით	კანონმორჩილი	ქცევა).	
ამავე	დროს,	თუ	მას	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროცესში	ჩავრ-
თავთ,	მაშინ	გაჩნდება	შესაძლებლობა,	რომ	მორალური	განვითარე-
ბის	მესამე	სტადიიდან	მეოთხეში	გადავიყვანოთ	–	სადაც	იგი	გაიგებს	
თავისი	 საქციელით	 სხვისთვის	 მიყენებულ	 ზიანს,	 და	 შეეცდება	 მის	
გამოსწორებას.	აქედან	გამომდინარე,	ეს	ბევრად	უფრო	მდგრადი	შე-
დეგი	 იქნება	 მომავალში	 რეციდივიზმის	თავიდან	 ასაცილებლად	და	
საზოგადოებაში	ინტეგრაციისთვის.

2.3.   აღდგენითი მართლმსაჯულება, როგორც დაზარალებულის და 
დამზარალებლის დეჰუმანიზების გადალახვის შესაძლებლობა 

დანაშაულის	შემდგომ,	როგორც	დაზარალებულის,	ასევე	დამზა-
რალებლის	საზოგადოებაში	დაბრუნების	გასაღები	მათ	მიმართ	არსე-
ბული	დეჰუმანიზაციის	გადალახვაშია.	

დამზარალებლისთვის	 მისი	 მსხვერპლი	 დეჰუმანიზებულია,	 იგი	
მას	 ინდივიდად	 არ	 აღიქვამს	 და	 რიგ	 შეთხვევებში	 არც	 უნდა,	 რომ	
აღიქვას.	 არსებობს	 მაგალითები,	 რომელთა	 თანახმადაც,	 სახლებში	
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გასაქურდად	შესული	დამზარალებლები	იქ	არსებულ	ოჯახის	წევრ-
თა	ფოტოებს	 კედლისკენ	 ატრიალებენ,	 რათა	 „თვალი	 აარიდონ“,	 არ	
დაინახონ,	ადამიანებად	არ	აღიქვან	–	წინააღმდეგ	შემთხვევაში	მათ	
გაუჭირდებათ	მათთვის	ზარალის	მიყენება;	ისეთი	სასტიკი	დამნაშა-
ვეც	კი,	როგორიც	ჩიკატილო	იყო,	თავის	მსხვერპლს	თვალებს	უხვევ-
და	 (ჩვამანია,	 2016).	დამზარალებელი,	რათა	 გააცნობიეროს,	თუ	რა	
ზარალი	მიაყენა	დაზარალებულს	და,	შესაბამისად,	იგრძნოს	თავისი	
პასუხისმგებლობა,	 მნიშვნელოვანია	 პირისპირ	 შეხვდეს	 დაზარალე-
ბულს	–	რის	საშუალებასაც	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროცეს-
ში	მედიაცია	იძლევა.	

დაზარალებულისთვისაც	 შესაძლოა	 მნიშვნელოვანი	 იყოს	 დამ-
ზარალებელთან	შეხვედრა,	რათა	მისი	მისტიფიცირებული	აღქმა	და	
შიში	გადალახოს,	დაინახოს,	რომ	ის	ჩვეულებრივი	ადამიანია,	შესაძ-
ლოა	 თვითდაურწმუნებელი,	 არარეალიზებული,	 არასრულფასოვნე-
ბის	კომპლექსის	მქონე	და	სწორედ	ამიტომ	წამსვლელი	სხვებისთვის	
ზარალის	მიყენებაზე.	

არანაკლებ	მნიშვნელოვანია	დამზარალებლის	მიმართ	არსებული	
დეჰუმანიზაციის	 გადალახვა.	 როგორც	 კი	 შედის	 მართლმსაჯულე-
ბის	სისტემაში,	დამზარალებელი	დეჰუმანიზებულია:	 საზოგადოების	
თვალში	იგი	„დამნაშავეა“,	„კრიმინალი“	და,	ამდენად,	არის	სტიგმატი-
ზებული	და	დეჰუმანიზებული;	მართლმსაჯულების	სისტემის	თვალში	
კი	იგი	ჯერ	„ბრალდებულია“,	შემდგომ	–	დანაშაულის	დადასტურების	
შემთხვევაში	 –	 „მსჯავრდებული“,	 და	 თუ	 თავისუფლების	 აღკვეთა	
მიესაჯა	–	„პატიმარი“.	სამივე	ეს	იპოსტასი	გულისხმობს,	რომ	დამზა-
რალებელი	„განსუბიექტებულია“,	ანუ	ხდება	სისტემის	ზემოქმედების	
ობიექტი	და,	ამგვარად,	დეჰუმანიზებულია.	დამზარალებელი	ამ	დე-
ჰუმანიზების	მსხვერპლად	გრძნობს	თავს	და	დიდია	ალბათობა,	რომ	
იმის	მაგივრად,	კათარზისი	განიცადოს,	დანაშაულის	გამო	პასუხისმ-
გებლობა	გააცნობიეროს	და	მორალურ	განვითარებაში	წინ	წაიწიოს,	
პირიქით	–	თავდაცვით	პოზიციაში	ჩადგება.	ამის	საწინააღმდეგოდ,	
დამზარალებელში	განსაკუთრებული	საჭიროებების	მქონე	ადამიანის	
დანახვა	 საზოგადოებისა	 და	 მართლმსაჯულების	 სისტემის	 თვალში	
მის	ჰუმანიზაციას	ეხმარება,	რაც,	თავის	მხრივ,	ამ	საჭიროებების	დაკ-
მაყოფილებაზე	ზრუნვასა	და	მის	საზოგადოებაში	დაბრუნებას	შეუწ-
ყობს	ხელს.	
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2.4. ჯგუფური დისკუსია, 15 წუთი:

[მონაწილეებს	 ვთხოვთ	 იმსჯელონ	 იმაზე,	 თუ	 რა	 შესაძლებლო-
ბებს	აძლევს	აღდგენითი	მართლმსაჯულება	დამზარალებელს	საზო-
გადოებასთან	ინტეგრაციისთვის.]
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თავი III

მედიაცია აღდგენით მართლმსაჯულებაში 

ჯანა (დარეჯან) ჯავახიშვილი

ძირითადი მიზანია: მედიაციის თაობაზე სტუდენტების და მონაწილე-
ების მიერ ღრმა და სისტემური ცოდნის მიღების ხელშეწყობა. 

მასალის გავლის შემდგომ, სტუდენტებს და მონაწილეებს ეცოდინებათ

•	 მედიაციის	არსი	და	ფასეულობები

•	 დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	
(victim-offender mediation)	პრინციპები	და	სტანდარტები

•	 დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	პრაქტიკა,	
პროცესის	დინამიკა	და	ფაზები

•	 მედიატორის	პროფესიული	როლი	და	საკვანძო	უნარ-ჩვევები

სასწავლო აქტივობები და მეთოდოლოგია:

•	 ცოდნის	 კუმულირება	 ინფორმაციის	 გადაცემის,	 შესაბამისი	
რეფლექსიისა	და	ინტერაქტიული	სწავლების	გზით;

•	 ცოდნის	 მიღებისა	 და	 გაღრმავების	 უზრუნველყოფა	 საკით-
ხავი	 მასალის	 (შესაბამისი	ლიტერატურა,	დოკუმენტაცია	და	
ა.შ.)	ინდივიდუალურად	დამუშავების	გზით;

•	 კურსის	მსვლელობაში	ათვისებული	კრიტიკული	განწყობები-
სა	და	სოციალური	უნარების	გავარჯიშება	პირადი	რეფლექ-
სიისა	და	ჯგუფური	დისკუსიების	გზით.

დროის ჩარჩო:

4	საკონტაქტო	საათი	(2	ორსაათიანი	სესია)	+	8	საათი	ინდივიდუალუ-
რი	კითხვისა	და	მომზადებისა.
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გეგმა:

1. სესია	პირველი:	მედიაციის	არსი	და	დაზარალებულისა	და	დამ-
ზარალებლის	მედიაცია	(2	საათი):
1.1. მედიაციის	რაობა,	მიზანი	და	ფასეულობები	

1.2. დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	პრინ-
ციპები	და	სტანდარტები

2. სესია	 მეორე:	 დაზარალებულისა	 და	 დამზარალებლის	 მედი-
აციის	პრაქტიკა	და	მედიატორი	(2	საათი):
2.1. მედიაციის	პრაქტიკა

2.2. მედიატორის	როლი	და	უნარ-ჩვევები

2.3. შემთხვევის	განხილვა,	30	წუთი

1. მედიაციის არსი

მოცემული ქვეთავის მიზანია მედიაციის არსის წვდომა.

შესაბამისი ამოცანებია:

•	 მედიაციის	რაობის,	მიზნისა	და	ფასეულობების	გაცნობა

•	 დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	პრინციპე-
ბის	გაცნობა

1.1. მედიაციის რაობა, მიზანი და ფასეულობები

მედიაცია,	 სიტყვასიტყვით,	 შუამავლობას	 ნიშნავს.	 მედიატორი	
არის	 შუამავალი	 კონფლიქტის	 მდგომარეობაში	 მყოფ	 მხარეებს	 შო-
რის.	ცნება	კონფლიქტს	ამ	კონტექსტში	ვიყენებთ	ჯონ	პოლ	ლედერა-
ხის	მიერ	შემოთავაზებული	ყველაზე	ზოგადი	მნიშვნელობით	–	რო-
გორც	მხარეებს	შორის	უთანხმოებას	მატერიალური	და/ან	სიმბოლუ-
რი	რესურსის	განაწილების	თაობაზე	(Lederah & Moiese, 2009).	

მედიაციის	მიზანია	მხარეებს	შორის	შექმნილი	უთანხმოების	მოგ-
ვარება	 იმგვარად,	 რომ	 ყველა	 ჩართული	 მხარე	 (და,	 შესაბამისად,	
მათი	 ინტერესები	 და	 საჭიროებები)	 დაკმაყოფილებული	 იყოს.	 ამის	
მისაღწევად,	მედიაცია	ხელს	უწყობს	მხარეებს	შემდეგში:
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•	 მიაღწიონ ურთიერთგაგებას,	რაც	გულისხმობს	კომუნიკაციის	
პროცესის	გამართვას	(კომუნიკაციური	ხარვეზების	გამოსწო-
რებას,	ურთიერთმოსმენის	უზრუნველყოფას,	ურთიერთობის	
წესების	შეთანხმებასა	და	დაცვას)	და	დიალოგის	ხელშეწყო-
ბას.	

•	 თავად მოიძიონ არსებული პრობლემის მოგვარების გზები,	
რაც	გულისხმობს	ამ	პრობლემის	მოგვარებისთვის	მხარეების	
თანამშრომლობის	ხელშეწყობას,	მოგვარების	ალტერნატივე-
ბის	ერთობლივ	მოძიებასა	და	განხილვას.

•	 მიიღონ ინკლუზიური გადაწყვეტილებები,	ანუ	ისეთი	გადაწყ-
ვეტილებები,	რომელიც	ჩართული	მხარეების	ინტერესებსა	და	
საჭიროებებს	გაითვალისწინებს	და,	შესაბამისად,	იქნება	ყვე-
ლასთვის	მისაღები.	

მედიაციის	პროცესის	მთავარი	მოქმედი	გმირები	თავად	პროცეს-
ში	ჩართული	მხარეები	არიან,	მედიატორი	მხოლოდ	და	მხოლოდ	ხელს	
უწყობს	მათ	დიალოგსა	და	თანამშრომლობას	არსებული	პრობლემის	
მოსაგვარებლად.	

მედიაცია	ადამიანზე	ცენტრირებული	მიდგომაა:	ის	ზრუნავს	მას-
ში	ჩართული	ადამიანების/სუბიექტების	ღირსების	გაფრთხილებაზე,	
საბაზო	საჭიროებების	დაკმაყოფილებაზე,	ინეტერესების	გათვალის-
წინებაზე,	 პირადი	 პასუხისმგებლობის	 გაცნობიერებაზე,	 არჩევანის	
გაკეთების	ხელშეწყობაზე.	შესაბამისად,	იგი	ჰუმანისტურ-ეგზისტენ-
ციურ	ფილოსოფიას	ეფუძნება	და	შემდეგ	ფასეულობებს	იზიარებს:

•	 ადამიანის	ღირსება

•	 ადამიანის	უფლებები

•	 ადამიანის	უნიკალობა	და	რესურსულობა

•	 არჩევანი	და	პირადი	პასუხისმგებლობა

•	 სამართლიანობა

•	 შემოქმედებითობა

ამ	ფასეულობების	რეალიზაციისთვის,	მედიაცია	უზრუნველყოფს:

•	 კონფიდენციურ,	 სამართლიან,	 ნდობაზე	 დაფუძნებულ	 პრო-
ცესს,	 რომელიც	 მხარეებს	 არსებული	 პრობლემის	 საერთო	
პრობლემად	 აღქმასა	და	 მასზე	 ერთობლივ	 მუშაობაში	 ეხმა-
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რება,	დიალოგში	შესვლის,	გადაჭრის	გზების	ერთობლივი	ძი-
ების,	არჩევანის	გაკეთების	და	ამ	არჩევანის	განხორციელება-
ზე	პასუხისმგებლობის	აღების	გზით;

•	 მხარეებში	თვითეფექტურობის	რწმენას,	ანუ	რწმენას	იმისა,	
რომ	 კონსტრუქციული	 დიალოგი	 და	 ყველასთვის	 მისაღები	
(ინკლუზიური)	გადაწყვეტილების	პოვნა	შესაძლებელია;

•	 იმგვარ	 ატმოსფეროს,	 რომლის	 დროსაც	 ნეგატიური	 ემოცი-
ების	(ბრაზის,	უთანხმოების)	გამოხატვა	შესაძლებელია,	მაგ-
რამ,	 ამავე	დროს,	 მართვაც	 შესაძლებელია:	 მხარეების	 მიერ	
მინიჭებული	პასუხისმგებლობის	ფარგლებში,	შეთანხმებული	
წესების	დაცვით;	

•	 მხარეების	 მიერ	 ყურადღების	 გადატანას	 წარსულიდან	 (და	
წარსულის	გამო	აღძრული	ემოციებიდან)	აწმყოსა	და	იმ	შე-
საძლებლობებზე,	რაც	აწმყოშია.

მედიაცია	 არ	 წარმოადგენს	 კონფრონტაციულ	 მიდგომას,	 იგი	
ტრანსფორმაციულია.	 იგი	 არ	 „ეჯახება“	 პრობლემას,	 არამედ	 ცდი-
ლობს	 არსებულ	 პრობლემაში	 რესურსის	 დანახვას	 და	 მასზე	 დაყრ-
დნობით,	 სიტუაციის	 გაჯანსაღებაზე	 ზრუნვას,	 მონაწილე	 მხარეთა	
დიალოგის	 ხელშეწყობის	 გზით.	 მედიაციის	 ფილოსოფია	 ამ	 მხრივ	
აიკიდოს,	აღმოსავლური	ორთაბრძოლის	ხელოვნების,	ფილოსოფიას	
ჰგავს.	 აიკიდოში	 დახელოვნებული	 ადამიანი	 ბრძოლაში	 არასდროს	
უტევს	მოწინააღმდეგეს.	პირიქით,	ის	იყენებს	მოწინააღმდეგის	შეტე-
ვის	 ენერგიას	 მისსავე	 მოსაგერიებლად,	 აგრესიის	 გარეშე.	 ამდენად,	
მედიაცია	ტრანსფორმაციული	მიდგომაა:	კონფრონტაციისა	და	ბრძო-
ლის	 ნაცვლად,	 იგი	 ცდილობს	 სიტუაციაში	 არსებული	 ძალთა	თანა-
ფარდობის	დაბალანსებას,	და	პრობლემის	გადასაჭრელად	დიალოგი-
სა	და	თანამშრომლობის	ხელშეწყობას.

მედიაცია	 სხვადასხვა	 სახის	 უთანხმოების	 მოგვარების	 ინსტრუ-
მენტად	გამოიყენება	და,	 შესაბამისად,	 არსებობს	 მედიაციის	 მთელი	
რიგი	 განსხვავებული	 მოდელები.	 გამომდინარე	 სახელმძღანელოს	
თემატიკიდან,	ჩვენ	ყურადღებას	დავუთმობთ	დაზარალებულისა და 
დამზარალებლის მედიაციას,	რომელიც	უკვე	იყო	მოკლედ	აღწერილი	
პირველ	თავში,	როგორც	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	ერთ-ერთი	
მოდელი.	

მართლმსაჯულების	 სისტემის	 მიღმა,	 ჩვეულებრივი	 კონფლიქ-
ტის/დავის	გადაჭრაზე	მიმართული	მედიაციის	საბაზო	დაშვება	იმაში	
მდგომარეობს,	რომ	ყველა	მონაწილე	მხარეს		მეტ-ნაკლები	წვლილი	
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მიუძღვის	უთანხმოების	წარმოქმნაში.	ამის	ინდიკატორია	ისიც,	რომ	
პროცესის	მონაწილეებს	„მოდავეებად“	მოიხსენიებენ.	ამისგან	განსხ-
ვავებით,	დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციაში	როლე-
ბი	ერთმნიშვნელოვნად	გამიჯნულია	და	არსებობს	საბაზო	კონსენსუ-
სი	იმის	თაობაზე,	რომ	დამზარალებელი	არის	დამნაშავე	არსებული	
პრობლემის	 (და,	 შესაბამისად,	 უთანხმოების)	 გაჩენაში.	 აქედან	 გა-
მომდინარე,	 მან	 უნდა	 გაიაზროს	 თავისი	 დანაშაული,	 გაისიგრძეგა-
ნოს	ზარალი,	რომელიც	დაზარალებულს	მიაყენა	და,	შეძლებისდაგვა-
რად,	აიღოს	პასუხისმგებლობა	სიტუაციის	გამოსწორებაზე/ზარალის	
ანაზღაურებაზე.	 ამასთან	 დაკავშირებით,	 სამედიაციო	 შეხვედრებს	
აქ	ხშირად	არ	არქმევენ	მედიაციას	და	უწოდებენ	„დაზარალებულისა	
და	დამზარალებლის	კონფერენციას“,	„დაზარალებულისა	და	დამზარა-
ლებლის	შეხვედრას“	და	ა.შ.	(Umbreit & Greenwood, 2000; Umbreit, 2015).

აქვე	უნდა	აღინიშნოს,	რომ	მიუხედავად	ასეთი	მკაფიო	გამიჯვ-
ნისა,	მედიაციის	პრაქტიკაში	გვხვდება	შემთხვევები,	სადაც	როლები	
შებრუნებულია	და	ფაქტობრივი	დაზარალებული	სინამდვილეში	გარ-
კვეულწილად	დამზარალებელია.	არაერთია,	აგრეთვე,	ისეთი	შემთხ-
ვევაც,	სადაც	ორივე	მხარე	დამზარალებელია,	თუმცა	ამა	თუ	იმ	მი-
ზეზით	(მაგალითად,	მტკიცებულების	არქონის	გამო)	კანონის	წინაშე	
პასუხისმგებლობა	მხოლოდ	ერთს	აქვს	დაკისრებული.	ამგვარი	შემთ-
ხვევები	მედიატორს	დილემის	წინაშე	აყენებს	და	მან	უნდა	უპასუხოს	
გამოწვევას	–	როგორ	წაიყვანოს	მედიაციის	პროცესი	ისე,	რომ	დამ-
ზარალებლის	დაზარალებულობა	 (და/ან	დაზარალებულის	დამზარა-
ლებლობა)	გაითვალისწინოს.		

თუ	 ჩვეულებრივი	 დავის	 შემთხვევაში	 მთავარი	 აქცენტი	 მედი-
აციის	 შედეგზე,	 ანუ	 მიღწეულ	 შეთანხმებაზეა	 გადატანილი,	 დაზა-
რალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	შემთხვევაში	აქცენტი	
უფრო	მეტად	თავად	მედიაციის	პროცესზე	კეთდება.	ეს	პროცესი	და-
ზარალებულს	აძლევს	საშუალებას:	(1)	გააგებინოს/გამოუხატოს	დამ-
ზარალებელს,	თუ	რამდენად	ავნო	მისმა	ქმედებამ,	(2)	თავად	გაიგოს	
მეტი	დანაშაულის	შესახებ	დამზარალებლისთვის	შესაბამისი	კითხვე-
ბის	დასმის	გზით	(გავიხსენოთ	ჰოვარდ	ზეჰრის	ექვსი	შეკითხვა,	რომე-
ლიც	სახელმძღვანელოს	მეორე	თავშია	გადმოცემული),	(3)	უშუალოდ	
იყოს	 ჩართული	 სამართლიანობის	 აღდგენის	 პროცესში	 –	 იქნება	 ეს	
ზარალის	ანაზღაურების	განსაზღვრა	თუ	დამზარალებლის	შესასრუ-
ლებელი	 პირობების	 დათქმა.	 ამ	 ყველაფერს	 დაზარალებულისთვის	
თერაპიული	ეფექტი	მოაქვს,	რამდენადაც:
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•	 დამზარალებლის	მხრიდან	იმის	გაგება,	თუ	რა	ზიანი	მიაყენა	
დაზარალებულს,	ზიანის	 აღიარების	წინაპირობაა,	რაც,	რო-
გორც		სახელმძღვანელოს	მეორე	თავიდან	გვახსოვს,	ესოდენ	
მნიშვნელოვანია	დაზარალებულისთვის;

•	 დამზარალებლისთვის	 შეკითხვების	 დასმა	 და	 დანაშაულის	
შესახებ	მეტის	გაგება	დაზარალებულს,	ერთი	მხრივ,	ტრავმუ-
ლი	გამოცდილების	ახსნაში	და,	შესაბამისად,	მასში	საზრისის	
ჩადებაში	ეხმარება.	გარდა	ამისა,	იგი	მას	ეხმარება		ინფორ-
მაციის	 ნაკლებობის	 გამო	 განვითარებული	 ირაციონალური	
შიშის	გადალახვაში;

•	 რესტიტუციისა	 და	 დამზარალებლის	 მიერ	 შესასრულებელი	
პირობების	 განსაზღვრის	 პროცესში	 მონაწილეობა	და	 მასზე	
გავლენის	 მოხდენის	 შესაძლებლობა	 დაზარალებულს	 კონტ-
როლის	დაკარგული	განცდის	დაბრუნებაში	ეხმარება.

დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაცია	სასარგებლოა,	
ასევე,	დამზარალებლისთვის:	თუ	ის	ინანიებს	თავის	დანაშაულს,	მე-
დიაციის	ფორმატი	მას	დაზარალებულისთვის	ამ	სინანულის	გაზიარე-
ბის,	ბოდიშის	მოხდისა	და,	შესაბამისად,	მორალური	ტვირთის	შემსუ-
ბუქებისა	და	ზარალის	გამოსწორება/აღდგენაზე	მუშაობის	საშუალე-
ბას	აძლევს.	იმ	შემთხვევაში,	თუ	ის	არ	ინანიებს	დანაშაულს,	მედი-
აციის	პროცესში	ეძლევა	საშუალება	დაინახოს,	თუ	რა	მატერიალური,	
ემოციური,	მორალური	ზარალი	მიაყენა	დაზარალებულს	და	ამან	შე-
საძლოა	მასზე	კათარზისული	ეფექტი	იქონიოს,	ზარალის	აღდგენაზე	
პასუხისმგებლობის	აღების	მოტივაცია	გაუღვიძოს	და,	შესაბამისად,	
უფრო	მოწიფული	პოზიცია	დააკავებინოს.	მედიაციის	ფორმატი,	ასე-
ვე,	იძლევა	დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	თანამშრომლობის	
საშუალებას	ამ	ზარალის	გამოსასწორებლად.	

დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაცია	უფრო	ხშირად	
გულისხმობს	მათ	პირისპირ	შეხვედრას,	თუმცა,	გარკვეულ	შემთხვე-
ვებში,	სადაც	ეს	მიზანშეუწონელია	(მაგალითად,	შეიცავს	დაზარალე-
ბულის	 რეტრავმატიზაციის	 საფრთხეს),	 ის	 შესაძლებელია	 განხორ-
ციელდეს	 პირისპირ	 შეხვედრის	 გარეშე.	 აქ	 მედიატორი	 ცალ-ცალკე	
ხვდება	ორივე	მხარეს	და	უზრუნველყოფს	მათ	შორის	ინფორმაციის	
გაცვლასა	და,	შესაბამისად,	გაშუალებულ	კომუნიკაციას.
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1.2.  დაზარალებულისა და დამზარალებლის მედიაციის 
პრინციპები და სტანდარტები

დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	პროცესი	კომ-
პლექსურია	და	მისი	ეფექტიანობა	დამოკიდებულია	იმაზე,	თუ	რამ-
დენად	მიჰყვება	ის	პროფესიულ	სტანდარტებსა	და	სახელმძღვანელო	
პრინციპებს.	ეს	პრინციპები	შემდეგში	მდგომარეობს:	

•	 პროფესიონალიზმი:	მედიატორის	მიერ	პროფესიული	ეთიკის,	
სტანდარტებისა	 და	 სახელმძღვანელო	 პრინციპების	 ცოდნა,	
გათვალისწინება,	 ცხოვრებაში	 გატარება.	 ამისთვის	 მნიშვ-
ნელოვანია	მედიატორების	მომზადების	სათანადო	ინსტიტუ-
ტიციური	მექანიზმების	განვითარება	და	მუშაობის	ხარისხის	
უზრუნველყოფის	 ისეთი	 ინსტრუმენტების	 ამოქმედება,	 რო-
გორიცაა	 ინტერვიზია,	 სუპერვიზია	 და	 პროფესიული	 დახე-
ლოვნება;	

•	 კონფიდენციალობა:	 მედიატორის	 მიერ	 კონფიდენციალობის	
უზრუნველყოფა;	 ამავე	 დროს,	 მისი	 მხრიდან	 კონფიდენცი-
ალობის	ეთიკურად	და	კანონით	გამართლებული	დარღვევის	
წინაპირობებზე	მონაწილეთა	ინფორმირება;

•	 ნებაყოფლობითობა:	 მხარეების	 მიერ	 მედიაციის	 პროცესში	
ჩართვის	ნებაყოფლობითობა	და	პროცესიდან	ნებისმიერ	მო-
მენტში	გასვლის	უფლება,	რისი	უზრუნველყოფაც	უნდა	ხდე-
ბოდეს	ინფორმირებული	თანხმობის	პროცედურით1;

•	 შერჩევითობა:	 მედიაციის	 პროცესში	 მხარეთა	 ჩართვამდე	
მოსამზადებელ	 ფაზას	 უაღრესად	 დიდი	 მნიშვნელობა	 აქვს.	
აქ	ხდება	მხარეთა	გაცნობა,	მათი	მდგომარეობის	შესაწვლა,	
სკრინინგი	 და	 მონაწილეობითვის	 შერჩევა,	 მაგალითად,	 თუ	
დამზარალებელი	 არ	 აღიარებს	 საკუთარ	 დანაშაულს,	 მისი	
ჩართვა	 მედიაციის	 პროცესში	 არ	 არის	 მიზანშეწონილი	 და	
ვერ	მოხდება;	ან,	თუ	დაზარალებული	იმდენად	არის	ტრავმი-
რებული,	რომ	მედიაციის	პროცესში	მისი	ჩართვა	რეტრავმა-
ტიზაციის	რისკს	შეიცავს,	პირისპირ	მედიაციის	ფორმატი	არ	
არის	რეკომენდებული	და	ა.შ.;

1 ქვევით	 („მედიაციის	 პრაქტიკის“	 ქვეთავში)	 ვნახავთ,	რომ	 არსებობს	დაზარა-
ლებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	ისეთი	ფორმატიც,	სადაც	დამზარა-
ლებლის	მონაწილეობა	არ	არის	ნებაყოფლობითი.	რამდენადაც	ამ	შემთხვევაში	
მედიაციას	 მინიმალური	 აღდგენითი	 პოტენციალი	 აქვს,	 ნებაყოფლობითობას	
მივიჩნევთ	ერთერთ	საკვანძო	პრინციპად.
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•	 უსაფრთხოება:	მედიაციის	პროცესის	მსვლელობაში	 	შეძლე-
ბისდაგვარად	უსაფრთხო	 ატმოსფეროს	უზრუნველყოფა.	 ეს,	
უპირველეს	 ყოვლისა,	 მონაწილეებისთვის	 ქცევის	 წესების	
შეთავაზებით,	შეთანხმებითა	და	დაცვით	ხდება.	წესები	ისე-
თი	უნდა	იყოს,	რომ	პროცესის	 ყველა	მონაწილის	ღირსების	
გაფრთხილებასა	 და	 ადამიანის	 უფლებების	 დაცვას	 უზრუნ-
ველყოფდეს;

•	 ძალთა ბალანსი:	პროცესის	მონაწილეთა	ძალთა	თანაფარდო-
ბაზე	ყურადღების	გამახვილება	და	მის	დაბალანსებაზე	ზრუნ-
ვა.	 ძალთა	 უთანაბრობას	 განაპირობებს	 დაზარალებულისა	
თუ	 დამზარალებლის	 სტატუსი,	 ფინანსური	 მდგომარეობა,	
გენდერული	 კუთვნილება,	თანმხლებ	 პირთა	რაოდენობა	და	
სტატუსი,	და	ა.შ.	ეს	ყველაფერი	უნდა	გათვალისწინებულ	იქ-
ნას	მედიაციის	დაგეგმვისა	და	განხორციელების	დროს;	

•	 სივრცის შესაბამისობა და დისკურსების გათვალისწინება: სა-
მედიაციო	 შეხვედრების	 სივრცის	 შესაბამისობა	 მის	 პრინცი-
პებსა	და	ფასეულობებთან.	აქ	ყურადღება	უნდა	მიექცეს	შეხ-
ვედრის	ადგილს,	ოთახში	სკამებისა	და	მაგიდის	განლაგებას,	
მედიატორსა	და	მონაწილეებს	შორის	დისტანციას,	მედიატო-
რის	მიერ	თითოეული	მხარისადმი	სიტყვიერი	მიმართვისა	და	
თვალებით	კონტაქტის	სიხშირეს.	ეს	ყველაფერი	ძალთა	თანა-
ფარდობის	დაბალანსებაზე	უნდა	იყოს	მიმართული;	

•	 მიუკერძოებლობა:	ორივე	მხარის	ინტერესების	გათვალისწი-
ნება	და	ორივე	მხარის	განსაკუთრებული	საჭიროებების	დაკ-
მაყოფილებაზე	 ზრუნვა.	 ამავე	 დროს,	 მედიატორის	 მაღალი	
გათვიცნობიერებულობა	 საკუთარ	 წინასწარგანწყობებსა	 და	
წინარესჯაზე,	რათა	მედიაციის	პროცესზე	მათი	გავლენა	მი-
ნიმუმამდე	შეამციროს;

•	 მხარეების აქტიური მონაწილეობა:	 მხარეები	 წარმოადგენენ	
პროცესის	მთავარ	სუბიექტებს	(„პირველ	ვიოლინოებს“).	ამის-
თვის	 საჭიროა	 მათი	 აქტიურობის	 ხელშეწყობა,	 დიალოგის	
ფასილიტაცია	და	მათ	შორის	კომუნიკაციის	ხარვეზების	შემ-
თხვევაში,	მათ	გამოსწორებაზე	ზრუნვა	და	ურთიერთგაგების	
გაადვილება;

•	 მონაწილეთა თვითგამოხატვა:	ამისთვის	დროისა	და	სივრცის	
უზრუნველყოფა,	იმდენად	დაცული	ატმოსფეროს	შექმნა,	რომ	
შესაძლებელი	იყოს	როგორც	ემოციების	უსაფრთხო	გამოხატ-
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ვა,	ასევე	პაუზების	დაჭერა	(და	არა	მათ	„შევსებაზე“	შფოთვა);	
ჭარბი	ემოციების	შემთხვევაში	–	„ტაიმაუტის“	გამოყენება;

•	 შერიგებისა და მიტევების არდაძალება:	მედიაციის	ფოკუსის	
მიმართვა	დიალოგსა	და	შეთანხმებაზე	 (და	შეთანხმების	 მი-
საღწევად	 –	 თანამშრომლობაზე),	 ნაცვლად	 შერიგებისა	 და	
მიტევებისა,	რაც	ზოგიერთი	დანაშაულის	შემთხვევაში	შეუძ-
ლებელია,	ან	ბევრად	მეტ	დროს	(ე.წ.	შერიგების	ჰორიზონტს)	
მოითხოვს,	 ვიდრე	 დაზარალებიდან	 მედიაციის	 მომენტამდე	
არის	გასული;

•	 კულტურის პატივისცემა:	 კულტურული	 თავისებურებებისა	
და	 განსხვავებების	 პატივისცემა	 და	 გათვალისწინება	 მედი-
აციის	მომზადებისა	და	განხორციელების	პროცესში;

•	 მონაწილეობითი კულტურა:	 პროცესის	 მსვლელობაში	 ,	 შეძ-
ლებისდაგვარად	ყველა	საკითხზე,	გადაწყვეტილების	მიღება-
ში	მხარეების	მონაწილეობა,	თუმცა	–	მედიაციის	სახელმძღ-
ვანელო	პრინციპების	ფარგლებში/ლიმიტებში;

•	 	 შემოქმედებითობა და მოქნილობა:	 პრობლემის	 გადაჭრის	
გზების	მოძიებისას	სხვადასხვა	ალტერნატივის	გენერირებისა	
და	 განხილვის	 ხელშეწყობა.	 პროცესის	 დინამიკის	 მიხედვით	
მედიატორის	ქცევის	კურსის	მოქნილი	ცვლილება;

•	 ინკლუზიური გადაწყვეტილებები:	 ისეთი	 საბოლოო	 გადაწყ-
ვეტილებების	მიღების	ხელშეწყობა,	რომელიც	ორივე	მხარის	
საჭიროებებსა	და	ინტერესებს	გაითვალისწინებს;

•	 შედეგების შეფასება და მონიტორინგი:	მედიაციის	პროცესის	
მონიტორინგი	და	შეფასება,	გამოცდილებიდან	გაკვეთილების	
გამოსატანად,	პრაქტიკის	დასახვეწად	და	საუკეთესო	პრაქტი-
კების	ჩამოსაყალიბებლად.

დისკუსია მცირე ჯგუფებში, 15 წთ: 

[სტუდენტებს	ვთავაზობთ	იმსჯელონ	იმაზე,	თუ	რა	ინდიკატორე-
ბის	 მიხედვით	 არის	 შესაძლებელი	 ძალთა	თანაფარდობის	 შეფასება	
დაზარალებულსა	და	დამზარალებელს	შორის,	და	რა	ხერხებით	არის	
შესაძლებელი	მედიაციის	დროს	ძალთა	დაბალანსება].
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საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი

•	 Umbreit, Mark & Lewis, Ted (2015). Dialogue-driven Victim-Offender 
Mediation. Center of restorative Justice and Peacemaking, University 
of Minnesota. Pp: 7-91. http://www.antoniocasella.eu/restorative/
Umbreit_Lewis_2015.pdf

•	 Umbreit, Mark, Greenwood, Jean (2000). Guidelines for Victim 
Sensitive Victim-Offender Mediation: Restorative Justice Through 
Dialogue. Center for Restorative Justice and Peacemaking, Minesota, 
OVC. Pp: 1-25.

•	 Handbook on Restorative Justice Programs (2020). United Natioans 
Office on Drugs and Crime. (თავი	2.1.	დაზარალებულისა	და	დამ-
ზარალებლის	მედიაცია	და	თავი	3.	პრინციპები	და	ხარისხის	
გარანტები).

2. დაზარალებულისა და დამზარალებლის  
მედიაციის პრაქტიკა და მედიატორი

მოცემული ქვეთავის მიზანია დაზარალებულისა და დამზარალებლის 
მედიაციის პრაქტიკისა და მედიატორის როლის გაცნობა. 

შესაბამისი ამოცანებია:

•	 დაზარალებულისა	 და	 დამზარალებლის	 მედიაციის	 პრაქტი-
კის,	პროცესის,	ფაზების	გაცნობა

•	 მედიატორის	როლისა	და	ამ	როლის	განსახორციელებლად	სა-
ჭირო	უნარ-ჩვევების	გაცნობიერება

2.1. დაზარალებულისა და დამზარალებლის მედიაციის პრაქტიკა

მარკ	 უმბრეიტი	 დაზარალებულისა	 და	 დამზარალებლის	 მედი-
აციის	სხვადასხვა	პრაქტიკას	წარმოგვიდგენს,	როგორც	კონტინუუმს,	
რომელიც	 განფენილია	 სამედიაციო	 მიდგომის	 ორ	 განსხვავებულ	
პოლუსს	 შორის:	 ერთ	 პოლუსზეა	 ე.წ.	 შეთანხმებაზე	 (ანუ,	 შედეგზე)	
ორიენტირებული	მედიაცია.	 მეორე	პოლუსზეა	ე.წ.	დიალოგზე	 (ანუ,	
პროცესზე)	ორიენტირებული	მედიაცია.	 ამ	უკანასკნელს,	 ასევე,	და-
ზარალებულის	 მიმართ	 მგრძნობიარე (Victim-sensitive)	 მედიაციასაც	
უწოდებენ	(იხ.	ცხრილი	3.1).	აქვე	უნდა	აღინიშნოს,	რომ	დაზარალე-



92

ბულისა	 და	 დამზარალებლის	 მედიაციის	 თანამედროვე	 პრაქტიკა	
ორიენტირებულია	როგორც	პროცესზე,	ასევე	შედეგზე.

მინიმალური აღდგენითი ეფექტი:
შეთანხმებაზე ორიენტირებული, ანუ 
დამზარალებელზე ცენტრირებული
მედიაცია

მაქსიმალური აღდგენითი 
ეფექტი: დიალოგზე 
ორიენტირებული,  ანუ
დაზარალებულის მიმართ 
მგრძნობიარე მედიაცია

•	ძირითადი	ფოკუსი	აქ	
რესტიტუციის	(თანხის)	ოდენობის	
განსაზღვრაზეა.	არ	იხილება	ის,	თუ	
რა	გავლენა	მოახდინა	დანაშაულმა	
დაზარალებულზე,	თემზე,	თავად	
დამზარალებელზე.

•	აქ	ძირითადი	ფოკუსი	იმაზეა,	
რომ	დაზარალებულსა	და	
დამზარალებელს	მიეცეთ	
ერთმანეთთან	პირისპირ	
საუბრის	საშუალება.

•	საერთო	შეხვედრამდე	არ	
იმართება	დაზარალებულთან	და	
დამზარალებელთან	წინასწარი	
მოსამზადებელი	შეხვედრები.

•	რესტიტუცია	მნიშვნელოვანია,	
მაგრამ	უფრო	პრიორიტეტულია	
დიალოგი	დანაშაულის	
გავლენაზე.

•	დაზარალებულს	არ	აძლევენ	
მედიაციის	ადგილისა	და	თანმხლები	
პირების	შერჩევის	შესაძლებლობას.	

•	იმართება	მოსამზადებელი	
შეხვედრები	ორივე	მხარესთან,	
სადაც	უსმენენ,	იგებენ,	თუ	რა	
გავლენა	მოახდინა	დანაშაულმა	
მათზე	და	ამზადებენ	სამედიაციო	
შეხვედრისთვის.

•	მხარეებს	უგზავნიან	მხოლოდ	და	
მხოლოდ	წერილობით	შეტყობინებას	
მედიაციის	ადგილისა	და	დროის	
შესახებ.	

•	დაზარალებულს	მედიაციის	
პროცესის	განმავლობაში	
აძლევენ	არჩევანის	გაკეთების	
საშუალებას	(სად	გაიმართოს	
შეხვედრა,	ვისთან	ერთად	
მოვიდეს,	და	ა.შ.)

•	შეხვედრის	დროს	საუბრობს	
მედიატორი,	შემდგომ	
დამზარალებელი,	დაზარალებულს	
ეძლევა	მხოლოდ	რამდენიმე	
შეკითხვის	დასმის	ან	მედიატორის	
შეკითხვებზე	პასუხის	გაცემის	
საშუალება.

•	დაზარალებულს	ეძლევა	
საშუალება	სრულად	გამოხატოს,	
თუ	რა	გავლენა	მოახდინა	
მასზე	დანაშაულმა	და	მიიღოს	
პასუხები	შეკითხვებზე,	
რომელიც	აინტერესებს.
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•	მედიატორის	მიერ	გაწეული	
ფასილიტაციის	სტილი	დირექტიულია,	
ის	ყველაზე	მეტს	საუბრობს,	უსვამს	
შეკითხვებს	დაზარალებულსა	
და	დამზარალებელს;	თვით	
დაზარალებულსა	და	დამზარალებელს	
შორის	დიალოგი	მწირია,	ან	საერთოდ	
არ	მიმდინარეობს.

•	დამზარალებელს	ეხმარებიან,	
გაიგოს,	თუ	რა	გავლენა	
მოახდინა	მისმა	ქცევამ	სხვა	
ადამიანებზე,	და	აიღოს	
პასუხისმგებლობა	ვითარების	
გამოსწორებაზე.

•	გრძნობათა	გამოხატვისა	და	
პაუზების	მიმართ	შეხვედრის	დროს	
დაბალი	ტოლერანტობაა.

•	ფასილიტაციის	სტილი	აქ	
არადირექტიულია,	პაუზები,	
სიჩუმე,	გრძნობების	გამოხატვა,	
ემპათია	–	პროცესის	
ნორმალური	ნაწილია.	

•	დაზარალებულისთვის	
სამედიაციო	სესიაში	მონაწილეობა	
ნებაყოფლობითია,	მაშინ	
როცა	დამზარალებლისთვის	
სავალდებულოა,	მიუხედავად	იმისა,	
იღებს	თუ	არა	ის	პასუხისმგებლობას.	

•	მედიაციის	გაწევა	ან	
მედიაციაში	თანაშემწეობის	
გაწევა	შეუძლიათ	მოხალისეებს	
თემიდან.	

•	მედიაცია	ორიენტირებულია	
შეთანხმების	ანუ	გადაწყვეტილების	
მიღებაზე	და	ძალიან	ხანმოკლეა	(10-15	
წუთი).

•	აქ	მონაწილეობა	ორივე	
მხარისთვის	ნებაყოფლობითია.

•	მედიაციის	სესია	
ორიენტირებულია	დიალოგზე	
და	გრძელდება	ერთ	საათს	
და	ზოგჯერ	მეტხანს,	
საჭიროებისამებრ.

ცხრილი	3.1:	დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	კონტინუუმი:		
მინიმალური	აღდგენითი	ეფექტიდან	მაქსიმალურისკენ	(Umbreit & Lewis, 2015)

დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	პრაქტიკა	გან-
სხვავდება	იმის	მიხედვით,	თუ	რომელ	ქვეყანაში	და	ვის	მიერ	ხორ-
ციელდება.	თითოეულ	ქვეყანას	თავისი	სპეციფიკური	საკანონმდებ-
ლო	ჩარჩო,	რეგულაციები	და	შესაბამისი	ინსტიტუციური	მექანიზმე-
ბი	აქვს,	რაც	განსაზღვრავს	მედიაციის	პრაქტიკას.	ასევე,	სხვადასხვა	
განმახორციელებელ	ორგანიზაციას	(იმის	მიხედვით,	სათემო	ორგანი-
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ზაციაა,	საჯარო	თუ	სხვა)	მედიაციის	თავისი	სტილი	და	პროცედურე-
ბი	აქვს.	მაგრამ,	არსებობს	მედიაციის	მახასიათებლების	მთელი	რიგი,	
რომელსაც	 მედიაციის	 საერთაშორისო	 სტანდარტები	 განსაზღვრავს	
და	ამდენად	–	უნივერსალურია.	ერთ-ერთი	ასეთია	–	მედიაციის	ფა-
ზები.	

დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	მედიაციის	პროცესში	შე-
საძლოა	გამოიყოს	ოთხი	ძირითადი	ფაზა,	ესენია:	

ფაზა პირველი: შემთხვევის მიღება	 (გადმომისამართება).	ეს	შე-
საბამისი	უწყებების	თანამშრომლობის	საფუძველზე	ხდება.	ამ	ფაზაზე	
მედიატორი	ეცნობა	ხელმისაწვდომ	ინფორმაციას	შემთხვევის	თაობა-
ზე	და	ადგენს	მხარეებთან	შეხვედრის	გეგმას.

ფაზა მეორე: მოსამზადებელი.	 ამ	 ფაზაზე	 მედიატორი,	 შემთხ-
ვევის	 გარშემო	 შესწავლილი	 ინფორმაციის	 საფუძველზე,	 ამყარებს	
(უფრო	 ხშირად,	 სატელეფონო)	 კონტაქტს	 მხარეებთან	 და	 მართავს	
მოსამზადებელ	შეხვედრებს.	პირველი	შეხვედრა	ხდება	დამზარალე-
ბელთან.	 მედიატორი	 ისმენს	 მის	 ისტორიას,	 უხსნის	 მას	 მედიაციის	
არსს,	პროცედურას,	მოსალოდნელ	შედეგებს,	სასარგებლოობას	–	ახ-
დენს	მის	მოტივირებას	მონაწილეობაზე	და	დათანხმების	შემთხვევა-
ში	 –	 ინფორმირებული	თანხმობის	 მოპოვებას.	 ასევე,	 იგი	 აგროვებს	
ინფორმაციას	 –	 დამზარალებლის	 დამოკიდებულებაზე	 დანაშაულის	
მიმართ,	 განიცდის	თუ	 არა	 იგი	 სინანულს,	 აღიარებს	თუ	 არა	დანა-
შაულს	(რაც	მედიაციაში	ჩართვის	აუცილებელი	პირობაა).	თუ	დამზა-
რალებელი	მედიაციაზე	თანხმდება,	 ამის	მერე	მედიატორი	მართავს	
მოსამზადებელ	შეხვედრას	დაზარალებულთან,	უხსნის	მას	მედიაციის	
არსს,	 უსაფრთხო	 კომუნიკაციის	უზრუნველყოფის	 მექანიზმებს,	 მო-
სალოდნელ	შედეგებს,	მონაწილეობის	სასარგებლოობას.	ამ	ფაზაზე,	
ფაქტობრივად,	 ხდება	 მხარეების	 მოტივირება	 მონაწილეობაზე	 (ყო-
ველგვარი	 ზეწოლის	 გარეშე),	 მათი	 ინფორმირება	 მედიაციის	 არსსა	
და	 პროცედურაზე,	 და	 ინფორმირებული	თანხმობის	 მოპოვება.	 ამა-
ვე	ფაზაზე,	 პირისპირ	 კონტაქტის	 პროცესში,	 მხარეებთან	 მყარდება	
ნდობითი	ურთიერთობა.	აქ	მედიატორი	მიმართავს	ისეთ	მეთოდებს,	
როგორიცაა	აქტიური	ემპათიური	მოსმენა	და	მოტივაციური	საუბარი.	
როცა	ორივე	მხარე	დათანხმებულია,	მედიატორი	ამზადებს	სამედი-
აციო	შეხვედრას:	პროცესის	სცენარს	(და	არა	შინაარსს),	სივრცეს	და	
ა.შ.	 სამედიაციო	შეხვედრამდე	 (მესამე	ფაზამდე)	 მედიატორს	შესაძ-
ლოა	 მხარეებთან	 მეტი	 შეხვედრა	და/ან	 სატელეფონო	 კომუნიკაცია	
დასჭირდეს.
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ფაზა მესამე: სამედიაციო შეხვედრა. შეხვედრა	იმართება	სპეცი-
ალურად	 მომზადებულ	 სივრცეში.	 შესაძლებელია,	 მხარეებმა	 მხარ-
დამჭერები	 მოიყვანონ	 –	 ეს	 წინდაწინ	 უნდა	 იყოს	 შეთანხმებული,	
რამდენადაც	მედიატორმა	უნდა	დააბალანსოს	ძალთა	თანაფარდობა.	
შეხვედრის	პირველ	ეტაპზე	მედიატორი	აკეთებს	შესავალს	–	შეხვედ-
რის	მიზნებზე,	თუ	საჭიროა	(თუ	მონაწილეები	ერთმანეთს	არ	იცნო-
ბენ),	 ხდება	მონაწილეების	ურთიერთწარდგინება,	რის	მერეც	მედი-
ატორი	შეხვედრის	წევრებს	სთავაზობს	წესებს,	რომელიც	მათ	უნდა	
დაიცვან	 პროცესის	 ნაყოფიერად	 წარმართვისათვის.	 ამის	 შემდეგ,	
დამზარალებელსა	და	დაზარალებულს	ეძლევათ	საშუალება,	შეხვედ-
რის	 მონაწილეებს	 გაუზიარონ	თავიანთი	 ისტორიები	 დანაშაულთან	
დაკავშირებით	 –	 რა	 მოხდა,	 როგორ	 მოხდა,	 რა	 გავლენა	 მოახდინა	
დანაშაულმა	 მათსა	 და	 გარშემომყოფი	 ადამიანების	 ცხოვრებაზე.	
საუბრობენ	დაზარალებულის	დანაკლისზე	და	 ამ	დანაკლისის	 ანაზ-
ღაურების	შესაძლო	გზებზე/ალტერნატივებზე.	შესაძლოა,	სათანადო	
ალტერნატივები	 მედიატორს	 წინასწარ	 (უკვე	 მეორე	ფაზაზე)	 ჰქონ-
დეს	მოკვლეული	და	შეთანხმებული	მხარეებთან,	თუმცა	ასეთ	შემთ-
ხვევაშიც	შეხვედრის	დროს	შეიძლება	რაიმე	ახალმა	ალტერნატივამ	
იჩინოს	თავი.	ალტერნატივების	მოძიება	და	განხილვა	შესაძლოა	არა	
მოსამზადებელ	ეტაპზე,	არამედ	სწორედ	მედიაციის	პროცესშიც	მოხ-
დეს.	ყველა	შემთხვევაში,	დაზარალებული	და	დამზარალებელი	უნდა	
შეთანხმდნენ	რესტიტუციის	ფორმასა	და	მოცულობაზე.	ეს	შესაძლოა	
იყოს	ფინანსური	კომპენსაცია,	და/ან	დაზარალებულისთვის	პირადი	
მომსახურების	გაწევა,	და/ან	სათემო	მომსახურების	გაწევა	(საზოგა-
დოებისთვის	 სასარგებლო	 შრომა),	 და/ან	 დამზარალებლის	 ჩართვა	
გამაჯანსაღებელ/სარეაბილიტაციო	 პროგრამაში	 (მაგ.,	 ბრაზის	 მე-
ნეჯმენტის).	რესტიტუციის	ფორმა	და	მოცულობა	ორივე	მხარის	მიერ	
უნდა	განიხილებოდეს,	როგორც	სამართლიანი.	მესამე	ფაზის	წარმა-
ტების	ინდიკატორი	მხარეების	შეთანხმებამდე	მისვლა	და	შესაბამისი	
ხელშეკრულების	 ხელმოწერაა.	 აქვე	 თანხმდებიან	 ხელშეკრულების	
შესრულების	სამონიტორინგო	შემდგომ	შეხვედრაზე.	მოცემულ	ფაზა-
ზე	მედიატორის	ძალისხმევა	მიმართულია	დაზარალებულსა	და	დამ-
ზარალებელს	შორის	გამართული	უსაფრთხო	კომუნიკაციის	უზრუნ-
ველყოფაზე,	მათი	ურთიერთგაგების	გაადვილებაზე.	იგი	მიმართავს	
აქტიური	მოსმენის	ხერხებს	–	პერეფრაზირებას,	შეკითხვების	დასმას,	
პაუზებსა	და	 ა.შ.;	 ასევე,	 ე.წ.	რეფრეიმინგის	 (ჩარჩოს	ცვლილების	 –	
Reframing)	ტექნიკას.	რეფრეიმინგი	ტრანსფორმაციული	ტექნიკაა	და	
გულისხმობს	მოვლენისთვის	სხვა	რაკურსით	შეხედვას	(მაგ.,	თუ	და-
ზარალებული	თავს	მსხვერპლად	–	დანაშაულის	ობიექტად	განიცდის,	
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მისი	ხელშეწყობა	იმაში,	რომ	მან	თავი	გადარჩენილად,	აქტიურ	სუ-
ბიექტად	განიხილოს).	

ფაზა მეოთხე: შემდგომი კომუნიკაცია (Follow-up შეხვედრა).	 ეს	
შეხვედრები,	თუ	იქნა	ორგანიზებული,	არის	ხანმოკლე	–	დაახლოებით,	
ნახევარსაათიანი,	და	ეთმობა	იმის	განხილვას,	თუ	როგორ	სრულდება	
ხელშეკრულების	პირობები.	ეს,	ფაქტობრივად,	მედიაციის	შედეგების	
მონიტორინგს	უზრუნველყოფს.	

2.2. მედიატორის პროფესიული როლი და უნარ-ჩვევები

ზემოთ	აღწერილი	სამუშაოს	შესასრულებლად,	მედიატორი	შემ-
დეგ	პირობებს	უნდა	აკმაყოფილებდეს:

მედიატორს არ უნდა ჰქონდეს პირადი ინტერესი/ინტერესთა კონ-
ფლიქტი მოცემული შემთხვევის მიმართ	–	ანუ,	იყოს	მიუკერძოებელი,	
არ	ემხრობოდეს	კონფლიქტში	მყოფ	არც	ერთ	მხარეს	და	ცდილობდეს	
ორივეს	ინტერესებისა	და	საჭიროებების	დაცვა-გათვალისწინებას.	იმ	
შემთხვევაში,	თუ	მედიატორს	ინტერესთა	კონფლიქტი	აქვს,	მან	აცი-
ლება	უნდა	 მისცეს	 საკუთარ	თავს	და	 არ	 გასწიოს	 ამ	 კონკრეტული	
შემთხვევის	მედიაცია.

მედიატორი თავისუფალი უნდა იყოს შეფასებითი/განსჯითი და-
მოკიდებულებისაგან, წინარესჯისგან (prejudice) მხარეების მიმართ.	
ეს	 მოითხოვს,	რომ	 მედიატორს	თვითგაცნობიერების	 მაღალი	დონე	
ჰქონდეს	–	ჰქონდეს	საკუთარი	თავის	ღრმა	ცოდნა/გაცნობიერება,	სა-
მედიაციო	შემთხვევის	მიმართ	აღძრული	პირადი	ემოციებისა	და	აზ-
რების	გაცნობიერებისა	და	განზე	გაწევის	უნარი.	ამისათვის	ძალიან	
მნიშვნელოვანია,	რომ	იგი	ინფორმირებული	იყოს	ე.წ.	გადატანისა	და	
კონტრგადატანის	 ფენომენებზე	 (transference and contra-transference).	
გადატანის	 ფენომენი	 გულისხმობს,	 რომ	 მედიაციის	 პროცესის	 ამა	
თუ	იმ	მონაწილემ	შესაძლოა	მედიატორზე	მიმართოს,	„გადაიტანოს“	
ის	არარეალიზებული	ემოციები,	რომელთაც	იგი	თავის	ცხოვრებაში	
მნიშვნელოვანი	ადამიანების	მიმართ	განიცდიდა.	 ამის	გამო	პროცე-
სის	მონაწილე	შესაძლოა	არაპროპორციულად	დადებითად	ან	პირი-
ქით,	უარყოფითად	იყოს	განწყობილი	მედიატორის	მიმართ.	კონტრ-
გადატანა	გულისხმობს	იმავე	პროცესს	ახლა	უკვე	მედიატორის	მხრი-
დან	–	მედიატორის	მიერ	პროცესის	ამა	თუ	იმ	მონაწილეზე	იმ	არარე-
ალიზებული	ემოციების	გადატანას,	რასაც	იგი	საკუთარ	გარემოცვაში	
მნიშვნელოვანი	სხვა	ადამიანების	მიმართ	განიცდიდა.	გადატანა	და	
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კონტრგადატანა	 ნორმალური	 და	 ხშირი	 ფენომენებია,	 მათი	 გაჩენა	
ჩვეულებრივი	მოვლენაა,	გამკლავება	კი	–	აუცილებელი.	სხვაგვარად	
რთულია	პროფესიულ	საზღვრებში	დარჩენა,	პროფესიული	დისტან-
ციის	დაცვა	და	ეფექტიანი	მუშაობა.	კონტრგადატანის	გაცნობიერე-
ბა-გადალახვაში	მედიატორს	დიდ	დახმარებას	უწევს	სუპერვიზია.	

მედიატორს უნდა ჰქონდეს კონფლიქტის მოგვარებისა და მო-
ლაპარაკების წარმოების ცოდნა და შესაბამისი უნარ-ჩვევები.	მედი-
ატორს	უნდა	ესმოდეს	კონფლიქტის	ტრანსფორმაციის	მიდგომა,	შეეძ-
ლოს	კონფლიქტის	დადებითი	ასპექტების	გაცნობიერება,	პრობლემა-
ში	რესურსის	დანახვა,	 ჰქონდეს	პრობლემების	გადაჭრის	ალტერნა-
ტიული	 გზების	 მოძიებისა	 და	 ძიების	 ხელშეწყობის	 გამოცდილება,	
ესმოდეს	კონფლიქტის	ესკლაციისა	და	დეესკალაციის	მექანიზმები	და	
ფაქტორები,	შეეძლოს	კონფლიქტში	ჩართული	დაინტერესებული	სუ-
ბიექტების	ანალიზი,	ჰქონდეს	ამ	სუბიექტების	პოზიციების	მიღმა	ინ-
ტერესებისა	და	საჭიროებების	დანახვის	უნარი,	იცოდეს,	თუ	როგორ	
იმუშაოს	დაინტერესებული	სუბიექტების	შიშების	გათვალისწინებასა	
და	გადალახვაზე,	მოგება-მოგება	პრინციპზე	დაფუძნებული	გადაწყ-
ვეტილებების	მიღების	ხელშეწყობაზე.	

მედიატორი დახელოვნებული უნდა იყოს ფასილიტაციაში,	მგრძ-
ნობიარე	იყოს	პროცესის	მონაწილეთა	საჭიროებების	მიმართ,	გაწა-
ფული	იყოს	როგორც	ერთი	ერთზე	კომუნიკაციაში	რაპორტის	(ნდო-
ბაზე	დაფუძნებული	ეფექტიანი	კონტაქტი)	დამყარებაში,	ასევე	იცო-
დეს	ჯგუფის	დინამიკა	და	მისი	მართვა,	შეეძლოს	თავისი	მე-ს	(ეგოს)	
უკანა	პლანზე	გადაწევა	და	პროცესის	მონაწილეთათვის	ინიციატივის	
გადაცემა,	და	მათი	თვითგამოხატვისა	და	ინტერაქციისთვის	სივრცის	
შექმნა.	 მას	უნდა	 ჰქონდეს	 აქტიური	 მოსმენის,	 მოსმენილის	 გაგები-
სა	და,	საჭიროების	შემთხვევაში,	რეფრეიმინგის	(იხ.	ქვედა	აბზაცში	
უფრო	დაწვრილებით)	განვითარებული	უნარ-ჩვევები.	

მედიატორი უნდა დახელოვნებული იყოს ტრანსფორმაციულ აზ-
როვნებაში. მედიატორს	უნდა	შეეძლოს პრობლემაში	რესურსის	და-
ნახვა,	და	ამ	რესურსზე	დაყრდნობით,	პრობლემის	ტრანსფორმაციასა	
და	 გადაჭრაზე	 მუშაობა. ერთ-ერთი	 საკვანძო	ტექნიკა	 აქ	 არის	 ე.წ.	
„ჩარჩოს	 ცვლილება“	 ანუ,	 რეფრეიმინგი.	 ეს	 გულისხმობს	 მოვლენის	
ხედვის	კუთხის	ცვლილებას,	მის	სხვა	კუთხიდან	დანახვას.	არსებობს	
რეფრეიმინგის	სხვადასხვა	კლასიფიკაცია	და	სხვადასხვა	სახე	(Moore, 
2014). მაგალითისთვის	 –	 ე.წ.	 დეტოქსიკაციური	 რეფრეიმინგი,	 რო-
დესაც	მედიატორი	ერთი	მხარის	მიერ	არაკონსტრუქციულად	(შეფა-
სებითად,	შეტევით,	და	ა.შ.)	გამოთქმულ	აზრში	გამოარჩევს	კონსტ-
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რუქციულ	გზავნილს	და	მეორე	მხარისთვის	მისაღები	ენით	უკეთებს	
პერეფრაზს	ისე,	რომ	ეს	გზავნილი	არ	დაიკარგოს.	 მაგ.,	 მონაწილის	
ფრაზას	 „ბატონო	 იპოლიტე,	 თქვენ	 ბავშვივით	 იქცევით,	 როცა	 არ	
მიგდებთ	ყურს!“	 	მედიატორმა	შესაძლოა	უპასუხოს	ფრაზით	„თქვენ	
გაქვთ	რაღაცა	სათქმელი	ბატონი	იპოლიტესთვის“.	

მედიატორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსია სხვა 
ადამიანებში (პროცესის მონაწილეებში) რესურსების დანახვა, კეთილ-
განწყობილება, ამავე დროს, ასერტიულობა (საკუთარი ინტერესების 
დაკმაყოფილება სხვისი ინტერესების შელახვის გარეშე). თუ	 მედი-
ატორს	ეს	რესურსები	აქვს,	მას	არ	გაუჭირდება	რაპორტის	დამყარე-
ბა,	ნდობის	მოპოვება,	კომუნიკაციაში	უსაფრთხო	ატმოსფეროს	შექმნა	
და	პროცესის	არადირექტიულად,	ზეწოლის	გარეშე	წარმართვა.	მედი-
აციის	პროცესში,	განსაკუთრებით	მოსამზადებელ	ეტაპზე,	არანაკლებ	
მნიშვნელოვანი	რესურსია	მედიატორისთვის	–	მოთმინება.

დაბოლოს, მედიატორი უნდა აღიქმებოდეს მხარეების მიერ, რო-
გორც ლეგიტიმური, იშუამდგომლოს მათ შორის.	 ლეგიტიმურობის	
განცდის	მნიშვნელოვანი	წყაროა	მონაწილეთა	დარწმუნებულობა	მე-
დიატორის	პროფესიონალიზმსა	და	მიუკერძოებლობაში.	

ზევით	 აღწერილი	 უნარ-ჩვევების	 გამოყენებით,	 მედიატორის	
პროფესიული	 როლი	 დაზარალებულისა	 და	 დამზარალებლის	 მედი-
აციაში	გულისხმობს	მედიაციის	პროცესში	ხუთი	საკვანძო	პრობლე-
მის	ტრანსფორმაციის/რეფრეიმინგის	ხელშეწყობას.	ესენია:

•	 პრობლემა:	მხარეთა	ფიქსაცია	წარსულზე		–	დანაშაულზე,	და	
მასთან	დაკავშირებულ	ემოციებზე	

შესაბამისი ტრანსფორმაცია/რეფრეიმინგი:	მედიაციის	პროცესში	მედი-
ატორმა	ხელი	უნდა	შეუწყოს	დაზარალებულსა	და	დამზარალებელს,	
გაუზიარონ	ერთმანეთს	დანაშაულთან	დაკავშირებული	თავიანთი	ის-
ტორები	და	გამოხატონ	შესაბამისი	ემოციები.	ეს	მათ	შვებას	მოჰგვრის	
და	დაეხმარება	ყურადღების	გადმოტანაში	წარსულიდან	აწმყოზე,	„აქ	
და	ამაჟამად“.	აწმყოზე	ყურადღების	გადმოტანა	მათ	დაეხმარება,	ყუ-
რადღება	მიაქციონ	აწმყოში	არსებულ	შესაძლებლობებს.

•	 პრობლემა:	 მონაწილეთა	 ფიქსაცია	 ბრალეულობაზე	 („ჩემი	
ბრალია	რაც	მოხდა“,	„მისი	ბრალია	რაც	მოხდა“).	

შესაბამისი ტრანსფორმაცია/რეფრეიმინგი:	 მედიაციის	 პროცესში	
პრობლემის	გადაჭრაზე	მხარეთა	ორიენტაციის	ხელშეწყობით,	მედი-
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ატორი	 ეხმარება	როგორც	დაზარალებულს,	 ასევე	დამზარალებელს	
აქცენტი	 ბრალეულობიდან	 პასუხისმგებლობაზე	 გადაიტანონ	 (მაგ.,	
„ჩემი	პასუხისმგებლობაა	მიყენებული	ზარალის	ანაზღაურება“).	

•	 პრობლემა:	 მონაწილეთა	 ფიქსაცია	 პოზიციებზე	 („აქა	 ვდგა-
ვარ	და	სხვაგვარად	არ	ძალმიძს!“).	

შესაბამისი ტრანსფორმაცია/რეფრეიმინგი:	 მედიაციის	 პროცესში,	
ჯერ	კიდევ	მოსამზადებელ	ეტაპზე,	მედიატორმა	ხელი	უნდა	შეუწყოს	
მხარეებს	ე.წ.	„პოზიციური	აზროვნებიდან“	(„მე	მაგას	არ	დაველაპარა-
კები	და	მორჩა!“)	გადავიდნენ	იმის	გაცნობიერებაზე,	თუ	რა	ინტერე-
სი	შეიძლება	დაიკმაყოფილონ	მედიაციის	პროცესში	მონაწილეობით	
(„რა	მინდა“,	„რა	მჭირდება“,	„რა	მაინტერესებს“).	მაგ.,	დაზარალებულს	
შესაძლოა	 აინტერესებდეს	 გაიგოს,	 თუ	 რამდენად	 ინანიებს	 დამზა-
რალებელი	მიყენებულ	ზიანს;	დამზარალებელს	შესაძლოა	აინტერე-
სებდეს,	თუ	რამდენად	შეიძლება	მოელოდეს	დაზარალებულის	მხრი-
დან	მიტევებას,	და	სხვა.	პოზიციებიდან	ინტერესებზე	გადანაცვლება	
ხელს	უწყობს	დაზარალებულსა	და	დამზარალებელს	მათი	ურთიერ-
თობა	 ურთიერთდაპირისპირების	 ფორმატიდან	 პრობლემის	 გადაჭ-
რის	ფორმატში	გადავიდეს.		

•	 პრობლემა: მხარეების	კონფრონტაცია	–	„მე	შენ	წინააღმდეგ“  

შესაბამისი ტრანსფორმაცია/რეფრეიმინგი:	მედიაციის	პროცესში	მე-
დიატორმა	ხელი	უნდა	შეუწყოს	მხარეებს,	რომ	მათ	შორის	დაპირის-
პირება	 შეიცვალოს/ტრანსფორმირდეს	 დაპირისპირებაში	 მათსა	 და	
მოსაგვარებელ	პრობლემას	შორის:	„ჩვენ	–	პრობლემის	წინააღმდეგ“	
(როგორ	გამოვასწოროთ	რაც	მოხდა,	როგორ	ავანაზღაუროთ/აღვად-
გინოთ	ზარალი).	

•	 პრობლემა:	უსუსურობის	განცდა	და	ფიქსაცია	„მსხვერპლის“	
როლზე	(ვნებით	გვარზე,	„მე	ეს	გამიკეთეს“	მდგომარეობაზე).	
მსხვერპლის	როლზე	შესაძლოა	ფიქსირებული	იყოს	როგორც	
დაზარალებული,	 ასევე,	 რიგ	 შემთხვევებში	 დამზარალებე-
ლიც,	განსაკუთრებით,	თუ	სასჯელს	იხდის	(ან	მოიხადა).	

შესაბამისი ტრანსფორმაცია/რეფრეიმინგი:	 მედიაციის	 პროცესში	
მხარეთა	აქტიური	ჩართულობის	ხელშეწყობით,	მათი	აზრების	გათ-
ვალისწინებით,	 გადაწყვეტილებების	 მიღებაში	 წვლილის	 შეტანის	
შესაძლებლობის	 მიცემით,	 მედიატორი	 ეხმარება	 როგორც	 დაზარა-
ლებულს,	ასევე	დამზარალებელს	კონტროლის	განცდის	დაბრუნებასა	
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და	საკუთარი	თავის	არა	როგორც	ზემოქმედების	ობიექტის,	არამედ	
როგორც	აქტიური	სუბიექტის	აღქმაში.	

2.3. შემთხვევის განხილვა, 30 წუთი

მონაწილეებს	 ვაცნობთ	 ქვევით	 მოყვანილ	 შემთხვევას	 სამედი-
აციო	პრაქტიკიდან:	

შემთხვევის	ზოგადი	აღწერა:	15	წლის	მეგობრებმა	–	გიორგიმ	და	
გივიმ,	რომლებიც	 ერთ	 კლასში	 სწავლობენ	და	 ერთმანეთის	 მეზობ-
ლად	ცხოვრობენ,	ღამით	 გაქურდეს	 სამეზობლოში	 მოქმედი	 სასურ-
სათო	ჯიხური.	გამოძიება	დაიწყო	ჯგუფური	ქურდობის	ფაქტზე,	გა-
მოძიების	პროცესში	დადგინდა	ზარალის	ოდენობა	და	სასამართლომ	
მეგობრებს	არასაპატიმრო	სასჯელი	შეუფარდა.	სასურსათო	ჯიხურის	
მეპატრონე	48	წლის	ქალია	–	ეთერი.	იგი	არ	დაკმაყოფილდა	საქმის	
შედეგებით	 და	 ითხოვს	 დამატებით	 თანხას,	 რამდენადაც	 ჯიხური-
დან	წაღებული	ყველა	პროდუქტი	არ	დაუბრუნდა,	და	შესაბამისად,	
თვლის,	რომ	სრულფასოვანი	ანაზღაურება	ვერ	მიიღო.	შემთხვევა	მე-
დიაციის	წარმართვის	მიზნით	გადაეცა	მედიატორს.

მხარეები:

გიორგი:	გიორგის	ყავს	უმცროსი	და-ძმა,	ოჯახში	სულ	სამი	შვი-
ლია,	 მამამისი	 მუშაობს	 მშენებლობაზე,	დედა	–	 სკოლის	დამლაგებ-
ლად,	ოჯახი	უკიდურესად	გაჭირვებულია,	მათ	არა	აქვთ	შესაძლებ-
ლობა	რაიმე	დამატებით	აუნაზღაურონ	დაზარალებულს.	არც	რაიმე	
პერსპექტივა	 ჩანს,	 რომ	 მატერიალური	 მდგომარეობა	 გაუუმჯობეს-
დებათ.	ქურდობის	საღამოს	გიორგის	შეყვარებულის	დაბადების	დღე	
იყო,	 მას	 „არ	 უნდოდა	 ხელცარიელი	 მისვლა“	 და	 გივიკო	დაიყოლია	
ჯიხური	გაეტეხათ	და	დაბადების	დღეზე	ტკბილეულით	და	სხვა	სანო-
ვაგით	„ხელდამშვენებულები“	მისულიყვნენ.	

გივი:	გივი	და	დედამისი	მარტო	ცხოვრობენ,	მამა	უკვე	სამი	წე-
ლია	რაც	ციხეშია	–	მთვრალ	მდგომარეობაში	ჩხუბის	დროს	კაცი	დაჭ-
რა.	დედა	მუშაობს	ერთერთ	მსხილ	სუპერმარკეტში,	ორ	ცვლაში,	რომ	
ოჯახი	არჩინოს	და	ციხეში	მყოფ	მეუღლესაც	დაეხმაროს.	ბიჭი,	პრაქ-
ტიკულად,	მარტო	იზრდება.	არც	მათ	აქვთ	დამატებითი	თანხის	გა-
დახდის	საშუალება.	დედა	სასოწარკვეთილებაშია	–	მეუღლე	ციხეში	
ყავს	და	ახლა	უკვე	შვილმაც	ჩაიდინა	დანაშაული.	ეშინია,	გივი	კრი-
მინალურ	გზას	არ		დაადგეს.	არ	იცის	რა	იღონოს,	რომ	ამას	აარიდოს,	
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სასოწარკვეთილებაშია,	 თავს	 გამოუვალ	 მდგომარეობაში	 გრძნობს	
და	ღამ-ღამობით	ტირის.	გივი	თვითონაც	განიცდის,	დედაც	ეცოდება	
–	იცის,	რომ	ნერვიულობს.	ნანობს,	რომ	გიორგის	ჯიხურის	გატეხვა	
არ	გადააფიქრებინა.

ეთერი:	ეთერი	მარტოხელა	დედაა,	ქმარი	არასდროს	ყოლია,	ყავს	
12	წლის	ქალიშვილი.	ის	ინიციატივიანი	ქალია	და	მოახერხა	ჯიხურის	
დადგმა	და	ამუშავება,	თუმცა	ახლაც	ისტუმრებს	ჯიხურის	დადგმის	
ვალს.	იგი	პროდუქტს	რეგულარულად	ლილოს	ბაზრობაზე	ყიდულობს	
და	ბაზრობიდან,	ფაქტობრივად,	თვითონ	ეზიდება	მძიმე	ჩანთებს	ჯი-
ხურამდე,	დამხმარე	არავინ	ყავს.	ყველაფერი,	რასაც	აკეთებს,	მძიმე	
შრომის	ფასად	უჯდება,	მაგრამ	ის	აზრი,	რომ	გოგონას	ზრდის,	ამხ-
ნევებს	და	დაუღალავად	შრომობს.	ჯიხურის	გაქურდვამ	ის	აზარალა	
არა	მარტო	ფინანსურად.	მიღებულმა	თანხამ	მართლაც	ვერ	აუნაზღა-
ურა	ზარალი,	მითუმეტეს	რომ	ჯიხურს	კედელი	დაუზიანდა,	რითიც,	
ფიქრობს,	რომ	სხვა	სამართალდამრღვევები	ისარგებლებენ	და	უფრო	
ადვილად	გატეხავენ	ჯიხურს.	ჯიხურის	გაუქრდვის	შემდეგ	ეთერი	ძა-
ლიან	ნერვიული	გახდა,	დაუცველობის	განცდა	გაუჩნდა,	ღამე	ცუდად	
სძინავს,	იმიტომ	რომ	შფოთავს	იმაზე,	რომ	კვლავ	არ	გაქურდონ.	ძა-
ლიან	გაბრაზებულია	გიორგის	და	გივის	ოჯახებზე,	ზარალი	რომ	არ	
აუნაზღაურეს.	გარდა	ამისა,	გაგებული	აქვს,	რომ	გივის	მამა	სასჯე-
ლაღსრულების	დაწესებულებაშია	და	ეშინია,	რომ	ბიჭი	თუ	კრიმინა-
ლურ	გზას	დაადგა,	შეიძლება	კიდევ	არაერთხელ	აზარალოს.	

მონაწილეებს	ეძლევათ	დავალება	იმსჯელონ	და	პასუხი	მონახონ	
შემდეგ	შეკითხებზე:

•	 როგორ	შეიძლება	მედიატორმა	დააინტერესოს	დაზარალებუ-
ლი	ჩაერთოს	მედიაციის	პროცესში?	როგორია	დაზარალებუ-
ლის	პოზიცია?	რა	შეიძლება	იყოს	ჩართვის	ინტერესი?

•	 როგორ	 შეიძლება	 მედიატორმა	 დააინტერესოს	დამზარალე-
ბელი	მხარე	და	მათი	კანონიერი	წარმომადგენლები	ჩაერთონ	
მედიაციის	პროცესში?	როგორია	მათი	(გიორგი	და	მისი	ოჯა-
ხი,	გივი	და	მისი	ოჯახი)	პოზიცია?	რა	შეიძლება	იყოს	თითოე-
ულისთვის	ჩართვის	ინტერესი?

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი

•	 Moore, Christopher (2014). The Mediation Process. Practical 
strategies for Resolving Conflict. 4th Edition. John Wiley and Sons Inc. 
New York., Pp: 240-244.
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•	 Umbreit, Mark, Lewis, Ted (2015). Dialogue-driven Victim-Offender 
Mediation. Center of restorative Justice and Peacemaking, University 
of Minnesota. Pp: 91-198. http://www.antoniocasella.eu/restorative/
Umbreit_Lewis_2015.pd 

გამოყენებული ლიტერატურა:

Handbook on Restorative Justice Programs (2020). United Natioans Office on 
Drugs and Crime. 

Lederach, John Paul & Moiese, Michelle (2009). Conflict Transformation: A 
Circular Journey With A Purpose. In: New Routes. A Journal for Peace 
Research and Action. 2009, 2(14). Pp: 7-11. https://peacemaker.un.org/
sites/peacemaker.un.org/files/ConfictTransformation_NewRoutes2009.
pdf

Moore, Christopher (2014). The Mediation Process. Practical strategies for Re-
solving Conflict. 4th Edition. John Wiley and Sons Inc. New York. 

Umbreit, Mark, Lewis, Ted (2015). Dialogue-driven Victim-Offender Media-
tion. Center of restorative Justice and Peacemaking, University of Minne-
sota. http://www.antoniocasella.eu/restorative/Umbreit_Lewis_2015.pdf

Umbreit, Mark, Greenwood, Jean (2000). Guidelines for Victim Sensitive Vic-
tim-Offender Mediation: Restorative Justice Through Dialogue. Center 
for Restorative Justice and Peacemaking, Minesota, OVC. 
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თავი IV

აღდგენითი მართლმსაჯულების სამართლებრივი 
რეგულირება საქართველოში1 

ლადო ჯავახიშვილი

ძირითადი მიზანი: სტუდენტებისთვის და მონაწილეებისთვის სამარ-
თლის ზოგადი ცნებების, ტერ მინების, პრინციპების და საქართველო-
ში აღდგენითი მართლმსაჯულების მარეგულირებელი საკითხების 
გაცნობა. 

სტუდენტს და მონაწილეს კურსის მოსმენის შემდეგ:

•	 ექნება	ინფორმაცია	სამართლის	ძირითადი	ცნებების,	ინსტი-
ტუტებისა	და	პრინციპების	თაობაზე;

•	 შეძლებს	ორიენტირებას	სამართლის	სისტემაში;

•	 ეცოდინება	 სისხლის	 სამართლის	 მართლმსაჯულების	 ძირი-
თადი	ტერმინები;

•	 ექნება	ზოგადი	ცოდნა	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროგ-
რამების		მარეგულირებელ	სამართლებრივ	აქტებთან	დაკავ-
შირებით.

სააწავლო აქტივობები და მეთოდოლოგია:

•	 ინტერაქციული	ლექცია;

•	 ჯგუფური	დისკუსია;

•	 გონებრივი	იერიში;

•	 დამოუკიდებელი	მუშაობა.	

1 ამ	თავით	გათვალისწინებულ	სალექციოს	კურსს,	თემის	სპეციფიკიდან	გამომ-
დინარე,	რეკომენდებულია	წარუძღვეს	იურიდიული	პროფესიის	წარმომადგე-
ნელი.
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დროის ჩარჩო:

6	საკონტაქტო	საათი	+	12	საათი	ინდივიდუალური	მუშაობისათვის.	

გეგმა:

1. სესია	1	(4	საათი):	
1.1. სამართლის	ზოგადი	პრინციპები	და	ძირითადი	ცნებები

2. სესია	2	(2	საათი)
2.1. აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სამართლებრივი	რეგუ-

ლირება	საქართველოში

1. სამართლის სისტემა და ზოგადი ცნებები 

მიზანი: სტუდენტებისთვის და მონაწილეებისთვის სამართლის სის-
ტემის, ცნებებისა და ზოგადი პრინციპების გაცნობა. 

კურსის მოსმენის შემდეგ, სტუდენტს/მონაწილეს:

•	 უნდა	 ჰქონდეს	 ინფორმაცია	 სამართლის	 ზოგადი	 ცნებების,	
სისტემის	და	პრინციპების	შესახებ;

•	 უნდა	შეეძლოს	მართლმსაჯულების	სისტემაში	ორიენტირება;

•	 უნდა	შეეძლოს	ძირითადი	ტერმინების	გაგება	და	პრაქტიკაში	
გამოყენება.	

აქტივობა: 

სესია,	დისკუსია,	ინდივიდუალური	მუშაობა.	

რატომ არის მნიშვნელოვანი აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პრაქტიკაში გამოყენების დროს სამართლის ძირითადი ცნებების, 
პრინციპებისა და ტერმინების ცოდნა?

აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სფეროში	მომუშავე	სპეციალის-
ტებისათვის	 ძალზე	 მნიშვნელოვანია	 სამართლის	 ზოგადი	 ჩარჩოს,	
პრინციპებისა	და	ზოგადი	ცნებების	ცოდნა.	მედიაცია	სისხლის	სამარ-
თალში,	საქართველოში	კონვენციური	სისხლის	სამართლის	განუყო-
ფელი	ნაწილია	და	როგორც	მედიატორს,	ასევე	ფასილიტატორს	მუდ-
მივად	აქვს	შეხება	მართლმსაჯულების	სფეროს	სპეციალისტებსა	და	
სამართლებრივ	საკითხებთან.	აქედან	გამომდინარე,	პედაგოგმა	უნდა	
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შეძლოს	და	იურიდიული	გამოცდილებისა	და	ცოდნის	არმქონე	მსმე-
ნელს	მიაწოდოს	ზოგადი	ინფორმაცია	სფეროს,	სამართლის	მნიშვნე-
ლობის,	 ზოგადი	 ცნებების,	 ტერმინებისა	 და	 პრინციპების	 თაობაზე.	
მნიშვნელოვანია,	რომ	სესიის	განმავლობაში	პედაგოგმა	მსმენელებ-
თან	განიხილოს	შემდეგი	თემები:

•	 სამართლის	და	სამართლიანობის	ცნებების	გამიჯვნა;

•	 სამართლის	ნორმა	და	ნიშნები;

•	 სამართლის	დარგები;

•	 დანაშაულის	ცნება	(ქმედება,	მართლწინააღმდეგობა,	ბრალი);

•	 დაუმთავრებელი	დანაშაული;

•	 ჯგუფური	დანაშაული;

•	 დანაშაულის	კატეგორიები;

•	 სასჯელები	სისხლის	სამართალში.

1.1. სამართალი და სამართლიანობა

სამართლის	 მეცნიერება	 შეისწავლის	 სახელმწიფოს	 მიერ	 დად-
გენილ	პოზიციურ	სამართალს.	მეცნიერთა	მოსაზრებით,	სამართალი	
საფუძველს	 იღებს	 სამართლიანობისაგან	 და	 ზოგადად	 მიჩნეულია,	
რომ	სამართლის	ნორმა	სამართლიანია,	მაგრამ	პრაქტიკაში	ეს	ყველა	
შემთხვევაში	აუცილებელი	არაა,	ასე	იყოს,	რადგანაც	შესაძლებელია,	
სამართლის	ნორმა	იყოს	უსამართლოც.	ამის	მიზეზი	კი	სამართლიანო-
ბის	განსხვავებული	აღქმაა.	

რას	ნიშნავს	სამართლიანობა?	სამართლიანობა	უმეტესად	ადამი-
ანის	შინაგანი	განცდაა,	ინდივიდუალური	აღქმა	მოვლენებისა	და	ქმე-
დებების	 მიმართ,	 რომელიც	თითოეულ	 ადამიანში	 განსხვავებულად	
ყალიბდება	 შინაგანი	 და	 გარემო	 ფაქტორების	 ურთიერთქმედებით.	
მეცნიერულ	 წრეებშიც	 დღემდე	 ვერ	 ჩამოყალიბდა	 სამართლიანო-
ბის	ზოგადი,	უნივერსალური	ცნება,	 გამომდინარე	 იქიდან,	რომ	 იგი	
მთლიანად	შეფასებით	კატეგორიას	წარმოადგენს.	სამართლიანობის	
აღქმა	ერთსა	და	იმავე	საზოგადოებაში,	მიკროსოციუმშიც	კი,	შესაძ-
ლებელია	განსხვავებული	იყოს.	

ამ	აქტივობის	დროს	პედაგოგმა,	დისკუსიის	გზით,	უნდა	მიიყვა-
ნოს	მსმენელები	იმ	დასკვნამდე,	რომ	ერთ	კონკრეტულ	დილემას	შე-
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საძლებელია	რამდენიმე	სამართლიანი	გადაწყვეტა	ჰქონდეს,	მაგრამ	
სამართლებრივად	ითვლება	მხოლოდ	ის,	რომელსაც	ადგენს	კონკრე-
ტული	ნორმა.	სამართლის	ნორმა,	მიუხედავად	იმისა,	რომ	შეიძლება	
კონკრეტული	ინდივიდისთვის	უსამართლო	იყოს,	მაინც	მოქმედია.	აქ-
ტივობის	დროს	შესაძლებელია	კაზუსის	გამოყენება	და	ჯგუფური	სა-
ვარჯიშოს	ორგანიზება,	ალტერნატივად	შესაძლებელია	კონკრეტულ	
კაზუსზე	დისკუსიის	ფორმატში	მუშაობა,	მონაწილეთა	მოსაზრებების	
შეკრება	და	 განხილვა.	 საერთო	ჯამში,	 პედაგოგმა	 უნდა	 აღნიშნოს,	
რომ	 მონაწილეთა	 ყველა	 მოსაზრება	 შესაძლებელია	 იყოს	 სამართ-
ლიანი,	მაგრამ	შეჯამებისას	მიუთითოს,	რომ,	თუ	სამართლებრივად	
მივუდგებით,	ამ	კაზუსს	მხოლოდ	ერთი	ახსნა	ექნება	–	ის,	რაც	მითი-
თებულია	სამოქალაქო	კოდექსში.

შეჯამებისას	 აუცილებლად	 ხაზი	 უნდა	 გაესვას,	 რომ	 ზოგადად	
სამართლის	ნორმას	აწესებს	სახელმწიფო	და	იგი	მოქმედებს	იმ	შემ-
თხვევაშიც,	როდესაც	სამართლიანი	არაა.	აქედან	გამომდინარე,	შე-
საძლებელია	 არსებობდეს	 კანონიერი	 უსამართლობაც,	 მიუხედავად	
ამისა,	 ჩვენ	 ყველანი	 მაინც	 ვალდებული	ვართ,	დავემორჩილოთ	მას	
მანამ,	სანამ	არ	გაუქმდება2.

1.2. სამართლის ნორმის ცნება და ნიშნები

სამართლის	ზუსტი	ცნება,	რომელსაც	ყველა	მეცნიერი	აღიარებ-
და,	ბევრი	მცდელობის	მიუხედავად,	დღემდე	არ	არის	ჩამოყალიბებუ-
ლი.	ამას	არაერთი	მიზეზი	აქვს.	თუმცა	უმთავრესი	ალბათ	ისაა,	რომ	
სამართალი	მუდმივ	ტრანსფორმაციას	განიცდის,	იგი	მუდამ	იცვლე-
ბა	დროსა	და	საზოგადოებასთან	ერთად.	თუ	ჩვენს	დროში	არსებულ	
რეალობას	 გავითვალისწინებთ,	 შეიძლება	 ითქვას,	 რომ	 სამართალი	
არის	სახელმწიფოს	მიერ	დადგენილი	შესასრულებლად	სავალდებუ-
ლო	ქცევის	წესების	ერთობლიობა	(პოზიტიური	სამართლის	ცნება).

მიჩნეულია,	 რომ	 სამართალს	 ახასიათებს	 შემდეგი	 ნიშნები:	 იგი	
ადგენს	ქცევის	წესს,	ეს	წესი	ზოგადსავალდებულოა,	აქვს	მოქმედების	
პრეტენზია	და	შესაძლებელია	მისი	იძულებით	შესრულების	უზრუნ-
ველყოფა	სახელმწიფოს	ჩარევით.	

აქტივობის	დროს	პედაგოგმა	უნდა	იზრუნოს	იმაზე,	რომ	მონაწი-
ლეებმა	გააცნობიერონ	სამართლისა	და	მისი	შემადგენელი	ნაწილე-
ბის	ნორმების	დანიშნულება.	მათ	უნდა	განემარტოთ,	რომ	სამართალი	

2 ხუბუა	გ.,	სამართლის	თეორია,	თბილისი,	2014,	66-69.
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შედგება	ნორმებისაგან;	ნორმა	კი,	თავის	მხრივ,	დღევანდელ	რეალო-
ბაში	მიიჩნევა,	რომ	არის	სათანადო	და	უფლებამოსილი	სახელმწიფო	
ორგანოს	მიერ,	სათანადო	წესით	მიღებული	ქცევის	წესი,	რომელიც	
მიმართულია	მომავლისაკენ	და	პირთა	წრეს	უდგენს	შეზღუდვას.	იგი	
სრულდება	ნებაყოფლობით	ან	სახელმწიფოს	აქვს	ბერკეტი,	რომ	იგი	
იძულებით	აღასრულოს.

1.3. სამართლის დარგები

პედაგოგმა	 მსმენელებს	 უნდა	 აუხსნას	 სამართლის	 დარგების	
მნიშვნელობა	და	 მათ	შორის	განსხვავება.	ზოგადად,	დარგობრივად	
გამოყოფენ	საჯარო	და	კერძო	სამართალს	და	მათი	განსხვავება	მარ-
ტივი	საქმე	არ	არის,	ამის	შესახებ	სამართლის	მეცნიერებაში	არაერთი	
თეორია	არსებობს,	თუმცა,	შეიძლება	ითქვას,	რომ	ვერც	ერთი	მათ-
განი	ზუსტ	გამიჯვნას	ამ	ორ	დარგს	შორის	ვერ	ახდენს.	საჯარო	და	
კერძო	 სამართლის	 გამიჯვნის	 მცდელობები	 უძველეს	დროშიც	 იყო,	
ჯერ	 კიდევ	რომის	 სამართალი	ცდილობდა	 ამას.	რომის	 სამართლის	
მიხედვით,	საჯარო	სამართალი	იყო	ის,	რაც	უკავშირდებოდა	რომის	
სახელმწიფოს,	ხოლო	კერძო	სამართალი	ის,	რაც	მიმართული	იყო	ინ-
დივიდების	ურთიერთობისკენ.	საჯარო	და	კერძო	სამართლის	ძირი-
თადი	განმასხვავებელი	ნიშანი,	შეიძლება	ითქვას,	რომ	სწორედ	ესაა.	
კერძო	სამართალისთვის	მნიშვნელოვანია	აღიაროს	პირადი	ავტონო-
მია.	ამის	მიხედვით,	ადამიანი	არის	ინდივიდი	და	იგი	მოქმედებს	საკუ-
თარი	ნება-სურვილითა	და	პასუხისმგებლობით.	საჯარო	სამართალში	
კი	პირიქითაა	–	უმნიშვნელოვანესია	კანონით	შებოჭვა,	საჯარო-სა-
მართლებრივ	 ურთიერთობებში	 უფლება-მოვალეობები	 განისაზღვ-
რება	არა	მხარეთა	ნებით,	არამედ	კანონით.

კერძო	 სამართალს	 მიეკუთვნება,	 მაგალითად,	 სამოქალაქო	 სა-
მართალი,	რომელიც	დაფუძნებულია	თანასწორი	 პირების	ურთიერ-
თობაზე,	 იგი	 არეგულირებს	 როგორც	 იურიდიულ,	 ასევე	 ფიზიკურ	
პირებს	შორის	ურთიერთობას.	საჯარო	სამართალს	მიეკუთვნება,	მა-
გალითად,	ადმინისტრაციული	სამართალი,	რომელიც	არეგულირებს	
სახელმწიფო	ორგანოების	ფუნქციონირების	წესებს.	მაგალითად,	სის-
ხლის	სამართალი	და	სხვა.	აქვე	უნდა	აღინიშნოს,	რომ	არსებობს	დარ-
გები,	რომელთა	სრული	გამიჯვნაც	ვერ	ხერხდება,	 ისინი	თანაბრად	
მიეკუთვნება	როგორც	კერძო,	ასევე	საჯარო	სამართალს3.

3 	ხუბუა	გ.,	სამართლის	თეორია,	თბილისი,	2014,	205-210.
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1.4. დანაშაული

დღეს	მოქმედი	ქართული	სისხლის	სამართალი	ეფუძნება	სამსა-
ფეხურიან	სისტემას,	რომლის	მიხედვითაც,	დანაშაულს	აქვს	სამი	ძი-
რითადი	ელემენტი:	ქმედება,	მართლწინააღმდეგობა,	ბრალი.

1. ქმედება	–	ეს	არის	პირის	მიერ	სს	კოდექსის	კერძო	ნაწილით	
გათვალისწინებულ	ნორმასთან	პირის	 მიერ	ჩადენილი	ქმედე-
ბის	შესაბამისობის	დადგენა.

2. მართლწინააღმდეგობა	–	პირის	მიერ	ჩადენილი	ქმედების	წი-
ნაღმდეგობრიობა	 კულტურულ,	 მორალურ	 ნორმებთან.	 ამ	
ეტაპზე	უნდა	დადგინდეს	ქმედების	გასაკიცხაობა.

3. ბრალი	–	ქმედების	გასაკიცხაობის	დადგენის	შემდეგ,	მოსამარ-
თლის,	როგორც	სახელმწიფოს	წარმომადგენლის	მიერ	მართლ-
საწინააღმდეგო	ქმედების	ჩამდენი	პირის	გაკიცხვა	ამ	ქმედების	
ჩადენის	გამო.

პედაგოგმა	ყოველივე	ზემოაღნიშნული	უნდა	განიხილოს	სქემის	
მიხედვით,	 დანაშაულის	 შემადგენლობის	 ვიზუალიზაცია	 მონაწი-
ლეებს	ძალიან	ეხმარება	აღქმაში.	სასურველია	სქემის	ეტაპობრივად	
ჩამოწერა	და	ისრებისა	და	სხვადასხვა	ფერის	მარკერების	გამოყენე-
ბა.	სქემა	უნდა	დაიხაზოს	პრაქტიკული	მაგალითის	გამოყენებით.	პე-
დაგოგმა	უნდა	აირჩიოს	განზრახ	დამთავრებული	დანაშაულის	მარ-
ტივი	მაგალითი	და	იმის	მიხედვით	დახაზოს	სქემა.

1. ქმედება

1.1. ქმედების	ობიექტური	შემადგენლობა	

•	 სუბიექტი

•	 მოქმედება

•	 ობიექტი

•	 შედეგი

•	 მიზეზობრივი	კავშირი

1.2. ქმედების	სუბიექტური	შემადგენლობა4

4 განზრახვისა	და	გაუფრთხილებლობის	საკითხი,	არაიურისტისათვის	მარტივად	
აღქმადია	ქმედების	სუბიექტური	შემადგენლობის	ეტაპზე.	შესაბამისად,	მიზან-
შეწონილად	მივიჩნევთ	მოცემული	თემების	აქ	განხილვას,	რაც	შესაძლებელია	
ეწინააღმდეგებოდეს	მეცნიერების	გარკვეული	ნაწილის	აზრს.



109

•	 	 მოტივი,	ემოცია,	მიზანი

•	 	 განზრახვა,	გაუფრთხილებლობა

2. მართლწინააღმდეგობა

3. ბრალი

1.5. დაუმთავრებელი დანაშაული

პედაგოგმა	 აქტივობის	ფარგლებში	 მონაწილეებს	 უნდა	 აუხსნას	
დანაშაულის	 ჩადენის	 ეტაპები.	 ამისათვის	 უნდა	 გამოიყენოს	 ვიზუ-
ალური	 სქემა,	რაც	უფრო	აადვილებს	 აღქმადობას.	 პირველ	ეტაპზე	
საუბარი	უნდა	წარიმართოს	განზრახვის	გამომჟღავნებაზე.

განზრახვის	გამომჟღავნება	–	ეს	არის	ის	ეტაპი,	როდესაც	იწყება	
დანაშაულის	ჩადენა.	ეს	არის	მხოლოდ	და	მხოლოდ	აზროვნების	ეტა-
პი,	 სადაც	 პირი	 ამჟღავნებს	 განზრახვას.	 კანონმდებელი	 კი	 გარკვე-
ული	ქმედებისთვის	ან	საფრთხის	შექმნისთვის	აწესებს	დასჯადობას,	
სურვილისთვის	 დასჯადობა	 გამორიცხულია	 დღევანდელი	 კანონმ-
დებლობით.	შემდეგი	ეტაპი	არის	უკვე	დანაშაულის	მომზადება,	მას	
კი	მოსდევს	დასრულებული	დანაშაული	ან	მცდელობა.

დაუმთავრებელი	დანაშაულის	ერთ-ერთი	სახეა	მომზადება.	მომ-
ზადებად	 ითვლება	 დანაშაულის	 ჩადენისათვის	 პირობების	 განზრახ	
შექმნა.	მომზადება	დასჯადია	მხოლოდ	გარკვეული	კატეგორიის	და-
ნაშაულებისათვის.	მოსამზადებელი	საქმიანობა	შეიძლება	სხვადასხვა	
ქმედებით	გამოვლინდეს,	რაც	დამოკიდებულია	მრავალ	ფაქტორზე.	

მომზადებასთან	 შედარებით	 უფრო	 საშიშია	 დანაშაულის	 მცდე-
ლობა,	როდესაც	პირი	მომზადების	ეტაპიდან	უკვე	ქმედების	განხორ-
ციელებაზე	 გადადის.	 დანაშაულის	 მცდელობად	 ითვლება	 განზრახი	
ქმედება,	 რომელიც	 უშუალოდ	 მიმართული	 იყო	 დანაშაულის	 ჩასა-
დენად,	მაგრამ	დანაშაული	ბოლომდე	არ	იქნა	მიყვანილი.	მცდელობა	
დანაშაულის	 მომზადებისა	და	დამთავრებული	დანაშაულის	შუალე-
დური	რგოლია,	მაგრამ	არაა	აუცილებელი,	რომ	ყველა	დანაშაულმა	
მომზადების	ეტაპი	გაიაროს.	დანაშაულის	მცდელობისას	სამართლით	
დაცულ	სიკეთეს	 ექმნება	რეალური	 საფრთხე,	რადგანაც	 პირი	უკვე	
ახორციელებს	დანაშაულის	 ჩადენისათვის	 საჭირო	 ქმედებას.	 მცდე-
ლობა	შეიძლება	იყოს	ორი	სახისა	–	დაუმთავრებელი	და	დამთავრე-
ბული.	 დაუმთავრებელი	 მცდელობისას	 ჯერ	 კიდევ	 არ	 არის	 ყველა	
მოქმედება	შესრულებული,	რამაც	დანაშაულებრივი	შედეგი	უნდა	გა-
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მოიწვიოს,	დამთავრებულისას	კი	მოქმედება	შესრულებულია,	მაგრამ	
შედეგი	არ	მოჰყვა	რაიმე	მიზეზის	გამო.

აქტივობის	 განხორციელებისას	 აუცილებელია,	 პედაგოგმა	 თი-
თოეულ	საკითხზე	მონაწილეების	აქტიური	ჩართულობით	განიხილოს	
პრაქტიკული	მაგალითები.

1.6. ჯგუფური დანაშაული

როდესაც	ორი	ან	მეტი	პირი	სჩადის	დანაშაულს,	ისინი	შეიძლე-
ბა	იყვნენ	ამსრულებლები	ან	თანამონაწილეები.	ამსრულებელია	ის,	
ვინც	უშუალოდ	ჩაიდინა	დანაშაული	ან	სხვასთან	ერთად	უშუალოდ	
მონაწილეობდა	მის	ჩადენაში.	აგრეთვე	ის,	ვინც	დანაშაული	ჩაიდინა	
სხვა	ისეთი	პირის	მეშვეობით,	რომელსაც	ამ	კოდექსის	მიხედვით	ასა-
კის,	შეურაცხადობის	ან	სხვა	გარემოების	გამო	არ	დაეკისრება	სის-
ხლისსამართლებრივი	 პასუხისმგებლობა.	 რაც	 შეეხება	 დანაშაულში	
თანამონაწილეობას,	 აქ	შეიძლება	არსებობდეს	რამდენიმე	სახე.	და-
ნაშაულში	თანამონაწილეებად	ითვლებიან	ორგანიზატორი,	წამქეზე-
ბელი	და	დამხმარე.	დანაშაულის	უშუალო	 ამსრულებელია	 ის,	 ვინც	
დანაშაულის	შემადგენლობას	უშუალოდ	საკუთარი	გონებით	და	ხე-
ლით	ახორციელებს.	ორგანიზატორია	ის,	ვინც	მოაწყო	დანაშაულის	
ჩადენა,	ხელმძღვანელობდა	მის	განხორციელებას;	აგრეთვე	ის,	ვინც	
შექმნა	ორგანიზაციული	ჯგუფი	 ან	 ხელმძღვანელობდა	 მას.	დანაშა-
ულის	 ორგანიზატორი	 თანამონაწილეთა	 და	 თანაამსრულებელთა	
შორის	უმთავრესი	ფიგურაა.	წამქეზებელია	ის,	ვინც	სხვა	დაიყოლია		
დანაშაულის	ჩასადენად.	დანაშაულის	ჩადენაზე	დაყოლიება	ნიშნავს	
ამსრულებელში	დანაშაულის	ჩადენის	გადაწყვეტილების	წაქეზებას.	
დამხმარეა	ის,	 ვინც	ხელი	შეუწყო	დანაშაულის	ჩადენას.	დახმარება	
შეიძლება	გამოიხატოს	ძალიან	ბევრი	სახით,	მთავარია,	რაიმე	სახის	
დახმარება	გაეწიოს.

კოდექსის	მიხედვით,	არსებობს	ჯგუფური	დანაშაულის	სამი	სახე:	
წინასწარ	შეთანხმების	გარეშე,	წინასწარ	შეთანხმებით	და	ორგანიზე-
ბული.	დანაშაული	ჯგუფის	მიერაა	ჩადენილი,	თუ	მის	განხორციელე-
ბაში	წინასწარ	შეუთანხმებლად	მონაწილეობდა	ორი	ან	მეტი	ამსრუ-
ლებელი.	ჯგუფური	დანაშაულის	მეორე	სახეა	ორი	ან	მეტი	პირის	წი-
ნასწარი	შეთანხმებით	შეკავშირება	დანაშაულის	ჩასადენად.	დანაშა-
ული	ორგანიზებული	ჯგუფის	მიერაა	ჩადენილი,	თუ	იგი	განახორცი-
ელა	დროის	განსაზღვრულ	პერიოდში	არსებულმა,	შეთანხმებულად	
მოქმედმა,	სტრუქტურული	ფორმის	მქონე	ჯგუფმა,	რომლის	წევრები	
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წინასწარ	შეკავშირდნენ	ერთი	ან	რამდენიმე	დანაშაულის	ჩასადენად	
ან	რომელთა	მიზანია	პირდაპირ	ან	არაპირდაპირ	ფინანსური	ან	მა-
ტერიალური	სარგებლობის	უკანონოდ	მიღება.	სტრუქტურული	ფორ-
მის	მქონე	ჯგუფად	მიიჩნევა	ჯგუფი,	რომელიც	არ	არის	შემთხვევით	
შექმნილი	დანაშაულის	დაუყოვნებლივ	ჩასადენად	და	რომელშიც	არ	
არის	აუცილებელი,	ფორმალურად	იყოს	განაწილებული	როლები	მის	
წევრთა	შორის.

1.7. სასჯელები სისხლის სამართალში

სასჯელი,	 შეიძლება	 ითქვას,	 რომ	 არის	 სახელმწიფოს	 რეაქცია	
ჩადენილ	დანაშაულზე.	იგი	სახელმწიფო	იძულების	ღონისძიებაა	და	
მხოლოდ	სასამართლოს	განაჩენის	საფუძველზე	ინიშნება	სახელმწი-
ფოს	 სახელით.	 სასჯელი	 წარმოადგენს	 დანაშაულის	 ანუ	 მართლსა-
წინააღმდეგო	და	ბრალეული	ქმედების	ჩამდენი	პირის	სახელმწიფოს	
მიერ	გაკიცხვას	და	იგი	გარკვეული	პერიოდით	იწვევს	ისეთ	შედეგს,	
როგორიცაა	ნასამართლობა.

სასჯელს	აქვს	მკაცრად	პერსონალური	ხასიათი.	ეს	ნიშნავს,	რომ	
სასჯელი	შეეფარდება	დამნაშავეს	მხოლოდ	მის	მიერ	ჩადენილი	ქმე-
დების	ფარგლებში	და,	შესაბამისად,	ყოველი	სასჯელი	მეტ-ნაკლებად	
ტანჯვასთან,	 შეზღუდვასთან,	 პასუხისგებასთანაა	 დაკავშირებული.	
ღონისძიება,	რომელიც	ამ	 მომენტს	 არ	შეიცავს,	 არაა	 სასჯელი.	 კო-
დექსის	თანახმად,	სასჯელის	მიზანია	სამართლიანობის	აღდგენა,	ახა-
ლი	დანაშაულის	თავიდან	აცილება	და	დამნაშავის	რესოციალიზაცია.

სისხლის	 სამართლის	 კოდექსით	 გათვალისწინებულია	 შემდეგი	
სასჯელები:

1.	 ჯარიმა;
2.	 თანამდებობის	დაკავების	ან	საქმიანობის	უფლების	ჩამორთ-

მევა;
3.	 საზოგადოებისთვის	სასარგებლო	შრომა;
4.	 გამასწორებელი	სამუშაო;
5.	 სამხედრო	პირის	სამსახურებრივი	შეზღუდვა;	
6.	 თავისუფლების	შეზღუდვა;
7.	 ვადიანი	თავისუფლების	აღკვეთა;	
8.	 უვადო	თავისუფლების	აღკვეთა;
9.	 ქონების	ჩამორთმევა.
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სს	 კოდექსის	 მიხედვით,	 სასჯელები	 იყოფა	 ძირითად	 და	 დამა-
ტებით	 სასჯელებად.	 ძირითადია:	 საზოგადოებისთვის	 სასარგებლო	
შრომა,	 გამასწორებელი	 სამუშაო,	 სამხედრო	 პირის	 სამსახურებრი-
ვი	შეზღუდვა,	ვადიანი	და	უვადო	თავისუფლების	აღკვეთა.	ჯარიმა	
და	თანამდებობის	დაკავების	ან	საქმიანობის	უფლების	ჩამორთმევა	
შეიძლება	დაინიშნოს	როგორც	ძირითად,	ისე	დამატებით	სასჯელად,	
ამიტომ	შეიძლება	მათ	შერეული	ტიპის	სასჯელები	ვუწოდოთ.

განვიხილოთ	თითოეული	მათგანი	ცალ-ცალკე.

•	 ჯარიმა	–	ეს	არის	ფულადი	გადასახდელი,	რომელიც	ინიშნება	
კანონით	გათვალისწინებულ	შემთხვევაში.	ჯარიმა	შეიძლება	
დაენიშნოს	 როგორც	 ძირითადი,	 ისე	 დამატებითი	 სასჯელის	
ფორმით.	 სასამართლომ	 ჯარიმა	 უნდა	 დანიშნოს	 ჩადენილი	
დანაშაულის	 სიმძიმისა	 და	 მსჯავრდებულის	 მატერიალური	
მდგომარეობის	გათვალისწინებით.

•	 თანამდებობის	დაკავების	ან	საქმიანობის	უფლების	ჩამორთ-
მევა	 ნიშნავს	 იმას,	 რომ	 მსჯავრდებულს	 ეკრძალება	 ეკავოს	
დანიშვნითი	 თანამდებობა	 სახელმწიფო	 სამსახურში	 ან	 ად-
გილობრივ	 თვითმმართველობისა	 და	 მმართველობის	 ორგა-
ნოებში.

•	 საქმიანობის	უფლების	ჩამორთმევა	ნიშნავს,	რომ	სასამართ-
ლო	განაჩენში	მითითებული	ვადის	განმავლობაში	პირს	ეკრ-
ძალება	გარკვეული	პროფესიული	ან	სხვაგვარი	საქმიანობა.	
ეს	 სასჯელი	 შეიძლება	 გამოყენებულ	 იქნას	 როგორც	 ძირი-
თად,	ისე	დამატებით	სასჯელად.

•	 საზოგადოებისთვის	 სასარგებლო	შრომა	 ნიშნავს	 მსჯავრდე-
ბულისათვის	 თავისუფალ	 დროს	 უსასყიდლო	 შრომას,	 რომ-
ლის	სახეს	განსაზღვრავს	ადგილობრივი	თვითმმართველობის	
ორგანო.	ეს	შეიძლება	იყოს	მოხუცის	ან	ინვალიდის	მოვლა	და	
ზოგიერთი	სხვა	სამუშაო,	რომელიც	არ	მოითხოვს	სპეციალურ	
ცოდნას.	 თუმცა,	 ზოგჯერ	 მსჯავრდებულის	 სპეციალური	
ცოდნის	 უსასყიდლო	 გამოყენებაც	 შეიძლება	 საზოგადოების	
სასარგებლოდ.	ძირითადი	სასჯელის	სახით	იმ	 	შემთხვევაში	
ინიშნება,	თუ	ამ	სასჯელის	შესახებ	პირდაპირაა	მითითებული	
შესაბამისი	მუხლის	სანქციაში.

•	 გამასწორებელი	სამუშაო	სასჯელის	ძირითადი	სახეა	და	გუ-
ლისხმობს	 მსჯავრდებულის	 იძულებით	 ჩაბმას	 შრომაში	 მის	
ძირითად	 სამუშაო	 ადგილზე.	 გამასწორებელი	 სამუშაოს	და-
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ნიშვნისას	მას	ხელფასიდან	სახელმწიფოს	შემოსავალში	განა-
ჩენით	დადგენილი	ოდენობის	თანხა	ექვითება.	

•	 სამხედრო	პირის	სამსახურებრივი	შეზღუდვა	სპეციალურ	სას-
ჯელებს	მიეკუთვნება.	იგი	ინიშნება	მხოლოდ	ძირითადი	სას-
ჯელის	სახით.	

•	 თავისუფლების	 შეზღუდვა	 ნიშნავს	 მსჯავრდებულის	 საზო-
გადოებისგან	 იზოლაციის	 გარეშე	 მოთავსებას	 სპეციალურ	
დაწესებულებაში	 მასზე	 ზედამხედველობით.	 აქ	 მსჯავრდე-
ბულები	არ	განიცდიან	საზოგადოებისგან	მკაცრ	იზოლაციას,	
უფლება	აქვთ	შეხვდნენ	ახლობლებს,	დადონ	გარიგებები,	მი-
იღონ	საშუალო	და	უმაღლესი	განათლება.		

•	 ვადიანი	 თავისუფლების	 აღკვეთა	 ნიშნავს	 მსჯავრდებულის	
საზოგადოებისგან	 იზოლაციას	 და	 კანონით	 განსაზღვრულ	
სასჯელაღსრულების	დაწესებულებაში	მოთავსებას.	ეს	ძირი-
თადი	სასჯელია	და	მისი	გამოყენება	დაიშვება	მხოლოდ	კანო-
ნით	პირდაპირ	განსაზღვრულ	შემთხვევებში.	

•	 უვადო	 თავისუფლების	 აღკვეთა	 არის	 ძირითადი	 სასჯელი,	
რომელიც	მხოლოდ	განსაკუთრებით	მძიმე	დანაშაულის	შემთ-
ხვევაში	შეიძლება	დაინიშნოს.	

პედაგოგმა	მონაწილეებს	უნდა	მიაწოდოს	აგრეთვე	ინფორმაცია	
დანაშაულთა	 ერთობლიობის,	 რეციდივის	 და	 სასჯელთა	 ერთობლი-
ობის	შესახებ;	რა	წესები	მოქმედებს	არსებული	კანონმდებლობის	მი-
ხედვით	და	როგორ	ინიშნება	სასამართლოს	მიერ	სასჯელები	მოცე-
მულ	შემთხვევებში.

საშინაო დავალება:

•	 კაზუსების	ამოხსნა

•	 სავალდებულო	ლიტერატურის	მომზადება	შემდგომი	სესიის-
თვის

სავალდებულო საკითხავი

•	 ხუბუა	გ.,	სამართლის	თეორია

•	 სისხლის	სამართლის	კოდექსის	შესაბამისი	თავები
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1.8.  აღდგენითი მართლმსაჯულების სამართლებრივი რეგულირება 
საქართველოში

დღეისათვის	 არასრულწლოვანთა	 განრიდებისა	 და	 მედიაციის	
პროგრამა	რეგულირდება	შემდეგი	აქტებით:	საქართველოს	კანონი	
„არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულების	კოდექსი“;	საქართველოს	
იუსტიციის	 მინისტრის	 2016	 წლის	 1	 თებერვლის	 ბრძანება	 „არას-
რულწლოვნის	 მიმართ	 განრიდების/განრიდებისა	 და	 მედიაციის	
პროგრამის	გამოყენების	წესისა	და	მხარეებს	შორის	გასაფორმებე-
ლი	ხელშეკრულების	ძირითადი	პირობების	დამტკიცების	შესახებ“;	
საქართველოს	 იუსტიციის,	 საქართველოს	 შინაგან	 საქმეთა	 და	 სა-
ქართველოს	 სასჯელაღსრულებისა	 და	 პრობაციის	 მინისტრების,	
2016	წლის	15	მარტის	ერთობლივი №132/№95/№23	ბრძანება	და	სსიპ	
„დანაშაულის	 პრევენციის,	 არასაპატიმრო	 სასჯელთა	 აღსრულები-
სა	 და	 პრობაციის	 ეროვნული	 სააგენტოს“	 დირექტორის	 ბრძანება	
„არასრულწლოვანთა	განრიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამაში	ჩარ-
თული	მედიატორების	საქმიანობის	წესისა	და	სამუშაო	დოკუმენტა-
ციის	დამტკიცების	შესახებ“.

რაც	 შეეხება	 ახალ,	 სისხლის	 სამართლის	 მედიაციის	 პროგრამას	
მსჯავრდებული	პირებისათვის,	მას	არეგულირებს	სსიპ	„დანაშაულის	
პრევენციის,	არასაპატიმრო	სასჯელთა	აღსრულებისა	და	პრობაციის	
ეროვნული	სააგენტოს“	დირექტორის	ბრძანება	„აღდგენითი	მართლმ-
საჯულების	პროგრამის	–	სისხლის	სამართლის	მედიაციის	საპილოტე	
რეჟიმში	დამტკიცების	შესახებ“.	ეს	პროგრამა	2018	წელს	ამოქმედდა	
და	მისი	ამოქმედებით	სისხლის	სამართლის	მედიაცია	საქართველოში	
უკვე	 წარმოდგენილია	როგორც	დამოუკიდებელი	 მექანიზმი	და	 იგი	
გამოიყენება	განრიდების	პროგრამისაგან	დამოუკიდებლად,	როგორც	
დაზარალებულის	 სერვისი	 ან/და	 მსჯავრდებულის	რესოციალიზაცი-
ისა	და	რეაბილიტაციის	პროგრამა.

2016	წლის	პირველ	იანვარს	ამოქმედებული	არასრულწლოვანთა	
მართლმსაჯულების	 კოდექსი	 ეყრდნობა	 აღდგენითი	 მართლმსაჯუ-
ლების	პრინციპებს,	მისი	მთავარი,	ამოსავალი	პრინციპია	არასრულ-
წლოვნის	 საუკეთესო	 ინტერესი	 და	 კოდექსის	 შესაბამისი	 მუხლები	
პირდაპირ	მიუთითებენ	აღდგენითი	მართლმსაჯულებისა	და	ალტერ-
ნატიული	ღონისძიებების	უპირატესობას.	არასრულწლოვანთა	მართ-
ლმსაჯულების	 კოდექსის	 ამოქმედებით	 კიდევ	 უფრო	 გაუმჯობესდა	
განრიდების/განრიდებისა	 და	 მედიაციის	 პროგრამის	 რეგულირების	
საკითხები.	განრიდების	შესაძლებლობა	გავრცელდა	18-დან	21	წლამ-
დე	პირებზე,	განრიდების	უფლებამოსილება	მინიჭება	სასამართლოს,	
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გაუმჯობესდა	განრიდების	ღონისძიებების	შესახებ	დათქმები,	გაჩნდა	
განრიდების	ახალი	ღონისძიებები	და	სხვა.

მოქმედი	 რეგულაციების	 მიხედვით,	 21	 წელს	 მიუღწეველი	 პი-
რის	განრიდების	უფლებამოსილებას	პროკურორს	წინასასამართლო	
სხდომამდე	 საქართველოს	 არასრულწლოვანთა	 მართლმსაჯულების	
კოდექსის	39-ე	 მუხლის	1-ლი	 ნაწილი	 ანიჭებს,	 ხოლო	ამავე	 მუხლის	
მე-2	 ნაწილის	 თანახმად,	 განრიდების	 უფლებამოსილება	 ასევე	 აქვს	
მოსამართლესაც,	რომელსაც	სწორედ	არასრულწლოვანთა	კოდექსმა	
მიანიჭა	უფლება	–	საქმე	დაუბრუნოს	პროკურორს	პირის	განრიდე-
ბის	 მიზნით.	 ხოლო	 პროკურორი	უკვე	 ვალდებულია,	 განარიდოს	 21	
წელს	მიუღწეველი	პირი.	მოსამართლეს,	არასრულწლოვანთა	მართ-
ლმსაჯულების	 კოდექსის	 მიხედვით,	 განრიდების	 გადაწყვეტილების	
მიღების	უფლება	აქვს	როგორც	საკუთარი	ინიციატივით,	ასევე	მხა-
რის	დასაბუთებული	 შუამდგომლობის	 საფუძველზეც.	 ძალზე	 მნიშვ-
ნელოვანია,	 რომ	 პრაქტიკაში	 მოსამართლეები	 გადაწყვეტილებას	
არა	 მხოლოდ	 მხარის	 შუამდგომლობის	 საფუძველზე	 იღებენ,	 ასევე	
დანაშაულის	 პრევენციის,	 არასაპატიმრო	 სასჯელთა	 აღსრულებისა	
და	პრობაციის	ეროვნული	სააგენტოსაგან	ითხოვენ	განსარიდებელი	
პირის	ინდივიდუალური	შეფასების	ანგარიშს,	რაც	ძალზე	მნიშვნელო-
ვან	როლს	თამაშობს	განრიდების	გადაწყვეტილების	მიღებისას.	

ასევე	ძალზე	მნიშვნელოვან	ფაქტორად	უნდა	ჩაითვალოს	არას-
რულწლოვანთა	მართლმსაჯულების	კოდექსის	მე-8	მუხლის	მე-2	ნაწი-
ლის	ჩანაწერი,	რომლის	მიხედვითაც	არასრულწლოვანთა	საქმეებზე	
პირველ	რიგში	უნდა	 მოხდეს	 განრიდების	 შესაძლებლობის	 განხილ-
ვა	და	უნდა	შეფასდეს,	სისხლისსამართლებრივი	პასუხისმგებლობის	
დაკისრებასა	და	სასჯელის	გამოყენებაზე	უკეთ	უზრუნველყოფს	თუ	
არა	 განრიდება	 არასრულწლოვნის	 რესოციალიზაცია-რეაბილიტა-
ციას	და	დანაშაულის	თავიდან	აცილებას.	ყოველივე	ზემოაღნიშნული	
ქმნის	მაღალ	სტანდარტს,	როგორც	პროკურორისათვის,	ასევე	მოსა-
მართლისათვის	–	შესაბამისი	წინაპირობების	არსებობის	შემთხვევა-
ში	დაასაბუთოს,	რატომ	არ	იყენებს	განრიდებას	და	რატომ	მიიჩნევს	
სისხლისსამართლებრივ	 პასუხისმგებლობას	 უფრო	 მნიშვნელოვნად	
ყოველ	კონკრეტულ	საქმეში.

განვიხილოთ	განრიდების	პროცედურები	ზემოაღნიშნული	დოკუ-
მენტებისა	და	პრაქტიკის	საფუძველზე.	პირველ	ეტაპზე,	მას	შემდეგ,	
რაც	პროკურორი	მიიღებს	განრიდების	წინასწარ	გადაწყვეტილებას,	
იგი	 ხვდება	 არასრულწლოვანს	 და	 მის	 კანონიერ	 წარმომადგენელს	
(ადვოკატის	 ყოლის	 შემთხვევაში,	 მასაც);	 უხსნის	 მათ	 განრიდების	
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პროგრამის	არსს,	სამაგალითო	პირობებს	და	აწვდის	ყველა	საჭირო	
ინფორმაციას.	თანხმობის	მიღების	შემთხვევაში	იგი	ხვდება	დაზარა-
ლებულსაც,	 მასაც	 აწვდის	 განრიდების	 გადაწყვეტილების	 მიღების	
შესახებ	ინფორმაციას	და	აფორმებს	დაზარალებულთან	კონსულტა-
ციის	ოქმს;	 ამის	 შემდეგ	 კი	უხსნის,	 რომ	 მას	დაუკავშირდება	 მედი-
ატორი	 და	 აწვდის	 მოკლე	 ინფორმაციას	 მისი	 საქმიანობის	 შესახებ.	
მომდევნო	ეტაპზე	პროკურორს	გამოაქვს	დადგენილება	განრიდების	
პროცესის	დაწყების	შესახებ,	რის	შემდეგაც	მიმართვას	აგზავნის	3	სა-
მუშაო	დღის	განმავლობაში	დანაშაულის	პრევენციის,	არასაპატიმრო	
სასჯელთა	აღსრულებისა	და	პრობაციის	ეროვნული	სააგენტოს	სო-
ციალური	მუშაკისა	და	მედიატორის	გამოყოფის	მოთხოვნით.	შესაბა-
მისი	სპეციალისტები	ვალდებული	არიან,	2	სამუშაო	დღის	განმავლო-
ბაში	საქმე	დააწერონ	სოციალურ	მუშაკს	და	მედიატორს.	თითოეული	
მათგანი	მხოლოდ	ამის	შემდეგ	იწყებს	მუშაობას.

სოციალურ	მუშაკს	აქვს	10	სამუშაო	დღის	ვადა	იმისათვის,	რომ	
შეაფასოს	არასრულწლოვანი	და	მისი	სოციალური	გარემო;	შეაფასოს	
განსარიდებლის	ბიოლოგიური,	ფსიქოლოგიური	და	სოციალური	ფაქ-
ტორები	და	მოამზადოს	ინდივიდუალური	შეფასების	ანგარიში,	რო-
მელშიც	 დაფიქსირებული	 იქნება	 ყველა	 ზემოაღნიშნული	 ფაქტორი	
და	ასევე	შესთავაზოს	პროკურორს	და,	მედიაციის	შემთხვევაში,	მე-
დიატორსაც	სარეკომენდაციო	პირობები	განრიდებისათვის,	ამასთან	
ერთად,	უნდა	შეფასდეს	განმეორებითი	დანაშაულის	რისკიც.	 სოცი-
ალური	მუშაკის	პარალელურად,	10	სამუშაო	დღის	განმავლობაში	და-
ზარალებულთან	მუშაობს	მედიატორიც,	ამ	ვადაში	იგი	ვალდებულია,	
შეხვდეს	 დაზარალებულს,	 გააცნოს	 მას	 განრიდების	 პროგრამა,	 მი-
აწოდოს	ინფორმაცია	მედიაციის	შესახებ	და	მიიღოს	მისგან	მედიაცი-
აში	ჩართვაზე	გაცნობიერებული	თანხმობა	ან	უარი.	აქვე	უნდა	დავ-
ძინოთ,	რომ	მედიატორს	აქვს	უფლებამოსილება,	თავად	განაცხადოს	
უარი	დაზარალებულის	 მედიაციის	 პროცესში	 ჩართვაზე.	 მოცემული	
გარემოება	შესაძლებელია	სხვადასხვა	მიზეზით	იყოს	განპირობებუ-
ლი,	 მაგალითად,	 დაზარალებულის	 აგრესიულობით,	 მისი	 ცხოვრე-
ბისეული	დამოკიდებულებით	 ან	 სხვა	 ფაქტორებით.	 ზემოხსენებულ	
10	დღის	ვადაში	მედიატორი	ვალდებულია,	დაზარალებულის	უარის	
ან	 მის	 (მედიატორის)	 მიერ	 დაზარალებულის	 პროცესში	 ჩართვაზე	
უარის	 შემთხვევაში,	 შესაბამისი	 ოქმი	 გადაუგზავნოს	 პროკურორს,	
განრიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამის	მენეჯერს	და	აგრეთვე	შეატ-
ყობინოს	სოციალურ	მუშაკს.	სწორედ	ამ	ეტაპზე	წყდება,	განრიდება	
გაგრძელდება	მედიაციით	თუ	მედიაციის	გარეშე.
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პრაქტიკაზე	 დაყრდნობით	 და	 პრაქტიკოსი	 მედიატორების	 ინ-
ფორმაციით,	მათ	ყველაზე	დიდი	შრომა	დაზარალებულის	მედიაციაში	
მონაწილეობაზე	დასათანხმებლად	უწევთ.	ამ	დროს	ისინი	დაზარალე-
ბულთან	მუშაობენ	მოტივაციის	ამაღლების	მიზნით,	რადგან	დაზარა-
ლებულების	მოტივაცია	უმეტეს	შემთხვევაში	ძალიან	დაბალია.	უმე-
ტესობა	მათგანი	ვერ	აცნობიერებს	მედიაციის	დადებით	როლს	რო-
გორც	მისთვის,	ასევე	არასრულწლოვნისათვის.	ხშირად	მოქალაქეებს	
არც	 სმენიათ	 მედიაციის	 შესახებ	 და,	 ბუნებრივია,	 არც	 პროგრამას	
იცნობენ.	 მედიატორებს	დიდი	ძალისხმევის	გაღება	უწევთ	პროგრა-
მის	არსის,	მიზნების,	პრინციპების	ახსნისა	და	დაზარალებულების	მო-
ტივაციის	 ამაღლებისათვის.	თუმცა,	 სსიპ	 „დანაშაულის	პრევენციის,	
არასაპატიმრო	სასჯელთა	 აღსრულებისა	და	 პრობაციის	 ეროვნული	
სააგენტოს“	 გამოქვეყნებული	 სტატისტიკის	 თანახმად,	 დაზარალე-
ბულების	დიდი	ნაწილი	თანხმება	მედიაციას5.	უმეტეს	შემთხვევებში	
მათი	უარი	მოუცლელობითა	და	ზიანის	სიმცირითაა	განპირობებული.	
პრაქტიკაში	არის	შემთხვევები,	როდესაც	თავად	მედიატორი	აფორ-
მებს	უარის	ოქმს,	 ამის	მიზეზი	შეიძლება	სხვადასხვა	იყოს,	მაგალი-
თად,	 დანაშაულის	 შემდეგ	 გასული	 დიდი	 დრო,	 არასრულწლოვნის	
ფსიქოლოგიური	მდგომარეობა	ან,	თუნდაც,	დაზარალებულის	უარი	
მედიატორთან	პირველ	შეხვედრაზეც	კი.	

იმ	 შეთხვევაში,	 თუ	 განრიდება	 გრძელდება	 მედიაციის	 გარეშე,	
სოციალური	 მუშაკის	 მიერ	 მომზადებული	 ინდივიდუალური	 შეფა-
სების	ანგარიშის	მიღებიდან	10	სამუშაო	დღის	ვადა	ეძლევა	პროკუ-
რორს,	იმისათვის,	რომ	უზრუნველყოს	განრიდების	ხელშეკრულების	
გაფორმება.	მოცემულ	ვადაში	შედის	ასევე	ხუთი	სამუშაო	დღე,	რომ-
ლის	განმავლობაშიც	სოციალური	მუშაკი	და	პროკურორი	ვალდებუ-
ლი	არიან,	შეთანხმდნენ	ხელშეკრულების	პირობებზე.	მედიაციის	გა-
რეშე	განრიდების	წარმართვის	შემთხვევაში	პრაქტიკაში	ხელშეკრუ-
ლება	ფორმდება	პროკურატურის	შენობაში,	სადაც	მას	ხელს	აწერენ:	
არასრულწლოვანი,	მისი	კანონიერი	წარმომადგენელი,	პროკურორი	
და	სოციალური	მუშაკი.	იმ	შემთხვევაში,	თუ	არასრულწლოვანს	ჰყავს	
ადვოკატი,	ხელშეკრულებას	ხელს	აწერს	ისიც;	ასევე	შესაძლებელია	
საჭირო	იყოს	თარჯიმნის	ან	სხვა	პირის	დასწრება,	რომლებიც	ხელმო-
წერით	ადასტურებენ	ხელშეკრულებას.

5 სსიპ	 „დანაშაულის	 პრევენციის,	 არასაპატიმრო	 სასჯელთა	 აღსრულებისა	
და	 პრობაციის	 ეროვნული	 სააგენტოს“	 ანგარიში	 განრიდების/განრიდებისა	
და	 მედიაციის	 პროგრამის	 შესახებ,	 2015,	 5.	 იხ.	 <http://ganrideba.ge/res/files/52/
Diversion%20Report_2015.pdf>	[30.06.2016]
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იმ	 შემთხვევაში,	 თუ	 განრიდება	 წარიმართება	 მედიაციით,	 სო-
ციალური	მუშაკის	მიერ	მომზადებული	ინდივიდუალური	შეფასების	
ანგარიშის	მიღებიდან	10	სამუშაო	დღის	ვადა	აქვს	მედიატორს	იმი-
სათვის,	რომ	უზრუნველყოს	მხარეებთან	მედიაციის	მოსამზადებელი	
შეხვედრებისა	და	მედიაციის	კონფერენციის	წარმართვა.	მოცემული	
10	სამუშაო	დღის	განმავლობაში	მედიატორი	ვალდებულია,	ხელშეკ-
რულების	პირობები	შეათანხმოს	პროკურორსა	და	სოციალურ	მუშაკ-
თან,	 შემდეგ	 კი,	 სულ	 მცირე,	 ერთხელ,	 შეხვდეს	 არასრულწლოვანს	
და	დაზარალებულს,	მოამზადოს	ისინი	მედიაციის	კონფერენციისათ-
ვის	და	შემდეგ	ჩაატაროს	მედიაციის	კონფერენცია.	ზემოაღნიშნული	
შეხვედრა	 იმართება	 აუცილებლად	 ნეიტრალურ	ტერიტორიაზე.	და-
ნაშაულის	პრევენციის,	 არასაპატიმრო	სასჯელთა	აღსრულებისა	და	
დანაშაულის	 პრევენციის,	 არასაპატიმრო	 სასჯელთა	 აღსრულებისა	
და	პრობაციის	ეროვნული	სააგენტოს	დირექტორის	ბრძანების	თანახ-
მად,	თბილისში	მედიაციის	მოსამზადებელი	და	საერთო	შეხვედრები	
იმართება	„მედიაციის	სახლში“,	რომელიც	2014	წელს	გაიხსნა	და	არის	
სპეციალურად	 მოწყობილი	 სივრცე	 მედიაციისათვის;	 უზრუნველყო-
ფილია	 კომფორტული	 ოთახები	 მოსამზადებელი	 შეხვედრებისა	 და	
მედიაციის	 კონფერენციისთვის.	 რაც	 შეეხება	 კონფერენციის	 მიმდი-
ნარეობას,	მას	წარმართავს	მედიატორი.	შეხვედრას	ესწრებიან	არას-
რულწლოვანი,	მისი	კანონიერი	წარმომადგენელი,	ადვოკატი	(ასეთის	
არსებობის	შემთხვევაში)	და	დაზარალებული.	მედიაციის	კონფერენ-
ციას,	სურვილის	შემთხვევაში,	შესაძლოა,	დაესწროს	პროკურორი	და	
სოციალური	მუშაკიც,	რაც	ასევე	მნიშვნელოვან	ცვლილებად	შეიძლე-
ბა	 ჩაითვალოს	 არასრულწლოვანთა	 მართლმსაჯულების	 კოდექსის	
ამოქმედების	შემდეგ.	

მედიაციის	კონფერენციის	დროს	ყველა	დამსწრე	პირს	რიგრიგო-
ბით	ეძლევა	სიტყვის	წარმოთქმის	საშუალება.	რიგითობას	წინასწარ	
განსაზღვრავს	მედიატორი.	პრაქტიკოსი	მედიატორების	თქმით,	ძალ-
ზე	 მნიშვნელოვანია	 აგრეთვე	 მონაწილეების	 განლაგება	 კონფერენ-
ციის	 მსვლელობისას.	 არასრულწლოვანი	 და	 დაზარალებული	 უნდა	
ისხდნენ	პირისპირ	მედიატორის	მარჯვნივ	და	მარცხნივ.	არასრულწ-
ლოვნის	გვერდით	უნდა	იჯდეს	მისი	კანონიერი	წარმომადგენელი	და	
სოციალური	 მუშაკი,	დაზარალებულის	 გვერდით	 კი	 –	 პროკურორი.	
კონფერენციის	დროს	მონაწილეები	გულწრფელად	საუბრობენ	მომხ-
დარი	ფაქტის	შესახებ,	გამოხატავენ	ემოციებს	და	მოსაზრებებს.	მედი-
აციის	საერთო	შეხვედრაზე	დაუშვებელია	არასრულწლოვნის	პიროვ-
ნების	გაკიცხვა.	ამ	დროს	საუბარი	ეხება	მხოლოდ	ქმედებას	და	არა	
თავად	არასრულწლოვნის	პიროვნებას.	ასევე	დაუშვებელია	აგრესი-
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ული	და	დირექტიული	ტონით	საუბარი.	სიტუაციის	დაძაბვის	შემთ-
ხვევაში	 მედიატორი	 უფლებამოსილია,	 გამოაცხადოს	 შესვენება	 და	
მხარეები	გაიყვანოს	ცალ-ცალკე	ოთახებში,	შემდეგ	ისევ	დააბრუნოს	
და	გააგრძელოს	მედიაციის	კონფერენცია.	საერთო	შეხვედრის	დასას-
რულია	ხელშეკრულების	ხელმოწერა	ყველა	დამსწრე	პირის	მიერ.	

რაც	 შეეხება	 განრიდებისა	 და	 მედიაციის	 ხელშეკრულებას,	 ეს	
არის	 სამოქალაქო	ტიპის	 ხელშეკრულება,	 რომლის	 ხანგრძლივობის	
ვადა	 შეიძლება	 იყოს	 1-დან	 12	 თვემდე.	 მასში	 ასახულია	 მხარეების	
ვალდებულებები.	 განრიდების/განრიდებისა	 და	 მედიაციის	 ხელშეკ-
რულების	გაფორმების	შემდეგ	ხელშეკრულებით	განსაზღვრული	პი-
რობების	არასრულწლოვნის	მიერ	შესრულების	მონიტორინგს	ახორ-
ციელებს	 სოციალური	 მუშაკი,	 რომელიც	 	 ხვდება	 მას	 გარკვეული	
პერიოდულობით,	ესაუბრება	მომხდარი	ფაქტის	შესახებ	და	მუშაობს	
მასთან	დანაშაულის	 გაცნობიერებაზე.	 იგი	 ასევე	 ამოწმებს	 ხელშეკ-
რულების	პირობების	შესრულების	მიმდინარეობას.	ზემოაღწერილის	
თაობაზე	 წერს	 ყოველთვიურ	 ანგარიშს,	 რომელიც	 ეგზავნება	 პრო-
კურორს.	თავად	 პროკურორი	 კი	 ვალდებულია,	 სულ	 მცირე,	 3	თვე-
ში	ერთხელ	შეხვდეს	 არასრულწლოვანს.	 არსებობს	 ალბათობა,	რომ	
არასრულწლოვანმა	არ	გამოიყენოს	მიცემული	შანსი	და	დაარღვიოს	
ხელშეკრულების	პირობა.	 ასეთ	შემთხვევაში,	თუ	პირობა	უხეშადაა	
დარღვეული,	 პროკურორი	 არასრულწლოვანთან	 და	 მის	 კანონიერ	
წარმომადგენელთან	 გასაუბრების	 შემდეგ,	 ყველა	 გარემოების	 გათ-
ვალისწინებით,	უფლებამოსილია,	 შეწყვიტოს	განრიდების/განრიდე-
ბისა	და	მედიაციის	ხელშეკრულება	და	საქმე	წარმართოს	სასამართ-
ლოში	ტრადიციული	მართლმსაჯულების	გზით.

სისხლის	სამართლის	მედიაციის	პროგრამას	მსჯავრდებული	პი-
რებისათვის	 არეგულირებს	 სსიპ	 „დანაშაულის	 პრევენციის,	 არასა-
პატიმრო	 სასჯელთა	 აღსრულებისა	 და	 პრობაციის	 ეროვნული	 სა-
აგენტოს“	 დირექტორის	 ბრძანება	 „აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	
პროგრამის	 –	 სისხლის	 სამართლის	 მედიაციის	 საპილოტე	 რეჟიმში	
დამტკიცების	 შესახებ“,	 მოცემული	 ბრძანების	 თანახმად,	 სააგენტო	
უფლებამოსილია	 წარმართოს	 სისხლის	 სამართლის	 მედიაცია,	 რო-
გორც	დაზარალებულის,	 ასევე	 მსჯავრდებულის	 მოთხოვნის	 შემთხ-
ვევაში.	აღსანიშნავია	ისიც,	რომ	სააგენტოს	უფლებამოსილება	აქვს,	
საქმე	 მიიღოს	 ასევე	 სახელმწიფო	უწყებისა	და	 სასამართლოსგანაც.	
სისხლის	სამართლის	მედიაციის	პროგრამის	სამუშაო	დოკუმენტაცია	
და	 პროცედურები	 საპილოტო	 პერიოდში	რეგულირდება	 არასრულ-
წლოვანთა	მედიაციის	ანალოგიურად.
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საშინაო დავალება:

•	 სავალდებულო	საკითხავი	მასალის	მომზადება

სავალდებულო საკითხავი

•	 არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულების	კოდექსის	შესაბამი-
სი	თავები

•	 საქართველოს	 იუსტიციის	 მინისტრის	 ბრძანება	 არასრულ-
წლოვნის	 მიმართ	 განრიდების/განრიდებისა	 და	 მედიაციის	
პროგრამის	 გამოყენების	 წესისა	 და	 მხარეებს	 შორის	 გასა-
ფორმებელი	ხელშეკრულების	ძირითადი	პირობების	დამტკი-
ცების	შესახებ

•	 ბრძანება	 ინდივიდუალური	 შეფასების	 ანგარიშის	 მომზადე-
ბის	 მეთოდოლოგიის,	 წესისა	 და	 სტანდარტის	 განსაზღვრის	
შესახებ

•	 ბრძანება	 მედიაციის	 წესებისა	 და	 სამუშაო	 დოკუმენტაციის	
დამტკიცების	შესახებ
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თავი V

 აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოცდილება 
საქართველოში 

ლადო ჯავახიშვილი

ძირითადი მიზანი: სტუდენტებისთვის და მონაწილეებისთვის საქარ-
თველოში აღდგენითი მართლმსაჯულების განვითარების ისტორიის 
გაცნობა და დღეს არსებული მექანიზმების შესახებ ინფორმაციის მი-
წოდება.

კურსის მოსმენის შემდეგ, სტუდენტს/მონაწილეს ექნება ინფორმაცია:

•	 საქართველოში	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამე-
ბის	ისტორიის	შესახებ;

•	 არსებული	განრიდების	პროგრამების	პრინციპების	შესახებ;

•	 არსებული	პროგრამებისა	და	მექანიზმების	შესახებ.

სასწავლო აქტივობები და მეთოდოლოგია:

•	 ინტერაქციული	ლექცია;

•	 ჯგუფური	დისკუსია;

•	 გონებრივი	იერიში;

•	 დამოუკიდებელი	მუშაობა.	

დროის ჩარჩო: 

6	საკონტაქტო	საათი	+	12	საათი	ინდივიდუალური	მუშაობისათვის.

გეგმა:

1. სესია	1	(2	საათი):	
•	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამების	 განვითა-

რების	ისტორია

•	 განრიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამის	პრინციპები



122

2. სესია	2	(2	საათი)
•	 სისხლის	სამართლის	მედიაციის	პრაქტიკული	საქმეები	–	

წარმატებული	მედიაციის	შემთხვევის	აღწერა

3. სესია	3	(2	საათი)

•	 სისხლის	 სამართლის	 მედიაციის	 პრაქტიკული	 საქმეები	
(როლური	თამაში)

1. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების 
განვითარების ისტორია

ლექციის/სესიის	 მიმდინარეობისას,	 პედაგოგმა	 მსმენელებს	 დე-
ტალურად	უნდა	გააცნოს	საქართველოში	სისხლის	სამართლის	მედი-
აციის	განვითარების	ისტორია,	მიაწოდოს	ინფორმაცია	პროგრამების	
არსებულ	შედეგებზე	და	გააცნოს	სალექციო	კურსის	მიმდინარეობი-
სას	არსებული	ანგარიშები	და	სტატისტიკური	ინფორმაცია,	რომელიც	
პროაქტიულად	 ქვეყნდება	 განრიდების	 პროგრამების	 ვებგვერდზე,	
ასევე	დანაშაულის	პრევენციის,	არასაპატიმრო	სასჯელთა	აღსრულე-
ბისა	და	პრობაციის	ეროვნული	სააგენტოს	ვებგვერდზე.

საქართველოში	 თანამედროვე	 სისხლის	 სამართლის	 მედიაციის	
ისტორია	2010	წლიდან,	არასრულწლოვანთა	განრიდებისა	და	მედი-
აციის	პროგრამის	ამოქმედებიდან,	იწყება.	არასრულწლოვანთა	გან-
რიდებისა	 და	 მედიაციის	 პროგრამა	 დღეისათვის	 	 საერთაშორისო	
გამოცდილებასა	და	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	ძირითად	პრინ-
ციპებს	ეფუძნება.	ამის	შემდეგ	უკვე,	2018-2019	წლებში	დაიწყო	აღ-
დგენითი	 მართლმსაჯულების	განვითარების	 ახალი	ეტაპი,	 კერძოდ,	
ამოქმედდა	სისხლის	სამართლის	მედიაციის	პროგრამა	მსჯავრდებუ-
ლი	პირებისათვის,	მართალია,	საპილოტო	რეჟიმში,	მაგრამ	ამ	რეგუ-
ლაციების	ამოქმედებიდან,	სისხლის	სამართლის	მედიაცია	საქართვე-
ლოში	უკვე	წარმოდგენილია	როგორც	დამოუკიდებელი	მექანიზმი	და	
გამოიყენება	განრიდების	პროგრამისგან	დამოუკიდებლად,	როგორც	
დაზარალებულის	 სერვისი	 ან/და	 მსჯავრდებულის	რესოციალიზაცი-
ისა	და	რეაბილიტაციის	პროგრამა.

არასრულწლოვანთა	 განრიდებისა	 და	 მედიაციის	 პროგრამა	 სა-
ქართველოში	2010	წელს,	სისხლის	სამართლის	საპროცესო	კოდექსში	
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შესული	ცვლილებების	საფუძველზე	ამოქმედდა1.	 სწორედ	აღნიშნუ-
ლი	ცვლილებების	 საფუძველზე,	2010	 წლის	19	 ნოემბერს	პირველად	
მოეწერა	ხელი	განრიდებისა	და	მედიაციის	ხელშეკრულებას.	ამ	დროს	
პროგრამა	მხოლოდ	საქართველოს	4	ქალაქში	მოქმედებდა2.	 „განრი-
დებისა	 და	 მედიაციის	 პროგრამის	 მიზანია,	 ის	 არასრულწლოვანი,	
რომელმაც	 პირველად	 ჩაიდინა	 ნაკლებად	 მძიმე	 დანაშაული,	 ბოდი-
ში	მოუხადა	დაზარალებულს,	მზად	არის	აანაზღაუროს	მიყენებული	
ზარალი,	 გათავისუფლდეს	 სისხლისსამართლებრივი	 პასუხისმგებ-
ლობისაგან.	 ახალი	 პროგრამა,	 ერთი	 მხრივ,	 განარიდებს	 არასრულ-
წლოვანს	 სისხლის	 სამართლის	 სისტემისა	 და	 ნასამართლობისაგან,	
მეორე	 მხრივ,	 ხელს	 უწყობს	 სამართლიანობის	 აღდგენას,	 რეციდი-
ვის	 თავიდან	 აცილებას	 და	 მოზარდის	 კანონმორჩილ	 პიროვნებად	
ჩამოყალიბებას“3.	 2010	 წლის	 შემდეგ	 პროგრამა	 გაფართოვდა,	 2013	
წლის	 აგვისტოს	 თვეში	 დასრულდა	 საპილოტო	 რეჟიმი,	 ხოლო	 2014	
წლის	ნოემბერში,	მისი	ამოქმედებიდან	4	წლის	შემდეგ,	დაიწყო	გან-
რიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამის	რეფორმა.	გაანალიზდა	საპილო-
ტო	პერიოდში	არსებული	მდგომარეობა,	მოხდა	შეცდომებისა	და	ხარ-
ვეზების	 იდენტიფიცირება,	 შესწორდა	 ბევრი	რამ	და,	 რაც	 ყველაზე	
მთავარია,	პროგრამა	ახალ	ეტაპზე	გადავიდა4.	

2014	წელს	გატარებული	რეფორმის	ფარგლებში	არაერთი	მნიშ-
ვნელოვანი	ცვლილება	 განხორციელდა.	უპირველეს	 ყოვლისა,	უნდა	
აღინიშნოს,	 რომ	 2010	 წლის	№216	 ბრძანების	 	თანახმად,	 პროგრამა	
ვრცელდებოდა	 მხოლოდ	 ნაკლებად	 მძიმე	 დანაშაულებზე	 და	 ისეთ	
დანაშაულზე,	 რომელიც	 „ჯგუფურობის“	 (როგორც	 დამამძიმებელი	
გარემოების)	გამო	ხვდებოდა	მძიმე	დანაშაულთა	კატეგორიაში.	2014	
წელს	 ბრძანებაში	 შესული	 ცვლილებების	 თანახმად	 კი,	 პროგრამა	
გავრცელდა	 უკვე	 მძიმე	 დანაშაულებზეც.	 მედიაციის	 მიმართულე-

1 საქართველოს	კანონი	საქართველოს	სისხლის	სამართლის	საპროცესო	კოდექ-
სში	 დამატებებისა	 და	 ცვლილებების	 შეტანის	 შესახებ,	№3616,	 საქართველოს	
საკანონმდებლო	მაცნე,	24.09.2010.

2 სსიპ	 „დანაშაულის	 პრევენციის	ცენტრის“	 ანგარიში	 განრიდების/განრიდებისა	
და	 მედიაციის	 პროგრამის	 შესახებ,	 2015,	 1.	 იხ.	 <http://ganrideba.ge/res/files/52/
Diversion%20Report_2015.pdf> [30.06.2016]

3 შალიკაშვილი	მ,	არასრულწლოვანთა	განრიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამის	
სისხლისსამართლებრივი,	 კრიმინოლოგიური	 და	 ფსიქოლოგიური	 ასპექტები,	
თბილისი,	2013,	4.

4 სსიპ	 „დანაშაულის	 პრევენციის	ცენტრის“	 ანგარიში	 განრიდების/განრიდებისა	
და	 მედიაციის	 პროგრამის	 შესახებ,	 2015,	 1.	 იხ.	 <http://ganrideba.ge/res/files/52/
Diversion%20Report_2015.pdf>	[30.06.2016]
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ბით	 მნიშვნელოვან	 ცვლილებად	 შეიძლება	 ჩაითვალოს	 განრიდების	
გადაწყვეტილების	 მიღების	 სავალდებულო	 წინაპირობის	 გაუქმე-
ბა	 არასრულწლოვნის	 მზადყოფნის	 შესახებ,	 დაზარალებულისათ-
ვის	 ბოდიშის	 მოხდისა	და	 ზიანის	 ანაზღაურებისათვის	 მზადყოფნის	
თაობაზე.	 აგრეთვე,	 ამავე	 პერიოდში	 დაიხვეწა	 პროცედურები	 და	
პროფესიონალთათვის	 სამოქმედო	 ვადები	 დაწესდა.	 2014	 წელიდან	
აგრეთვე	გაიზარდა	მედიატორის	როლი.	იუსტიციის	მინისტრის	2010	
წლის	№216	ბრძანების	ცვლილების	მიხედვით,	მედიატორი	2014	წლის	
ნოემბრიდან	უკვე	ადრეულ	ეტაპზევე	ერთვება	განრიდებისა	და	მე-
დიაციის	პროცესში.	მანამდე	არსებული	რედაქციით,	მედიაციის	პრო-
ცესში	დაზარალებულის	მონაწილეობის	თაობაზე	თანხმობას	ან	უარს	
იღებდა	პროკურორი,	ცვლილებების	შემდეგ	კი,	ყველა	საქმეში,	სადაც	
დაზარალებული	არსებობს,	ერთვება	მედიატორი.	იგი	თავად	უხსნის	
პროგრამის	 არსს,	 მიზნებს	და	 ამის	 შემდეგ	 იღებს	დაზარალებულის	
ინფორმირებულ	თანხმობას	 ან	 უარს	 მედიაციის	 პროცესში	 მონაწი-
ლეობასთან	დაკავშირებით.	 „პრაქტიკამ	აჩვენა,	რომ	პროკურორები	
ხშირად	ვერ	ახერხებენ	საჭირო	დონეზე	დაზარალებულთან	კომუნი-
კაციას,	დროის	უქონლობის	და	სხვა	მიზეზების	გამო	უჭირთ	დაზარა-
ლებულისათვის	პროგრამის	მიზნებისა	და	არსის	ახსნა	და	მათი	და-
თანხმება	 მედიაციის	 პროცესში	 ჩართვაზე“5.	 აღნიშნული	 ცვლილება	
უდავოდ	დადებით	მოვლენად	უნდა	ჩაითვალოს.	 ამას	 სსიპ	 „დანაშა-
ულის	 პრევენციის	 ცენტრის“	 მიერ	 გამოქვეყნებული	 მაჩვენებლებიც	
ადასტურებს.	2015	წლის	მონაცემებით,	პროგრამაში	გაზრდილია	მე-
დიაციის	კომპონენტის	გამოყენება,	2015	 წელს	წარმატებით	დასრუ-
ლებული	მედიაციის6	მაჩვენებელმა	შეადგინა	51%,	რაც	წინა	წლების	
მაჩვენებლებთან	 შედარებით	 თითქმის	 გასამმაგებულია,	 2014	 წლის	
ამავე	 პერიოდში	 წარმატებული	 მედიაციის	 მაჩვენებელი	 იყო	 18%,	
2013	წელს	–	25%.	წარმატებას	ცხადყოფს	მედიაციის	კონფერენციების	
რაოდენობაც:	2015	წელს	ჩატარდა	114	მედიაციის	კონფერენცია,	მა-
შინ	როდესაც	წინა	წლის	ანალოგიურ	პერიოდში	ჩატარებული	იყო	28,	
ხოლო	2013	წლის	ანალოგიურ	პერიოდში	–	347.

5	 სსიპ	 „დანაშაულის	 პრევენციის	 ცენტრის“	 ანგარიში	 არასრულწლოვანთა	
განრიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამის	შესახებ,	2014,	2-3.	იხ.	<http://diversion.
ge/res/files/52/Diversion%20Report%202014.pdf> [30.06.2016]

6 მედიაციის	პროცესი,	რომელზეც	გაიმართა	მედიაციის	კონფერენცია	და	რომე-
ლიც	 დასრულდა	 განრიდებისა	 და	 მედიაციის	 ხელშეკრულების	 გაფორმებით.	
(ავტორის	განმარტება	–	ლ.ჯ.)

7 	სსიპ	„დანაშაულის	პრევენციის	ცენტრის“	ანგარიში	განრიდების/განრიდებისა	
და	 მედიაციის	 პროგრამის	 შესახებ,	 2015,	 5.	 იხ. <http://ganrideba.ge/res/files/52/
Diversion%20Report_2015.pdf> [30.06.2016]
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2016	 წელს	 არასრულწლოვანთა	 მართლმსაჯულების	 კოდექსის	
ამოქმედების	 შედეგად	 ცვლილებები	 შეეხო	 განრიდების	 პროგრა-
მებსაც.	პირველ	რიგში	უნდა	აღინიშნოს	განრიდების	პრიორიტეტუ-
ლობის	საკითხი.	არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულების	კოდექსის	
თანახმად,	 უპირატესობა	 ენიჭება	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	
ღონისძიებებს,	რაც	ნიშნავს,	რომ	პროკურორი,	პირველ	რიგში,	ვალ-
დებულია,	 განიხილოს	 განრიდების	 შესაძლებლობა	 და	 მხოლოდ	 იმ	
შემთხვევაში	აქვს	უფლება,	დაიწყოს	სისხლისსამართლებრივი	დევნა,	
თუ	განრიდება	შესაბამისი	შედეგის	მომტანი	ვერ	იქნება.	აქვე	გაჩნ-
და	განრიდებაზე	უარის	დასაბუთებისა	და	გასაჩივრების	მექანიზმე-
ბი,	რაც	კოდექსის	ამოქმედებამდე	არ	არსებობდა.	თუ	2016	წლამდე,	
პროკურორი	განრიდების	გადაწყვეტილებას	ასაბუთებდა,	2016	წლის	
შემდეგ	 განრიდების	 გადაწყვეტილებას	 დასაბუთება	 აღარ	 სჭირდე-
ბა	 და	 პროკურორი	 უკვე	 ვალდებულია,	 დაასაბუთოს	 განრიდებაზე	
უარი.	ხოლო	არასრულწლოვანს,	მის	კანონიერ	წარმომადგენელს	და	
ადვოკატს	 უფლება	 აქვთ,	 პროკურორის	 ეს	 გადაწყვეტილება	 ზემდ-
გომ	პროკურორთან	გაასაჩივრონ.	

2016	 წელს	 არასრულწლოვანთა	 მართლმსაჯულების	 კოდექსის	
ამოქმედების	 შემდეგ	 განრიდების	 უფლებამოსილება	 მიენიჭა	 მოსა-
მართლესაც.	წინასასამართლო	ეტაპის	შემდეგ	ნებისმიერ	დროს,	უკვე	
მოსამართლე	უფლებამოსილია,	მხარის	შუამდგომლობით	ან	საკუთა-
რი	ინიციატივით	საქმე	დაუბრუნოს	პროკურორს	განრიდების	მიზნით	
და	იგი	ვალდებულია	აღასრულოს	ეს	გადაწყვეტილება.	ამ	ცვლილე-
ბების	ერთიანობით	კი	მნიშვნელოვნად	გაიზარდა	განრიდების	მაჩვე-
ნებელი	და	შემცირდა	სისხლისსამართლებრივი	დევნის	მაჩვენებელი.

ერთ-ერთი	უმნიშვნელოვანესი	სიახლე,	რაც	არასრულწლოვანთა	
მართლმსაჯულების	კოდექსმა	შემოიტანა,	იყოს	ისიც,	რომ	განრიდე-
ბის	პროგრამების	მოქმედება	გავრცელდა	არა	მხოლოდ	არასრულწ-
ლოვნებზე,	არამედ	18-დან	21-წლამდე	პირებზე.	ამას	საფუძვლად	და-
ედო	ის,	რომ	თანამედროვე	მიდგომების	მიხედვით,	ეს	ასაკი	მიიჩნევა	
გარდამავალ	პერიოდად	და	კანონმდებელმა	ჩათვალა,	რომ	განრიდე-
ბის	შესაძლებლობა	ამ	ასაკის	ახალგაზრდებსაც	უნდა	ჰქონოდათ.	

საერთო	ჯამში,	თამამად	შეიძლება	ითქვას,	უკვე	კონკრეტულ	რიც-
ხვებსა	და	შედეგებზე	დაყრდნობით,	რომ	არასრულწლოვანთა	განრი-
დების	მექანიზმი	საქართველოში	წარმატებით	მუშაობას.	ამას	ადასტუ-
რებს	საერთაშორისო	ექსპერტების	შეფასებები	და	ის	ინტერესი,	რო-
მელიც	 როგორც	 პოსტსაბჭოთა,	 ასევე	 ევროპის	 ქვეყნებში	 არსებობს	
საქართველოს	 მოდელის	 მიმართ.	 საერთო	ჯამში,	 ამ	 ყველაფრის	უმ-
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თავრეს	წინაპირობად	შეიძლება	ჩაითვალოს	უწყებათა	კოორდინირე-
ბული	და	ერთობლივი	მუშაობა	თითოეულ	საქმეზე,	ადგილობრივ	თუ	
ცენტრალურ	დონეზე.	გარდა	პრაქტიკაში	მულტიგუნდური	მუშაობისა,	
აღსანიშნავია,	რომ	კოდექსის	ამოქმედების	შემდეგ	შეიქმნა	და	დღითი	
დღე	ძლიერდება	ადგილობრივი	საკოორდინაციო	მექანიზმი,	რომელიც	
გულისხმობს	 ადგილობრივ	დონეზე,	 სპეციალისტთა	 პერიოდულ	 შეხ-
ვედრებს,	რეგიონის	მასშტაბით	არსებული	გამოწვევებისა	და	სირთუ-
ლეების	იდენტიფიცირებას.	ამ	საკითხებიდან	ნაწილზე	გადაწყვეტილე-
ბას	თავად	ადგილობრივი	საბჭო	იღებს,	 ხოლო	ის	საკითხები,	რაზეც	
შეთანხმება	ვერ	ხერხდება,	საკანონმდებლო	ცვლილებებს	საჭიროებს	
ან	მათი	მნიშვნელობიდან	გამომდინარე	არსებობს	საჭიროება,	ეგზავ-
ნება	ცენტრალურ	მულტიდისციპლინურ	გუნდს,	რომელიც	საქართვე-
ლოს	 იუსტიციის	 სამინისტროს	ფარგლებში	 სისხლის	 სამართლის	რე-
ფორმის	საბჭოს	დაქვემდებარებაში	არსებობს.

სისხლის	 სამართლის	 მედიაციის	 განვითარების	 მნიშვნელოვან	
ეტაპად	 უნდა	 ჩაითვალოს	 2018	 წლის	 ბოლოს	 საპილოტო	 რეჟიმში	
სისხლის	 სამართლის	 მედიაციის	 პროგრამების	 ამოქმედება,	 რაც	 ამ	
მიმართულებით	 ძალიან	 მნიშვნელოვანი	 ნაბიჯია.	 ამ	 მექანიზმის	 მი-
ხედვით,	სსიპ	„დანაშაულის	პრევენციის	ცენტრში“	ამოქმედდა	მსჯავ-
რდებულთა	 და	 ყოფილ	 მსჯავრდებულთათვის	 სისხლის	 სამართლის	
მედიაციის	 პროგრამა,	როგორც	 ნებაყოფლობითი	 სერვისი.	 მას	 შემ-
დეგ	აქტიურად	დაიწყო	მუშაობა	ამ	მიმართულებით	და	სახელმწიფო	
უწყებებთან,	 კერძოდ,	 პრობაციის	 ეროვნულ	 სააგენტოსთან,	 სპეცი-
ალურ	პენიტენციურ	სამსახურსა	და	საქართველოს	გენერალურ	პრო-
კურატურასთან	ერთად	შეიქმნა	მექანიზმი.	2019	წელს	უკვე	ცენტრ-
მა	20-მდე	საქმე	მიიღო	წარმოებაში	და	2019	წლის	ზაფხულში	შედგა	
პირველი	წარმატებული	მედიაცია	პირობით	მსჯავრდებულ	პირსა	და	
დაზარალებულის	უფლებამონაცვლეს	შორის.	

2020	 წლის	 იანვრიდან	 სსიპ	 „დანაშაულის	 პრევენციის	ცენტრის“	
და	 სსიპ	 „არასაპატიმრო	 სასჯელთა	 აღსრულებისა	 და	 პრობაციის	
ეროვნული	 სააგენტოს“	 გაერთიანებამ	 და	 ახალი,	 ერთიანი	 სტრუქ-
ტურის	–	 სსიპ	 „დანაშაულის	პრევენციის,	 არასაპატიმრო	სასჯელთა	
აღსრულებისა	და	პრობაციის	ეროვნული	სააგენტოს“	ჩამოყალიბებამ	
კიდევ	უფრო	 	უნდა	შეუწყოს	ხელი	სისხლის	სამართლის	მედიაციის	
პროგრამების	განვითარებას	და	მეტად	აქტიური	ნაბიჯები	გადაიდგას	
საპილოტო	რეჟიმიდან	სრულყოფილ	პროგრამად	ჩამოყალიბებისათ-
ვის.	

ზემოაღნიშნული	პროგრამების	წარმატებასა	და	ახალი	პროგრა-
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მების	განვითარების	პროცესზე	საუბრისას,	აუცილებლად	უნდა	აღი-
ნიშნოს	საერთაშორისო	ორგანიზაციების	მხარდაჭერა	და	მათი	როლი	
როგორც	აღდგენითი,	ასევე	არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულების	
განვითარების	 პროცესში.	დღიდან	 პროგრამის	 ამოქმედებისა,	 საერ-
თაშორისო	 და	 ადგილობრივი	 ორგანიზაციები	 მუდმივად	 ჩართული	
იყვნენ	 პროცესებში	 და	 მხარს	 უჭერდნენ	 სახელმწიფო	 უწყებებს	 ამ	
მიმართულებით.	სწორედ	საერთაშორისო	და	ადგილობრივი	ექსპერ-
ტების,	მულტიდისციპლინური	მიდგომების	დამკვიდრების,	მრავალი	
ტრენინგის,	სპეციალისტთა	კვალიფიკაციის	ამაღლებაზე	მიმართული	
განგრძობადი	პროგრამების,	სასწავლო	სახელმძღვანელოების,	ტრე-
ნინგ-მოდულების,	სტანდარტების	ჩარჩოდოკუმენტების	შემუშავების,	
ადგილობრივ	დონეზე	შეხვედრებისა	და	სხვა	აქტივობების	შედეგად	
გახდა	შესაძლებელი	საკანონმდებლო	ცვლილებების	პრაქტიკაში	და-
ნერგვა	და	ახალი	პროგრამების	შემუშავება.

2. განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის პრინციპები

საქართველოს	 იუსტიციის	 მინისტრის	 2016	 წლის	 1	 თებერვლის	
№120	ბრძანება	„არასრულწლოვნის	მიმართ	განრიდების/განრიდები-
სა	და	მედიაციის	პროგრამის	გამოყენების	წესისა	და	მხარეებს	შორის	
გასაფორმებელი	 ხელშეკრულების	 ძირითადი	 პირობების	დამტკიცე-
ბის	შესახებ“	აწესებს	არასრულწლოვანთა	განრიდების/განრიდებისა	
და	 მედიაციის	 პროგრამის	 შემდეგ	 პრინციპებს:	 ალტერნატიული	 მე-
ქანიზმების	 გამოყენების	 მაქსიმალური	 ხელშეწყობა;	 ნებაყოფლობი-
თობა;	 პროპორციულობა;	 კონფიდენციალურობა;	 სტიგმატიზაციის	
დაუშვებლობა;	 არასრულწლოვნის	 საუკეთესო	 ინტერესების	 გათვა-
ლისწინება.	განვიხილოთ	თითოეული	მათგანი	ცალ-ცალკე.

ალტერნატიული მექანიზმების გამოყენების მაქსიმალური ხელ-
შეწყობის	 პრინციპის	 ქართულ	 რეალობაში	 შემოტანა	 და	 დამკვიდ-
რება	 ძალზედ	 მნიშვნელოვანი	და	 სასარგებლოა	 საქმისათვის.	 მ.	 შა-
ლიკაშვილი	თავის	ნაშრომში	აღნიშნავს,	რომ	ეს	პრინციპი	საქართვე-
ლოს	რეალობაში	ახალია	და	ასეთ	რამეს	აქამდე	არ	იცნობდა	მის	მიერ	
დამუშავებული	 ლიტერატურა8.	 უნდა	 აღინიშნოს,	 რომ	 ქართული	
რეალობისაგან	 განსხვავებით,	 ზემოაღნიშნულ	პრინციპს	 იცნობს	და	
აწესებს	 ისეთი	 მნიშვნელოვანი	 საერთაშორისო	 აქტები,	როგორები-

8 შალიკაშვილი	მ,	არასრულწლოვანთა	განრიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამის	
სისხლისსამართლებრივი,	 კრიმინოლოგიური	 და	 ფსიქოლოგიური	 ასპექტები,	
თბილისი,	2013,	32-33.
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ცაა:	ბავშვთა	უფლებათა	კონვენცია9	და	გაერთიანებული	ერების	ორ-
განიზაციის	სტანდარტული	მინიმალური	წესები	არასრულწლოვანთა	
სისხლის	სამართლის	ადმინისტრაციის	შესახებ	(შემდგომში	„პეკინის	
წესები“)10.	გაეროს	ბავშვთა	უფლებათა	კონვენციის	მე-40	მუხლის	მე-3	
პუნქტის	 „ბ“	 ქვეპუნქტი	 სახელმწიფოებს	 ავალდებულებს,	 კანონთან	
კონფლიქტში	 მყოფი	 ბავშვებისათვის	 მიიღოს	 ზომები	 სასამართლო	
განხილვის	გარეშე,	ადამიანის	უფლებათა	და	სამართლებრივი	გარან-
ტიების	სრული	დაცვით.	გარდა	ამისა,	„პეკინის	წესების“	მე-6	და	მე-11	
წესები	ცალსახად	 აწესებს	 ალტერნატიული	ღონისძიებების	გამოყე-
ნების	უპირატესობას	სისხლის	სამართლის	პროცესის	დროს.	სწორედ	
ამ	 საერთაშორისო	 ნორმების	 შესატყვისი	 ნორმები	 აისახა	 ქართულ	
სისხლის	სამართალში,	რაც,	ცალსახად	შეიძლება	ითქვას,	რომ	მეტად	
მნიშვნელოვანი	მოვლენაა.	ეს	პრინციპი	კიდევ	უფრო	გამყარებულია	
არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულების	კოდექსის	მიერ11,	რაც	საგრ-
ძნობლად	წინ	გადადგმული	ნაბიჯია	ქართული	სისხლის	სამართლისა	
და	არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულებისათვის.

იუსტიციის	 მინისტრის	№120	 ბრძანების	თანახმად,	 განრიდების/
განრიდებისა	და	მედიაციის	პროცესში	მონაწილეობა	არის	ნებაყოფ-
ლობითი გადაწყვეტილება,	 როდესაც	 არასრულწლოვანი	 აღიარებს	
დანაშაულს.	 მათი	 პროცესში	 მონაწილეობის	 უზრუნველყოფის	 მიზ-
ნით	მხარეებზე	ზეგავლენა	დაუშვებელია.	მხარეები	უფლებამოსილი	
არიან,	 ნებისმიერ	 ეტაპზე	თქვან	უარი	განრიდების/მედიაციის	 პრო-
ცესში	მონაწილეობაზე.	ზემოხსენებული	პრინციპი	წარმოადგენს	გან-
რიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამის	ერთ-ერთ	ფუძემდებლურ	პრინ-
ციპს.	ნებაყოფლობითობის	გარეშე	შეუძლებელი	იქნება	იმ	მიზნების	
მიღწევა,	რომლებსაც	პროგრამა	გულისხმობს.	განსაკუთრებით	მნიშ-
ვნელოვანია,	 რომ	 პროცესის	 ყველა	 მონაწილეს,	 ნებისმიერ	 დროს,	
შეუძლია	უარი	განაცხადოს	პროგრამაში	მონაწილეობაზე,	იქნება	ეს	
მოსამზადებელი,	 პრეკონფერენციისა	 თუ	 მედიაციის	 კონფერენციის	
ეტაპი.	მოცემული	პრინციპი	კიდევ	უფრო	ამყარებს	პროგრამით	გათ-
ვალისწინებულ	 გარანტიებს.	 სხვაგვარად,	 პროცესში	 მისი	 ნებაყოფ-
ლობითი	მონაწილეობის	გარეშე	შეუძლებელი	იქნებოდა	არასრულწ-
ლოვნის	მიერ	დანაშაულის	გაცნობიერება.	

9 Convention on the Rights of the Child (მიღებული	1989	წლის	20	ნოემბერს,	ძალაში	
შევიდა	1990	წლის	2	სექტემბერს).

10 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice („The 
Beijing Rules“), (მიღებული	1985	წლის	29	ნოემბერს).

11 არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულების	კოდექსის	მე-8	მუხლი, №3708-IIს,	სა-
ქართველოს	საკანონმდებლო	მაცნე,	24.06.2015.	
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მეტად	მნიშვნელოვანია	დაზარალებულის	გაცნობიერებული	თან-
ხმობა	 მედიაციის	 პროცესში	 მონაწილეობაზე,	 სწორედ	 ამ	 მიზეზით	
გახდა	საჭირო	მედიატორის	როლისა	და	ჩართულობის	გაზრდა	გან-
რიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამაში.	დღეისათვის,	პრაქტიკაზე	დაყ-
რდნობით,	შეიძლება	ითქვას,	რომ	მედიატორები	მუშაობის	პროცესში	
დიდ	დროსა	და	 ძალისხმევას	 უთმობენ	დაზარალებულის	 მიერ	 მისი	
როლისა	და	ფუნქციის	გაცნობიერებას.	დაზარალებულის	ჩართულო-
ბა,	გარდა	იმისა,	რომ	იგი	იღებს	როგორც	მატერიალური,	ისე	მორა-
ლური	 ზიანის	 ანაზღაურებას,	 ძალზე	 მნიშვნელოვანია	 არასრულწ-
ლოვნის	მიერ	ჩადენილი	დანაშაულის	გაცნობიერებისთვისაც.

პროპორციულობის პრინციპის	თანახმად,	არასრულწლოვნისათ-
ვის	დაკისრებული	ვალდებულებები	ჩადენილი	ქმედების	პროპორცი-
ული	უნდა	იყოს.	 იუსტიციის	მინისტრის	№120	 ბრძანების	მიხედვით,	
ღონისძიებების	 განსაზღვრისას	 აუცილებელია	 გათვალისწინებულ	
იქნას	არასრულწლოვნის	ასაკი,	მისი	პირადი	მახასიათებლები,	დანა-
შაულის	ბუნება,	სიმძიმე,	მიყენებული	ზიანი	და	დანაშაულის	გავლენა	
საზოგადოებაზე.	ზემოთქმული	პრინციპი	უზრუნველყოფს	იმას,	რომ	
არასრულწლოვანს	არ	დაეკისროს	სასჯელზე	უფრო	მკაცრი	ღონისძი-
ება	და	მისთვის	შერჩეული	პირობები	არ	იყოს	იმაზე	მკაცრი,	ვიდრე	
ის	ჩადენილი	ქმედებით	იმსახურებს.	პრაქტიკოსი	პროფესიონალების	
მიერ	მოწოდებული	ინფორმაციით,	განრიდების	ხელშეკრულების	პი-
რობები	 ყველა	 შემთხვევაში	 ინდივიდუალურად	 ირჩევა	 პრობაციის	
ეროვნული	სააგენტოს	სოციალური	მუშაკის	მიერ	შედგენილი	ინდი-
ვიდუალური	 შეფასების	 ანგარიშის	 საფუძველზე.	 ასეთ	 პირობებზე	
პირველ	ეტაპზე	აუცილებლად	უნდა	შეთანხმდნენ	პროკურორი,	სო-
ციალური	მუშაკი	და	მედიატორი,	შემდეგ	კი	–	მხარეები.	

კონფიდენციალურობა	 არასრულწლოვანთა	განრიდებისა	და	მე-
დიაციის	პროგრამის	ერთ-ერთი	უმნიშვნელოვანესი	პრინციპია,	კონ-
ფიდენციალურობის	დაცვის	გარეშე	შეუძლებელი	იქნებოდა	პროგრა-
მის	მიზნების	მიღწევა	და	პროფესიონალების	მიერ	გაწეული	შრომაც	
წყალში	ჩაყრილი	აღმოჩნდებოდა.	აღნიშნული	კი	ერთ-ერთი	საფუძვე-
ლია	იმისა,	რომ	არ	მოხდეს	არასრულწლოვნის	სტიგმატიზაცია.	სწო-
რედ	 კონფიდენციალურობის	 დაცვის	 და	 სტიგმატიზაციის დაუშვებ-
ლობის პრინციპებია	ის	უმთავრესი	და	ფუძემდებლური	პრინციპები,	
რომლებიც	იცავენ	არასრულწლოვანს	და	ასეთ	დიდი	მნიშვნელობას	
სძენენ	არასრულწლოვანთა	განრიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამას.	
„განრიდების	და/ან	მედიაციის	პროცესში	მონაწილე	სახელმწიფო	და	
საზოგადოებრივ	ინსტიტუტებზეა	დამოკიდებული	ის,	რომ	არ	მოხდეს	
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მოზარდის	დამნაშავედ	 სტიგმატიზაცია	 (ეტიკეტირება)	და	 შემდგომ	
მის	მიერ	საკუთარ	პიროვნებაში	დამნაშავის	ძებნა.	განრიდების	და/
ან	მედიაციის	პროცესში	მონაწილე	პირების	სათუთი	და	ინდივიდუ-
ალური	დამოკიდებულება	დამნაშავე	მოზარდისადმი	უნდა	ეყრდნო-
ბოდეს	 მოქალაქეთა	 პირადი	 ინფორმაციის	 კონფიდენციალობას	 და	
ხელს	 უნდა	 უშლიდეს	 მოზარდის	 კრიმინალად	 სტიგმატიზაციას	 და	
მისი	კრიმინალური	„კარიერის“	ჩამოყალიბებას“12.

საერთაშორისო	 დოკუმენტებზე	 დაყრდნობით	 არასრულწლოვ-
ნის საუკეთესო ინტერესი	 ყველა	კონკრეტულ	შემთხვევაში	ინდივი-
დუალურად	 უნდა	 დადგინდეს.	 ბავშვის	 საუკეთესო	 ინტერესი	 სისხ-
ლის	 სამართლის	 მართლმსაჯულების	 სფეროში	 უნდა	 განვმარტოთ,	
როგორც	მისი	უფლება:	იყოს	დაცული,	ჰქონდეს	უსაფრთხოებისა	და	
კეთილდღეობის	 განცდა;	 ასევე	 უნდა	 იყოს	დაცული	 მისი	ჯანმრთე-
ლობის,	განათლებისა		და	განვითარების	უფლებები;	უმთავრესი	ამო-
სავალი	წერტილი	კი	უნდა	იყოს	ბავშვის	რესოციალიზაცია-რეაბილი-
ტაცია	და	საზოგადოებაში	მისი	სრულფასოვან	წევრად	დაბრუნება13.	
ყველა	ზემოაღნიშნულის	დაცვა	კი	უნდა	მოხდეს	თავად	ბავშვის	მოს-
მენით.	ამ	უფლების	დეფინიციას	ცალკე	გვაძლევს	ბავშვის	უფლებათა	
კონვენციის	მე-12	მუხლი14.	ბავშვის	საუკეთესო	ინტერესის	დეფინიცია	
აღწერილია	ისეთ	საერთაშორისო	დოკუმენტში,	როგორიცაა	„პეკინის	
წესები“	და	 გაეროს	 ბავშვის	უფლებათა	 კომიტეტის	 ზოგადი	 კომენ-
ტარი №10.	ამ	უკანასკნელში	ნათქვამია:	„არასრულწლოვანთა	მართ-
ლმსაჯულების	აღსრულების	პროცესში	ნებისმიერი	გადაწყვეტილება	
უნდა	ითვალისწინებდეს	ბავშვის	ჭეშმარიტ	ინტერესს.	ბავშვებს	უფ-
როსებისგან	 ფიზიკური	 და	 ფსიქოლოგიური	 განვითარება,	 აგრეთვე	
ემოციური	 და	 საგანმანათლებლო	 საჭიროებები	 განასხვავებს.	 სწო-
რედ	ეს	განსხვავებებია	კანონთან	კონფლიქტში	მყოფი	ბავშვებისათ-
ვის	შედარებით	მსუბუქი	პასუხისმგებლობის	დაკისრების	საფუძველი.	
ეს	განსხვავებები	წარმოშობს	არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულე-
ბის	სისტემის	განცალკევებისა	და	ბავშვების	მიმართ	განსხვავებული	
მოპყრობის	საჭიროებას.	ბავშვის	ჭეშმარიტი	ინტერესების	დაცვა	კა-
ნონდამრღვევი	ბავშვების	მიმართ	გულისხმობს	სისხლის	სამართლის	

12 შალიკაშვილი	მ,	არასრულწლოვანთა	განრიდებისა	და	მედიაციის	პროგრამის	
სისხლისსამართლებრივი,	 კრიმინოლოგიური	 და	 ფსიქოლოგიური	 ასპექტები,	
თბილისი,	2013,	41.

13 არასრულწლოვანთა	მართლმსაჯულების	კოდექსის	განმარტებითი	ბარათი,	59-
60.	იხ.	<http://www.parliament.ge/ge/law/8688/18832> [30.06.2016]

14 Convention on the Rights of the Child	(მიღებული	1989	წლის	20	ნოემბერს,	ძალაში	
შევიდა	1990	წლის	2	სექტემბერს).
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ისეთი	ტრადიციული	ამოცანების	 ჩანაცვლებას,	როგორიცაა	რეპრე-
სია/დასჯა	 	 რეაბილიტაციითა	 და	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულებით.	
ყოველივე	 აუცილებელია	 განხორციელდეს	 საზოგადოების	უსაფრთ-
ხოების	საკითხის	გათვალისწინებით“15.

მედიატორების მიღების წესები / მომზადება

მედიაციის	პროგრამების	წარმატებისა	და	განვითარების	მნიშვნე-
ლოვანი	წინაპირობა	იყო	ამ	მიმართულების	დანაშაულის	პრევენციის	
ცენტრში	თავმოყრა	და	შემდეგ	მაღალი	პროფესიული	სტანდარტების	
დამკვიდრება.	როგორც	აღინიშნა,	2013	წლის	აგვისტომდე	განრიდე-
ბისა	და	მედიაციის	პროგრამა	საპილოტო	რეჟიმში	მოქმედებდა,	პირ-
ველ	ეტაპზე	მხოლოდ	4	ქალაქში,	ხოლო	შემდეგ	პერიოდულად	იზრ-
დებოდა	ჩართული	ქალაქების	რაოდენობა.	2013	წლიდან	განრიდება	
და,	 შესაბამისად,	 მედიაციის	 კომპონენტიც	 მთელი	 საქართველოს	
მასშტაბით	 გავრცელდა.	 2013	 წლიდანვე	 მედიატორები	 დასაქმდნენ	
დანაშაულის	 პრევენციის	 ცენტრში,	 მოგვიანებით	 შემუშავდა	 მონი-
ტორინგის	 მექანიზმები,	 დაინერგა	 სუპერვიზიისა	 და	 ინტერვიზიის	
მეთოდები.

2016	წლიდან	დანაშაულის	პრევენციის	ცენტრი	მედიატორებს	არ-
ჩევდა	მათი	კვალიფიკაციის	და	პიროვნული	უნარ-ჩვევების	გათვალის-
წინებით.	შერჩევის	ეტაპის	შემდეგ	ძალზე	დიდი	ყურადღება	ეთმობა	
თანამშრომელთა	გადამზადებას	და	მათი	პრაქტიკული	უნარებით	აღ-
ჭურვას.	საქმიანობის	დაწყებამდე,	ყველა	მედიატორი	ვალდებულია,	
გაიაროს	 სპეციალური	 3-საფეხურიანი	 მომზადების	 კურსი	 საქართ-
ველოს	იუსტიციის	სასწავლო	ცენტრში.	სასწავლო	კურსის	პირველი	
საფეხურია	„შესავალი	მედიაციაში“,	რომელიც	მოიცავს	ზოგადად	მე-
დიაციის,	მოლაპარაკების,	კონფლიქტის	მართვისა	და	კომუნიკაციის	
საკითხებს,	 საფეხურის	 დასრულების	 შემდეგ	 ტარდება	 ტესტირება.	
ტესტირების	ეტაპის	წარმატებით	გავლის	შემდეგ	მსმენელი	გადადის	
სწავლების	მეორე	საფეხურზე,	სადაც	იღებს	სპეციალურ	ცოდნასა	და	
უნარებს	უშუალოდ	სისხლის	სამართლის	მედიაციის	შესახებ.	სასწავ-
ლო	კურსის	 სახელმძღვანელო	მომზადდა	 ქართველი	და	 საერთაშო-
რისო	ექსპერტების	ერთობლივი	მუშაობის	შედეგად,	ევროკავშირის	
პროექტის	დახმარებით	და	 იგი	 მოიცავს	 ისეთ	 საკითხებს,	როგორი-
ცაა:	აღდგენითი	მართლმსაჯულება,	სისხლის	სამართლის	მედიაცია,	
დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	ფსიქოლოგიური	ასპექტები,	
მათი	ინტერაქცია,	სამართლის	შესავალი,	სისხლის	სამართლის	ზოგა-

15 GENERAL COMMENT No. 10, Children’s rights in juvenile justice, UN [2007].
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დი	და	კერძო	ნაწილები,	სისხლის	სამართლის	პროცესი,	ზიანის	ანაზ-
ღაურების	 საკითხები	 კერძო	 სამართალში,	 როლური	 თამაშები	 და	
სხვა.	 სწავლების	 მესამე	 საფეხურია	 სპეციალიზაცია	 არასრულწლო-
ვანთა	მართლმსაჯულებაში,	რომელიც	წარიმართება	საქართველოს	
მთავრობის	 დადგენილების	 შესაბამისად	 და	 სავალდებულო	 წესით	
მოიცავს	 არასრულწლოვანთა	 მართლმსაჯულების	 საერთაშორისო	
სტანდარტებს,	 საქართველოს	 კანონმდებლობას,	 ფსიქოლოგიურ	 ას-
პექტებს	და	სხვა.		

სასწავლო	 კურსის	 გავლისა	 და	 ტესტირებების	 წარმატებით	 ჩა-
ბარების	შემდეგ	იწყება	მომდევნო	ეტაპი,	რომელიც	უზრუნველყოფს	
მედიატორთა	პრაქტიკული	უნარ-ჩვევებით	აღჭურვას	და	დამოუკი-
დებელი	მუშაობისათვის	მომზადებას.	ამ	პროცესში	არჩევენ	მენტორ	
მედიატორს	შერჩევა	და	ახალ	კადრთან	ერთად	იგი	აწარმოებს	მედი-
აციის	საქმეებს,	რა	დროსაც	მენტორი	მუდმივად	აწვდის	უკუკავშირს	
და	ასწავლის	საქმის	წარმოების	სპეციფიკას.	მედიატორს	პრაქტიკაში	
დამოუკიდებლად	მუშაობის	უფლება	მხოლოდ	მენტორი	მედიატორის	
შეფასების	საფუძველზე	ეძლევა.	

საშინაო დავალება:

•	 ინტერნეტრესურსებისა	და	ლიტერატურის	გამოყენებით	მსმე-
ნელებმა	ჯგუფურად	უნდა	მოამზადონ	პრეზენტაცია	პროგრა-
მის	განვითარების	ისტორიისა	და	პრინციპების	შესახებ.

სავალდებულო საკითხავი

•	 Diversion.ge – მოცემულ	ვებ	გვერდზე	განთავსებული	ინფორ-
მაცია
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3. წარმატებული მედიაციის შემთხვევის აღწერა

ჯანა (დარეჯან) ჯავახიშვილი

მოკლედ ინფორმაცია შემთხვევაზე

2016 წლის 5 მარტს, შებინდებისას, თბილისის გარეუბანში, ტაქ-
სის მძღოლს (შემდგომში როსტომი), რომელსაც მგზავრი ვაშლიჯვარ-
ში მიჰყავდა, მანქანა სველ ასფალტზე მოუსრიალდა, საჭე ვეღარ და-
იმორჩილა და დაეჯახა ფეხით მოსიარულე 39 წლის ქალს, რომელიც 
გადასვლისთვის შეუფერებელ ადგილზე კვეთდა ქუჩას. ქალი ადგილ-
ზე გარდაიცვალა. მას თავისი ოჯახი არ ჰყავდა, დარჩა მარტოხელა 
მოხუცი დედა (შემდგომში ქალბატონი მარინე), პენსიონერი. როსტო-
მი ამჟამად 37 წლისაა, ჰყავს ორი შვილი – ქალ-ვაჟი, 15 და 13 წლის. 
მას შეეფარდა პირობითი მსჯავრი 4 წლის ვადით, განაჩენით ჯარიმა 
არ დაენიშნა. პრობაციის ოფიცერმა მედიაციის პროცესში ჩართვა 
შესთავაზა, რაზეც მან თანხმობა განაცხადა. პრობაციის ოფიცერმა 
აუხსნა, რომ მასთან იმუშავებს მედიატორი, და როსტომი დათანხმდა 
მედიატორისთვის პრობაციის ოფიცრის მიერ თავისი პირადი ინფორ-
მაციის გაზიარებას.

მედიატორის მიერ გაწეული სამუშაოს აღწერა

მედიატორმა გამართა პირველი შეხვედრა როსტომთან, აუხსნა 
აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და სისხლის სამართლის მედიაციის 
არსი, მიზნები, პროგრამაში ჩართვაზე თანხმობის ან უარის მოსა-
ლოდნელი შედეგები. ამის საფუძველზე, როსტომმა მედიატორს მის-
ცა პროგრამაში ჩართვაზე ინფორმირებული თანხმობა. ამის შემდეგ 
მედიატორმა მას სთხოვა, მოეთხრო შემთხვევის დეტალები, თავისი 
დამოკიდებულება და განცდები შემთხვევისა და დაზარალებულის 
მიმართ. როსტომის განმარტებით, მომხდარმა ავტოსაგზაო შემთხვე-
ვამ მისი ცხოვრება რადიკალურად გააუარესა. იმ დღის შემდეგ მას 
აღარ შეუძლია ოჯახის რჩენა, რადგან ჩამორთმეული აქვს მართ-
ვის უფლება, ხოლო მძღოლობის გარდა სხვა პროფესიას არ ფლობს. 
მუშად მუშაობს და თუ გაუმართლა და ვინმემ აიყვანა, კონკრეტულ 
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დღეს აქვს მცირედი შემოსავალი. ოჯახი რომ გამოკვებონ, ცოლმა, 
რომელიც დიასახლისი იყო, მაღაზიაში დამლაგებლად მუშაობა დაიწ-
ყო. დროის დიდი ნაწილი შვილები მშობლების ყურადღების გარეშე 
არიან, არადა, რთული ასაკი აქვთ და ყურადღება ახლა სჭირდებათ. 
როსტომმა გაიხსენა, რომ მისი მთავარი ფიქრი შეჯახების შემდეგ იყო 
ის, რომ დაშავებული ქალი გადარჩენილიყო. გარდაცვლილის ოჯახის 
წევრებთან მას პირადად არ ჰქონია კომუნიკაცია, რადგან მძიმე ემო-
ციურ მდგომარეობაში იყო, თუმცა იცის, რომ გარდაცვლილის დედას 
შეხვდნენ მისი ნათესავები.

მას მერე, რაც როსტომმა მედიაციაში მონაწილეობაზე ინფორმი-
რებული თანხმობა განაცხადა,  პროკურატურის მოწმისა და დაზარა-
ლებულის კოორდინატორი დაუკავშირდა დაზარალებულის უფლება-
მონაცვლეს – დედამისს, ქალბატონ მარინეს, რათა ეთხოვა თანხმობა 
მედიატორისთვის მისი პირადი ინფორმაციის გადაცემის თაობაზე. 
ამის შემდეგ, გაიმართა მედიატორის მოსამზადებელი შეხვედრა ქალ-
ბატონ მარინესთან. მედიატორმა მას დეტალურად განუმარტა აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულებისა და სისხლის სამართლის მედიაციის არსი, 
მიზნები და პროგრამაში ჩართვის მოსალოდნელი შედეგები. ქალბა-
ტონ მარინეს გაუჩნდა მედიაციაში ჩართვის მოტივაცია, რადგანაც 
ჰქონდა შეკითხვები, რომელზე პასუხის გაცემაც მხოლოდ დამზარა-
ლებელს შეეძლო. მაგრამ, მას პირისპირ შეხვედრა არ სურდა. ამიტომ, 
მედიატორმა შესთავაზა არაპირდაპირი მედიაცია, რაზეც ქალბატო-
ნი მარინე დათანხმდა. მედიატორმა სთხოვა, მოეთხრო თავის განც-
დებსა და დამოკიდებულებაზე მომხდარის მიმართ. მარინემ მიუგო, 
რომ გარდა იმისა, რომ საყვარელი ერთადერთი ქალიშვილი დაკარგა, 
არაერთი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა: იგი 75 წლისაა, პენსიონერია, 
მუშაობა აღარ შეუძლია, და ქალიშვილის გარდაცვალებასთან ერთად, 
ფაქტობრივად, დაკარგა მარჩენალი. როდესაც ეს უბედურება მოხდა, 
მასთან მოვიდნენ დამზარალებლის ოჯახის წარმომადგენლები და 
დაჰპირდნენ, რომ თუ დააფიქსირებდა, რომ დამზარალებელთან პრე-
ტენზია არა აქვს,  გარკვეულ ფინანსურ კომპენსაციას გადასცემდნენ. 
მაგრამ აღარ გამოჩენილან და არაფრით დახმარებიან. ქალბატონი 
მარინე ძალიან გაბრაზებული იყო დამზარალებელზე, მიაჩნდა, რომ 
მან მოატყუა. 

ამის მერე, მედიატორი შეხვდა როსტომს და აუხსნა საქმის ვითა-
რება, ჰკითხა, იყო თუ არა  თანახმა მედიაციის არაპირდაპირ ფორ-
მატზე, და როდესაც თანხმობა მიიღო, გადასცა ქალბატონი მარინეს 
მიერ დასმული შეკითხვა ფინანსურ კომპენსაციაზე. რაც შეეხება  
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წარსულში მოლაპარაკებებს ზიანის ოდენობასა და ანაზღაურებას-
თან დაკავშირებით, როსტომმა უპასუხა, რომ სრულ ინფორმაციას არ 
ფლობდა, რადგან ამ პროცესში მისი ოჯახის წევრი იყო ჩართული, 
მაგრამ ახლა მას აქვს ზიანის ანაზღაურების სურვილი და სთხოვა 
მედიატორს, გაერკვია, თუ რა თანხა იყო ქალბატონი მარინესთვის 
მისაღები.

ქალბატონ მარინესთან შემდგომ შეხვედრაზე გამოირკვა, რომ 
მას დამატებით აწუხებდა კითხვა, თუ ვინ არის ის ადამიანი, ვინც 
შვილი წაართვა. მას არასდროს შეხვედრია და არც სურვილი ჰქო-
ნია, მაგრამ მედიატორთან საუბრის შემდეგ დაინტერესდა, ინანიებდა 
თუ არა დამზარალებელი მომხდარს და რადგანაც ამის დანახვა, მისი 
აზრით, მხოლოდ თვალებში ჩახედვით იყო შესაძლებელი, პირისპირ 
შეხვედრაზე დათანხმებას არ გამორიცხავდა. მისი ინფორმაციით, ზი-
ანი, თავდაპირველი შეთანხმებით, შეადგენდა 3000 ლარს და სურდა, 
იგივე თანხა დარჩენილიყო. 

როსტომთან შემდგომ შეხვედრაზე გაირკვა, რომ ქალბატონი მა-
რინეს მიერ მოთხოვნილი თანხა მისთვის მისაღები იყო, და იგი თა-
ნახმა იყო მის გადახდაზე მას მერე, რაც პირობითი მსჯავრი მოეხს-
ნებოდა და მუშაობის დაწყებას შეძლებდა. 

ამის საპასუხოდ, ქალბატონმა მარინემ როსტომთან პირისპირ 
შეხვედრა გადაწყვიტა. მედიატორმა ორივე მხარესთან შეათანხმა 
ხელშეკრულების პირობები, მედიაციის კონფერენციის თარიღი და 
დრო. ასევე, თითოეულ მხარესთან ცალ-ცალკე დეტალურად გაიარა 
მედიაციის კონფერენციის სცენარი და ესაუბრა მედიაციის პროცესში 
განცდების გაზიარების შესაძლებლობაზე. 

მედიაციის კონფერენცია მოეწყო. როსტომმა შემთხვევის დეტა-
ლები გაიხსენა: საღამოს საათებში ვაშლიჯვრის მიმართულებით მოძ-
რაობდა, მანქანა სველ ასფალტზე მოსრიალდა, საჭე ვერ დაიმორჩილა 
და უნებლიეთ დაეჯახა მანქანის სავალ ნაწილზე მოსიარულე ქალს, 
რომელიც ქუჩას კვეთდა. როსტომმა აღნიშნა, რომ ფხიზელი იყო და 
არც სიჩქარე გადაუჭარბებია, და რომ, შესაბამისად, მომხდარს ვერ 
უძებნის ახსნას. მან ქალბატონ მარინეს შემდეგი სიტყვებით მიმართა: 
„თქვენ რომც მაპატიოთ, მე ვერ შევძლებ საკუთარი თავის პატიებას, 
სხვა ადამიანი რომ დავღუპე!“.  გარდა ამისა, აღნიშნა, რომ როგორც 
კი მუშაობის განახლების საშუალება მიეცემა, ქალბატონ მარინეს შე-
პირებულ (შეთანხმებულ) მატერიალურ დახმარებას გაუწევს.

ქალბატონი მარინესთვის ძალიან ემოციური აღმოჩნდა დამზა-
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რალებლის გულწრფელი სინანულის მოსმენა, ცრემლების გარეშე 
ვერ შეძლო საკუთარ განცდებზე საუბარი, მისთვის ქალიშვილი იყო 
სიყვარულიც, მეგობარიცა და ერთადერთი მარჩენალიც. მარტოდ 
დარჩენილს, უამრავ პრობლემასთან უწევს გამკლავება, ახლაც გა-
მათბობელი გაუფუჭდა და, ფაქტობრივად, იყინება ამ ზამთარში და 
ელოდება, ეგება მისი ქალიშვილის რომელიმე მეგობარმა სამადლოდ 
გაუკეთოს, მაგრამ მაგათაც უჭირთ. ამიტომ დათანხმდა ზიანის ანაზ-
ღაურებას. მან მიმართა როსტომს: „პირველ რიგში, შენს შვილებსა და 
ცოლს მიხედე და თუ დაგრჩება საშუალება, რომ მე დაეხმარო, ჩამი-
რიცხე ბარათზე შეთანხმებული თანხა. მე ამდენი წლის განმავლობაში 
მთავაზობდნენ, მეჩივლა და ახლაც ვიცი, რომ მაქვს უფლება კანონის 
ძალით მოგთხოვო, მაგრამ არ მინდა – ვხედავ, რომ განიცდი და ჩემთ-
ვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია“.

მედიაციის შედეგები და შემდგომი ინფორმაცია

მედიაცია წარმატებით დასრულდა, ხელშეკრულებას ხელი მო-
ეწერა. მედიაციის წარმატებით დასრულებისა და სხვა გარემოებების 
გათვალისწინებით, როსტომს პირობითი მსჯავრი მოუხსნეს, მან მუ-
შაობა დაიწყო, ყოველთვიურად ურიცხავდა ქალბატონ მარინეს შეპი-
რებული თანხის ნაწილებს და ვალი ორ წელიწადში დაფარა.
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4. მედიაციის როლური თამაში

ჯანა (დარეჯან) ჯავახიშვილი

გასათამაშებელი შემთხვევის მოკლე აღწერა:

პავლე 43 წლისაა, პროფესიით ტაქსის მძღოლია. ახლახან გამო-
ვიდა საპატიმროდან, 3 წელი უნდა იყოს პრობაციაზე. 2 წლის წინ მან 
ჩაიდინა სისხლის სამართლის დანაშაული. კერძოდ, ზაფხულის ერთ 
საღამოს, როდესაც ქალაქში ტაქსით მიძრაობდა, აღმაშენებლის გამ-
ზირზე მას ხელი აუწია, დიღომში წასვლის ფასზე შეუთანხმდა და 
მანქანაში ჩაუჯდა ახალგაზრდა ქალი (ელენე). ქალს ძვირფასი ყელ-
საბამი ეკეთა. პავლემ, დიღმისკენ როცა აიღეს გეზი, მანქანა ერთ-
ერთ უკაცრიელ ადგილზე გააჩერა, დანა ამოიღო და ელენეს ძვირ-
ფასეულობის, მობილური ტელეფონის და ფულის მიცემა მოსთხოვა. 
ელენემ წინააღმდეგობა გაუწია, ჩანთა შემოარტყა და მანქანის კა-
რის გაღებას შეეცადა. ამას პავლე არ ელოდა და თავადაც ფიზიკური 
ძალა იხმარა – ყელსაბამი ჩამოგლიჯა, ჩანთაც წაართვა. ამ მომენტში 
ელენეს დაუზიანდა ტანისამოსი და დანით, შემთხვევით, ხელი გაეჭ-
რა, თუმცა მანქანიდან გადახტომა მოახერხა. პავლე მოგვიანებით 
პოლიციამ დააკავა. საერთო ჯამში, ყელსაბამის ფასი 1000 ლარამდე 
იყო, ხოლო ჩანთაში თანხა – დაახლოებით 1000 ლარამდე. სათვალთ-
ვალო კამერების ჩანაწერების საფუძველზე, მისი საქმის სასამართ-
ლო განხილვა დასრულდა და სასჯელად განესაზღვრა 5 წლით თავი-
სუფლების აღკვეთა. აქედან 2 წელი პავლემ საპატიმროში მოიხადა, 
ხოლო სამი წელი – პირობით მსჯავრზეა. იგი აღიარებს თავის დანა-
შაულს და მონდომებულია, მონაწილეობა  მიიღოს დაზარალებულისა 
და დამზარალებლის მედიაციაში.

თამაშის მსვლელობა:

ნაბიჯი პირველი: 

წამყვანი სთხოვს მონაწილეებს, რომ როლურ თამაშში მონაწილე-
ობის მსურველებმა დაინაწილონ როლები: პავლე, პავლეს მხარდამ-
ჭერი პირი (მისი მეუღლე), ელენე,  ელენეს მხარდამჭერი პირი (მისი 
მეგობარი) და მედიატორი.
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ნაბიჯი მეორე: 

წამყვანი ყველა მონაწილეს სათითაოდ აწვდის შესაბამის ინფორ-
მაციას (რაც ობიექტურად, ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით შეიძლე-
ბა იცოდეს თითოეულმა მათგანმა): 

ინფორმაცია, რომელსაც ვაწვდით პავლეს და მისი მხარდამჭერის 
(მეუღლის) როლების შემსრულებლებს:

პავლე

დანაშაულის ჩადენამდე რამდენიმე დღით ადრე პავლეს 14 წლის 
ვაჟიშვილი თამაშისას ხიდან ჩამოვარდა და ხერხემალი დაუზიანდა, 
ესაჭიროებოდა სასწრაფო ქირურგიული ოპერაცია, რომელიც დაახ-
ლოებით 6000 ლარი ღირდა. თანხის ნაწილი საყოველთაო დაზღვე-
ვით დაფინანსდა, მაგრამ ოჯახს დამატებით 2000 ლარი სჭირდებოდა, 
წინასწარი გამოკვლევების საფასურის ჩათვლით. პავლეს ცუდი საკ-
რედიტო ისტორია ჰქონდა და არცერთმა ბანკმა ეს თანხა არ მისცა, 
ვერც ნათესავებში მოახერხა მისი შეგროვება. დანაშაულის შედეგად 
მიღებული თანხით კი მოახერხა შვილისათვის ოპერაციის გაკეთება. 
მიუხედავად იმისა, რომ იმ მომენტში ძარცვით მოპოვებულმა თანხამ 
გადაარჩინა, ოჯახს საშინლად გაუჭირდა ცხოვრება, სანამ პავლე ცი-
ხეში იყო. პავლეს მეუღლე სკოლაში მუშაობს და ძალიან დაბალი ანაზ-
ღაურება აქვს, ისინი ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობენ და შვილის აღზ-
რდისთვის და მინიმალური მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად 
თანხა ძლივს ჰყოფნიდათ და ჰყოფნით. პავლე ხვდება, რომ შვილის 
მდგომარეობით სასოწარკვეთილმა, მაშინ დიდი შეცდომა დაუშვა 
და მისმა ორწლიანმა ციხეში ყოფნამ ოჯახი კიდევ უფრო დააძაბუნა. 
ახლა ძალიან რცხვენია თავისი საქციელის და მედიატორსაც სწორედ 
მან მიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ 2 წელზე მეტი ხანი გავიდა დანა-
შაულის შემთხვევიდან, კვლავ ძალიან წუხს იმ ქალის ბედზე, მანამდე 
სხვა დანაშაული არასოდეს ჩაუდენია და ამ შემთხვევაზე ფიქრი არ 
ასვენებს. თანაც, მანქანის მართვის გარდა სხვა საქმე არ იცის, არადა, 
პირობითი მსჯავრის გამო თავის პროფესიას ვერ დაუბრუნდა, რამაც 
ოჯახი უკიდურეს გაჭირვებამდე მიიყვანა. ამიტომ აქვს იმედი, რომ 
მედიაციის შემდეგ სასჯელი შეუმსუბუქდება.

ინფორმაცია, რომელსაც ვაწვდით ელენეს და მისი მხარდამჭერის 
(მეგობრის) როლების შემსრულებლებს:
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ელენე

ელენე გამყიდველია და აღმაშენებლის გამზირზე ერთ-ერთ კერ-
ძო ტანსაცმლის მაღაზიაში მუშაობს, იმ დღეს სამსახურიდან ღამის 10 
საათზე გამოვიდა და სახლში ეჩქარებოდა ბავშვთან, რომელსაც ძიძა 
ზრდის. ელენე მარტოხელა დედაა და ძლიან ბევრს შრომობს იმისთ-
ვის, რომ შვილს არაფერი მოაკლდეს. ამ შემთხვევამ მასზე ძალიან 
იმოქმედა, იმ დღის შემდეგ დასჩემდა შიში და ტაქსიში ვეღარ ჯდება. 
არადა, სამსახურიდან შორს ცხოვრობს და ტრანსპორტი მის სახლს 
ახლოს არ უდგება. ასევე, ღამით ქუჩაში სიარულისაც ძალიან ეშინია. 
შემთხვევიდან 2 წელზე მეტი გავიდა და ეს შიშები ჯერ კიდევ ვერ 
დაძლია. აღსანიშნავია, რომ თანხა, რომელიც ელენეს ჩანთაში ედო, 
იმ დღეს მაღაზიაში გაყიდვების შედეგად იყო გამომუშავებული, რო-
მელიც მას ჩვეულებისამებრ თან მიჰქონდა ხოლმე და დილით ბანკში, 
მაღაზიის საბანკო ანგარიშზე შეჰქონდა. ამაზე იყო შეთანხმებული მა-
ღაზიის მფლობელთან, რომელსაც ერჩივნა, თანხა ღამით მაღაზიაში 
არ დარჩენილიყო. ამ თანხის დაკარგვამ მას სამსახურში სერიოზული 
პრობლემები შეუქმნა. მფლობელი მის ანაზღაურებას სთხოვდა, ელე-
ნეს კი ეს არ შეეძლო და კინაღამ სამსახური დაკარგა. იმ პირობით 
დარჩა, რომ ამ თანხას მთელი წლის განმავლობაში, თანდათან გა-
დაიხდიდა. თანხის გარდა, დაკარგა დოკუმენტებიც, რომელთა აღდ-
გენაში ბევრი დრო გაუცდა. ელენე პოლიციამაც ძალიან გააწვალა გა-
მოძიების დროს დაკითხვებზე, სასამართლოში რამდენჯერმე მოუწია 
მისვლა. ამ ყველაფრის გამო იგი ძალიან გაბრაზებული იყო და არის 
პავლეზე. ვერ ხვდება, რატომ მოიქცა ასე. ასევე, აწუხებს კითხვა, თუ 
რატომ აღმოჩნდა მსხვერპლი მაინცდამაინც თვითონ.

მედიატორს ვაწვდით ინფორმაციას როგორც პავლეს, ასევე ელე-
ნეს შესახებ.

როლური თამაში ორი ნაწილისგან შედგება: თამაშის პირველი 
ნაწილში მედიატორი ატარებს მოსამზადებელ სამუშაოს: ხვდება დამ-
ზარალებელსა და დაზარალებულს, არკვევს მედიაციაში მათი ჩარ-
თვის სურვილს, მოტივაციას, ხელშეკრულების შესაძლო პირობებს. 
როლური თამაშის მეორე ნაწილში მედიატორი მართავს კონფერენ-
ციას. აუცილებელი არ არის, რომ ორივე ნაწილში ერთი და იგივე მო-
ნაწილე იყოს მედიატორის როლში: თამაშის მსვლელობისას შესაძლე-
ბელია მედიატორის როლში სხვადასხვა მონაწილე ვათამაშოთ.



140

ნაბიჯი მესამე: 

მონაწილეები გაითამაშებენ სხვადასხვა სცენას, თითოეული 
სცენის შემდეგ კი დამკვირვებლების როლში მყოფ მონაწილეებთან 
ერთად ტარდება უკუკავშირის რაუნდი. უკუკავშირის დროს მნიშვ-
ნელოვანია, რომ საკუთარი აზრის დაფიქსირების შესაძლებლობა თა-
მაშის მონაწილეებს შემდეგი თანმიმდევრობით მიეცეთ:

1. სცენაში მოთამაშე დაზარალებული

2. სცენაში მოთამაშე დამზარალებელი

3. სცენაში მოთამაშე მხარდამჭერი პირები

4. სცენაში მოთამაშე მედიატორი

5. მონაწილეები, ვინც არ ასრულებს რაიმე როლს და აკვირდება 
თამაშს

6. პედაგოგი/ტრენერი

უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ უკუკავშირის რაუნდის დაწყე-
ბამდე ტრენერებმა შეახსენონ ჯგუფს არაგანსჯითი, არაშეფასებითი 
უკუკავშირის მიცემის წესი: ერთმანეთს არ ვაკრიტიკებთ, არ ვაფა-
სებთ, სცენაში მონაწილე კოლეგების მადლიერი ვართ იმის გამო, რომ 
გვაძლევენ უნიკალურ შანსს, საკუთარი მაგალითის (და შესაძლო 
შეცდომების) საფუძველზე დავხვეწოთ პროფესიული უნარ-ჩვევები.

უკუკავშირის დროს, ტრენერები ყურადღებას ამახვილებენ იმა-
ზე, თუ რა იყო ამა თუ იმ კონკრეტული სცენის ამოცანა.

სცენები უნდა გათამაშდეს შემდეგი თანმიმდევრობით და თითო-
ეულისთვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ამოცანები:

1. მედიატორი ხვდება დამზარალებელს და მის მხარდამჭერს 

2. იგი უნდა დარწმუნდეს, რომ სამართალდამრღვევი თავს მიიჩ-
ნევს დამნაშავედ და მზად არის, რაიმე ფორმით აანაზღაუროს 
ზიანი დაზარალებულისთვის. მედიატორის ამოცანაა, დამზა-
რალებელს სრულფასოვანი ინფორმაცია მიაწოდოს მედიაციის 
პროცესზე და ინფორმირებული თანხმობა მოიპოვოს მის ჩატა-
რებაზე.

3. მედიატორი ხვდება დაზარალებულს (შესაძლოა, მის მხარ-
დამ ჭერსაც) – აქ ამოცანაა დაზარალებულის სრულყოფილი 
ინფორმირება და მოტივირება მედიაციის პროცესში მონაწი-
ლეობაზე, ასევე მისი საჭიროებების გამოკვლევა და მისი მო-
საზრებების მოსმენა იმის თაობაზე, თუ რა სახით შეიძლება  
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დამზარალებელმა მას აუნაზღაუროს ზიანი.

4. მედიაციის კონფერენცია – ამ ეტაპის ამოცანაა მხარეების 
მხრიდან ერთმანეთისთვის თავიანთი მოსაზრებების, ემოცი-
ებისა და დამოკიდებულებების გაზიარება, დამზარალებლის 
მხრიდან თავისი ქმედების სრულყოფილად გააზრება, დაზარა-
ლებულის მხრიდან დანაშაულში გარკვევა, მხარეების მიერ სი-
ტუაციიდან საერთო გამოსავალზე შეთანხმება, დამზარალებ-
ლის მიერ პრობლემის მოგვარებაზე პასუხისმგებლობის აღება, 
დაბოლოს – შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმება.

ნაბიჯი მეოთხე: 

თამაშის დასრულების შემდეგ მიმდინარეობს მისი ერთიანი გან-
ხილვა პლენარულ სხდომაზე. მაგრამ, სანამ განხილვაზე გადავიდო-
დეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როლების შემსრულებელი მო-
ნაწილეები გამოვიდნენ იმ როლებიდან, რომლებსაც ასრულებდნენ. 
ამისთვის შესაძლებელია ან რაიმე ფიზიკური ენერგაიზერის გაკეთე-
ბა, ან წრეში დაბრუნებული როლების შემსრულებლებისთვის შემდე-
გი სავარჯიშოს შეთავაზება: წრეში თავისი სახელის ისტორიას გა-
ზიარება – ვის პატივსაცემად დაარქვეს. თუ ჯგუფი მოინდომებს და 
დროც საკმარისია – ამის გაკეთება ყველა მონაწილეს შეუძლია. 

ნაბიჯი მეხუთე: 

პლენარულ სხდომაზე მიდის მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ მუ-
შაობდა მედიატორი (ანუ, მედიატორის როლის შემსრულებლები) 
მხარეებს შორის ინფორმაციის გაცვლაზე კონფერენციამდელ ეტაპ-
ზე, თუ როგორ აბალანსებდა მხარეების მონაწილეობასა და ძალთა 
თანაფარდობას კონფერენციის ეტაპზე, როგორ ახერხებდა „ჩარჩოს 
ცვლილების“ ტექნოლოგიის გამოყენებას „მე-შენ“ დაპირისპირები-
დან „ჩვენ“ ერთობაზე გადასვლის თვალსაზრისით, როგორ ახერხებ-
და მხარეების (და, საერთოდ, დაინტერესებული სუბიექტების) საბა-
ზო მოთხოვნილებების, შიშების, ინტერესების გათვალისწინებას. ამ 
ეტაპზე, განხილვის საგანია „როგორ“ და არა „რატომ“ მედიატორის 
მუშაობისა. განხილვა უნდა მიმდინარეობდეს არაგანსჯით მოდუსში 
ისევე, როგორც თავად მედიაციის პროცესი. 
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თავი VI

აღდგენითი მართლმსაჯულება,  
საზოგადოება და მედია

ივო ერცენი
ჯანა (დარეჯან) ჯავახიშვილი

ძირითადი მიზანია სტუდენტებისთვის და მონაწილეებისთვის ღრმა 
და სისტემური ცოდნის მიღების ხელშეწყობა აღდგენით მართლმ-
საჯულებასა და მედიაციის თაობაზე საზოგადოების სათანადოდ ინ-
ფორმირებულობისა და ჩართულობის მნიშვნელობაზე, მედიის როლ-
სა და საკვანძო სტრატეგიებზე.

მოცემული მასალის გავლის შემდგომ, სტუდენტებს/მონაწილეებს

•	 ეცოდინებათ	საქართველოში	ხალხური	(ადათური,	ჩვეულები-
თი)	სამართლის	ტრადიციული	ფორმები	და	თავისებურებები

•	 გაცნობიერებული	 ექნებათ	 აღდგენით	 მართლმსაჯულებასა	
და	 მედიაციაზე	 საზოგადოების	 სათანადოდ	 ინფორმირებისა	
და	ჩართულობის	მნიშვნელობა	

•	 გაცნობიერებული	ექნებათ	მედიის	როლი	აღდგენით	მართლ-
მსაჯულებაზე	საზოგადოების	ინფორმირებისა	და	მონაწილე-
ობის	უზრუნველყოფის	საქმეში

•	 ეცოდინებათ	აღდგენითი	მართლმსაჯულებისა	და	მედიაციის	
ცხოვრებაში	გატარების	ხელშეწყობისთვის	მედიასთან	თანამ-
შრომლობის	საკვანძო	სტრატეგიები	

სასწავლო აქტივობები და მეთოდოლოგია:

•	 ცოდნის	 კუმულირება	 ინფორმაციის	 გადაცემის,	 შესაბამისი	
რეფლექსიისა	და	ინტერაქტიული	სწავლების	გზით;

•	 ცოდნის	 მიღებისა	 და	 გაღრმავების	 უზრუნველყოფა	 საკით-
ხავი	 მასალის	 (შესაბამისი	ლიტერატურა,	 დოკუმენტაცია	და	
ა.შ.)	ინდივიდუალურად	დამუშავების	გზით;
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•	 კურსის	მსვლელობაში	ათვისებული	კრიტიკული	განწყობები-
სა	და	სოციალური	უნარების	გავარჯიშება	პირადი	რეფლექსი-
ისა	და	ჯგუფური	დისკუსიების	გზით.

დროის ჩარჩო:

4	საკონტაქტო	საათი	(2	ორსაათიანი	სესია)	+	8	საათი	ინდივიდუალუ-
რი	კითხვისა	და	მომზადებისა.

გეგმა:

1. სესია	პირველი:	საზოგადოების	ინფორმირება	და	მონაწილე-
ობა	აღდგენით	მართლმსაჯულებაში	(2	საათი):

1.1. ხალხური	(ტრადიციული)	სამართალი	საქართველოში

1.2. აღდგენითი	მართლმსაჯულება	და	საზოგადოება

2. სესია	მეორე:	მუშაობა	მედიასთან	(2	საათი):

2.1. მედიის	როლი	აღდგენით	მართლმსაჯულებაზე	საზო	გა	დო-
ების	ინფორმირებაში	

2.2. მედიასთან	მუშაობის	საკვანძო	სტრატეგიები

2.3. პრაქტიკული	რეკომენდაციები

1. საზოგადოების ინფორმირებულობა და მონაწილეობა  
აღდგენით მართლმსაჯულებაში

მოცემული ქვეთავის მიზანია საზოგადოების ინფორმირებულობისა 
და მონაწილეობის მნიშვნელობის გაცნობიერება აღდგენითი მართლ-
მსაჯულების ცხოვრებაში გატარების საქმეში. 

შესაბამისი ამოცანებია:

•	 საქართველოში	 სამართლის	ტრადიციულ	 (ხალხურ,	 ჩვეულე-
ბით,	ადათურ)	ფორმებში	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	წა-
ნამძღვრების	გაცნობიერება	

•	 აღდგენით	 მართლმსაჯულებაზე	 საზოგადოების	 სათანადოდ	
ინფორმირებისა	 და	 მონაწილეობის	 მნიშვნელობის	 გაცნობი-
ერება	
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1.1.  საზოგადოება და ტრადიციული (ხალხური) სამართალი 
საქართველოში

საქართველოში	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულებისა	და	 მედიაციის	
გარკვეული	 წანამძღვრები	 ხალხურ,	 ანუ	 ე.წ.	 ჩვეულებით,	 იგივე	 –	
ადათით	განსაზღვრულ	(ადათობრივ)	სამართალში	უნდა	ვეძიოთ.	ეთ-
ნოლოგ	ნათია	ჯალაბაძეს	სპეციალურად	აქვს	ნაკვლევი	ეს	საკითხი	
და	 მოცემულ	თავში	 გადმოცემული	 ინფორმაცია	 მისი	 ნაშრომის	 სა-
ფუძველზეა	შედგენილი	(ჯალაბაძე,	2016, გვ. 431-438).	

ხალხური	 (იგივე	 ჩვეულებითი	 ან	 ადათობრივი)	 სამართალი	 სა-
ქართველოში	 წარმომადგენლობითი	 იყო,	 საზოგადოების	 მონაწი-
ლე	ობით	 ხორციელდებოდა.	 სამართლის	 მთავარ	 ინსტრუმენტებს	 აქ	
წარმოადგენდა,	ერთი	მხრივ,	სხვადასხვა	მასშტაბის	(სოფელი,	თემი,	
ხევი)	სახალხო	კრება	და,	მეორე	მხრივ	–	შუამავლები	(ანუ,	თანამედ-
როვე	ენით	–	მედიატორები).	თუმცა,	შუამავლები	აქ	ერთგვარი	მსა-
ჯულების	როლსაც	ასრულებდნენ,	რის	გამოც	სამართლის	ფორმატი	
თანამედროვე	არბიტრაჟთან	უფრო	ახლოა,	ვიდრე	მედიაციასთან.	

ხალხური	 სამართლის	 პროცესი	 და	 სტრუქტურა	 მეტ-ნაკლებად	
განსხვავდებოდა	 საქართველოს	 სხვადასხვა	 კუთხის	 მიხედვით,	 მაგ-
რამ	ყველასთვის	საერთო	იყო	ის,	რომ	სამართალი	იყო	დაფუძნებული	
მონაწილეობასა	და	თვითმმართველობაზე.	იგი	მიზნად	ისახავდა	თემ-
სა	თუ	 სოფელში	 წესრიგის	 აღდგენას	და	 გულისხმობდა	 სამ	 კომპო-
ნენტს:	დამნაშავის	დასჯას,	დაზარალებულის	მორალურ	და	მატერი-
ალურ	კომპენსაციას,	დაბოლოს	–	იმ	შემთხვევაში,	თუ	დანაშაული	არ	
იყო	იმ	 კატეგორიისა,	რომელიც	ისჯებოდა	 სიკვდილით	ან	თემიდან	
განკვეთით,	ხალხური	სამართალი	მიმართული	იყო	მხარეების	შერი-
გებაზე.

სოფლის	 მასშტაბის	 სახალხო	 კრებისთვის	 (იგივე	 საბჭოსთვის,	
ყრილობისთვის)	 წარმომადგენლებს	 ირჩევდნენ	თითოეული	 კომლი-
დან.	 ეს	 წარმომადგენლობითი	 ორგანო	 ირჩევდა	 სოფლის	 თავკაცს.	
უფრო	 მსხვილი	 (სათემო	თუ	 ხევის	 მასშტაბის)	 კრებისთვის	 წარმო-
მადგენლებს	 ირჩევდნენ	უკვე	 სხვადასხვა	 სოფლიდან.	 სოფლის	 კრე-
ბა	არჩევდა	როგორც	სოფლის	თვითმმართველობის	საკითხებს,	ასე-
ვე	სოფლის,	ხევისა	თუ	სათემო	წესების	დარღვევების	შემთხვევებს.	
უფრო	მსხვილი	მასშტაბის	 კრებები	 არჩევდნენ	 სხვადასხვა	 სოფლის	
წარმომადგენელთა	დავებს	და	ა.შ.	 საერთო	კრების	პარალელურად,	
დავებს	 არჩევდნენ	 შუამავალთა	 მომრიგებელი	 სასამართლოები.	 ამ	
შემთხვევაში,	შუამავლები	მსაჯულების	როლშიც	გამოდიოდნენ	(ე.წ.	
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შუამავალ-მსაჯულები).	 სწორედ	 ამიტომ,	 პროცესი	 უფრო	 ახლოიყო	
თანამედროვე	 არბიტრაჟთან,	 ვიდრე	 მედიაციასთან.	 შუამავალ-მსა-
ჯულები	 სწავლობდნენ	 შემთხვევას,	 ცალ-ცალკე	 მოისმენდნენ	 მომ-
ჩივნისა	და	მოპასუხის	ჩვენებებს	და	ამის	საფუძველზე	გამოჰქონდათ	
განაჩენი,	რომელიც	გულისხმობდა	დასჯას,	მატერიალურ	კომპენსა-
ციას	და,	შეძლებისდაგვარად	–	მხარეების	შერიგებას.

შუამავლობა	 არ	 იყო	 მუდმივი	 როლი/ფუნქცია,	 უფრო	 ხშირად,	
შუამავალ-მსაჯულებს	თავად	დავაში	მონაწილე	მხარეები	ირჩევდნენ,	
ერთმანეთთან	 შეთანხმების	 საფუძველზე.	 თუ	 შუამავალ-მსაჯულთა	
ვინაობაზე	მხარეები	ვერ	თანხმდებოდნენ,	მაშინ	საქმეში	ორივე	მხა-
რისთვის	 ნეიტრალური	 შუამავლები	 შემოდიოდნენ	და	 ისინი	 ირჩევ-
დნენ	 ამ	 კონკრეტული	 საქმის	 შუამავალ-მსაჯულებს.	 შუამავალ-მსა-
ჯულების	რაოდენობა	იწყებოდა	სამი	ადამიანიდან,	დანაშაულის	სიმ-
ძიმის	მიხედვით	იზრდებოდა	და	შესაძლებელი	იყო	ასულიყო	24	 კა-
ცამდეც	კი	(მაგ.,	მკვლელობის	დანაშაულის	განხილვის	შემთხვევაში).	
შუამავალ-მსაჯულები	თავიანთი	 სამსახურის	 საფასურად	 იღებდნენ	
გარკვეულ	 გასამრჯელოს.	 სამართლის	 ქმნის	 პროცესის	 ჩატარების	
ადგილი	განსხვავდებოდა	საქართველოს	კუთხეების	მიხედვით:	ზოგან	
ტარდებოდა	ორივე	 მხარისგან	თანაბრად	დაშორებულ	ნეიტრალურ	
ადგილზე,	ან	დანაშაულის	ჩადენის	ადგილზე,	ზოგან	–	ამ	საქმისთვის	
სპეციალურად	ორგანიზებულ	სივრცეში.

შუამავალ-მსაჯულად	 ირჩევდნენ	 გონიერებითა	 და	 წესიერებით	
ცნობილ	ადამიანს.	შუამავალ-მსაჯულის	როლი	საპატიო	იყო,	ამას	მი-
ანიშნებს	ის	სახელწოდებებიც,	რაც	საქართველოს	სხვადასხვა	კუთ-
ხეში	გამოიყენებოდა	ამ	როლის	ადამიანის	აღსანიშნად:	მცოდნე	კაცი,	
ბჭე,	დარბაზული	კაცი	და	ა.შ.	მესტიის	მუზეუმში	დღესაც	არის	შემო-
ნახული	შუამავლის	ძალიან	შთამბეჭდავი	სავარძელი,	რომლის	პომ-
პეზურობაც	მოწმობს	ამ	როლის	დაფასებას	საზოგადოების	მხრიდან.

მკვლელობის	 შემთხვევაში,	 საქართველოს	 გარკვეულ	 კუთხეებ-
ში,	 განსაკუთრებით	 კი	 –	 მთაში,	 ე.წ.	 სისხლის	 აღების	 წესი	 მოქმე-
დებდა.	 ეს	 გულისხმობდა	 შურისძიებას,	 ანუ	 საპასუხო	 მკვლელობას	
(ე.წ.	სისხლ-მესისხლეობა).	ეს	შესაძლოა	განხორციელებულიყო	ფაქ-
ტობრივად,	 ან	 სიმბოლურად	 (მაგ.,	 რამდენიმე	 წლის	 განმავლობაში	
მკვლელის	 საბძელში	 გამოკეტვით).	 სისხლის	 აღების	 ვალდებულება	
გადადიოდა	თაობიდან	თაობაში.	თუმცა,	ასევე,	ხდებოდა	შერიგებაც,	
რაც	 მატერიალური	და	 მორალური	ზარალის	 კომპენსაციაზე	 მიმარ-
თული	გარკვეული	რიტუალების	თანხლებით	ხორციელდებოდა.	
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სხვადასხვა	დანაშაული,	ხალხური	სამართლის	თანახმად,	გულის-
ხმობდა	მატერიალური	ზარალის	კომპენსაციის	სხვადასხვა	ფორმასა	
და	მასშტაბს.	თემის/საზოგადოების	ღალატი,	როგორც	წესი,	ისჯებო-
და	 სიკვდილით	 (ყველაზე	 ხშირად,	 ჩაქოლვით).	 ქალის	 დაფეხმძიმე-
ბისთვის	(იმ	შემთხვევაში,	თუ	ამას	ქორწინება	არ	მოჰყვებოდა)	კომ-
პენსაცია	 გულისხმობდა	 მკვლელობის	 შემთხვევაში	 არსებული	 კომ-
პენსაციის	 ნახევარს.	 ქურდობის	შემთხვევაში	 ხდებოდა,	 სულ	ცოტა,	
ორმაგი	კომპენსაცია	გაქურდული	ოჯახისთვის;	აქ	ზარალის	კომპენ-
საცია	–	 ანუ,	გარკვეული	საფასურის	გადახდა	ხდებოდა	საზოგადო-
ებისთვისაც.	 მატერიალური	 კომპენსაციის	 ფორმას	 განსაზღვრავდა	
საქართველოს	ამა	თუ	იმ	კუთხეში	გავრცელებული	მეურნეობის	სახე	
(მესაქონლეობა,	 მიწათმოქმედება	 და	 ა.შ.).	 ყველაზე	 მაღალი	 მატე-
რიალური	 კომპენსაცია	 ხდებოდა	 მკვლელობის	 შემთხვევაში.	 მატე-
რიალური	 ზარალის	 ანაზღაურების	 მხრივ	 არსებობდა	 გენდერული	
განსხვავებები:	მაგალითად,	აღმოსავლეთ	საქართველოში	მოკლული	
კაცის	საფასური	60	ძროხა	იყო,	მაშინ	როცა	ქალისა	–	30.	

შერიგების	 პროცესის	 ყველაზე	 გავრცელებული	 ინსტიტუციური	
მექანიზმი	 იყო	 ე.წ.	 მოფიცრობის	 ინსტიტუტი	 –	 ფიცის	 დადება.	 მო-
ფიცრების	როლში	გამოდიოდნენ,	ერთი	მხრივ,	ე.წ.	დაუსახელებელი	
მოფიცრები	 (დანაშაულის	 ჩამდენისა	 და	 დაზარალებულის	 გვარის	
წევრები/ნათესავები/სახლიკაცები)	და	 „დასახელებული	მოფიცრები“	
–	ნეიტრალური	მოწვეული	პირები,	განთქმული	თავიანთი	წესიერე-
ბით.	 ფიცის	 დადება	 იყო	 გამოტანილი	 განჩინების	 შესრულების	 გა-
რანტი.	 ფიცის	დადების	რიტუალები	 განსხვავდებოდა,	 ერთი	 მხრივ,	
საქართველოს	 სხვადასხვა	 კუთხის	 ადათ-წესების	 მიხედვით	და,	 მე-
ორე	 მხრივ,	დანაშაულის	 მიხედვით.	 მაგალითად,	 მკვლელობის	 შემ-
თხვევაში	ფიცის	რიტუალი	ყველაზე	ხშირად,	მოკლულის	საფლავზე	
ხორციელდებოდა.	სხვა	დანაშაულის	შემთხვევაში	–	ეკლესიაში,	სამს-
ხვერპლოსთან,	ხატთან,	ჯვარზე	და	ა.შ.

[დისკუსია	მცირე	ჯგუფებში,	15	წთ:	გთხოვთ,	მოცემული	მასალის	
საფუძველზე,	იმსჯელოთ	იმაზე,	თუ	რა	არის	საერთო	და	რა	არის	გან-
სხვავებული	საქართველოს	ტრადიციული	(ხალხური,	ადათური,	ჩვე-
ულებითი)	სამართლის	ზევით	აღწერილ	პრინციპებსა	და	აღდგენითი	
მართლმსაჯულების	თანამედროვე	მიდგომებს	შორის].

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი

•	 ჯალაბაძე,	ნათია	(2016).	ხალხური	(ჩვეულებითი)	სამართალი.	
წიგნში:	მელიქიშვილი,	ლ.	და	ბერიაშვილი,	ლ.	(რედაქტორები)	
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(2016).	ქართველები.	ყველაფერი	ქართველთა	კულტურისა	და	
ეთნოსის	შესახებ.	გამომცემლობა	პალიტრა	L.,	თბილისი.	გვ.	
431	–	438.

1.2. აღდგენითი მართლმსაჯულება და საზოგადოება

[ამ თემის განხილვას ვიწყებთ ხანმოკლე (15 წთ) ჯგუფური დის-
კუსიით ფილმზე „ორნი ქალაქში“, რომლის ნახვაც სტუდენტებს საში-
ნაო დავალებად აქვთ მიცემული. დისკუსიის ძირითადი ჩარჩო შემ-
დეგია: ფრანგულ ფილმში „ორნი ქალაქში“ კარგად ჩანს, თუ როგორი 
უსამართლობის განცდა შეიძლება გააღვიძოს კონვენციურმა მართ-
ლმსაჯულებამ, თვით მართლმსაჯულების მსახურშიც კი. ეს ფილმი 
რეჟისორმა ჟოზე ჯოვანიმ 1973 წელს გადაიღო. მასში აღწერილია 
ახალგაზრდა მამაკაცის – ჯინო სტრაბლიჯის ისტორია, რომელმაც სი-
ცოცხლე გილიოტინაზე დაამთავრა პოლიციელის მკვლელობის გამო. 
პატიმართა აღმზრდელი („მენტორი“) ჟერმენ კაზანუვე, რომელსაც 
ფილმში ჟან გაბენი ასახიერებს, ცდილობს მის დახსნას – სასამართ-
ლოზე ცდილობს, პროკურორს, მოსამართლეს, ნაფიც მსაჯულებსა და 
იქ შეკრებილ საზოგადოებას აუხსნას, რომ სტრაბლიჯი არ არის საზო-
გადოებისთვის საშიში ბოროტმოქმედი, რომ მან დანაშაული აფექტის 
მდგომარეობაში ჩაიდინა, რომ მას განსაკუთრებული საჭიროებები 
აქვს, რომ მას არ მისცეს ციხიდან გასვლის შემდეგ საზოგადოებაში 
ინტეგრირების საშუალება, რომ დანაშაული, რაც მან ჩაიდინა, არ 
არის მხოლოდ მისი მიზეზით, რომ ამაში თავისი წილი პასუხისმგებ-
ლობა საზოგადოებასაც და მართლმსაჯულების არსებულ სისტემასაც 
ეკისრება, და რომ ეს საკმარისი არგუმენტია მისი სასჯელის შესამ-
სუბუქებლად. მაგრამ სისტემა და, სისტემის სახით, საზოგადოება, აღ-
მზრდელს ყურს არ უგდებს და სტრაბლიჯის გილიოტინაზე უშვებს. 
და აქ ისმის უნიკალური მონოლოგი – აღმზრდელის ხმამაღლა გახმო-
ვანებული ფიქრები, რაც, ფაქტობრივად, ფილმის კულმინაციაა (თუმ-
ცა ამას ალენ დელონის ხიბლით მონუსხული მაყურებელი შესაძლოა 
ვერც მიხვდეს): ჟან გაბენის გმირი უჩივის მართლმსაჯულების სის-
ტემის უსამართლობას... ფილმმა წვლილი შეიტანა საფრანგეთის რეს-
პუბლიკაში გილიოტინის, როგორც სასჯელის უმაღლესი ზომის, გაუქ-
მებაში (უკანასკნელი სიკვდილით დასჯა საფრანგეთში მოხდა 1977 
წელს, კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებები შევიდა 1981-ში). 
მაგრამ გაბენის მონოლოგი კიდევ უფრო ღრმა შინაარსსაც მოიცავდა, 
გარდა სიკვდილით დასჯის გაუქმებისა. თითქოს რა უნდა ყოფილიყო 
ამაზე მეტი, მაგრამ მაინც – მან კონვენციური მართლმსაჯულების სა-
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მართლიანობა და, შესაბამისად, საზოგადოების კეთილდღეობის საქ-
მეში მისი ეფექტიანობა დააყენა კითხვის ქვეშ.]

განვლილი	მასალიდან	უკვე	ვიცით,	რომ	თუ	კონვენციური	მართ-
ლმსაჯულებისთვის	მთავარი	ფასეულობა	კანონია,	ანუ	–	კანონი	თა-
ვისთავადი	ფასეულობაა,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 საკვანძო	
ფასეულობებია	სამართლიანობა,	სიმართლე,	ადამიანის	ღირსება	და	
სოლიდარობა	 (Chapman & Törzs, 2018).	 რიგ	 შემთხვევებში,	 კანონი,	
სოციალური	თუ	ეკონომიკური	მოწყობა	არ	არის	შესაბამისობაში	ამ	
ფასეულობებთან.	სწორედ	ამიტომ,	იმ	ქვეყნებში,	სადაც	აღდგენითი	
მართლმსაჯულება	საზოგადოებაში	ე.წ.	სტრუქტურული	ძალადობის	
(Galtung, 1969)	აღმოსაფხვრელად	და	სამართლიანობის	აღდგენის	ინ-
სტრუმენტად	იქნა	გამოყენებული,	 ამას	შესაბამისი	საკანონმდებლო	
და	სხვა	სისტემური	ცვლილებებიც	მოჰყვა.	მაგალითად,	სამხრეთ	აფ-
რიკაში,	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	მიდგომის	წყალობით,	სხვა	
აღდგენით	 ღონისძიებებთან	 ერთად,	 სახელმწიფო	 დონეზე	 ისეთი	
ცვლილებები	განხორციელდა,	რამაც	შემდგომში	რასობრივი	ნიშნით	
ადამიანის	 დისკრიმინაციის	 ალბათობა	 შეამცირა	 და	 ხელი	 შეუწყო	
მონაწილეობითი	დემოკრატიის	განვითარებას (Batley, 2005).	

ამგვარი	 სისტემური	ცვლილებების	 განხორციელება	 აღდგენითი	
მართლმსაჯულების	პროცესში	შესაძლებელია	იმიტომ,	რომ	ეს	მიდ-
გომა	დანაშაულს	უყურებს	არა	როგორც	ცალკეული	ადამიანებისა	თუ	
ადამიანთა	ჯგუფ(ებ)ის	პრობლემას,	არამედ	საზოგადოების,	როგორც	
სისტემის	დისფუნქციას.	

ქვემოთ	მოყვანილი	სქემა	ეკუთვნის	ინგლისელ	მეცნიერს,	ანთრო-
პოლოგს,	სოციოლოგს,	ლინგვისტს,	კიბერნეტიკოსს,	გრეგორი	ბეიტ-
სონს,	 სისტემების	თეორიის	 ავტორს	და,	 მის	 მიმდევარს	 –	 რობერტ	
დილტსს.	 სქემა	 გვაჩვენებს	 ადამიანს,	 როგორც	 სისტემას,	 რომელიც	
მოიცავს	ლოგიკურ	დონეებს	(მე/იდენტობა,	ფასეულობები,	რწმენები,	
უნარ-ჩვევები,	ქცევა)	და	რომელიც	ჩართულია	უფრო	მსხვილ	სისტე-
მებში	(ფიზიკური	გარემო,	ოჯახი,	სკოლა,	საზოგადოება,	სახელმწი-
ფო).	 სქემა	 მოქნილია	და	 იგი	 შეგვიძლია	 შევავსოთ	 სხვა	 მცირე	თუ	
ფართო	 მასშტაბის	 დონეებით	 (მაგ.,	 მართლმსაჯულების	 სისტემა,	
მსოფლიო,	სამყარო	და	ა.შ.).
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დიაგრამა	6.1.	სისტემა	ადამიანი-გარემოს	ლოგიკური	დონეები	(Dilts,	1999).

ბეიტსონ-დილტსის	 სქემისა	 და,	 შესაბამისად,	 სისტემების	 თე-
ორიის	 თანახმად,	 ყველა	 დონე	 ურთიერთდაკავშირებულია.	 საქმის	
ესა	თუ	ის	ვითარება	ამ	თუ	იმ	დონეზე,	სისტემის,	როგორც	მთლიანის	
ფუნქციაა	და	მის	სპეციფიკას	ასახავს.	შესაბამისად,	ცვლილება	სისტე-
მის	ერთ	გარკვეულ	წერტილში	იწვევს	ცვლილებათა	ჯაჭვურ	(და	არა	
წრფივ)	რეაქციას,	ვრცელდება	და,	შესაბამისად,	ცვლის	მთელ	სისტე-
მას.	ერთ	რომელიმე	პრობლემურ	წერტილში	ცვლილების	მისაღწევად	
სისტემა	უნდა	განვიხილოთ,	როგორც	მთლიანი	და	მის	ტრანსფორმა-
ციაზე	ვიმუშაოთ.

აღდგენითი	მართლმსაჯულება	სწორედ	რომ	ტრანსფორმაციული	
მიდგომაა:	იგი	გულისხმობს	საზოგადოების	ამა	თუ	იმ	დისფუნქციის	
მოგვარებაზე	 მუშაობას.	 იგი	 სამართალდამრღვევს	 (შემდგომში	 –	
დამზარალებელს)	და	დაზარალებულს	 განიხილავს,	 როგორც	 ერთი-
ანი	 სისტემის	 სუბიექტებს.	 მაგრამ	 ამ	 სისტემის	 არანაკლებ	 მნიშვნე-
ლოვანი	კიდევ	ერთი	სუბიექტი	თვით	საზოგადოებაა,	როგორც	უფრო	
ვრცელი	 (ფართო	 მასშტაბის)	 სისტემა.	 იგი	 მოიცავს	როგორც	დაზა-
რალებულს,	ასევე	დამზარალებელს,	და	ასევე,	სხვა	ადამიანებსა	და	
მათ	ერთობას.	ამიტომ,	სამართალდარღვევის	საპასუხოდ,	აღდგენით	
მართლმსაჯულებას	სამი	ძირითადი	ფოკუსი	აქვს:	

1)	 დაზარალებული.	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	 ცდილობს	
გაარკვიოს,	 თუ	 ვინ	 არის	 დაზარალებული	 და	 რა	 ესაჭიროება	 მას,	
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რათა	 რეაბილიტირებულ	 იქნას,	 ანუ	 –	 აღდგეს	 (მისი	 ღირსება,	 ფი-
ზიკური	 თუ	 მატერიალური	 კეთილდღეობა	 და	 ა.შ.);	 ქონებრივ	 და-
ნაკლისზე	 საპასუხოდ	 მნიშვნელოვანია	 რესტიტუციური	 მიდგომა,	
ფსიქოლოგიურ/მორალურ	ზიანზე	საპასუხოდ	–	ფსიქოლოგიური/მო-
რალური	 კომპენსაცია.	 და	 ყოველივე	 ეს	 უნდა	 მოხდეს	 გამართული,	
სამართლიანი,	 ინკლუზიური,	 ღირსების	 გაფრთხილებაზე,	 ნდობასა	
და	ზრუნვაზე	დაფუძნებული	 პროცესის	ფარგლებში.	 ამიტომ,	დაზა-
რალებულის	რეაბილიტაციის	შემთხვევაში	საუბარია	სამი	სახის	დაკ-
მაყოფილებაზე	–	 ე.წ.	დაკმაყოფილების	 სამკუთხედზე	 (Moore, 2014):	
მატერიალურზე,	 ფსიქოლოგიურ/მორალურსა	 და	 პროცედურულზე.	
(იხ.	დიაგრამა	№ 6.2).

ფსიქოლოგიური/მორალური
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დიაგრამა	6.2:	„დაკმაყოფილების	სამკუთხედი“	(Moore, 2014,	გვ.	128)

2)	 დამზარალებელი.	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	 ცდილობს	
გაარკვიოს,	 თუ	 ვინ	 არის	 დამზარალებელი	 და	 ხელი	 შეუწყოს	 მას,	
აიღოს	თავის	თავზე	პასუხისმგებლობა	საკუთარი	საქციელის	გამო.	აქ	
დგება	საკითხი	იმის	თაობაზე,	თუ	როგორ	უნდა	დაისაჯოს	იგი	(პრო-
პორციულად	თავისი	დანაშაულისა),	რა	ვალდებულება	უნდა	აიღოს	
იმისთვის,	რომ	დაზარალებულს	აღდგენაში	(რეაბილიტაციაში)	დაეხ-
მაროს.	 ასევე,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	 ცდილობს	დაეხმაროს	
დამზარალებელს,	 გაისიგრძეგანოს	 თავისი	 საქციელის	 ზიანის	 მომ-
ტანი	 შედეგები:	 გააგებინოს	და	 აგრძნობინოს	 მას	დაზარალებულის	
გულისტკივილი,	დაეხმაროს	მისი	მდგომარეობის/წუხილის	გაზიარე-
ბაში.	გარდა	ამისა,	აღდგენითი	მართლმსაჯულება	ცდილობს	გაარკ-
ვიოს,	თუ	რა	 საჭიროებები	 აქვს	დამზარალებელს	და	როგორ	უნდა	
დაკმაყოფილდეს	ეს	საჭიროებები,	რათა	იგი,	სასჯელის	მოხდის	შემ-
დგომ	თუ	დაზარალებულის	მიმართ	ვალდებულების	მოხდის	პარალე-
ლურად,	არ	გაირიყოს	საზოგადოებიდან,	იცხოვროს	სრულფასოვანი	
საზოგადოებრივი	 ცხოვრებით.	 ამიტომ,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯუ-
ლების	 მიდგომის	 თანახმად,	 დანაშაულის	 ჩამდენი	 პირი	 უნდა	 იყოს	
უზრუნველყოფილი	 ფსიქოსოციალური	 დახმარებით,	 რომელიც	 მას	
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თავისი	 სამართლებრივი,	 სოციალური,	 ფსიქოლოგიური	 პრობლემე-
ბის	მოგვარებაში	შეუწყობს	ხელს	–	არა	აქვს	მნიშვნელობა,	იქნება	ის	
პრობაციონერის,	 განრიდებულისა	თუ	პატიმრის	 სტატუსში.	თუ	იგი	
სასჯელაღსრულების	 დაწესებულებაში	 მოხვდა,	 უკვე	 პატიმრობის	
პერიოდშივე	უნდა	იყოს	უზრუნველყოფილი	ფსიქოსოციალური	დახ-
მარებით	–	იმის	მიხედვით,	თუ	რა	ესაჭიროება	მას	–	ფიზიკური	თუ	
ფსიქიკური	ჯანმრთელობის	პრობლემების	მართვა,	განათლება,	ფსი-
ქოსოციალური	 რეაბილიტაცია	 და	 ა.შ.	 ეს	 პატიმრობაში	 მყოფ	 პირს	
მოამზადებს	სასჯელის	მოხდის	შემდგომ	საზოგადოებაში	დაბრუნება-
ინტეგრაციისთვის,	რაც	რეციდივიზმის	პრევენციას	შეუწყობს	ხელს.

3)	 საზოგადოება.	 დაზარალებულისა	 და	 დამზარალებლის	 საჭი-
როებების	 დაკმაყოფილებაზე	 მუშაობითა	 და	 მათი	 აღდგენა-რეაბი-
ლიტაციით	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	მიდგომა	რეციდივიზმის	
პრევენციას	 ახდენს,	რაც	 საზოგადოებას	უფრო	უსაფრთხოს	და	და-
ცულს	 ხდის,	 ზრდის	 საზოგადოებრივი	 კეთილდღეობის	დონეს.	 გარ-
და	 ამისა,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	ცდილობს	 გაარკვიოს,	თუ	
როგორ	მოხდა	დანაშაული,	აქვს	თუ	არა	მას	რაიმე	ინსტიტუციური	
მიზეზი	 (მაგ.,	 სტრუქტურული	 ძალადობა),	 და	 თუ	 აქვს	 –	 იმუშაოს	
ცვლილებაზე.	

უაღრესად	 მნიშვნელოვანია	 აღდგენით	 მართლმსაჯულებასა	და	
მის	ფორმატებზე	საზოგადოების	სათანადო	ინფორმირება	და	საზოგა-
დოებრივი	მონაწილეობის	ხელშეწყობა.	ეს	დაზარალებულისა	და	დამ-
ზარალებლის	ინფორმირებულობასა	და	აღდგენითი	მართლმსაჯულე-
ბის	პროცესში	სრულფასოვან	ჩართვას	უზრუნველყოფს.	გარდა	ამისა,	
მტკიცებულების	თანახმად,	საზოგადოების	თანდასწრებით	დამზარა-
ლებელს	ეზრდება	ჩადენილი	ქმედების	გამო	პასუხისმგებლობის	აღე-
ბის	მოტივაცია;	მაღლდება	საზოგადოების	ცნობიერება		დანაშაულსა	
და	სამართლის	პროცესზე,	რაც	საზოგადოებას	უფრო	მგრძნობიარეს	
ხდის	დაზარალებულისა	და	დამზარალებლის	საჭიროებების	მიმართ;	
თავის	მხრივ,	ეს	ქმნის	უკეთეს	გარემოს	დაზარალებულის	მხარდაჭე-
რისა	და	დამზარალებლის	რეინტეგრაციისთვის	(Zehr, 2015).	

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი 

•	 Zehr, Howard (2015). Changing Lenses – Restorative Justice for Our 
Times/Fifty-Fifth Anniversary Edition/Herald Press, harrisonburg, 
Virginia, Kitchener, Ontario.
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•	 Batley, Mike (2005). Restorative justice in the South African context. In 
Traggy Maepa, ed., Beyond Retribution: Prospects for Restorative 
Justice in South Africa. Monograph no. 111, February. Pretoria, South 
Africa: Institute for Security Studies, with the Restorative Justice 
Centre. Pp. 21-32. 

•	 https://oldsite.issafrica.org/uploads/111CHAP2.PDF

•	 ფილმის	„ორნი	ქალაქში“	ნახვა

2. მედიის როლი აღდგენით მართლმსაჯულებაზე 
საზოგადოების ინფორმირებაში

მოცემული ქვეთავის მიზანია აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და მე-
დიის თანამშრომლობის მნიშვნელობის, ფორმატების, მოდელებისა და 
სტრატეგიების გაცნობა. 

შესაბამისი ამოცანებია:

•	 მედიის	როლის	გაცნობიერება	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულე-
ბის	მიდგომის	ცხოვრებაში	გატარების	საქმეში

•	 აღდგენითი	მართლმსაჯულების	ორგანიზაციებისა	და	მედიის	
თანამშრომლობის	საკვანძო	სტრატეგიების	გაცნობა

•	 საქართველოში,	აღდგენით	მართლმსაჯულებაზე	საზოგადო-
ების	 ცნობიერების	 ამაღლების	 მიზნით,	 მედიასთან	 თანამ-
შრომლობის	პრაქტიკული	რეკომენდაციების	მოწოდება

2.1. მედია და აღდგენითი მართლმსაჯულება

როგორც	სოციალური,	ისე	კლასიკური	მედია	გვთავაზობს	მნიშ-
ვნელოვან	ინსტრუმენტებსა	და		სტრატეგიებს	აღდგენითი	მართლმ-
საჯულების	მიმართ	საზოგადოებრივი	მხარდაჭერის	მოსაპოვებლად	
და	განსამტკიცებლად.	მედიის	როლი	უნდა	გავიგოთ,	როგორც	სო-
ციალური	რეალობისა	და	საზოგადოების	მიმდინარე	განვითარების	
თანაავტორი.	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	 იწყება	 პირადი	 გა-
მოცდილებით	 და	 დანაშაულის	 გააზრებით	 ადამიანების	 „ცოცხალი	
სამყაროს”	კონტექსტში,	რაც	მაქსიმალურად	უწყობს	ხელს	საზოგა-
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დოებაში	არსებული	პრობლემების	გადაწყვეტის	შესაძლებლობების	
გაზრდას.		ამიტომაც,	აღდგენითი	მართლმსაჯულება	უნდა	დავინა-
ხოთ	არა	მხოლოდ	როგორც	სისხლის	სამართლის	განუყოფელი	ნა-
წილი,	არამედ	როგორც	საზოგადოებრივ	კეთილდღეობაზე	ზრუნვის	
ერთერთი	მნიშვნელოვანი	გზა.	სწორედ	ამიტომ,	მას	უნდა	ჰქონდეს	
მყარი	საფუძველი	და	მხარდაჭერა	საზოგადოების	მხრიდან.	საზოგა-
დოებრივ	მხარდაჭერას	შეიძლება	ჰქონდეს	„პასიური”	ხასიათი,	რო-
დესაც	ადამიანებმა	იციან	და	მიესალმებიან	მედიაციის	და	ზოგადად	
აღდგენითი	მართლმსაჯულების	იდეას.	თუ	საზოგადოება	საკმარი-
სად	 ინფორმირებულია	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 შესახებ,	
მართლმსაჯულების	სისტემის	ყველა	მოთამაშე	–	სამართალდამცავი	
სუბიექტები,	დაზარალებულები,	დამზარალებლები	უფრო	მოტივი-
რებულნი	 იქნებიან	 მონაწილეობა	 მიიღონ	 ამ	 მიდგომის	 განხორცი-
ელებაში.	 საზოგადოებრივი	 მხარდაჭერა	 მიიღებს	 „აქტიურ”	 სახეს	
მაშინ,	როდესაც	ადამიანები	თავად	მიიღებენ	მონაწილეობას	აღდ-
გენით	მართლმსაჯულებაში.	

აღდგენითი	მართლმსაჯულების	განხორციელებაში	სამოქალაქო	
საზოგადოების	როლი	მნიშვნელოვანია.	„სამოქალაქო	საზოგადოება”	
შეგვიძლია	განვსაზღვროთ,	როგორც	„ნებაყოფლობით	და	კოლექტი-
ურად	მოქმედი	საზოგადოება,	რომელიც	საერთო	ინტერესების,	მიზ-
ნებისა	და	ღირებულებების	 ირგვლივ	 არის	 გაერთიანებული.”	 სოცი-
ალური	 კაპიტალის	 ცნება	 კი	 ასახავს	 	 საზოგადოებაში	 რესურსების	
მობილიზების	 პოტენციალს.	 სამოქალაქო	 საზოგადოება	 ასევე	 ზოგ-
ჯერ	განმარტებულია,	როგორც	„მესამე	სექტორი”	ან	„შუამავალი	ინს-
ტიტუტები”,	რომლებიც	განსხვავდება	სახელმწიფო	(სამთავრობო)		და	
საბაზრო	(ბიზნეს)	ორგანიზაციებისაგან.	სამოქალაქო	საზოგადოების	
პროცესში	ჩართვის	მნიშვნელოვან	სტრატეგიას	წარმოადგენს	სამო-
ქალაქო	ორგანიზაციებთან	კოორდინაციის	განვითარება.	ეს	ორგანი-
ზაციები	შეიძლება	იყოს	არასამთავრობო	ორგანიზაციები,	სასწავლო	
ინსტიტუტები,	კულტურული	ორგანიზაციები,	რელიგიური	ჯგუფები,	
რეგისტრირებული	 საქველმოქმედო	 ორგანიზაციები,	 სამოქალაქო	
ადვოკატირების	ორგანიზაციები,	გარემოს	დამცველი	ჯგუფები,	ქალ-
თა	ორგანიზაციები,	თვითდახმარების	ჯგუფები	და	ა.შ.	რომ	დავაჯა-
მოთ,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულებისადმი	 საზოგადოებრივი	 მხარ-
დაჭერის	 გაძლიერება	 შესაძლებელია	 სამოქალაქო	 საზოგადოების	
ორგანიზაციებთან	 თანამშრომლობითა	 და	 მოქალაქეთა	 პირდაპირი	
ჩართულობით,	და	 აქ	განსაკუთრებით	მნიშვნელოვანია	 მედიის	რო-
ლის	გათვალისწინება.
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სახელმძღვანელოს	ამ	და	მომდევნო	ნაწილში	ყურადღებას	გავა-
მახვილებთ	მედიის	როლზე:	როგორ	უნდა	ვითანაშრომლოთ	მედიას-
თან	აღდგენით	მართლმსაჯულებაზე	საზოგადოების	ინფორმირების,	
განათლების	და	მეტი	ჩართულობის	უზრუნველსაყოფად?	სანამ	პრაქ-
ტიკული	ინსტრუმენტებისა	და	სტრატეგიების	აღწერაზე	გადავიდო-
დეთ,	 ვცადოთ	იმის	 გაგება,	თუ	როგორ	ფუნქციონირებს	 მედია	ზო-
გადად,	და	როგორ	როლს	თამაშობს	ის	სოციალური	რეალობის	კონს-
ტრუირებაში.	ხშირად	აღინიშნება,	რომ	დღესდღეობით	მედია	ქმნის	
დანაშაულისა	 და	 საზოგადოებაში	 მისი	 ევოლუციის	 შერჩევით	 და	
მიკერძოებულ	სურათს,	რაც	აძლიერებს	სტიგმატიზაციასა	და	პოლა-
რიზაციას.	თუ	გვსურს	საზოგადოების	ინფორმირება,	რათა	აღდგენი-
თი	მართლმსაჯულება	უფრო	მისაღები	და		გავრცელებული	გახდეს,	
უნდა	გვქონდეს	ნათელი	ხედვა,	თუ	რისი	მიღწევა	შეიძლება	მედიის	
საშუალებით	და	როგორ	უნდა	 გავაკეთოთ	 ეს.	Pali და	Pelikan (2010: 
6)	გამოარჩევენ	საზოგადოებრივ	განწყობებში	არსებულ	პრობლემებს	
სხვადასხვა	დონეზე:	„პირველი	–	კოგნიტურ	დონეზე	(ინფორმირებუ-
ლობის	დონე	და	ხარისხი),	მეორე	–	ემოციურ	დონეზე	(როდესაც	საქ-
მე	 გვაქვს	 შიშთან,	 იმედგაცრუებასთან,	 გაურკვევევლობის	 მდგომა-
რეობასთან).”	ისინი	ამატებენ	მესამე	–	პოლიტიკურ	დონეს,	რომელიც	
ეხება	„დამოკიდებულებების	გამძაფრებას	პოლიტიკური	დისკურსისა	
და	პოლიტიკის	საშუალებით	და	გავრცელებული	შიშების	გაღვივებას	
მედიას	მიერ.”

როგორ	უნდა	ვიმოქმედოთ,	რომ	საზოგადოება	ჯეროვნად	იყოს	
ინფორმირებული	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 თაობაზე?	 კვლე-
ვების	თანახმად,	საზოგადოება	არასაკმარისად	არის	ინფორმირებუ-
ლი	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	თაობაზე	და	ეს	ერთ-ერთი	ყვე-
ლაზე	დიდი	დაბრკოლებაა	 ამ	 მიდგომის	დანერგვის	 გზაზე (Lhuillier, 
2007). აღდგენითი	მართლმსაჯულების	ევროპული	ფორუმის	წარმო-
მადგენლები,	 პუბლიკაციაში	 „მედიის	 სამუშაო	 იარაღების	 ნაკრები	
აღდგენითი	მართლმსაჯულებისთვის“,	საქმის	ამგვარი	ვითარების	ორ	
ძირითად	მიზეზს	ასახელებენ	(Pali, 2009).	ერთი	გულისხმობს	აღდგენი-
თი	მართლმსაჯულების	ორგანიზაციების	მხრიდან	ერთგვარ	უნდობ-
ლობას	მედიის	მიმართ	–	დაშვებას,	რომ	მედია	არასწორად	გააშუქებს	
დანაშაულს,	 არასწორად	წარმოაჩენს	დაზარალებულს,	დამზარალე-
ბელს,	სამართალის	იდეასა	და	პრაქტიკას.	მეორე	მიზეზი,	ავტორთა	
აზრით,	არის	ის,	რომ	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	ორგანიზაცი-
ები	არ	ესაუბრებიან	მედიას	ისეთ	ენაზე,	რაც	ამ	საკითხების	მიმართ	
მის	ინტერესს	გააღვივებდა.	ამ	ბარიერების	გადალახვის	გზად	ავტო-
რებს	მედიასთან	მჭიდრო	თანამშრომლობა,	თანამშრომლობის	სხვა-
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დასხვა	ფორმატის	ამოქმედება	და	შესაბამისი	ეთიკური	პრინციპების	
შემუშავება	 და	 ცხოვრებაში	 გატარება	 მიაჩნიათ.	 	 ამისთვის,	 ისინი	
კონკრეტული	რეკომენდაციების	ნაკრებსაც	გვთავაზობენ.	

ისეთ	 ქვეყნებში,	 სადაც	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	 ამჟამად	
იკიდებს	 ფეხს	 –	 მათ	 შორის,	 საქართველოში,	 საზოგადოება	 არათუ	
არასაკმარისად,	საერთოდ	არ	არის		მის	თაობაზე	ინფორმირებული.	
ამიტომ,	მედიასთან	თანამშრომლობას	აქ	განსაკუთრებული	მნიშვნე-
ლობა	ენიჭება.

[ჯგუფური	დისკუსია,	15	წუთს	+	15	წუთი:	

•	 რა	ბარიერებია	საქართველოში	აღდგენითი	მართლმსაჯულე-
ბის	ადეკვატური	გაშუქების	თვალსაზრისით	(15	წუთი);	

•	 როგორ	 გადავლახოთ	 ეს	 ბარიერები,	 როგორ	 ვითანამშრომ-
ლოთ	მედიასთან	აღდგენით	მართლმსაჯულებაზე	საზოგადო-
ების	ცნობიერების	ასამაღლებლად	(შემდგომი	15	წუთი)].

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი

•	 Pali, B. (2009). Media Toolkit for Restorative Justice. Leuven: European 
Forum for Restorative Justice.

2.1. მედიასთან თანამშრომლობის საკვანძო სტრატეგიები

მედიასთან	 მუშაობის	 პრაქტიკული	 სტრატეგიები	 შეიძლება	
დაეფუძნოს	 თეორიულ	 ცოდნას	 მედიის	 ფუნქციონირების	 შესახებ	
დანაშაულის,	 მართლმსაჯულებისა	 და	 ალტერნატიული	 მიდგომე-
ბის	 გაშუქებისას.	 პალი	 და	 პელიკანი	 (Pali & Pelikan, 2010: 80-101)	
აყალიბებენ	 ორ	თეორიულ	 ჩარჩოს:	 „კრიმინოლოგიის	 ახალი	 ამბე-
ბის“,	 როგორც	 დისკურსის	 ცვლილების	 ხელშემწყობი	 და	 „გართო-
ბა-განათლების	 სტრატეგია“,	 როგორც	 სოციალური	 ცვლილების	
ხელშემწყობი.	 პირველი	 –	 კრიმინოლოგიის	 ახალი	 ამბები	 –	 ეხება,	
ძირითადად,	 კოგნიტურ	 და	 პოლიტიკურ	 დონეებს	 და	 აანალიზებს	
კრიმინოლოგიის	 სფეროში	 მომუშავე	 პროფესიონალების	 როლს	
ახალი	ამბების	თუ	ვითარების	ინტერპრეტაციაში.	აქ	მედიის	საშუ-
ალებით	დანაშაულსა	და	სასჯელთან	დაკავშირებული	გზავნილები,	
მიდგომები	დეკონსტრუირდება	და	ახალი	ყალიბდება.	შესაბამისად,	
შესაძლებელია	 დომინანტური	 დისკურსების	 (სამაგიეროს	 მიზღვის	
დისკურსი)	ჩანაცვლება	ალტერნატიული,	მაგალითად,	მშვიდობისა	
და	მიტევების	დისკურსით.	მეორე	თეორიული	პერსპექტივა	–	გარ-
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თობა-განათლების	 სტრატეგია	 მოიცავს,	 ძირითადად,	 კოგნიტურ	
და	 ემოციურ	დონეს.	 იგი	 გულისხმობს	 საგანმანათლებლო	მასალის	
გასართობი	გზავნილებით	გადმოცემას	(მაგალითად,	სატელევიზიო	
სერიალი),	 რათა	 საკითხის	 მიმართ	 ჩამოყალიბდეს	 კეთილგანწყო-
ბა,	 შეიცვალოს	დამოკიდებულება	და	 ქცევა.	 სტრატეგია	 ეფუძნება	
რწმენას,	 რომ	 ამ	 გზავნილით	 გამოწვეულმა	 ემოციურმა	 ცვლილე-
ბებმა	 შეიძლება	 მიგვიყვანოს	დამოკიდებულების	 შეცვლამდე,	 გან-
საკუთრებით,	თუ	 ადამიანებს	 არ	 აქვთ	 მოტივაცია	 იფიქრონ	 კონკ-
რეტულ	გზავნილზე	 (Idem: 111). ეს	არის	მიდგომის	–	 „კომუნიკაცია	
საზოგადოებრივი	ცვლილებისათვის“	–	 ნაწილი.	 კონკრეტულ	ფორ-
მატში	გზავნილის	გაჟღერებას	შეიძლება	სხვადასხვა	სახე,	 ინფორ-
მაციული	ღირებულება	და	ეფექტიანობა	ჰქონდეს.	ის,	თუ	რამდენად	
ღიად	იქნება	სათქმელი	გამოთქმული,	შეიძლება	განსხვავდებოდეს	
იმის	 მიხედვით,	თუ	რამდენად	 აღიქვამენ	 ადამიანები	 კონკრეტულ	
პროგრამას,	როგორც	საგანმანათლებლო	თუ	საინფორმაციო	საშუ-
ალებას.	საინფორმაციო	ღირებულება	დამოკიდებულია	კონკრეტულ	
ფორმატში	გადმოცემული	ინფორმაციის	მოცულობაზე.	ეფექტიანო-
ბა	განისაზღვრება	 იმით,	თუ	რამდენად	მიიღწევა	 მედიაფორმატის	
ამოცანები	სამიზნე	აუდიტორიის	ცოდნის	გაზრდის	თუ	დამოკიდებუ-
ლების	შეცვლის	მიმართულებით.	კვლევა	უჩვენებს,	რომ	რაც	უფრო	
ღიად	 არის	 გზავნილი	 გადმოცემული,	 მით	 უფრო	 ნაკლებეფექტი-
ანია.	 ადამიანები	გაზეთის	 კითხვისას	 ან	ტელევიზორის	 ყურებისას	
გასართობი	 კომპონენტისაგან	 არ	 მიჯნავენ	 საგანმანათლებლო	თუ	
ინფორმაციულ	 კომპონენტს:	 ინფორმაცია	 და	 გართობა	 უფრო	 გა-
დაჯაჭვულია,	 ვიდრე	 ეს	 აქამდე	 იყო	 მიჩნეული.	 ამიტომაც,	 ზემოხ-
სენებული	მიდგომა	ეფუძნება	დაშვებას,	რომ	ინდივიდმა	შეიძლება	
ეფექტიანად	ისწავლოს	სხვათა	ქცევის	დაკვირვებით	და	ამ	ქცევის	
იმიტირებით,	როგორც	რეალურ	ცხოვრებაში,	ასევე	ტელევიზიის	სა-
შუალებით.

აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სერვისები	ხშირად	იყენებს	მკა-
ფიო	და	 ინფორმაციულ	ფორმატებს	 საკუთარი	 სამიზნე	 აუდიტორი-
ისათვის.	 ზემოთ	 მოყვანილი	 თეორიული	 თეზისების	 საფუძველზე,	
მათ	უნდა	ასევე	(თითქმის,	უპირატესად)	გამოიყენონ	კომუნიკაციის	
ალტერნატიული	 მიდგომები.	 ამიტომაც,	 უნდა	 განავითარონ	 მედიის	
წარმომადგენლებთან	 თანამშრომლობის	 ახალი	 ფორმატები	 და	 შე-
იმუშაონ	კომუნიკაციის	ახალი	სტრატეგიები.	ძლიერი	პერსონალური	
და	ემოციური	დატვირთულობის	გამო,	„აღდგენით	მართლმსაჯულე-
ბას	აქვს	დიდი	კომუნიკაციური	პოტენციალი,	თუმცა	ჯერ	არ	აქვს	კო-
მუნიკაციის	ძალა“	(Pali & Pelikan, 2010: 101).
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ზემოხსენებული	მსჯელობა	ნათელს	ხდის,	თუ	რატომ	უნდა	მივიჩ-
ნიოთ	 მედია	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 მეგობრად	 (Pali,	 2009:	
16).	მედია	მართლაც	ძალიან	სასარგებლო	შეიძლება	გამოიყენებოდეს	
აღდგენითი	მართლმსაჯულების	მხარდასაჭერად.	გარდა	ამისა,	მისი	
საშუალებით	 შეგვიძლია	 ინფორმაციის	 მიტანა	 პოლიტიკოსებამდე.	
რამდენადაც	 მედიას	 ძალიან	 აინტერესებს	 დანაშაულით,	 აღდგენი-
თი	 მართლმსაჯულების	 პრაქტიკოსებმა	 უნდა	 იფიქრონ	 იმაზე,	 თუ	
როგორ	დაუკმაყოფილონ	ეს	ინტერესი	ისე,	რომ	საქმეს	წაადგეს.	ეს	
შესაძლებელია	 იყოს	 ადამიანური	 ისტორიების	 გაზიარება,	 და	 ადა-
მიანების	 ამგვარად	 ინფორმირება,	რათა	 ისინი	უფრო	 მგრძნობიარე	
გახდნენ	ამ	ალტერნატიული	მიდგომის	მიმართ.	„მედიაინსტრუმენტე-
ბი	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	ორგანიზაციებისთვის“	წარმოად-
გენს	ევროპული	ქვეყნების	საუკეთესო	პრაქტიკის	საფუძველზე	ჩამო-
ყალიბებულ	ათ	ინსტრუმენტს.	მოკლედ	წარმოგიდგენთ	ათივეს	(მეტი	
ინფორმაცია	შეგიძლიათ	იხილოთ	მედიაინსტრუმენტების	სახელმძღ-
ვანელოში).

1) სტრატეგიული	კომუნიკაციის	დაგეგმვა

ორგანიზაციისათვის	ბევრ	აქტივობას	აქვს	კომუნიკაციური	საზ-
რისი,	ამიტომაც	კომუნიკაციის	გეგმის	შემუშავება	გულისხმობს	ფარ-
თო,	 ინტეგრირებულ	 მიდგომას,	 რომელიც	 რამდენიმე	 ნაბიჯისაგან	
შედგება.	 პირველი	 ნაბიჯია	 კომუნიკაციის	 ინფრასტრუქტურის	 გან-
საზღვრა:	რა	დრო	გვჭირდება,	რა	ფინანსური	და	ადამიანური	რესურ-
სებია	 საჭირო	 ეფექტიანი	 კომუნიკაციისათვის;	 რა	 არის	 ორგანიზა-
ციის	ძლიერი	მხარე	და	გრაფიკული	დიზაინის	პოტენციალი;	როგორ	
დავაკომპლექტოთ	 კომუნიკაციის	 გუნდი	 (კოორდინატორი,	 სპიკერი	
და	მწერალი)?	მეორე	ნაბიჯია	კომუნიკაციის	გეგმის	ამოცანების	გან-
საზღვრა:	რა	მიღწევებსა	და	შედეგებს	ველით?	მესამე	ნაბიჯია	აუდი-
ტორიის	განსაზღვრა:	ზოგადად,	საზოგადოება	ან/და	რომელიმე	კონკ-
რეტული	(პროფესიული)	ჯგუფი?	მეოთხე	ნაბიჯი	შედგება	საკითხის	
ჩამოყალიბებისაგან:	 როგორ	 უნდა	 ჩამოყალიბდეს	 საკითხი,	 რათა	
შესაბამისობაში	იყოს	სამიზნე	ჯგუფის	ღირებულებებსა	და	საჭირო-
ებებთან?	მეხუთე	ნაბიჯი	ემსახურება	გზავნილების	ჩამოყალიბებას,	
და	ბოლო	ნაბიჯია	კომუნიკაციის	არხების	შერჩევა	(არხები	მოიცავს:	
ადამიანებს,	ტელევიზიებს,	რადიოს,	გაზეთებს,	ვებგვერდებს,	ელექტ-
რონულ	ფოსტას,	ბიბლიოთეკებს,	კულტურულ	და	რეკრეაციულ	ცენ-
ტრებს,	სუპერმარკეტებს	და	ა.შ.).
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2) მედიის	გაგება

მედია	 არ	 არის	 ერთგვაროვანი,	 იგი	 სხვადასხვა	 სახეობასა	 და	
ფორმატს	მოიცავს:	არსებობს	ბეჭდური	(გაზეთები,	სპეციალიზებული	
გამოცემები),	 ელექტრონული	და	 ახალი	 სოციალური	 მედია,	და	 ა.შ.	
ამიტომ,	 მნიშვნელოვანია	 იმის	 გაგება,	თუ	როგორ	ფუნქციონირებს	
მედია.	კლასიკურ	მედიას	აქვს	თავისი	შეზღუდვები.	ის	ხშირად,	მაგ-
რამ	არა	ყოველთვის	ფუნქციონირებს	ყოველდღიურად	განსაზღვრულ	
ვადებში.	მნიშვნელოვანია	იმის	გათვალისწინება,	თუ	რა	არის	ჟურნა-
ლისტებისათვის	 მნიშვნელოვანი	და	 საინტერესო.	 ისინი,	 მეტწილად,	
კონფლიქტის	 შემცველი	 ისტორიებით	 ინტერესდებიან	 და	 ცნობილი	
ადამიანებით.	ზოგადად,	ცნობილი	ადამიანები	მნიშვნელოვან	გავლე-
ნას	 ახდენენ	საზოგადოებაზე.	 ისტორია	უნდა	შეიცავდეს	უნიკალურ	
ან	უჩვეულო	ელემენტებს	და	უნდა	იყოს	ზუსტი	და	სანდო.

3) მედიაურთიერთობების	ჩამოყალიბება

მედიაკონტაქტები	და	პირადი	ურთიერთობები	ძალიან	მნიშვნე-
ლოვანია.	ეს	შეიძლება	დაეფუძნოს	ადგილობრივი	თემის	წყაროების	
გამოყენებას,	 ჟურნალისტთა	 პროფესიული	 ორგანიზაციების	 აღმო-
ჩენას,	 მედიისადმი	 ინტერესის	 გამოხატვას	 (პოტენციურად	 დაინტე-
რესებული	ჟურნალისტების	გამოსავლენად),	აღდგენითი	მართლმსა-
ჯულების	სერვისებში	ჩართულ	ჟურნალისტებთან	თანამშრომლობას,	
ჟურნალისტებთან	 არაფორმალური	 შეხვედრების	ორგანიზებას,	 აღ-
დგენითი	მართლმსაჯულების	შესახებ	ინფორმაციის	მიწოდებისთვის	
ზარების	განხორციელებას	და	ზოგად	ხელმისაწვდომობას	ჟურნალის-
ტებისთვის.	 პრესის	 ელექტრონული	 ფოსტის	 მისამართების	 სიების	
მუდმივი	განახლება	ასევე	მნიშვნელოვანია,	რამდენადაც	ჟურნალის-
ტები	ხშირად	იცვლიან	სამუშაო	ადგილს.	

4) ეთიკის	გზამკვლევი	მითითებების	ჩამოყალიბება

მედიის	 მიზნები	 და	 მოქმედების	 არსი	 ხშირად	 ეწინააღმდეგება	
მონაცემთა	 დაცულობას	 და	 ადამიანთა	 პირადი	 ცხოვრების	 დაცვის	
ინტერესებს.	 სასურველია	იმ	დაზარალებულთა	და	დამზარალებელ-
თა	მონაცემთა	ბაზის	წარმოება,	რომლებიც	მზად	არიან	ესაუბრონ	მე-
დიას.	დაზარალებულები	და	დამზარალებლები	ინფორმირებული	და	
მომზადებული	უნდა	იყვნენ	მედიასთან	კომუნიკაციისათვის	და	უნდა	
მიეცეთ	 შესაძლებლობა,	 რომ	 გადაამოწმონ	 საბოლოო	 პროდუქტი.	
სრული	ინფორმირებული	თანხმობის	მნიშვნელობას	ასევე	უნდა	მიექ-
ცეს	ყურადღება	დაზარალებულთა	და	დამზარალებელთა	მოწყვლად	
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ჯგუფებთან	თანამშრომლობისას.	მედიის	ინსტრუმენტების	სახელმძ-
ღვანელო	ნაბიჯ-ნაბიჯ	წარმოადგენს	მაგალითს,	თუ	როგორ	შეიძლე-
ბა	ორგანიზაციამ	ითანამშრომლოს	მედიასთან.

5) პრესრელიზი	და	მედიაღონისძიებები	

პრესრელიზი	უნდა	ეფექტურად	ავრცელებდეს	იმ	გზავნილისა	და	
ინფორმაციას,	რომლის	გავრცელებას	ისახავს	ის	მიზნად.	კარგი	პრეს-
რელიზი	 ეფუძნება	 ფაქტებს,	 სტატისტიკას	 და	 ციტირებებს,	 ამბის	
ობიექტურად	 გადმოსაცემად.	 პრესრელიზის	ფორმა	 შეიძლება	 განს-
ხვავდებოდეს,	თუმცა	არსებობს	გარკვეული	ელემენტები,	რომელიც	
ყველასთვის	 საერთოა.	 პრესრელიზის	 სათაური	 უნდა	 იყოს	 მოკლე,	
ყურადღების	მიმპყრობი	და	ინფორმაციული.	აღდგენითი	მართლმსა-
ჯულების	საჯარო	ღონისძიებებს,	რომლებიც	უნდა	გაშუქდეს	მედიის	
მიერ,	შეგვიძლია	ვუწოდოთ	მედიაღონისძიებები.	უნდა	გავითვალის-
წინოთ,	თუ	რამ	შეიძლება	გაზარდოს	ამგვარი	ღონისძიებით	მედიის	
დაინტერესება.	ეს	შესაძლოა	იყოს,	მაგალითად,	ე.წ.	 „მაგნიტი-პირე-
ბის“	 ჩართულობა	 („ცნობადი	 სახეები“	 რომლებიც	 იზიდავენ	 მედიის	
ყურადღებას).	 პრესკონფერენციები	 უნდა	 მოეწყოს	 მხოლოდ	 კომპ-
ლექსური	გზავნილების	გასავრცელებლად,	რაც	მოითხოვს	დიალოგს	
და	სხვა	საშუალებებით	საკმარისი	კომუნიკაცია	შეუძლებელია.	

6) ინტერვიუების	მიცემა

ინტერვიუს	მიცემისას	მნიშვნელოვანი	პირობაა,	რომ	რესპონდენ-
ტი	ინარჩუნებდეს	სიტუაციაზე	კონტროლს	და	კარგად	იყოს	მომზადე-
ბული.	მას	უნდა	ჰქონდეს	ინფორმაცია	ინტერვიუს	მიზანზე,	სამიზნე	
აუდიტორიაზე	და	ინტერვიუსა	თუ	გადაცემის	ფორმატზე.	ინტერვიუ	
უნდა	შემოიფარგლოს	რამდენიმე	საკითხით	და	მნიშვნელოვანია	ასა-
ხოს	ის	მოსაზრება,	რომლის	გადმოცემაც	რესპონდენტს	სურს.	ყოვე-
ლი	მედიუმი	უნდა	აკმაყოფილებდეს	შესაბამის	მოთხოვნებს,	იქნება	
ეს	სატელეფონო,	რადიო	–	თუ	სატელევიზიო	ინტერვიუ.	მეტი	დეტა-
ლებისთვის	იხილეთ	მედიაინსტრუმენტების	გზამკვლევი.

7) საჯარო	მედიაკამპანიები

მედიაკამპანიისას,	ორგანიზაციამ	უნდა	განსაზღვრის,	რა	საკით-
ხებზე	 იქნება	 ფოკუსირებული.	 კამპანიის	 ყურადღებით	 დაგეგმვა	
უმნიშვნელოვანესია.	 პირველ	რიგში,	 უნდა	 განისაზღვროს	 მიზნები,	
რომელსაც	კამპანია	ემსახურება.	მიზნები	შეიძლება	იყოს	მრავალფე-
როვანი:	 საზოგადოების	 განათლება,	 ცნობიერების	 ამაღლება,	 აღდ-
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გენითი	მართლმსაჯულების	პოლიტიკურ	დღის	წესრიგში	მოხვედრის	
ადვოკატირება	 ან	 პოლიტიკური	 ქმედების	 კამპანია.	 გარდა	 ამისა,	
უნდა	 განისაზღვროს	 კამპანიის	 ფორმატი	 –	 რეგიონული	 გაზეთები,	
რადიო,	ტელევიზია,	ბილბორდები	თუ	მათი	კომბინაცია.	აუდიტორია	
უნდა	განისაზღვროს	იმის	მიხედვით,	თუ	რა	გზავნილის	გავრცელებას	
ისახავს	კამპანია	მიზნად.	კამპანიამ	ასევე	შეიძლება	აიყვანოს	ექსპერ-
ტი	(აკადემიური	ან	პოლიტიკური	ფიგურა),	ცნობილი	ადამიანი	(მუსი-
კოსი,	 მწერალი,	 მსახიობი)	 ან	რიგითი	 მოქალაქე	 (დაზარალებული),	
რათა	მან	კამპანიის	სპიკერის	როლი	შეასრულოს.	

8) ახალი	მედიის	გამოყენება

ახალი	 ტექნოლოგიების	 განვითარება,	 როგორიცაა	 ინტერნეტი,	
ფილმების	მომზადება	და	სხვა,	იძლევა	ახალ	შესაძლებლობებს	მედი-
ააქტივიზმისთვის.	სოციალური	ქსელები,	როგორიც	არის	ფეისბუკი,	
ტვიტერი	და	LinkedIn-ი,	გვთავაზობს	ახალი	ტიპის	საზოგადოებრივი	
ჯგუფების	შექმნის	შესაძლებლობას,	რათა	ორგანიზაციებმა	შეძლონ	
ამ	წრეებში	ინფორმაციის	გავრცელება,	საკუთარი	საქმიანობის	გაც-
ნობა	და	ახალი	წევრების	მოზიდვა.	შესაძლებელია	ვიდეორგოლების	
ატვირთვა	YouTube, VIMEO და	სხვა	არხების	საშუალებით,	რომლებიც	
მიეძღვნება	კონკრეტულ	ამბებსა	თუ	კომპლექსური	საკითხების	ახს-
ნას.	 ბლოგები	 წარმოადგენს	 კომუნიკაციის	დამატებით	 საშუალებას	
და	 მოსაზრებებისა	 და	 გამოცდილებების	 გაცვლის	 შესაძლებლობას	
იძლევა.	ვებგვერდებისა	და	მობილური	აპლიკაციების	საშუალებით,	
ასევე	 ინსტაგრამით	 –	 შესაძლებელია	 ფოტომასალის	 გავრცელება.	
კიდევ	ერთი	ინსტრუმენტია	–	ონლაინ	ვიდეოთამაშები,	მათი	გამოყე-
ნება	ასევე	შესაძლებელია	სოციალური	ან	საგანმანათლებლო	დანიშ-
ნულებით	(მაგალითად, www.gamesforchange.org).

9) კომუნიკაცია	სოციალური	ცვლილებისათვის

როგორც	ზემოთ	ავხსენით,	კომუნიკაცია	სოციალური	ცვლილების-
თვის	შეიძლება	განვმარტოთ,	როგორც	კომუნიკაციის	სხვადასხვა	მე-
დიუმის	საშუალებით	კონკრეტული	გზავნილების	გავრცელება	სამიზნე	
აუდიტორიის	ქცევის,	ცოდნისა	თუ	დამოკიდებულების	შესაცვლელად.	
ამგვარია	 ზევით	 აღწერილი	 გართობა-განათლების	 მიდგომა,	 როდე-
საც,	მაგალითად,	რადიო	–	თუ	სატელევიზიო	სერიალებში	ჩაქსოვილია	
კონკრეტული	 სოციალური	 გზავნილები.	 კიდევ	 ერთი	 ინსტრუმენტია	
–	ვიდეოწერილები:	ისინი	იძლევა	კომუნიკაციის	საშუალებას	ისეთ	პი-
რობებში,	სადაც	ეს	სხვაგვარად	შეუძლებელი	იქნებოდა,	მაგალითად,	
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ომის	შემდგომ	გარემოში.	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	ორგანიზა-
ციებს	შეუძლიათ	თეატრის	გამოყენება,	სადაც	დაზარალებულები,	დამ-
ზარალებლები	და	დაზარალებული	საზოგადოების	წარმომადგენლები	
მიიღებენ	 მონაწილეობას,	 როგორც	 მსახიობები	 და	 ხელს	 შეუწყობენ	
საზოგადოების	ინფორმირებას	ამ	საკითხებზე.	ხელოვნების	სხვადასხ-
ვა	 ფორმა	 შეიძლება	 გამოვიყენოთ	 საზოგადოების	 მგრძნობელობის	
ასამაღლებლად,	როდესაც	ეს	შეუძლებელია	წერილობითი	თუ	ზეპირი	
გზავნილების	 მეშვეობით.	 ერთ-ერთ	 ამგვარ	 მაგალითს	 წარმოადგენს	
კედელზე	ხატვის	პროექტები,	რომლებიც	ასახავს	საერთო	წუხილს	და	
კეთდება	ადგილობრივ	თემთან	შეთანხმებით.

10) დიზაინის	შესაძლებლობების	გამოყენება

დაბოლოს,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 ორგანიზაციას	 აქვს	
შესაძლებლობა,	 რომ	 შეიმუშაოს	 და	 გამოიყენოს	 საკუთარი	 მედია.	
ერთ-ერთი	ინსტრუმენტია	 პოსტერების	დამზადება;	 კარგი	დიზაინი-
სა	და	ვიზუალური	მასალის	გამოყენების	შემთხვევაში,	მათ	შეიძლე-
ბა	 გადმოსცენ	 მკაფიო	 ინფორმაცია	 და	 მძლავრი	 გზავნილი.	 ბევრი	
(ეროვნული)	ორგანიზაცია	გამოსცემს	საკუთარ	ბროშურას,	რომელ-
თა	 დამზადება	 შესაძლებელია	 სტანდარტული	 პროგრამების	 საშუ-
ალებით.	 ვებგვერდების	 დამზადებაც	 ხშირად	 შიდა	 რესურსებითაა	
შესაძლებელი.			

საშინაო დავალება: პრაქტიკული სავარჯიშო

თითოეულმა	სტუდენტმა	უნდა	შეასრულოს	შემდეგი	დავალება:

•	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 ორგანიზაციისათვის	 სტრა-
ტეგიული	კომუნიკაციის	გეგმის	შემუშავება,	სურვილის	შემ-
თხვევაში	ამ	ორგანიზაციის	წარმომადგენელთან	თანამშრომ-
ლობით.	

•	 ინტერვიუ	 ჟურნალისტთან	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	
ადგილობრივი	სერვისისათვის	მედიასთან	მუშაობის	შესახებ	
რეკომენდაციების	შემუშავების	მიზნით.

•	 აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროგრამის	პოსტერის	შექმ-
ნა.
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2.3. პრაქტიკული რეკომენდაციები

ყოველივე	 ზემოაღწერილის	 საფუძველზე,	 მოცემულ	 ქვეთავში	
გთავაზობთ	 რეკომენდაციებს,	 მიმართულს	 აღდგენითი	 მართლმსა-
ჯულების	თაობაზე	ქართული	საზოგადოების	ცნობიერების	ამაღლე-
ბაზე,	და	ამ	საქმეში	მედიასთან	თანამშრომლობაზე:	

სტრატეგიული	 საკომუნიკაციო	 გეგმის	 შემუშავების	 მონაწილე-
ობითი	პროცესის	უზრუნველყოფ	

სტრატეგიული	საკომუნიკაციო	გეგმის	შემუშავების	პირველი	ნა-
ბიჯი,	სასურველია,	იყოს	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	საკომუნი-
კაციო	სტრატეგიული	გეგმის	თაობაზე	დაინტერესებულ	სუბიექტთა	
(stakeholders)	ვორქშოფის	ან	საერთაშორისო	კონფერენციის	მოწვევა.	
შესაძლებელია,	დაინტერესებულ	სუბიექტთა	ვორქშოფი	საერთაშო-
რისო	კონფერენციის	ნაწილი	იყოს.	საერთაშორისო	კონფერენციაზე	
მნიშვნელოვანია	მოვიწვიოთ	სხვადასხვა	ქვეყნის	წარმომადგენლები,	
რომლებიც	 საზოგადოების	 ინფორმირების	 და	 მედიასთან	 მუშაობის	
საუკეთესო	 პრაქტიკებსა	და	 ამ	თვალსაზრისით	 არსებულ	გამოწვე-
ვებთან	 გამკლავების	 გამოცდილებას	 გაგვიზიარებენ.	 დაინტერესე-
ბული	 სუბიექტების	 ვორქშოფზე	 მნიშვნელოვანია	 განხილული	 იყოს	
სტრატეგიული	გეგმის	შემუშავების	თითოეული	ნაბიჯი,	კერძოდ:	

1)	 წარმომადგენლობითი/მონაწილეობითი	 საკომუნიკაციო	 გუნ-
დის	შემადგენლობაზე	მსჯელობა	და	იმ	რესურსებზე,	რაც	ამ	გუნდის	
წევრებს	თავიანთი	ორგანიზაციებიდან	შეუძლიათ	ჩადონ	ეფექტიანი	
მრავალმხრივი	საკომუნიკაციო	სტრატეგიის	დაგეგმვისა	და	განხორ-
ციელების	საქმეში;	

2)	 დაინტერესებულმა	 სუბიექტებმა	 ერთობლივად	 უნდა	 იმსჯე-
ლონ	და	მიაღწიონ	კონსენსუსს	საკომუნიკაციო	სტრატეგიის	მიზნებსა	
და	 მოსალოდნელ	შედეგებზე.	 სასურველია	დაისახოს	როგორც	 მოკ-
ლევადიანი,	ასევე	გრძელვადიანი	მიზნები,	ამოცანები	და	მოსალოდ-
ნელი	შედეგები.	ეს	ყველაფერი	უნდა	იყოს	მიმართული	ცნობიერების	
ამაღლებაზე	 ისეთ	 საკითხებზე,	 როგორიცაა	 დანაშაულის	 მიზეზები	
და	გავლენა	ინდივიდის,	ოჯახისა	და	საზოგადოების	დონეზე;	დანაშა-
ულის	გარშემო	არსებული	მასტიგმატიზებელი	მითები	და	მათი	გადა-
ლახვის	გზები;	აღდგენითი	მართლმსაჯულება,	როგორც	დანაშაულის	
დამაზიანებელი	გავლენის	შემცირებაზე	და	დანაშაულის	პრევენციაზე	
ორიენტირებული	 მიდგომა.	 მოსალოდნელი	 შედეგები	 სასურველია	
მიმართული	იყოს	საზოგადოების	ყველა	ფენის	გათვიცნობიერებაზე	
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ამ	კუთხით	და	საზოგადოებაში	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	ფა-
სეულობებისა	და,	ამდენად,	აღდგენითი	კულტურის	გავრცელებაზე;

3)	 მნიშვნელოვანია,	 რომ	 დაინტერესებული	 სუბიექტების	 ვორ-
ქშოფზე	 მოხდეს	 მსჯელობა	 იმაზე,	თუ	ვინ	უნდა	 იყვნენ	 ის	 კონკრე-
ტული	სამიზნე	ჯგუფები,	რომლებზეც	იქნება	 მიმართული	კამპანია.	
რასაკვირველია,	 კამპანიის	 გრძელვადიანი	 მიზანი	 უნივერსალური	
მოცვა	და	საზოგადოების	ყველა	ფენის	ინფორმირებაა,	მაგრამ	სტრა-
ტეგიაში	 უნდა	 იყოს	 გათვალისწინებული	 ე.წ.	 გავლენის	 ჯგუფები,	
რომელთა	ინფორმირება	სასურველია	სტრატეგიის	განხორციელების	
საწყის	 ეტაპზე	 (მაგ.,	 ჟურნალისტები,	 იურისტები,	 განმანათლებლე-
ბი	და	 ა.შ.).	 გავლენის	ჯგუფების	 ინფორმირებულობა	 მდგრად	ფუნ-
დამენტს	ჩაუყრის	სწორი	გზავნილების	გავრცელებას	და	სტრატეგიის	
შემდგომი	ეტაპების	განხორციელებას;

4)	 მნიშვნელოვანია,	დაინტერესებულმა	სუბიექტებმა	იმსჯელონ	
იმაზე,	 თუ	 ქართული	 საზოგადოების	 რა	 ფასეულობები	 უნდა	 იყოს	
გათვალისწინებული	 კომუნიკაციის	 პროცესში,	 რომ	 საზოგადოების	
ან	ამა	თუ	იმ	ჯგუფის	მხრიდან	აღდგენით	მართლმსაჯულებაზე	კომუ-
ნიკაციამ	არ	გამოიწვიოს	წინააღმდეგობა,	უნდობლობა,	სკეპტიკური	
დამოკიდებულება;

5)	 მნიშვნელოვანია,	 ზედა	 პუნქტში	 აღნიშნული	 მსჯელობის	 სა-
ფუძველზე,	 დაინტერესებულმა	 სუბიექტებმა	 გამოკვეთონ	 პრიორი-
ტეტული	გზავნილები	როგორც	მოკლევადიანი,	ასევე	გრძელვადიანი	
საინფორმაციო	მუშაობისთვის;

6)	 მნიშვნელოვანია,	დაინტერესებულმა	სუბიექტებმა	იმსჯელონ	
კომუნიკაციის	არხებსა	და	ფორმატებზე.		გამომდინარე	საკომუნიკა-
ციო	სტრატეგიის	მიზნიდან	–	იყოს	მაქსიმალურად	მრავლისმომცვე-
ლი,	სასურველია	ორიენტაციის	აღება	არხებისა	და	ფორმატების	დი-
ვერსიფიცირებაზე.	ამავე	დროს,	რამდენადაც	რესურსები	შეზღუდუ-
ლია,	აუცილებელია	არხებისა	და	ფორმატების	რელევანტურობისა	და	
პრიორიტეტულობის	განსაზღვრა.	მაგალითად,	თუ	ფორმატად	მედია	
კამპანიას	ვირჩევთ,	მისი	სამიზნე	ახალგაზრდობაა	და	კვლევებით	კი	
ცნობილია,	 რომ	 ახალგაზრდობა	 ნაკლებად	 უყურებს	 ტელევიზორს	
და	მეტ	დროს	ატარებს	სოციალურ	მედიაში	–	მაშინ	სოციალური	მე-
დია	უნდა	ავირჩიოთ,	როგორც	კომუნიკაციის	წამყვანი	არხი.	ან,	თუ	
კვლევა	ავლენს,	რომ	ესა	თუ	ის	ქართული	ტელესერიალი,	რომელიც	
სოციალური	 ხასიათისაა	 და	 სოციალური	 კლიმატის	 გაჯანსაღება-
ში	წვლილი	შეაქვს,	 პოპულარულია	მოსახლეობაში,	 შესაძლებელია,	
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მის	 ავტორებს	 შევუთანხმდეთ,	 რომ	 სცენარში	 ჩააქსოვონ	 აღდგენი-
თი	მართლმსაჯულების	 საუკეთესო	პრაქტიკის	 ერთ-ერთი	შემთხვე-
ვა	(შეცვლილი	სახით,	რათა	ცნობადი	არ	იყოს).	ამგვარი	სტრატეგია	
სასურველი	მიმართულებით	სოციალური	ცვლილების	(ცოდნის,	გან-
წყობების,	ქცევის	ცვლილების)	ძლიერი	ინსტრუმენტია.

საერთაშორისო	კონფერენციისა	და	დაინტერესებულ	სუბიექტთა	
ვორქშოფის	ჩატარების	შემდეგ,	უნდა	შედგეს	შედარებით	მცირე	მუშა	
ჯგუფი	(3-6	ადამიანი),	სადაც,	მაგალითად,	შევლენ:	მედიაექსპერტი,	
საზოგადოებრივი	ურთიერთობების	ექსპერტი,	სტრატეგიული	კვლე-
ვებისა	და	სტრატეგიის	შემუშავების	გამოცდილების	მქონე	ექსპერტი,	
აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 ექსპერტი,	 მედიაციის	 შედეგიანი/
წარმატებული	პროცესის	მოსარგებლე,	საზოგადოების	წარმომადგე-
ნელი	და	ერთობლივად,	უკვე	წერილობითი	სახით,	ჩამოაყალიბონ	სა-
კომუნიკაციო	სტრატეგია.	

სტრატეგიის	 შემუშავების	 ეტაპზე	 განსაკუთრებით	 მნიშვნელო-
ვანია	 არსებული	 რელევანტური	 კვლევების	 (მოსახლეობის	 განწყო-
ბებისა	და	ფასეულობების,	 მედიის	 მოხმარების	და	 ა.შ.)	დეტალური	
გაცნობა	და	გათვალისწინება.	ამ	ეტაპზე,	ასევე,	კრიტიკულად	მნიშვ-
ნელოვანია	სტრატეგიის	განხორციელების	მონიტორინგისა	და	შეფა-
სების	მექანიზმის	განსაზღვრა,	წარმატების	ძალიან	მკაფიო,	გაზომვა-
დი	ინდიკატორებით.

მედიასთან გრძელვადიან თანამშრომლობაზე ორიენტაცია 

მედიასთან	 გრძელვადიანი	 თანამშრომლობის	 აშენებისათვის,	
საწყის	 ბიძგად	 შესაძლებელია	 გამოდგეს	 ზევით	 აღწერილი	 კონფე-
რენცია	 (და	 მასში	 ინტეგრირებული	დაინტერესებული	 სუბიექტების	
ვორქშოფი).	არანაკლებ	შედეგიანი	იქნება	ბიძგისმიმცემი	ვორქშოფის	
ჩატარება	 ცალკე	 მედიაპროფესიონალებისთვის,	 სხვადასხვა	 –	 ბეჭ-
დური,	ელექტრონული,	სოციალური	(მაგ.,	ბლოგერები)	მედიის	წარ-
მომადგენლებისთვის.	ამ	ვორქშოფზე	უნდა	მოხდეს,	ერთი	მხრივ,	აღ-
დგენითი	მართლმსაჯულების	მიდგომის	გაცნობა,	და,	მეორე	მხრივ,	
იმის	გარკვევა,	თუ	რა	კუთხით	შესაძლოა	იყოს	საინტერესო	ამა	თუ	
იმ	მედიისთვის	აღდგენითი	მართლმსაჯულება.	ამგვარი	ვორქშოფის	
შემდგომ,	ასევე,	შეიძლება	გამოცხადდეს	კონკურსი	აღდგენითი	მარ-
თლმსაჯულების	საუკეთესო	(საინტერესო,	დაბალანსებულ,	ფაქტებზე	
დაფუძნებულ,	ეთიკურ)	გაშუქებაზე.	ყველა	ეს	სტანდარტი	უნდა	იყოს	
განხილული	ვორქშოფის	დროს.	აღდგენითი	მართლმსაჯულებისა	და	
მედიაციის	სპეციალისტები	მზად	უნდა	იყვნენ	ჟურნალისტებთან	თა-



165

ნამშრომლობისთვის	თემის	გაშუქების	 საქმეში.	 მათ	უნდა	დაუთმონ	
დრო	ინტერვიუებს,	მიიღონ	მონაწილეობა	ტელე	–	და	რადიოგადაცე-
მებში,	პოდკასტებში	და	ა.შ.	

მნიშვნელოვანია,	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სპეციალისტე-
ბი	და	მედიის	წარმომადგენლები	შეთანხმდნენ	სხვადასხვა	ფორმატში	
თანამშრომლობის	 წესებზე:	 მაგალითად,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯუ-
ლების	 სისტემაში	 სიახლეების	 დანერგვის	 შემთხვევაში	 –	 ღონისძი-
ებებზე	მედიას	მოწვევასა	და	კვალიფიციური	პრესრელიზით	ჟურნა-
ლისტების	უზრუნველყოფაზე;	ინტერვიუების	აღებისას	–	ჟურნალის-
ტის	მხრიდან	ინტერვიუს	მიზანსა	და	აუდიტორიაზე	ინფორმირებაზე,	
რესპონდენტის	 (აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სპეციალისტის)	
მზადყოფნასა	და	მომზადებულობაზე	და	ა.შ.	ხშირად,	მედიას	აინტე-
რესებს	იმ	ადამიანების	ისტორიები,	ვინც	თავად	არის	ამა	თუ	იმ	პროგ-
რამის	 მოსარგებლე.	 ამგვარ	 რესპონდენტებთან	 მუშაობის	 ეთიკური	
პრინციპები	დეტალურად	უნდა	იქნეს	გავლილი	და	შეთანხმებული.

კრიტიკულად	 მნიშვნელოვანია,	 ვორქშოფზე	 გაჟღერდეს	 და	
განხილულ	 იქნას	 ის	 რისკები,	 რაც	 შესაძლოა	 მოჰყვეს	 აღდგენითი	
მართლმსაჯულების	 საკითხების	 არასწორ	 გაშუქებას	 (მაგალითად,	
კონფიდენციალობის	დარღვევას,	მასტიგმატიზებელ	გაშუქებას,	რეს-
პონდენტის	არაინფორმირებულობას	გაშუქების	შედეგებზე	და	ა.შ.).	
აქ	 აუცილებელია,	 დრო	 დაეთმოს	 ეთიკურ	 საკითხებზე	 მსჯელობას.	
ჟურნალისტებმა	და	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სპეციალისტებ-
მა	ერთად	უნდა	იფიქრონ	ამგვარი	რისკებისგან	დაზღვევის	გზებზე.	
საჭიროა,	 ჟურნალისტთა	 პროფესიული	 ეთიკის	 პრინციპებისა	 და	
სტანდარტების	პარალელურად,	მოხდეს	შეთანხმება	აღდგენითი	მარ-
თლმსაჯულების	 საკითხების	 გაშუქების	 სპეციფიკაზე	და	 იმაზე,	თუ	
როგორ	არ	დაირღვეს	უპირველესი	ეთიკური	პრინციპი	–	„არ	ავნო“.

ზემოთ	გადმოცემული	რეკომენდაციების	შესრულებაში	ბარიერი	
შესაძლოა	 აღმოჩნდეს	 ის	 ნეგატიური	 სტერეოტიპები	 და,	 შესაბამი-
სად	 –	 უნდობლობა,	 რაც	 საქართველოში	 	 მედიის	 წარმომადგენლე-
ბის	 მიმართ	 არსებობს.	 ჩვენ	 არ	 ვართ	 ერთადერთი	 ქვეყანა,	 სადაც	
ამგვარმა	სტერეოტიპებმა	მოიკიდა	ფეხი	და	მნიშვნელოვანწილად	შე-
უშალა	ხელი	საზოგადოების	ადეკვატურ	ინფორმირებას.	აღდგენითი	
მართლმსაჯულების	 ევროპული	ფორუმის	 ერთ-ერთ	 პუბლიკაციაში,	
რომელიც	მედიასთან	წარმატებული	მუშაობის	გამოცდილებას	ეძღვ-
ნება,	ავტორებს	მოჰყავთ	შემთხვევა,	სადაც	წლების	წინ	ნორვეგიელ-
მა	ჟურნალისტმა	გრუ	იორგენსენმა,	წარმატებული	ჟურნალისტური	
კარიერის	გარკვეულ	ეტაპზე,	აღდგენით	მართლმსაჯულებაში	გადა-



166

ინაცვლა	და	არანაკლებ	წარმატებული	მედიატორი	გახდა.	ქალბატო-
ნი	იორგენსენის	მედიაციაში	გადანაცვლებამ	გარღვევა	მოახდინა	აღ-
დგენითი	მართლმსაჯულების	თაობაზე	ნორვეგიული	საზოგადოების	
ინფორმირებაში,	რასაც	ავტორები	იმით	ხსნიან,	რომ	„იგი	მედიას	გა-
ნიხილავდა,	 როგორც	 მეგობრებს	და	 არა	 –	როგორც	 მტრებს“	 (Pali,	
2009:	16).	მედიასთან	ურთიერთობის	გასაღებიც	სწორედ	შემდეგშია:	
თანამშრომლობა	თავდაცვითი	აგრესიისა	თუ	იზოლაციის	ნაცვლად.	

საშინაო დავალება: პრაქტიკული სავარჯიშო

სტუდენტებმა	და	მონაწილეებმა	ეს	სავარჯიშო	ჯგუფურად	უნდა	
შეასრულონ	(4-5	სტუდენტი	ჯგუფში):

•	 სტუდენტების	და	მონაწილეების	თითოეულმა	ჯგუფმა	უნდა	
გააანალიზოს	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 დაინტერესე-
ბული	სუბიექტები,	ანუ	შეადგინონ	ცხრილი,	რომლის	

1. მარცხენა	სვეტში	შეიტანენ	დაინტერესებული	სუბიექტების	ჩა-
მონათვალს,	

2. შემდეგ	სვეტში,	თითოეული	სუბიექტის	გასწვრივ	–	მათ	ინტე-
რესებს	 (აღდგენით	 მართლმსაჯულებაზე	 საზოგადოების	 ინ-
ფორმირების	თვალსაზრისით),	

3. ბოლო	სვეტში	–	თითოეული	სუბიექტის	მიერ	აღქმულ	საფრთ-
ხეებს	 (ასევე,	 აღდგენით	 მართლმსაჯულებაზე	 საზოგადოების	
ინფორმირების	თვალსაზრისით).

გამოყენებული ლიტერატურა:
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თავი VII

 მონიტორინგი, შეფასება და კვლევა 

ივო ერცენი

ძირითდი მიზანი: აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების მო-
ნიტორინგის, შეფასებისა და კვლევის როლისა და შინაარსის გაგება.

ამ ნაწილის დასრულების შემდეგ მონაწილეები:

•	 შეძლებენ	კარგად	გაიგონ,	როგორ	უნდა	დაეფუძნოს	მონიტო-
რინგი,	შეფასება	და	კვლევა	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	
დადგენილ	სტანდარტებს;

•	 შეძლებენ	კარგად	გაიგონ	მონიტორინგის	როლი	და	ყოველდ-
ღიური	სამუშაოს	სხვადასხვა	წესით	შეფასების	დანიშნულება;

•	 შეძლებენ	 კარგად	 გაიაზრონ	 სიღრმისეული	 კვლევის	 როლი	
და	მისი	მიმართება	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პრაქტი-
კის	განვითარებასთან;

•	 გაეცნობიან	კვლევის	სხვადასხვა	მოდელსა	და	მეთოდს,	რომ-
ლებიც	შესატყვისია	აღდგენითი	მართლმსაჯულებისათვის;

•	 მიიღებენ	 საბაზისო	ცოდნას	 აღდგენით	 მართლმსაჯულებას-
თან	დაკავშირებული	კვლევის	ძირითადი	მიგნებების	შესახებ;

•	 შეძლებენ	კრიტიკულად	გააანალიზონ	საქართველოს	კონტექ-
სტში	ემპირიული	კვლევების	საჭიროება.

სასწავლო აქტივობები და მეთოდოლოგია:

•	 ცოდნის	 მიღება	 ინფორმაციის	 გადაცემის,	 რეფლექსირებისა	
და	ინტერაქციის	მეშვეობით;

•	 მიღებული	ცოდნის	გაღრმავება	ლიტერატურისა/დოკუმენტე-
ბის	 ინდივიდუალურად	 კითხვისა	 და	 მომზადების	 საშუალე-
ბით;
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•	 ინდივიდუალური	ანალიზისა	და	დისკუსიების	შედეგად	კრი-
ტიკული	მიდგომებისა	და	სოციალური	უნარების	გამომუშავე-
ბა.	

დროის ჩარჩო: 

4	საკონტაქტო	საათი	საკლასო	ფორმატში	+	8	საათი	ინდივიდუალური	
კითხვისა	და	მომზადებისათვის.

გეგმა:

1.	 სესია	1	(2	საათი):	

1.1.	 	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პრაქტიკის	სტანდარ	ტები

1.2.	 მონიტორინგი	და	მიმდინარე	შეფასება

2.	 სესია	2	(2	საათი)
2.1.	 კვლევა	და	განვითარება

1. აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკის სტანდარტები

ამ ნაწილის მიზანი: აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამებისა 
და პრაქტიკის შინაარსისა თუ როლის გაგება იმისათვის, რომ დად-
გინდეს მონიტორინგისა და შეფასების მიზანი.

ამოცანები:

•	 აღდგენით	მართლმსაჯულებაში	სტანდარტების	განსაკუთრე-
ბული	მნიშვნელობის	გააზრება;	

•	 სტანდარტების	 არსის	 გაგება	 როგორც	 აღდგენითი	 მართლ-
მსაჯულების	 მოდელის/პროგრამის	დონეზე,	 ისე	 ყოველდღი-
ური	პრაქტიკისათვის;

•	 სტანდარტების	 ეთიკურ	 ჩარჩოზე	 დაფუძნების	 მიზეზისა	 და	
მნიშვნელობის	გაგება;

•	 საქართველოში	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულებისათვის	 სტან-
დარტების	მისადაგების	უნარის	გამომუშავება.

აქტივობები: 

სესია,	ჯგუფური	განხილვა,	კითხვა.
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1.1.  აღდგენითი მართლმსაჯულების სტანდარტები:  
რატომ და როგორ?

წინა	 სესიიდან	 გამომდინარე,	 უკვე	 გვაქვს	 წარმოდგენა,	 თუ	რა	
პირობებსა	და	მოთხოვნებს	უნდა	აკმაყოფილებდეს	აღდგენითი	მარ-
თლმსაჯულების	პროგრამების	დანერგვა	და	განვითარება.	ის,	თუ	რა	
განიხილება		„საუკეთესო	პრაქტიკად“	დაზარალებული-დამზარალებ-
ლის	მედიაციის	ჩატარებისას	ან	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სხვა	
პროგრამების	ორგანიზებისას,	სისხლის	სამართლის	მართლმსაჯულე-
ბის	 განხორციელების	 პარალელურად,	 შესაძლებელია	 ნაწილობრივ	
მაინც	ამოვიკითხოთ	შესაბამისი	სახელმძღვანელო	დოკუმენტებიდან,	
როგორიცაა:	ევროპის	საბჭოს	რეკომენდაცია CM/Rec(2018)8 სისხლის	
სამართალში	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	შესახებ	და	გაეროს	ძი-
რითადი	 პრინციპები	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 შესახებ	 (იხი-
ლეთ	თავი	1).	 ეს	სახელმძღვანელო	პრინციპები	დეტალურადაა	ახს-
ნილი	ზემოთ	ხსენებულ	წიგნებში	 (Aertsen et al., 2004; UNODC, 2020). 
ასევე	 უნდა	 აღინიშნოს	 რამდენიმე	 პრაქტიკული	 სახელმძღვანელო,	
რომლებიც	შედგენილია	გამოცდილი	პრაქტიკოსი	ტრენერების	მიერ,	
მაგალითად,	 „Umbreit and Peterson Armour (2011)“.	 ზოგადი	 სახელმძ-
ღვანელოების	გარდა,	არსებობს	პრაქტიკული	სახელმძღვანელოები,	
რომლებიც	კონკრეტულ	საკითხებს	ეხება	აღდგენითი	მართლმსაჯუ-
ლების	გამოყენების	მიმართულებით.	ზოგიერთი	ამგვარი	პრაქტიკუ-
ლი	 სახელმძღვანელო	 მოიპოვება	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	
ევროპული	ფორუმის	ფარგლებში		და	წარმოდგენილია	ამ	კურსის	სა-
კითხავ	მასალაში	(იხილეთ	თავი).1		

ეს	ინსტრუმენტები	გადამზადებასთან	ერთად	ხელს	უწყობს	ეფექ-
ტური	პრაქტიკის	დანერგვას,	თუმცა	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	
პროგრამის	 შემუშავებისა	 და	 განხორციელებისას	 დამატებითი	 ყუ-
რადღება	უნდა	დაეთმოს	ზოგად	 კრიტერიუმებსა	და	 სტანდარტებს.	
მისი	 ინოვაციური	 ბუნების	 სირთულიდან	 გამომდინარე,	 სამართ-
ლებრივი	 გარემო	და	 საზოგადოებრივ	 განწყობა,	 რომელიც	 ხშირად	
მიმართულია	 სამაგიეროს	 მიზღვასა	 და	 იზოლაციაზე,	 აღდგენითი	
მართლმსაჯულების	 პროგრამის	დანერგვა	 საკმაოდ	რთული	 ამოცა-
ნაა.	როგორც	წინა	სესიებზე	აღინიშნა,	არსებობს	რისკი	–	აღდგენითი	
მართლმსაჯულების	პროგრამებს	შთანთქავს	არსებული	ინსტიტუტე-
ბი	იმგვარად,	რომ	პროგრამის	სამუშაო	პრინციპები	დაექვემდებარე-
ბა	 ამ	 ინსტიტუტების	დომინანტ	 ამოცანებს,	 მიზნებსა	და	 პროცედუ-

1 ყველა	პრაქტიკული	სახელმძღვანელო	ხელმისაწვდომია	აღდგენითი	მართლმ-
საჯულების	ევროპული	ფორუმის	ვებგვერდზე:	www.euforumrj.org.	
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რებს.	რომ	არსებულმა	ინსტიტუტებმა	იმგვარად	შთანთქას	აღდგენი-
თი	მართლმსაჯულების	პროგრამები,	რომ	მათი	სამუშაო	პრინციპები	
დაექვემდებაროს	ამ	ინსტიტუტთა	ამოცანებს,	მიზნებსა	და	პროცედუ-
რებს.	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პრინციპების	სიცხადის	შენარ-
ჩუნებისა	და	დაცვის	მიზნით,	ასევე	პროგრამის	ავტონომიურობის	შე-
სანარჩუნებლად,	საჭიროა	გარკვეული	კრიტერიუმების	არსებობა.	ეს	
კრიტერიუმები	დაგვეხმარება	იმის	შეფასებაში,	თუ	რამდენად	სწორი	
მიმართულებით	ვითარდება	პროგრამა.	

ამ	კუთხით,	Zehr (2002: 55)	აყალიბებს	6	საკვანძო	კითხვას,	რომ-
ლებიც	 გვეხმარება	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 მოდელის	 რო-
გორც	ეფექტურობის,	ისე	მასშტაბის	ანალიზში:

1.	 მიემართება	თუ	არა	მოდელი	ზიანს,	საჭიროებებსა	და	გამომ-
წვევ	მიზეზებს?

2.	 არის	თუ	არა	იგი	სათანადოდ	მიმართული	დაზარალებულზე?

3.	 უწყობს	თუ	არა	იგი	ხელს,	რომ	დამზარალებელმა	პასუხისმ-
გებლობა	აიღოს?	

4.	 ჩართულია	თუ	არა	ყველა	დაინტერესებული	მხარე?

5.	 იძლევა	თუ	არა	დიალოგისა	და	ერთობლივი	გადაწყვეტილე-
ბების	მიღების	შესაძლებლობას?

6.	 ითვალისწინებს	თუ	 არა	 მოდელი	 ყველა	 მხარის	 პატივისცე-
მას?

ამ	კითხვებში	მნიშვნელოვანი	მინიშნებებია	 მზარდი	პროგრამის	
მდგომარეობის	შესაფასებლად.	მათი	გამოყენება	შესაძლებელია	მე-
ნეჯერებისა	 და	 ინსტიტუციების	 წარმომადგენლების	 მიერ	 თვითშე-
ფასებისათვის,	რასაც	შემდგომში	შეიძლება	დაეფუძნოს	პროგრამის	
განვითარების	მიმართულება.	ამასთან	ერთად,	აუცილებელია	გვქონ-
დეს	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამის	 შეფასების	 მკაფიო	
სტანდარტები.	 „სტანდარტები“	 შეიძლება	 განვიხილოთ	 როგორც	
მოთხოვნები,	 რომლებსაც	 უნდა	 აკმაყოფილებდეს	 კარგი	 პრაქტი-
კა	და	რომელიც	 მიემართება	 ყველას,	 ვინც	 პროფესიულად	 ან	 ნება-
ყოფლობით	ჩართულია	პრაქტიკის	აღსრულებაში.	უმეტეს	ქვეყნებში	
აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სფეროში	 სტანდარტები	 პრაქტიკის	
საფუძველზე,	სამუშაო	პროცესში	წამოჭრილი	საკითხებისა	საერთო	
განხილვისა	და	გადაწყვეტიების	მიღების	შედეგად	მკვიდრდება.	ამას	
ემატება	ეროვნულ	ან	საერთაშორისო	კანონმდებლობაში	არსებული	
სტანდარტები,	 მათ	 შორის	 –	 ადამიანის	 უფლებათა	 სტანდარტები.	
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შედეგად,	კონკრეტულ	ქვეყანაში	ყალიბდება	სტანდარტების	ერთობ-
ლიობა,	რომლებსაც	შემდეგ	იყენებენ	პროფესიული	ორგანიზაციები	
თუ	სახელმწიფო	უწყებები.	ზოგადი	სტანდარტების	არსებობა	და	სა-
ყოველთაო	 გაზიარება	 ასევე	 იძლევა	 საშუალებას,	 რეგულარულად	
შეფასდეს	პრაქტიკა.	

აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სტანდარტების	განსაზღვრისას,	
რასაკვირველია,	 ვხელმძღვანელობთ	 ინდივიდუალურ	 თუ	 საზოგა-
დოებრივ	დონეზე	დამკვიდრებული	ღირებულებებითა	და	ნორმებით.	
ამიტომაც	მნიშვნელოვანია	ამ	ღირებულებებისა	და	ნორმების	გათვა-
ლისწინება	და	მათი		გარკვევით	გამოხატვა.	ეს	ხელს	შეუწყობს	მედი-
აციის	პრაქტიკის	მეტ	გამჭვირვალობას	ჩართული	პირებისა	და	ინსტი-
ტუციური	პარტნიორებისათვის.	სტანდარტების	შემუშავებისას	შეიძ-
ლება	გამოვიყენოთ	უფრო	ზემდგომი,	ზოგადი	სტანდარტი/პრინციპი	
ეთიკის	სფეროდან	ან	სოციალური	თუ	სამართლებრივი	თეორიიდან.	
Braithwaite-ის	(2002)	მიხედვით,	ამგვარი	ფუნდამენტური	სტანდარტე-
ბი	შეიძლება	ვიპოვოთ	დომინაციის	აკრძალვის	პრინციპში:	რამდენა-
დაც	ყოველთვის	არსებობს	უფრო	ძლიერი	ძალა,	აღდგენითი	მართლ-
მსაჯულების	 პროცესი	 „უნდა	 მიისწრაფვოდეს	დომინაციის	თავიდან	
ასარიდებლად“	 იქნება	 ეს	 ადამიანის,	 გარემოსა	 თუ	 ინსტიტუციის	
მხრიდან.	დომინაციის	აკრძალვა	უზრუნველყოფს	პროცესში	ჩართუ-
ლი	პირების	ფუნდამენტური	უფლებების	დაცვას.	პრინციპი	ასევე	ეხე-
ბა	მედიაციის	შეთავაზებას:	დომინაციის	აკრძალვა	გულისხმობს,	რომ	
თუ	პირს	სურს	საკუთარი	მოსაზრებების	გამოთქმა	მედიაციის	ან	კონ-
სულტაციის	პროცესში,	მას	უნდა	მიეცეს	ამის	შესაძლებლობა.	მეტიც,	
მედიატორმა	 უნდა	 გამოასწოროს	 ძალთა	 დაუბალანსებლობა	 დაზა-
რალებულსა	და	დამზარალებელს	 შორის,	 ამასთან,	 პროცესზე	უნდა	
ვრცელდებოდეს	 შესაბამისი	 პროცედურული	 გარანტიები,	 როდესაც	
მედიაცია	 მიმდინარეობს	 შესაბამისი	 სისხლის	 სამართლის	 მართლმ-
საჯულების	პირობებში.	მისი	თეორიული	პერსპექტივიდან	გამომდი-
ნარე,	 (მართლმსაჯულების	 „რესპუბლიკური“	კონცეფცია)	Braithwaite	
(2002)	გამოყოფს	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სხვადასხვა	ტიპსა	
და	დონეს:	

•	 შემზღუდავი	სტანდარტები,	რომლებიც	ადგენენ	კონკრეტულ	
უფლებებსა	 და	 საზღვრებს,	 რომლებიც	 ყოველთვის	 უნდა	
იყოს	 გათვალისწინებული:	 დისკრიმინაციის	 აკრძალვა,	 გაძ-
ლიერება,	სანქციების	ზედა	სამართლებრივი	ზღვრის	მიღება,	
გულისხმიერი	 მოსმენა,	 ყველა	 მხარის	 თანასწორი	 ღირებუ-
ლება,	ანგარიშვალდებულება	და	აპელაციის	შესაძლებლობა,	
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ადამიანის	 ძირითადი	 უფლებების	 პატივისცემა.	 ეს	 გულისხ-
მობს,	 მაგალითად,	 მედიაციაში	 მხარეების	 წახალისებას	 იმ	
მიზნით,	რომ	მოჰყვნენ	„საკუთარ	ამბავს	თავისებურად,	რათა	
გამოხატონ,	თუ	რა	უსამართლობის	შეგრძნების	გამოსწორება	
სურთ	მათ“	(Braithwaite, 2002: 569). 

•	 მაქსიმალიზაციის	 სტანდარტები,	 	 რომლებიც	 აუცილებლად	
უნდა	იყოს	წახალისებული	და	ასახავდეს	მისწრაფებებს:	ადა-
მიანის	ღირსების	აღდგენა,	ქონებრივი	დანაკარგის	აღდგენა,	
უსაფრთხოების/ზიანის/ჯანმრთელობის	 აღდგენა,	 დაზიანე-
ბული	 ადამიანური	 ურთიერთობების	 აღდგენა,	 თემის	 აღდ-
გენა,	გარემოს	აღდგენა,	ემოციური	აღდგენა,	თავისუფლების	
აღდგენა,	მზრუნველობისა	და	თანაგრძნობის	აღდგენა,	მშვი-
დობის	 აღდგენა,	 მოქალაქეობრივი	 ვალდებულების	 განცდის	
აღდგენა,	 ადამიანთა	 შესაძლებლობების	 გასაძლიერებლად	
სოციალური	 მხარდაჭერის	 გაწევა	 და	 მომავალში	 უსამართ-
ლობის	თავიდან	არიდება.	

•	 საგანგებო	 სტანდარტები,	 რომელთა	თავს	 მოხვევა	 დაუშვე-
ბელია,	არის	დამატებითი	ღირებულებები:	სინანული,	ბოდი-
შის	მოხდა,	მოქმედების	შეჩერება,	პატიება	და	მიტევება.		ეს	
ღირებულებები	არ	არის	ნაკლებ	მნიშვნელოვანი,	ვიდრე	ზედა	
ორი	 კატეგორიისა,	 თუმცა	 კონცეფტუალურად	 განსხვავდე-
ბა:	 „როგორც	აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	ღირებულება,	
მაგალითად,	 პატიება	 განსხვავდება	 გულისხმიერი	 მოსმენი-
საგან.	ჩვენ	აქტიურად	ვცდილობთ	მხარეებს	ვუბიძგოთ	ერთ-
მანეთის	ყურადღებით	მოსმენისაკენ,	თუმცა	არ	მოვუწოდებთ	
მათ	 აუცილებლად	 პატიებისაკენ.	 დანაშაულის	 მსხვერპლის	
მხრიდან	პატიების	მოლოდინი	არასწორია.	პატიება	და	მიტე-
ვება	საჩუქარია.	მას	შინაარსი	ენიჭება	მხოლოდ	იმ	შემთხვევა-
ში,	თუ	მომდინარეობს	მიმტევებელი	ადამიანის	გულწრფელი	
სურვილისაგან,	(...)	მაგალითად,	დამზარალებლის	სინანულს,	
როცა	დაძალებულია,	აღდგენითი	ძალა	არ	აქვს“	(Braithwaite, 
2002: 570-571).

როდესაც	ეროვნულ	ან	საერთაშორისო	დონეზე	ინერგება	ახალი	
პროგრამა,	 მნიშვნელოვანია,	 სტანდარტებისა	თუ	 პრინციპების	 გან-
ხილვა	 ყველა	 პარტნიორ	ორგანიზაციასთან,	 მათ	 შორის	 –	 სასამარ-
თლოს	წარმომადგენლებთან,	რომლებსაც	მოუწევთ	მედიაციისათვის	
საქმეების	შერჩევა	და	გადამისამართება.	ზოგიერთი	ზემოთ	ხსენებუ-
ლი	სტანდარტის	რელევანტურობა	შეიძლება	განსხვავდებოდეს	სხვა-
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დასხვა	 ქვეყანაში,	 თუმცა,	 მინიმუმ,	 ამაზე	 მსჯელობაც	 კი	 მნიშვნე-
ლოვანია,	რათა	მოხდეს	გაუგებრობებისა	და	არასწორი	მოლოდინის	
თავიდან	 აცილება.	 3	 კატეგორიის	 სტანდარტს	 შორის	 განსხვავების	
დანახვა	თავისთავად	აზრს	სძენს	ყველა	პროგრამას.	როდესაც	ადგი-
ლობრივ	 ინტერესჯგუფებს	 შორის	 მიიღწევა	 შეთანხმება	 იმის	 შესა-
ხებ,	თუ	რომელია	 კონკრეტული	კონტექსტისათვის	 ყველაზე	 მნიშვ-
ნელოვანი	 სტანდარტები,	 პროცესი	 უნდა	 გაგრძელდეს	 შეთანხმების	
განმტკიცებითა	 და	 პარტნიორ	ორგანიზაციებთან	 კონსულტაციების	
გამართვით.	როგორც	აქამდე	ითქვა,	სტანდარტების	შესახებ	დისკუ-
სიები	 საუკეთესოდ	წარიმართება	 ყოველდღიური	 პრაქტიკის	 პირო-
ბებში,	კონკრეტული	საქმეების	მაგალითზე	და	პროგრამის	ფარგლებ-
ში	წამოჭრილი	კონკრეტული	საკითხების	გადაწყვეტისას.	

ყოველდღიურ	პრაქტიკაში	სტანდარტების	მაღალ	დონეზე	დასა-
ცავად,	პრაქტიკოსებმა	შეიძლება	გამოიყენონ	რიგი	კითხვები	საქმე-
ზე	საკუთარი	მიდგომების	გასაანალიზებლად	(Chapman & Törzs, 2018). 
სხვადასხვა	სუბიექტისათვის	რელევანტური	კითხვების	მაგალითებია:	

−	 აღდგენითი	პროცესის	ორგანიზება	

•	 დაეთმო	თუ	არა	შესაბამისი	ძალისხმევა	იმის	უზრუნველყო-
ფას,	 რომ	 აღდგენითი	 პროცესი	 მიმდინარეობს	 უსაფრთხო,	
არასაჯარო,	კონფიდენციალურ	გარემოში	ისეთ	დროს,	რომე-
ლიც	მოსახერხებელია	ყველა	მონაწილისათვის?

•	 იცოდნენ	 თუ	 არა	 მონაწილეებმა,	 რომ	 ნებისმიერ	 მომენტში	
შეეძლოთ	საკუთარი	თანხმობის	უკან	წაღება?

−	 პროცესის	წარმართვა

•	 მიეცა	თუ	არა	ყველა	პირს	შესაძლებლობა	ვინმესთან	დიალო-
გისა,	რათა	მისთვის	მოესმინათ?

•	 იყო	თუ	არა	პროცესი	წარმართული	გაკიცხვის	გარეშე?

−	 შედეგები	

•	 მოხდა	თუ	არა	ზიანის	სრულად	გამოკვლევა,	მათ	შორის,	ფარ-
თო	შედეგების	თვალსაზრისით?

•	 იყვნენ	თუ	არა	მხარეები	გულწრფელნი	ზიანთან,	გამომწვევ	
მიზეზებსა	და	შედეგებთან	დაკავშირებით?	

−	 მოლოდინი	პრაქტიკოსების	მიმართ

•	 პრაქტიკოსებმა	 უნდა	 გამოხატონ	 თანაგრძნობა	 თითოეული	



175

მონაწილის	წუხილის	 მიმართ,	 ასევე	 ინტერესი	 მათი	 საჭრო-
ებებისა	და	სურვილების	განსაკუთრებული	ხასიათის	მიმართ	

•	 პრაქტიკოსებს	უნდა	ჰქონდეთ	აქტიური	მოსმენისა	და	კომუ-
ნიკაციის	უნარები.

−	 მოლოდინი	ორგანიზაციების	მიმართ

•	 ორგანიზაციებმა	პრაქტიკოსებს	უნდა	გაუწიონ	ზედამხედვე-
ლობა	და	მისცენ	რჩევა	კონკრეტულ	საქმეებზე.		

•	 ორგანიზაციების	 მიერ	 შეთავაზებული	 აღდგენითი	 პროცესი	
უნდა	ეფუძნებოდეს	კვლევას	და	მუდმივად	ფასდებოდეს	ხა-
რისხისა	და	ეფექტურობის	მიმართულებით.

−	 მოლოდინი	სამართლებრივი	ჩარჩოს	მიმართ

•	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 კანონმდებლობა	 და	 პოლი-
ტიკა	უნდა	ეფუძნებოდეს	აღდგენით	ღირებულებებს	და	აქტი-
ურად	იცავდეს	მის	პრინციპებს.	

•	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 ორგანიზაციები	 უნდა	 სარ-
გებლობდნენ	სტაბილური	დაფინანსებით.	

დაზარალებული-დამზარალებლის	 მედიაციის	 ეროვნული	 სტან-
დარტების	საინტერესო	მაგალითია	გერმანული	მედიაციის	სერვისე-
ბი,	 რომლებიც	 თანდათანობთ	 განვითარდა	 და	 ჩამოყალიბდა	 სტან-
დარტების	ერთიანი	ჩარჩოს	სახით (TOA Servicebureau, 2017).	ეს	კარგი	
მაგალითი	იქნება	იმისა,	თუ	როგორ	შეიძლება	ჩამოყალიბდეს	ეროვ-
ნული	სტანდარტები	პრაქტიკის	მიმდინარე	შეფასების	საფუძველზე,	
როგორც	 ეროვნულ,	 ისე	 საერთაშორისო	 დონეზე.	 გერმანული	 TOA 
სტანდარტები	 შედგება	 ექვსი	 სექციისაგან,	 რომლებიც	 შესაბამისად	
მიემართება	კონცეფტუალურ	მოთხოვნებს,	სამართლებრივ	სტანდარ-
ტებს,	ორგანიზაციულ	მოთხოვნებს,	 საზოგადოებრივი	ცნობიერების	
საკითხებსა	და	თანამშრომლობას,	ასევე	სტანდარტებს	მედიატორე-
ბისა	და	მედიაციის	პროცესისათვის.	

1.2. სტანდარტებიდან ეთიკამდე

მიუხედავად	იმისა,	რომ	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სფერო-
ში	სტანდარტების	განვითარება	და	საუკეთესო	პრაქტიკის	დანერგვა	
არსებითად	მნიშვნელოვანია,	ამას		თავისი	შეზღუდვები	აქვს	(Sharpe, 
2011).	პროფესიული	სტანდარტები,	როგორც	წესი,	ძალიან	ზოგადია	
(არ	არის	იმდენად	კონკრეტული,	რომ	ცხადი	იყოს	მათი	პრაქტიკული	
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დანიშნულება	–	მაგალითად,	„საქმის	გადაცემისას	აუცილებელია	მხა-
რეთა	უსაფრთხოების	გათვალისწინება“);	ისინი	ხშირად	განიხილება	
განყენებულად,	 თუ	 მათი	 პრაქტიკაში	 ამოქმედება	 არ	 მოხდა	 პრაქ-
ტიკოსების	მიერ;		მათი	ზოგადი	და	აბსტრაქტული	ბუნებიდან	გამომ-
დინარე	 მათი	 სხვადასხვაგვარად	 	 განმარტების	 შემთხვევაში,	 ისინი	
შეიძლება	დაბრკოლებად	იქცეს.	მეტიც,	სტანდარტებმა	შეიძლება	იმ-
დენად	დეტალურად	გაწერილი	სახე	მიიღოს,	რომ	პროცესს	მოქნილო-
ბა	და	 ინოვაციურობა	დაუკარგოს.	 ეს	 შეიძლება	 მოხდეს,	როცა	 ვერ	
ხერხდება	მედიაციის	წარმართვა	კონკრეტული	საქმის	საჭიროებიდან	
გამომდინარე		ან	როდესაც	სტანდარტები	არ	ასახავს	დანაშაულის	აღ-
ქმა	და	საზოგადოებრივი	ცნობიერება.	

სხვაგვარად	რომ	ვთქვათ,	სტანდარტები	გვკარნახობს,	 „თუ	რო-
გორ	 უნდა	 ვიმოქმედოთ“	 კონკრეტულ	 სიტუაციაში	 და	 სწორედ	 ამ	
დროს	გვჭირდება	ეთიკური	ჩარჩო	(Sharpe, 2011).	კერძოდ,	როდესაც	
ვართ	დანაშაულზე	რეაგირების	 პარადიგმის	 ცვლილების	 პროცესში	
და	როდესაც	გვსურს	იმ	ჩვევების,	პრიორიტეტებისა	და	ფასეულობა-
თა	 გადახედვა,	რომლებიც	დიდი	 ხნის	 განმავლობაში	 განსაზღვრავ-
დნენ	სისხლის	სამართლის	მართლმსაჯულების	სისტემას,	შესაძლოა	
გაჩნდეს	ახალი	„მორალური	კომპასის“	საჭიროება	როგორც	მედიატო-
რების,	ისე	სისხლის	სამართლის	მართლმსაჯულების	სხვა	სუბიექტე-
ბისათვის.	 Sharpe (2011) აყალიბებს	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	
ეთიკურ	ჩარჩოს,	რომელიც	ეფუძნება	ზემოთ	აღწერილი	ღირებულე-
ბების	გარკვეულ	ნაწილს	(და	ასევე	ბევრ	სხვა	ღირებულებას).	ის	ასე-
ვე	აქტიურად	ემხრობა	მოსაზრებას,	რომ	ორგანიზაციების	პასუხის-
მგებლობას	წარმოადგენს	საკუთარი	ეთიკური	ჩარჩოს	განხილვა	და	
ჩამოყალიბება.	ეს	საშუალებას	მისცემს	ორგანიზაციებს,	რომ	განსაზ-
ღვრონ	საკუთარი	პოზიცია	და	ჩამოაყალიბონ	მიდგომები	იმ	საკით-
ხებზე,	 რომელთა	 გადაწყვეტაც	 შეუძლებელია	 მხოლოდ	 გაწერილი	
სტანდარტების	შესაბამისად.	ამგვარი	ეთიკური	საკითხების	მაგალი-
თებია:	რა	უნდა	წარმოადგენდეს	მედიაციის	ფოკუსს	–	პროცესი	თუ	
შედეგი;	როგორ	უნდა	მოვიქცეთ,	როცა	დაზარალებულსა	და	დამზა-
რალებელს	შორის	მიღწეული	შეთანხმება	სრულიად	არაპროპორცი-
ულია	მიყენებულ	ზიანთან	მიმართებით;	რამდენად	მკაცრად	უნდა	და-
ვიცვათ	ნებაყოფლობით	მონაწილეობის	პრინციპი	დაზარალებულთან	
მიმართებით	სისხლის	სამართლის	მართლმსაჯულების	კონტექსტში;	
უნდა	 აიღონ	თუ	 არა	 დამზარალებლებმა	 სრული	 პასუხისმგებლობა	
მიყენებულ	ზიანზე	 მედიაციის	დაწყებამდე,	თუ	 საკმარისია	დანაშა-
ულის	ფაქტის	აღიარება;	როგორ	მოვიქცეთ,	თუ	მოხალისე	მედიატო-
რი	–	 სოფლის	 საპატივცემულო	უხუცესი	–	უარს	 ამბობს	 მედიაციის	
სავალდებულო	ტრენინგში	მონაწილეობაზე?	
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1.3. ჯგუფური დისკუსია

მცირე	 ჯგუფური	 დისკუსიები	 კლასში	 ან	 მის	 შემდეგ	 შეიძლება	
მიეძღვნას	სტუდენტების	მიერ	მედიაციის	სტანდარტების	გაანალიზე-
ბას.	ასევე,	საქართველოში	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროგრა-
მებსა	და	მედიაციის	კონკრეტულ	საქმეებზე	ამ	პრინციპების	მისადა-
გების	სავარჯიშოს.	მნიშვნელოვანია	წინა	სესიებზე	მიღებული	ცოდ-
ნის	(მედიაციის	პრაქტიკა,	სამართლებრივი	ჩარჩო,	…)	ინტეგრირება.	

საშინაო დავალება: სავალდებულო საკითხავი

•	 Chapman, T. & Törzs, E. (eds.) (2018). Connecting People to Restore 
Just Relations. Practice Guide on Values and Standards for restorative 
justice practices. Leuven: European Forum for Restorative Justice.

•	 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2020). 
Handbook on Restorative Justice Programmes. New York: United 
Nations (sections related to Standards).

2. მონიტორინგი და განგრძობითი შეფასება

ამ ნაწილის მიზანი: მონიტორინგის პრაქტიკის როლისა და ყოველდ-
ღიური პრაქტიკის შეფასების სხვადასხვა მეთოდის ფუნქციის გაგება. 

ამოცანები:

•	 მონიტორინგის	 მნიშვნელობის	 გაგება	 და	 პრაქტიკაში	 მისი	
განხორციელება;

•	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამებისა	თუ	 პრაქტი-
კის	შეფასების	როლის	გარკვევა	და	ცოდნის	მიღება	შეფასე-
ბის	სხვადასხვა	მეთოდის	შესახებ;	

•	 საქართველოში	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამე-
ბის	 კონტექსტში	 მონიტორინგისა	და	 შეფასების	 გაანალიზე-
ბის	უნარი;

აქტივობები: 

სესია,	ჯგუფური	დისკუსია,	კითხვა.
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2.1.  როგორ უნდა განხორციელდეს აღდგენითი მართლმსაჯულების 
მონიტორინგი

შეფასება	და	კვლევა	ხშირად	მიიჩნევა	სამუშაოდ,	რომელიც	მხო-
ლოდ	უნივერსიტეტებისა	და	სპეციალური	კვლევითი	ინსტიტუტების	
მიერ	შეიძლება	შესრულდეს.	ეს	შეხედულება	უნდა	შეიცვალოს.	რამ-
დენადაც	დღესდღეობით	აკადემიური	კვლევის	მიმართ	არსებობს	მა-
ღალი	მოლოდინი,	რომ	მას	უნდა	ჰქონდეს	ძლიერი	საზოგადოებრივი	
გავლენა,	კვლევა	უფრო	და	უფრო	მეტად	მიიჩნევა	საერთო	სიკეთედ,	
რომელსაც	საზოგადოებაში	მომხმარებლები	ჰყავს.	აკადემიური	ცოდ-
ნა	აღქმულია,	როგორც	ცოდნის	დაგროვების	ფართო	პროცესის	ნაწი-
ლი,	რომელშიც	დაინტერესებულ	მხარეებს	შეაქვთ	საკუთარი	წვლილი	
ცოდნისა	და	მიგნებების	სახით	(„სამოქალაქო-მეცნიერება“).ჩვენთვის	
ჩვეულია	 ცოდნის	 მიღების	 მოდელი,	 როცა	 ამ	 პროცესში	 ჩართული	
სუბიექტები	 მუდმივ	 ინტერაქციაში	 არიან.	 კვლევა	 აღარ	 განიხილე-
ბა	 ისეთ	 ფენომენად,	 რომელიც	 მარტივ	 გადაწყვეტილებებს	 გვთა-
ვაზობს.	 კვლევის	 უფრო	 ინტერაქციულ	 და	 ინტერდისციპლინარულ	
კონცეფციაში	ყველა	მხარე	ქმნის	საერთო	სივრცეს	საზოგადოებრივი	
პრობლემის	განსასაზღვრად	და	შეიმუშავებს	კვლევის	საერთო	დღის	
წესრიგს	საერთო	მიზნების	შესაფასებლად.	კვლევისადმი	ეს	 მიდგო-
მა,	რომელიც	რელევანტურია	კომპლექსური	სოციალური	საკითხების	
გადასაწყვეტად,	როგორიც	არის	დანაშაულის	კონტროლი	და	მართ-
ლმსაჯულების	მექანიზმები,	წამყვანი	უნივერსიტეტების	ევროპული	
ჯგუფის	მიერ	მოხსენიებულია	„პროდუქტიულ	ინტერაქციად“ (Van den 
Akker & Spaapen, 2017). 

ზემოთ	ხსენებული	ცხადს	ხდის	შეფასებისა	და	კვლევის	პროცეს-
ში	ყველა	მონაწილის		როლის	მნიშვნელობას.	აღდგენით	მართლმსა-
ჯულებასთან	 მიმართებით	 „მონიტორინგთან“	 დაკავშირებული	 პირ-
ველი	აქტივობაა:	 მედიაციის	ყოველდღიური	სამუშაოების	ჩაწერისა	
და	ანგარიშის	მომზადების	პრაქტიკა.	ეს	პრაქტიკა	დამახასიათებელი	
უნდა	იყოს	თითოეული	ადგილობრივი	მედიაციის	პროგრამისათვის.	
ადგილობრივი	 მონაცემები	 უნდა	 შეგროვდეს	 და	 გაანალიზდეს	 რე-
გულარულად	(წლიურად)	ეროვნული	უწყების	მიერ.	ეს	უნდა	დაეხმა-
როს	უშუალო	პრაქტიკოსებს	მათი	პრაქტიკის	ანალიზის,	მედიაციის	
მეთოდებისა	თუ	უნარების	გაუმჯობესებაში.	შეგროვებული	მონაცე-
მები	შეიძლება	იყოს	რაოდენობრივი	ან	ხარისხობრივი	და	ეხებოდეს:	
მიმდინარე	საქმის	ძირითად	მახასიათებლებს	(მედიაციაში	ჩართული	
პირების	 პერსონალური	და	 სოციალური	 მონაცემები,	 მათი	 სამართ-
ლებრივი	 სტატუსი	 და	 სისხლის	 სამართლის	 საქმის	 მიმდინარეობის	
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ეტაპი,	დანაშაულის	ტიპი,	ზიანის	ტიპი,	დაზარალებულისათვის	დამ-
დგარი	შედეგების	სახე...)	გადამამისამართებელ	ორგანოს,	მედიაციის	
ტიპსა	(პირდაპირი	ან	არაპირდაპირი)	და	პროცესის	ხანგრძლივობას	
(პროფესიონალებსა	და	მონაწილე	პირებს	შორის	შემდგარი	კონტაქ-
ტის	რაოდენობის	ჩათვლით),	სხვა	ორგანიზაციებსა	და	პროფესიონა-
ლებთან	 კონტაქტსა	 და	 თანამშრომლობას,	 მიღწეული	 შეთანხმების	
შინაარსსა	და	მისი	აღსრულების	შედეგებს.	

მონიტორინგი	უნდა	განიხილებოდეს	მედიაციის	პრაქტიკის	არსე-
ბით	ამოცანად;	რაც	გულისხმობს,	რომ	მედიატორებს	ეძლევათ	საკმა-
რისი	დრო	ამ	ტიპის	სამუშაოების	შესასრულებლად	და	რომ	მათ	ექ-
ნებათ	შესაბამისი	მხარდაჭერა,	მაგალითად,	მონაცემთა	შეგროვების	
სისტემის	უნიფიცირებასთან	დაკავშირებით.	ყოველწლიური	ანგარი-
შების	 მომზადება	 ასევე	 კარგი	 პრაქტიკაა,	 რამდენადაც	 იძლევა	 სა-
შუალებას	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პრაქტიკოსებმა	არა	მხო-
ლოდ	რიცხვებში	წარმოადგინონ	მათ	მიერ	გაწეული	სამუშაო,	არამედ	
უფრო	ხარისხიანად	გააანალიზონ	მიღწეული	წარმატება	და	არსებუ-
ლი	სირთულეები.

მონიტორინგის	 სპეციალურ	 ფორმას	 წარმოადგენს	 დაზარალე-
ბულისა	 და	 დამზარალებლისათვის	 მცირე	 კითხვარის	 გადაცემა	
(სხვა	მონაწილე	პირებისთვისაც,	თუ	ეს	რელევანტურია)	მედიაციის	
პროცესის	 დასრულების	 შემდეგ.	 სისტემატურობის	 შემთხვევაში	
დაგროვდება	ღირებული	ინფორმაცია/ცოდნა	აღდგენითი	მართლმ-
საჯულების	პროგრამებზე	იმის	შესახებ,	თუ	როგორი	იყო	მედიაციის	
გამოცდილება,	პროცესი	თუ	შედეგები	დაზარალებულისა	და	დამზა-
რალებლისათვის.	

2.2. შეფასების ტიპები

მიუხედავად	 იმისა,	 რომ	 მონიტორინგის	 პრაქტიკა	 იძლევა	 ღი-
რებულ	 ინფორმაციას,	 მაგალითად	 საქმეთა	 ტიპის	 შესახებ,	 ან	 იმა-
ზე,	სელექციურად	მუშაობს	თუ	არა	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	
პროგრამა	სასამართლოში	განხილული	საქმეების	ტიპებთან	მათი	შე-
დარებით,	რომელი	დანაშაული	დომინირებს	საზოგადოებაში,	შემდ-
გომი	 შეფასება	 შეიძლება	 მაინც	 სხვადასხვა	 გზით	განხორციელდეს.	
იგი	შეიძლება	წარიმართოს	თავად	მედიატორების,	მენეჯერების,	და-
მოუკიდებელ	მკვლევართა	მიერ	ან	მათი	მჭიდრო	თანამშრომლობით.	
შემდგომი	შეფასება,	როგორც	წესი,	მიემართება	კონკრეტულ	თემას	
ან	საკითხს.	შეფასება	ხშირად	იღებს	ხარისხობრივი	ანალიზის	სახეს	
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და	არ	უნდა	დავიდეს	ნორმატიულ	შეფასებამდე	ისეთ	ცნებებში,	რო-
გორიც	არის:	„კარგი“	ან	„ცუდი“.

პირველი	განსხვავება	ისაა,	რომ	შეფასება	შეიძლება	კონცენტრი-
რებული	იყოს	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროცესსა	ან	შედეგზე:	

•	 მედიაციის	 პროცესის	 შეფასება:	 ეს	 მოითხოვს	 მეტ	 სიღრ-
მისეულ	 კვლევას	 იმის	 თაობაზე,	 თუ	 როგორ	 მიმდინარეობს	
მედიაციის	 პროცესი	 დაზარალებულსა	 და	 დამზარალებელს	
შორის,	თუ	როგორ	იცვლება	დამოკიდებულებები	დიალოგის	
პროცესში;	თუ	რა	როლი	აქვს	მედიატორსა	და	სხვა	ჩართულ	
პირებს;	თუ	როგორაა	დაცული	მედიაციის	პროცესში	სამართ-
ლებრივი	უფლებები	და	გარანტიები	…

•	 მედიაციის	შედეგების	შეფასება:	თუ	რა	უნდა	შეფასდეს	შედე-
გებისა	და	ეფექტის	თვალსაზრისით,	დიდწილად	არის	დამო-
კიდებული	მედიაციის	პროგრამის	გაცხადებულ	მიზანზე.	შე-
დეგები	შეიძლება	გულისხმობდეს	დაზარალებულისა	და	დამ-
ზარალებლის	 ზოგად	 კმაყოფილებას	 საბოლოო	 შედეგებითა	
(მედიაციის	შეთანხმება)	და	მედიაციის	პროცესის	სამართლი-
ანად	წარმართვით.	შესაფასებელი	შედეგები		ასევე	შეიძლება	
ეხებოდეს	 პროგრამის	 დამნერგავებისა	 და	 ინიციატორების,	
მთავრობის	 ან	 სხვა	 საჯარო	უწყებების	 მიერ	დასახულ	 ამო-
ცანებს.	ეს	უკანასკნელნი,	როგორც	წესი,	დაინტერესებულნი	
არიან	განმეორებით	ჩადენილი	დანაშაულის	მაჩვენებლებით	
ან	მედიაციის	პრაქტიკის	ხარჯთეფექტურობით.

მედიაციის	პრაქტიკის	გარდა,	უნდა	შეფასდეს	აღდგენით	მართ-
ლმსაჯულებასთან	 დაკავშირებული	 სხვა	 ელემენტები:	 კანონმდებ-
ლობა,	ორგანიზება	და	განხორციელება	(ფორმალური	vs	რეალური).	
ბევრ	 ქვეყანაში	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამების	 და-
ნერგვისას	მართლაც	არსებობს	„განვითარებისა	და	განხორციელების	
მნიშვნელოვანი	 პრობლემები“,	 	 შესაბამისად,	 დაბრკოლებებისა	 და	
სირთულეების,	ისევე	როგორც	წარმატების	მომტანი	ფაქტორების	გა-
ანალიზება	ძალიან	მნიშვნელოვანია.	შეფასებას	ექვემდებარება	ასევე	
თანამშრომლობა	 სისხლის	 მართლმსაჯულების	 განმახორციელებელ	
სუბიექტებთან,	პროფესიულ	წრეებთან:	იურისტებთან,	ფსიქოლოგებ-
თან,	სკოლებსა	და		სხვა	ინსტიტუციებთან.

შეფასებისას	მნიშვნელოვანია	იმის	გათვალისწინება,	თუ	როგორ	
აღიქვამს	 საზოგადოება	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრა-
მას	 და	 როგორ	 შეიძლება	 საზოგადოების	 ინფორმირებულობისა	 და	
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მგრძნობელობის	გაზრდა.	ასევე	მნიშვნელოვანია	დაკვირვება	პროგ-
რამის	შიდა	ფუნქციონირებაზე,	მაგალითად,	სამუშაოთი	მედიატორ-
თა	კმაყოფილების	საკითხზე.	

პროცესის,	 შედეგებისა	 და	 პროგრამის	 შეფასება	 ხშირად	 წარი-
მართება	დამოუკიდებელ	კვლევით	ინსტიტუტებთან	მჭიდრო	თანამ-
შრომლობის	 ფარგლებში.	 შეფასების	 დიდი	 ნაწილი	 ბევრ	 ქვეყანაში	
სტუდენტების	მიერ	ტარდება	(სამართლის,	ფსიქოლოგიის,	კრიმინო-
ლოგიის,	 სოციალური	 სამუშაოს	…),	 მათ	შორის,	 სტაჟირების,	 სამა-
გისტრო	ან	სადოქტორო	კვლევითი	პროექტის	ფარგლებში.	ზოგიერთ	
ქვეყანაში	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სფეროსა	 და	 კვლევით	
ინსტიტუტებს/	 უნივერსიტეტებს	 შორის	 საკმაოდ	 მჭიდრო	 კავშირი	
ყალიბდება.	ამ	უკანასკნელმა	ტენდენციამ	შეიძლება	პრაქტიკის	მო-
მავალ	განვითარებას	ხელი	შეუწყოს.

ჯგუფური დავალება და დისკუსია

მცირე	 ჯგუფური	 დავალება	 (კლასის	 შემდეგ)	 საქართველოში	
მონიტორინგის	ჩატარების	წესის	შესახებ	ინფორმაციის	შესაგროვებ-
ლად.	შემდგომი	ჯგუფური	დისკუსია	საქართველოს	კონტექსტში	შე-
ფასების	საჭიროების	შესახებ:	რომელი	საკითხების	შეფასებაა	მნიშვ-
ნელოვანი	და	როგორ	შეიძლება	შეფასების	კონკრეტული	ფორმების	
პრაქტიკაში	განხორციელება?

3. კვლევა და განვითარება

ამ ნაწილის მიზანი: კვლევის როლისა და აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების პრაქტიკის განვითარებასთან მისი კავშირის გააზრება, აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების რელევანტური კვლევის სხვადასხვა მო-
დელისა და მეთოდის გაცნობა, აღდგენით მართლმსაჯულებასთან 
დაკავშირებული კვლევის მთავარი მიგნებების მიმოხილვა.

ამოცანები:

•	 აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სფეროში	თეორიული	და	ემ-
პირიული	კვლევის	როლის	გაგება,	 კვლევის	მთავარი	მეთო-
დების	გაცნობა;

•	 „მოქმედებაში-კვლევის“	არსისა	და	აღდგენით	მართლმსაჯუ-
ლებაში	მისი	გამოყენების	შესაძლებლობის	გაგება;
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•	 მტკიცებულებაზე	 დაფუძნებული	 შეფასებითი	 კვლევის	 რო-
ლისა	და	შესაძლებლობების	გააზრება;	აღდგენითი	მართლმ-
საჯულების	 სფეროში	 მის	 გამოყენებასთან	 დაკავშირებული	
გამოწვევების	გარკვევა;

•	 „კონტროლირებადი	 შემთხვევითი	 ცდისა“	 და	 „რეალისტური	
შეფასების“	კვლევის	მეთოდების	გაცნობა;

•	 ცოდნის	 მიღება	 იმის	 შესახებ,	 თუ	 რა	 მიგნებები	 აქვს	 ემპი-
რიულ	კვლევებს	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სფეროში;

•	 საქართველოს	კონტექსტში	ემპირიული	კვლევის	საჭიროები-
სა	და	პრაქტიკული	შესაძლებლობის	ანალიზი;

აქტივობები: 

სესია,	ჯგუფური	დისკუსია,	კითხვა

3.1.  კვლევა აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში:  
რატომ და როგორ

კვლევა	შეიძლება	იყოს	თეორიული	(საფუძვლიანი),	ემპირიული	
(გამოყენებითი)	 ან	 შერეული.	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სფე-
როში	საჭიროა	როგორც	თეორიული,	ისე	ემპირიული	კვლევა.	თეორი-
ული	 ამოცანები	 უნდა	 შემოწმდეს	 ემპირიულ	 რეალობასთან	 მიმარ-
თებით,	რადგან	 „იმედისმომცემმა	თეორიებმა	შეიძლება	საფუძველი	
დაუდოს	ცუდ	პრაქტიკას“	(იხილეთ	Cunneen & Hoyle, 2010; Daly, 2002; 
Strang & Sherman, 2015).	სოციალურ	მეცნიერებებში	მრავალი	გაფარ-
თოებული	კვლევა	იწყება	თეორიული	ნაწილით,	რომელშიც	არსებუ-
ლი	ცოდნის	საფუძველზე	(რაც	წარმოდგენილია	საერთაშორისო	ლი-
ტერატურაში)	დადგენილია	ნაკლოვანი	ან	წინააღმდეგობრივი	მონა-
ცემები,	განსაზღვრულია	ახალი	კონცეფციები	ან	ფორმულირებულია	
ახალი	 ჰიპოთეზები	 ურთიერთობების	 შესახებ.	 ემპირიულ	 ნაწილში	
რაც	შეიძლება	ზუსტად	არის	ჩამოყალიბებული	კვლევის	კითხვები	და	
შერჩეულია	 კვლევის	 როგორც	 სტრუქტურა,	 ასევე	 მეთოდოლოგია.	
შემდეგ	ნაბიჯს	წარმოადგენს	ემპირიული	კვლევის	ჩატარება	და	შე-
საბამისი	მიგნებების	წარმოდგენა/განხილვა,	მათი	ლიტერატურასთან	
მისადაგება,	შედეგად	–	დასკვნებისა	და	რეკომენდაციების	ჩამოყალი-
ბება	პრაქტიკის,	პოლიტიკისა	თუ	შემდგომი	კვლევის	მიზნების	გან-
სასაზღვრად.	ამგვარი	თეორიული	და	ემპირიული	კვლევის	შერეული	
მოდელები	ხშირად	გვხვდება	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	სფერო-
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ში,	თუმცა	ზოგიერთი	პროექტი	მხოლოდ	თეორიულ	ასპექტს	გულის-
ხმობს,	 მაგალითად,	 სამართლებრივ-ფილოსოფიური	ან	 ისტორიული	
პერსპექტივით.	სამართლის	მეცნიერების	ნაშრომები	ხშირად	არ	მო-
იცავს	ემპირიულ	ნაწილს	და	მიმართულია	სამართლის	დოქტრინის	ან	
სამართლებრივი	პრაქტიკის	ანალიზზე,	თუმცა	უნდა	აღინიშნოს,	რომ	
ბევრი	მკვლევარი	უკვე	აღიარებს	სამართლებრივი	ანალიზის	ემპირი-
ული	ნაწილით	შევსების	ღირებულებას.	აშკარაა,	რომ	როგორც	უკვე	
აღინიშნა,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სფეროში	 ინტერდისციპ-
ლინარულ	კვლევას	საკმაოდ	დიდი	შესაძლებლობა	აქვს,	რამდენადაც	
ეს	სფერო	მოიცავს	ფსიქოლოგიის,	სოციოლოგიისა	და	იურიდიულ	ას-
პექტებს.	იგი	პრაქტიკაში	მოითხოვს	სხვადასხვა	სფეროს	წარმომად-
გენელი	პროფესიონალების	თანამშრომლობას.

ამ	ეტაპზე	ყურადღებას	ვამახვილებთ	ემპირიულ	კვლევაზე,	თუ	
რას	შეიძლება	გულისხმობდეს	ის	და	რა	წვლილის	შეტანა	შეუძლია	
აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სფეროში.	 კონკრეტული	 მიდგომე-
ბის	შესახებ	წარმოდგენის	შესაქმნელად	შეიძლება		კვლევის	შემდეგი	
ფორმატების	დასახელება:

•	 საქმეების	შესწავლა

•	 კონტინგენტის	კვლევა

•	 კონტროლირებადი	შემთხვევითი	ცდა	(RCT)

•	 ექსპერიმენტი

•	 კვლევა-მოქმედებაში

•	 მეორადი	ანალიზი

•	 მეტაანალიზი	

ამ	ფორმატებში	 გამოყენებულ	 კონკრეტულ	 კვლევის	 მეთოდებს	
შორის	შეგვიძლია	ჩამოვთვალოთ:	

•	 დოკუმენტების	ანალიზი

•	 სტანდარტიზებული	გამოკითხვა

•	 პირისპირ

•	 ფურცელი	და	ფანქარი

•	 CATI (კომპიუტერიზებული	სატელეფონო	ინტერვიუ)

•	 დისტანციური
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•	 ხარისხობრივი	ინტერვიუები

•	 (მონაწილეობრივი)	დაკვირვება

•	 (ფოკუსი)	ჯგუფური	დისკუსიები

რასაკვირველია,	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სფეროში	
გვხვდება	კვლევის	სხვა	მეთოდები	და	შერეული	ფორმები.	გამოიყე-
ნება	როგორც	რაოდენობრივი,	ისე	ხარისხობრივი	მეთოდები.	ლიტე-
რატურაში	შესაძლებელია	მოვიძიოთ,	თუ	როგორ	უნდა	ჩატარდეს	ეს	
კვლევები,	რამდენადაც	ისინი	წიგნებში	ან	სამეცნიერო	ჟურნალებში		
ქვეყნდება	(როგორიც	არის	„აღდგენითი	მართლმსაჯულების	საერთა-
შორისო	ჟურნალი“).	რა	თქმა	უნდა,	ჩვენ	ვერ	მიმოვიხილავთ	კვლევის	
ყველა	შესაძლო	მეთოდს	და	შემოვიფარგლებით	იმ	ფორმატით,	რო-
მელიც	ამ	სფეროს	განსაკუთრებული	ინტერესის	საგანს	წარმოადგენს.	

მრავალ	 ქვეყანაში	 ჩატარებულია	 ემპირიული	 კვლევა,	 რომე-
ლიც	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროცესსა	და	შედეგებს	ეხება.	
ამგვარი	 სურათია	 ევროპაშიც,	 სადაც	 ემპირიული	 კვლევა	 აღდგე-
ნით	მართლმსაჯულებაზე	შეიძლება	დაიყოს	შემდეგ	კატეგორიებად	
(Vanfraechem, Aertsen & Willemsens, 2010):	

•	 აღწერილობით-ინვენტარული	 კვლევა:	 მედიაციის	 სერვისის	
საფუძვლები	და	ორგანიზაცია,	საქმეთა	ბუნება	და	რაოდენო-
ბა,	სამართლებრივი	ჩარჩოები;

•	 კვლევა	მოქმედებაში:	მოიცავს	პრაქტიკოსებისა	და	კვლევი-
თი	ინსტიტუტების	გრძელვადიან	თანამშრომლობას,	რომელ-
შიც	ეს	ინსტიტუტები	ჩართულნი	არიან	საპილოტე	პროექტე-
ბის	დაგეგმვას,	გახორციელებასა	და	შეფასებაში;

•	 შეფასებითი	 კვლევა	 მედიაციის	 პროცესის	 ან	 შედეგის	 შესა-
ხებ.

აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პრაქტიკის	 განვითარების	 პირ-
ველ	ეტაპზე	კვლევას	ხშირად	აღწერილობითი	ხასიათი	აქვს,	ხოლო	
მოქმედებასთან	 დაკავშირებული	 რეგულარული	 კვლევა	 ჩნდება	 მე-
ორე	 ფაზაში	 შეფასებითი	 კვლევების	 სახით,	 როდესაც	 გარკვეული	
პრაქტიკა	 უკვე	 დაგროვილია.	 ახლა	 ყურადღებას	 გავამახვილებთ	
„მოქმედებაში-კვლევასა“	და	 მტკიცებულებაზე	დაფუძნებული	შეფა-
სებითი	კვლევის	ზოგიერთ	ფორმაზე.
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3.2. „მოქმედებაში კვლევა“

„მოქმედებაში	კვლევა“	ნაყოფიერი	აღმოჩნდა	აღდგენითი	მართ-
ლმსაჯულებისათვის	მრავალ	ქვეყანაში	(Vanfraechem & Aertsen, 2010).	
იგი	 ხარისხობრივი	 კვლევის	 მაგალითია	 და	 	 პროცესში	 მკვლევრის	
პირდაპირი	ჩართულობით	ხასიათდება.	 „მოქმედებაში	კვლევა“	 კონ-
ცენტრირებულია	დაგეგმილი	ცვლილების	განვითარებასა	და	პრაქტი-
კაში	განხორციელებაზე.	პარალელურად	კი	–	ცვლილების	პროცესისა	
და	შედეგების	შესახებ	ცოდნის	დაგროვებაზე.	 სხვა	 სიტყვებით	რომ	
ვთქვათ,	 „მოქმედებაში	 კვლევა“	 შეიძლება	 განისაზღვროს	 როგორც	
მოქმედების	 ფორმა,	 რომლის	 საფუძველიც	 არის	 არსებული	 პრობ-
ლემა	და	მიზნად	ისახავს	სიტუაციის	შეცვლას	ამ	სფეროში	მომუშავე	
სუბიექტებთან	 მჭიდრო	თანამშრომლობის	 გზით,	 ამასთანავე	 –	 თე-
ორიული	 ცოდნის	 განვითარებასა	 და	 გამდიდრებას.	 „მოქმედებაში	
კვლევა“	 აკავშირებს	 კვლევასა	 და	 მოქმედებას	 უკუკავშირის	 საშუ-
ალებით.	 „მოქმედების“	 ელემენტი	 გულისხმობს	 ჩარევასა	 და	 ცვლი-
ლებას	წინასწარ	განსაზღვრული	მიზნების	შესაბამისად.	სტრატეგია	
და	 სავარაუდო	 პროცესი	 განიხილება	 წინასწარ,	 პრაქტიკოსებთან	
ერთად.	 „კვლევის“	 ელემენტი	 მიემართება	 ცოდნის	 განვითარებას	
და	მოიცავს	შედეგების	შეფასების	ნაწილსა	და	პროცესს.	მკვლევრე-
ბი	და	 კვლევის	ობიექტები	დისკუსიის	 მთავარი	 მონაწილენი	 არიან,	
თუმცა	კონკრეტული	უნარებისა	და	შესაძლებლობების	მობილიზება	
შესაძლებელია	რომელიმე	ერთ	მხარეს.	კვლევის	ობიექტებს	საკუთა-
რი	გამოცდილებისა	და	აღქმის	განხილვის	უნარი	აქვთ,	მკვლევრებს	
კი	–	ინფორმაციის	შეგროვების,	ანალიზისა	და	მონაცემთა	დამუშავე-
ბა.	შედეგად,	ტრადიციული	ემპირიულ-ანალიტიკური	კვლევებისგან	
განსხვავებით,	„მოქმედებაში	კვლევაში“	კვლევის	ველი	არ	წარმოად-
გენს	მხოლოდ	კვლევის	ობიექტს.	ისაა	სუბიექტი,	რომელსაც	აქტიური	
წვლილი	შეაქვს	კვლევაში	(Aertsen, 2018).	

„მოქმედებაში	კვლევაში“	პროცესი	წინასწარ	არ	განისაზღვრება	
დეტალურად.	 გადაწყვეტილებები	 პარტნიორების	 მიერ	 მიიღება	
გზადაგზა	 შეფასების	 პარალელურად.	 ამიტომაც	 „მოქმედებაში	
კვლევას“	 აქვს	 ციკლური	 ხასიათი.	 ეს	 არის	 სპირალური	 მოძრაობა,	
რომელიც	მუდმივად	უბრუნდება	იმავე	ფაზებს:	

ა)	დანახვა:	პრობლემა,	დაშვებები,	საწყისი	პოზიცია	განხილული	
და	 განსაზღვრულია	დაინტერესებული	 მხარეების	 აქტიური	 ჩართუ-
ლობით;	

ბ)	მოფიქრება:	შინაარსი	დაზუსტებულია	საერთო	კონსულტაციის	
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საფუძველზე,	 პრობლემა	 ღრმად	 არის	 გაანალიზებული	 და	 ჩამოყა-
ლიბებული;

გ)	მოქმედება:	ქმედების	დაგეგმვა,	განხორციელება,	ადაპტაცია,	
შეფასება.

„მოქმედებაში-კვლევის“	„თვითრეფლექსიური	ციკლები“	თვალსა-
ჩინოდ	არის	წარმოდგენილი	7.1	ინფოგრაფიკაში:

1)	 დაგეგმილია	ცვლილების	პროცესი;

2)	 	მოქმედება	განხორციელებულია,	ხოლო	პროცესი	და	შედეგე-
ბი	–	აღწერილი;

3)	 რეფლექსია	მიმდინარეობს	ამ	პროცესებსა	და	მათ	შედეგებზე;

4)	 იგეგმება	ცვლილების	შემდგომი	პროცესი.

დიაგრამა.	7.1:	მოქმედებაში-კვლევის	ციკლები

აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სფეროში	 „მოქმედებაში	 კვლე-
ვა“	გამოიყენება,	 მაგალითად,	დაზარალებული-დამზარალებლის	მე-
დიაციის	პროგრამის	დასაწყებად,	რომელშიც	მოქმედება	და	კვლევა	
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ორიენტირებულია	შესაბამისი	მედიაციის	მოდელის	განვითარებაზე.	
პირველ	 რიგში,	 ესაა	 მედიაციის	 პროცესის	 დაგეგმვა	 (საქმის	 გადა-
ცემიდან	 შეთანხმების	 მიღწევამდე),	 რამდენიმე	 საქმეზე	 მისი	 ჩატა-
რება,	პროცესისა	თუ	მიღწეული	შედეგების	შეფასება	და	საბოლოო	
გაუმჯობესებაზე	უკუკავშირის	მიღება	(პროცესი	კვლავ	ტარდება	და	
ხდება	 ადაპტირებული	მოდელის	შეფასება).	 ამგვარი	 „მოქმედებაში-
კვლევა“	შეიძლება	ჩატარდეს	მედიაციის	პროცესის	ერთ	პრობლემასა	
და	ელემენტთან	მიმართებით,	მაგალითად,	როგორ	შეიძლება	მედი-
აციის	შეთავაზება	დაზარალებულებისათვის	უფრო	წამახალისებელი	
ფორმით.

3.3. მტკიცებულებაზე დაფუძნებული შეფასებითი კვლევა 

მტკიცებულებაზე	 დაფუძნებული	 კვლევა	 შეიძლება	 მრავალი	
ფორმით	ჩატარდეს	კვლევის	ფორმატისა	და	შერჩეული	მეთოდოლო-
გიის	თვალსაზრისით.	 მას	 ხშირად	 ექნება	 შეფასებითი	 მიზანი.	 აღდ-
გენით	 მართლმსაჯულებაში	 ღირებულებები,	 პრინციპები	 და	 სტან-
დარტები	პრიორიტეტულია,	როგორც	ეს	ვრცლად	განვიხილეთ	წინა	
სესიებში.	შეფასებითი	კვლევა	ადგენს,	თუ	რამდენად	არის	დაცული	
პრაქტიკაში	გაცხადებული	პრინციპები	(მაგალითად	ნებაყოფლობითი	
მონაწილეობის	 პრინციპი).	 სხვა	 სიტყვებით	რომ	 ვთქვათ,	 შეიძლება	
თუ	არა	ხელშესახები	მტკიცებულებები	ადასტურებდეს	პრინციპებს?	
(Strang & Sherman, 2015)?	რა	არის	კონკრეტული	ჩარევის	ეფექტები	და	
როგორ	ვარკვევთ,	ხომ	არ	მიადგა	ამით	დამატებითი	ზიანი	ვინმეს?

აღდგენითი	მართლმსაჯულების	შეფასებითი	კვლევა	ყოველთვის	
ცალსახაა	და	ძლიერ	მეთოდოლოგიას	არ	მოიცავს.	ხშირად	ის	შეზღუ-
დულია	პროცესის	შემდგომი	შეფასებით.	მაგალითად,	როდესაც	დაზა-
რალებული	და	დამზარალებელი	მედიაციის	პროცესის	დასრულების	
შემდეგ	რამდენიმე	თვეში	ავსებენ	კითხვარებს	ან	ზეპირი	ინტერვიუს	
საშუალებით	ჰყვებიან	საკუთარ	გამოცდილებაზე.	მიუხედავად	იმისა,	
რომ	ეს	მიდგომა	შეიძლება	მნიშვნელოვან	ინფორმაციას	იძლეოდეს,	
ის	 ვერ	გვეხმარება	შედეგებს,	 ეფექტებსა	და	 პროგრამას	შორის	 (ამ	
შემთხვევაში	 მედიაცია	 ან	 მისი	რომელიმე	 ელემენტი)	 მიზეზობრივი	
კავშირის	დადგენაში.	მაგალითად,	როცა	აღინიშნება	კმაყოფილების	
მაღალი	დონე		ეს	გარკვეულწილად	(ან	ძირითადად)	შეიძლება	გამოწ-
ვეული	 იყოს	 ადამიანის	 პიროვნული	 მახასიათებლებით,	 პროსოცი-
ალური	დამოკიდებულებებით,	რომლებიც	მედიაციის	პროცესში	ჩარ-
თვამდე	არსებობდა	(რამაც	პროცესში	მონაწილეობა	გადააწყვეტინა	



188

პირს).	იგივე	შეიძლება	ითქვას	იმაზე,	თუ	რა	ეფექტი	აქვს	აღდგენით	
მართლმსაჯულებას	დანაშაულის	განმეორებით	ჩადენაზე.	უმნიშვნე-
ლოვანესია	იმის	განსაზღვრა,	შეიძლება	თუ	არა	კონკრეტული	პირის	
მიერ	დანაშაულის	ჩადენის	გადათქმა	ან	შემცირება	მიეწეროს	მედი-
აციის	ეფექტს,	თუ	ეს	შეიძლება	იყოს	გამოწვეული	პირის	ცხოვრებაში	
მომხდარი	სხვა	სასიკეთო	მოვლენების	გავლენით.	

მეთოდოლოგიური	 სისუსტეების	 თავიდან	 ასარიდებლად,	 შეიძ-
ლება	 ექსპერიმენტული	 ფორმატის	 გამოყენება,	 რომელშიც	 მონა-
წილეები	 იყოფიან	 ორ	 ჯგუფად:	 ექსპერიმენტული	 ჯგუფი	 (მონაწი-
ლეობას	 იღებს	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამაში)	 და	
საკონტროლო	 ჯგუფი	 (აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამის	
გამოყენების	გარეშე).	თუმცა,	ამ	შემთხვევაშიც	შეიძლება	გვქონდეს	
ცდომილება	 მიკერძოების	 შედეგად:	 როგორ	 შეირჩევიან	 მონაწილე-
ები	 ჯგუფებში	 („განაწილების	 მიკერძოება“),	 რა	 გავლენა	 შეიძლება	
ჰქონდეს	იმას,	რომ	მონაწილეებმა	იცოდნენ,	თუ	რომელ	ჯგუფს	მი-
ეკუთვნებიან	(„მოქმედების	მიკერძოება“),	რა	გავლენა	შეიძლება	იქო-
ნიოს	შემფასებლებზე	იმის	ცოდნამ,	თუ	რომელ	ჯგუფს	მიეკუთვნებიან	
მონაწილეები	 („შეფასების	 მიკერძოება“)	 ან	 რომელი	 მონაწილეები	
ეთიშებიან	 კვლევას	 („დასუსტების	 მიკერძოება“).	 ამგვარი	 მიკერძო-
ების	მინიმუმამდე	დაყვანის	ან	გამორიცხვისათვის	ექსპერიმენტული	
ან	 კვაზი	 ექსპერიმენტული	 ფორმატი	 საკმარისი	 არ	 არის.	 საჭიროა	
უფრო	 კომპლექსური	 მოდელების	 გამოყენება.	 „კონტროლირებადი	
შემთხვევითი	ცდები“	 (RCT)	 იძლევა	 ამ	 შესაძლებლობას	 (Sherman & 
Strang, 2007). RCT გვთავაზობს	 ექსპერიმენტულ	 მოდელს,	 რომელიც	
იკვლევს	 პროგრამას	 ამ	 პროგრამით	 მოსარგებლე	 პირთა	 ჯგუფის	
სხვა	ჯგუფებთან	შედარების	გზით	(საკონტროლო	ჯგუფები),	თუმცა	
მსგავს	 შემთხვევაში	 ამ	ჯგუფებში	 მინიმუმამდეა	დაყვანილი	ზემოთ	
ხსენებული	მიკერძოება.	ეს	ხერხდება	კვლევაში	მონაწილეობაზე	თა-
ნახმა	პირთა	ექსპერიმენტულ	და	საკონტროლო	ჯგუფებში	შემთხვე-
ვითი	პრინციპით	გადანაწილების	გზით	(იხილეთ	დიაგრამა	7.2).
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დიაგრამა.	7.2:	შემთხვევითი	კონტროლირებადი	ცდის	მოდელი		
აღდგენითი	მართლმსაჯულებისათვის

RCT	 მოდელი	 ახდენს	 განაწილების	 მიკერძოების	 მინიმუმამდე	
დაყვანას	 და	 მისი	 კარგად	 ორგანიზების	 შემთხვევაში	 –	 ასევე	 სხვა	
მეთოდოლოგიური	 პრობლემების	 შემცირებას.	 შესაბისად,	 მკვლე-
ვარს	საშუალება	აქვს	კონკრეტულ	ცვლადებთან	დაკავშირებით	ორ	
ჯგუფს	შორის	არსებულ	განსხვავებებზე	ისაუბროს	(მოყვანილ	მაგა-
ლითში:	მონაწილეებს	შორის	პროცესის	სამართლიანობის	განცდა	და	
ეფექტი	დანაშაულის	ხელახლა	ჩადენაზე)	დაუკავშიროს	მედიაციაში	
მონაწილეობის	საკითხს	და	არა	სხვა	ფაქტორებს.	მიუხედავად	ამისა,	
ყველა	გარეგანი	ფაქტორის	გამორიცხვა	თითქმის	შეუძლებელია:	და-
ნაშაულისა	და	მედიაციის	პროცესის	შესწავლა	შეუძლებელია	ლაბო-
რატორიული	ექსპერიმენტის	პირობებში.	იმ	შემთხვევაშიც	კი,	როცა	
დადგენილია	ცხადი	განსხვავებები	ექსპერიმენტულ	და	საკონტროლო	
ჯგუფებს	 შორის,	 კვლევა	 ვერ	 ახსნის	 ამ	 შედეგების	 განმსაზღვრელ	
მექანიზმებს:	კონკრეტულად	რამ	მოუტანა	სამართლიანობის	განცდა	
მედიაციის	 პროცესის	 მონაწილეებს	 მათთან	 შედარებით,	 ვინც	ტრა-
დიციული	სასამართლო	პროცესი	გაიარა,	ან	კონკრეტულად	რა	განა-
პირობებს,	რომ	მედიაციაში	მონაწილე	დამზარალებლები	ნაკლებად	
ჩადიან	 ხელახალ	დანაშაულს	 ვიდრე	 ისინი,	 ვისაც	 არ	 მიუღია	 მონა-
წილეობა	 ამ	 პროცესში?	განმაპირობებელი	პროცესების,	 გავლენისა	
და	 მექანიზმების	 სიღრმისეული	 ანალიზი	 მნიშვნელოვანია,	 რადგან	
კვლევა	აჩვენებს,	რომ	მედიაციის	ზემოთ	ხსენებული	ეფექტები	 (სა-
მართლიანობა	და	დანაშაულის	განმეორებით	ჩადენა)	არ	გვაქვს	ყვე-
ლა	შემთხვევაში	ყველა	მონაწილესთან.	ზოგიერთი	ინდივიდის	შემთხ-
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ვევაში	შეიძლება	ნეგატიური	ეფექტიც	კი	გვქონდეს.	RCT-ის	მოდელის	
კიდევ	 ერთ	 შეზღუდვას	 წარმოადგენს	 ეთიკური	 მოსაზრებები.	 ჩვენ	
ვუპირისპირდებით	ისეთ	კითხვას,	როგორიცაა:	 „რამდენად	სამართ-
ლიანია	 ადამიანების	 შემთხვევითობის	 პრინციპით	 განაწილება	 მე-
დიაციასა	და	სასამართლო	პროცესს	შორის?“	ამ	მიზეზებიდან	გამომ-
დინარე,	 განვითარდა	 შეფასების	 სხვა	 მოდელები,	როდესაც	 ეფექტი	
განხილულია	ადამიანების	ცხოვრების	ფართო	კონტექსტში	და	ხდება	
განმსაზღვრელ	მექანიზმებზე	დაკვირვებაც.	

„რეალისტური	 შეფასების“	 მოდელი	 ამ	 უკანასკნელი	 მიდგომის	
მაგალითია	(Pawson & Tilley, 1997).	რეალისტური	შეფასება	მიემართე-
ბა	 კითხვას,	თუ	როგორ	უნდა	 იმუშაოს	 აღდგენითმა	 ჩარევამ	 კონკ-
რეტული	რესურსებით	 კონკრეტულ	 კონტექსტში	 განხორციელებისა	
და	 მონაწილე	პირთა	 მიერ	შესაბამისი	რეაგირების	შემთხვევაში.	 ეს	
წარმოადგენს	ჰოლისტურ	და	ინკლუზიურ	მიდგომას,	როგორც	მიზეზ-
შედეგობრივი	 ემპირიული	 შეფასების	 ალტერნატივას.	 სოციალური,	
კულტურული	და	ისტორიული	კონტექსტი	ასევე	მიიღება	მხედველო-
ბაში,	როცა	კვლევა	ფოკუსირებულია	თეორიულად	დაშვებულ	პრო-
ცესებსა	და	მექანიზმებზე.	რეალისტური	შეფასება	იყენებს	კონტექს-
ტი-მექანიზმი-შედეგი	 (CMO)	 კონფიგურაციებს,	 როგორც	 ანალიზის	
მთავარ	სტრუქტურას,	რათა	იდენტიფიცირდეს	როგორც	მექანიზმე-
ბი	(როგორ	იწვევს	პროგრამის	ზოგიერთი	კომპონენტი	ცვლილებას),	
ისე	კონტექსტუალური	ფაქტორები	(პირობები,	რომლებიც	გავლენას	
ახდენს	მექანიზმის	მოქმედებაზე),	რაც	გავლენას	ახდენს	შედეგების	
ცვალებადობაზე.	რეალისტური	შეფასება	შეიძლება	ეფექტური	იყოს	
აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 იმ	 პროგრამების	 შეფასებისათვის,	
რომლებიც	ფუნქციონირებს	კომპლექსურ	სოციალურ	სტრუქტურებ-
ში	 და	 როდესაც	 ბევრი	 გავლენა	 შეიძლება	 თამაშობდეს	 გარკვეულ	
როლს.	

ოჯახში	ძალადობის	საქმეებში	მედიაციის	პროგრამის	შესაფასებ-
ლად	რეალისტური	შეფასების	მეთოდოლოგია	პირველად	ფინეთში	გა-
მოიყენეს	(Iivari, 2010).	დიაგრამის	მიხედვით,	(7.3)	ჩატარდა	როგორც	
პროცესის,	ისე	შედეგის	შეფასება.	პროცესის	შეფასებისას	გათვალის-
წინებულია	გადამზადებისა	და	კავშირების	დამყარების	ფაქტორები,	
როგორც	პროგრამის	შიდა	მექანიზმის	ნაწილი.	კონტექსტუალურ	ფაქ-
ტორებად	მიჩნეულია	სისხლის	მართლმსაჯულების	სისტემის	ფუნქცი-
ონირებასთან,	 სოციალურ	 სამსახურსა	თუ	 საზოგადოებრივ	 აზრთან	
დაკავშირებული	 ფაქტორები.	 შედეგები	 გაიზომა	 თავად	 მედიაციის	
მოდელით,	 გადამზადებით,	 ურთიერთობებში	 ცვლილებით,	 მართლ-
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მსაჯულების	სისტემასა	და	სოციალურ	სამსახურზე	გავლენით,	სხვა	
სერვისებთან	კავშირით.

დიაგრამა	7.3:	ოჯახში	ძალადობის	საქმეებში	აღდგენითი	მართლმსაჯულების		
რეალისტური	შეფასების	მოდელი (Iivari, 2010)

3.4. კვლევის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი მიგნება

ზოგიერთი	გაფართოებული	კვლევის,	მიმოხილვისა	და	მეტაშეფა-
სების		საფუძველზე,	რომლებიც	აერთიანებენ	ან	ადარებენ	რამდენიმე	
სხვადასხვა	 კვლევას,	 შესაძლებელია	 შემდეგი	 ყველაზე	 მნიშვნელო-
ვანი	ემპირიული	კვლევების	შეჯამება:	(Aertsen et al., 2004; Braithwaite, 
1999; Chapman & Törzs, 2018; Choi et al., 2012; Claes & Shapland, 2016; Daly, 
2002; Duenkel et al., 2015; Kurki, 2003; Latimer et al., 2001; McCold, 2003; 
Shapland et al., 2011; Robinson & Shapland, 2008; Sherman & Strang, 2007; 
Umbreit et al., 2005; Vanfraechem et al., 2010; Walgrave, 2011):

−	 საზოგადოებრივი	 მიმღებლობა:	 ზოგადად,	 აღდგენითი	 მართლმ-
საჯულების	პროგრამები	სარგებლობს	საზოგადოებრივი	მხარდა-
ჭერით	იმ	პირობებში,	როცა	ადამიანებს	მიეწოდებათ	ადეკვატუ-
რი	 ინფორმაცია	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროგრამებისა	
თუ	მედიაციის	შესახებ	და	ისინი	თავად	გრძნობენ	ჩართულობას.	
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ევროპის	უმეტეს	ქვეყანაში	საზოგადოება	არც	ისე	დამსჯელი	ბუ-
ნებისაა,	როგორც	ეს	ჰგონიათ	და	ხშირად	ემხრობა	არასაპატიმრო	
სასჯელებს,	რომლებიც	ემსახურება	დაზარალებულის,	დამზარა-
ლებლის	ან	საზოგადოების	ინტერესებს.	

−	 მედიაციის	 პროცესში	 მონაწილეობის	 სურვილი	 დაზარალებულ-
თა	 მხრიდან:	 მრავალი	 კვლევა	 აჩვენებს,	რომ	დაზარალებულთა	
30%-50%	 დაინტერესებულია	 დამზარალებელთან	 პირადი	 შეხ-
ვედრით.	ეს	მაჩვენებელი	იზრდება	70%-მდე,	როცა	არის	არაპირ-
დაპირი	 მედიაციის	 შესაძლებლობა.	 დაზარალებულებისათვის	
მედიაციაში	მონაწილეობის	ყველაზე	მნიშვნელოვანი	მიზეზებია:	
(1)	მომხდარზე	დამზარალებლის	მხრიდან	მეტი	ინფორმაციისა	და	
ახსნის	მიღება,	 (2)	დამზარალებლისათვის	საკუთარი	სათქმელის	
თქმა	ან	მის	წინაშე	ემოციების	გამოხატვა	იმის	ასახსნელად,	თუ	
რა	შედეგები	მოიტანა	მისმა	ქმედებამ.	ამ	გზით	დაზარალებულები	
ცდილობენ	გარკვეული	შვება	იგრძნონ.	შემდეგ	მოდის	ფინანსური	
კომპენსაციის	 საჭიროება.	 ზოგიერთ	შემთხვევაში	დაზარალებუ-
ლებს	სჯერათ,	რომ	მათი	მონაწილეობა	შეამცირებს	დანაშაულის	
განმეორებით	 ჩადენის	 ალბათობას	 (ძირითადად	 არასრულწლო-
ვანი	 დამზარალებლის	 შემთხვევაში)	 და	 ემსახურება	 უსაფრთხო	
საზოგადოებაში	ცხოვრებას.	

−	 დამზარალებლის	 მოტივაცია:	 დამზარალებელთა	 უმეტესობას	
სურს	მიყენებული	ზიანის	გამოსწორება	ან	სინანულის	გამოხატ-
ვა.	ზოგიერთ	შემთხვევაში	დამზარალებელს	შეიძლება	უნდოდეს	
სისხლის	სამართლებრივი	დევნის	თავიდან	არიდება	(რაც	თავის-
თავად	არ	არის	მედიაციის	გამომრიცხველი	გარემოება).	

−	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 პროცესში	 საზოგადოების	 ჩარ-
თულობის	 როლი	 გულისხმობს	 დანაშაულისა	 და	 მისი	 საფუძვ-
ლების	უკეთ	გაგებას,	რასაც	შეიძლება	მოჰყვეს	დამზარალებლის	
რეინტეგრაციის,	 ასევე	 დაზარალებულის	 მხარდაჭერა.	 საზოგა-
დოების	წარმომადგენლების	მონაწილეობამ	შეიძლება	დაარწმუ-
ნოს	დამზარალებელი,	რომ	მან	უნდა	აიღოს	პასუხისმგებლობა.	

−	 კმაყოფილების	დონე:	

•	 ბევრ	 კვლევაში	 ასახულია	 პროცესითა	და	 შედეგებით	 მიღე-
ბული	დიდი	კმაყოფილება	როგორც	დაზარალებულებში,	ისე	
დამზარალებლებში.	(კმაყოფილების	მაღალი	ხარისხის	დონე-
ები	მერყეობს	მედიაციაში	ჩართული	პირების	80%-დან	95%-
მდე).	 როდესაც	 მედიაციის	 მონაწილეების	 შედარება	 ხდება	
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სხვა	დაზარალებულებსა	და	დამზარალებლებთან,	რომლებიც	
მართლმსაჯულების	 ტრადიციული	 პროცესის	 მონაწილენი	
არიან,	კვლევა	აჩვენებს,	რომ	სხვა	ფაქტორებთან	ერთად	შემ-
ცირებულია	მსხვერპლებს	შორის	რევიქტიმიზაციისა	და,	ზო-
გადად,	დანაშაულის	 შიში.	 გარდა	 ამისა,	 გაზრდილია	 მთლი-
ანად	 მართლმსაჯულების	 სისტემის	 ფუნქციონირებისადმი	
კმაყოფილება.	

•	 კმაყოფილების	მაღალი	ხარისხი	შეიძლება	აიხსნას	იმით,	რომ	
აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	 გულისხმობს	 დაზარალებუ-
ლისა	და	დამზარალებლის	უფრო	აქტიურ	ჩართულობას,	რაც	
ამ	ადამიანებს	უქმნის	განცდას,	რომ	მათი	ინტერესები	და	სა-
ჭიროებები	გათვალისწინებულია.	

•	 დამზარალებლები	 ასევე	 მიიჩნევენ,	 რომ	 მათ	 მიმართ	 მოპყ-
რობა	 უფრო	 სამართლიანია	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულე-
ბის	პირობებში.	ორივე	მხარე	აღდგენით	მართლმსაჯულებას	
აკავშირებს	 სამართლიან	 მოპყრობასთან.	 დამზარალებლე-
ბისათვის	 ღირებულია	 დაზარალებულებთან	 შეხვედრის	 და	
წუხილის	 გამოხატვის	 შესაძლებლობა.	 ისინი	 პოლიციისა	 და	
კანონისადმი	უფრო	პოზიტიურ	დამოკიდებულებას	გამოიმუ-
შავებენ.	 ასევე,	 ამყარებენ	 ურთიერთობას	 მეგობრებსა	 და	
ნათესავებთან;	 ხელი	 ეწყობა	 დანაშაულებრივ	 ცხოვრებაზე	
უარის	თქმის	პროცესს.	

•	 აღსანიშნავია,	რომ	კონფერენციის	ზოგიერთ	პროგრამაში	გა-
მოვლინდა	კმაყოფილების	უფრო	დაბალი	დონე	დაზარალებუ-
ლებს	შორის	და	ზოგიერთ	პროგრამაში,	 მაგალითად,	პოლი-
ციის	მიერ	წარმართულ	კონფერენციებში,	დაზარალებულები	
არ	იყვნენ	მიწვეულნი	ყოველ	შეხვედრაზე.	როდესაც	დაზარა-
ლებულები	 გამოხატავენ	 უკმაყოფილებას,	 ეს,	 ძირითადად,	
გამოწვეულია	 მათი	 საჭიროებებისათვის	 არასათანადო	 ყუ-
რადღების	 დათმობით,	 დამზარალებლისათვის	 მეტი	 ყურად-
ღების	დათმობის	ხარჯზე.	

−	 მიღწეული	შეთანხმებები:	მედიაციის	შედეგად	მიღწეული	შეთან-
ხმებების	რიცხვი	საკმაოდ	მაღალია	 (70%	და	90%	ყველა	წამოწ-
ყებული	საქმიდან).	უფრო	მეტი	შეთანხმება	მიიღწევა,	როდესაც	
დაზარალებულსა	 და	 დამზარალებელს	 შორის	 არის	 პირდაპირი	
კონტაქტი.	 შეთანხმებების	 შინაარსი	 მრავალფეროვანია:	 ფინან-
სური	კომპენსაცია,	მატერიალური	ანაზღაურება	ან	სამუშაოს	გა-
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წევა	 დაზარალებულისათვის,	 ახსნა-განმარტების	 მიცემა,	 ბოდი-
შის	მოხდა	ან	გარკვეული	მკურნალობისა	თუ	ტრენინგის	გავლის	
ვალდებულების	 აღება.	 ზოგადად,	 ასევე	 მაღალია	 შეთანხმებით	
აღებული	ვალდებულებების	შესრულების	მაჩვენებლებიც	(60%	–	
100%).	იგი	ბევრად	აღემატება	სასამართლო	განჩინებით	დაკისრე-
ბული	ვალდებულებების	შესრულების	მაჩვენებელს.	

−	 ეფექტი	განმეორებით	დანაშაულზე:	

•	 არცერთი	კვლევა	არ	ადასტურებს	მედიაციის	პროგრამის	შე-
დეგად	რეციდივიზმის	გაზრდას,	თუმცა	ინდივიდუალური	საქ-
მეები	 შეიძლება	 ჩავთვალოთ	 ამ	 წესის	 გამონაკლისად.	რიგი	
კვლევები	ადასტურებს	მედიაციისა	და	კონფერენციის	ეფექტს	
დანაშაულის	განმეორებით	ჩადენის	მაჩვენებელზე,	თუმცა	ეს	
ეფექტი	საკმაოდ	მოკრძალებულია.	

•	 ბევრ	 კვლევას	 მეთოდოლოგიური	 პრობლემები	 აქვს.	 ემპი-
რიული	 კვლევების	 ბოლო	 თაობა,	 რომელიც	 ჩატარებულია	
სრულად	ექსპერიმენტული	კვლევის	მოდელების	საფუძველზე	
(შემთხვევითი	კონტროლირებადი	ცდების	ჩატარებით	–	იხი-
ლეთ	ზემოთ)	აჩვენებს,	რომ	აღდგენითი	პროგრამის	მონაწი-
ლე	ჯგუფების	წევრებს	შორის	არის	უფრო	დაბალი	მაჩვენე-
ბელი	განმეორებით	დანაშაულის	ჩადენისა,	ვიდრე	კონტრო-
ლირებად	 ჯგუფებში	 მაშინ,	 როცა	 პროცესში	 ჩართული	 იყო	
პირადად	 დაზარალებული	 და	 შედგა	 პირდაპირი	 კონტაქტი	
(„კორპორაციულ“	დაზარალებულებსა	და	არაპირდაპირ	შეხ-
ვედრებისგან	 განსხვავებით),	 მძიმე	 ძალადობრივი	 დანაშა-
ულის	საქმეებში	(ნაკლებად	მძიმე	ქონებრივ	დანაშაულებთან	
შედარებით)	და	როცა	კონფერენციის	მოდელი	იყო	გამოყენე-
ბული	(მედიაციასთან	შედარებით).

•	 შედარებით	 ახალი	 კვლევები	 სწავლობს	 აღდგენითი	 მართ-
ლმსაჯულების	 როლს	 დანაშაულებრივ	 ცხოვრებაზე	 ხელის	
აღების	პროცესში:	დაზარალებულთან	შეხვედრა,	ფასილიტა-
ტორისა	თუ	სხვების	მხრიდან	გამხნევება	აღძრავს	სინანულის	
განცდას	და	არა	–	საკუთარი	თავის	სიძულვილს;	დამზარალე-
ბელი	გრძნობს,	რომ	იგი	ჩართულია	შედეგებთან	დაკავშირე-
ბული	 გადაწყვეტილებების	 მიღების	 პროცესში;	 მას	 ეძლევა	
დაზარალებულთან	 შეხვედრისა	 და	 გულწრფელი	 პატიების	
თხოვნის	 შესაძლებლობა.	 ეს	 პროცესი	 ხშირად	 განხილულია	
ცხოვრებისეული	გამოცდილებების	უფრო	ფართო	კონტექსტ-
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ში,	რომელიც	ამყარებს	ან	აძლიერებს	პროსოციალურ	იდენ-
ტობას.	

−	 ფინანსური	ხარჯები:	ფინანსური	ხარჯების	სრულყოფილი	დათვ-
ლისათვის	ყურადღება	უნდა	გამახვილდეს	აღდგენითი	მართლმ-
საჯულებისა	 და	 სისხლის	 სამართლის	 მართლმსაჯულებისათვის	
საჭირო	რესურსებზე.		(მართლმსაჯულების	პროცესის	ჩანაცვლე-
ბა	ან	პარალელური	ოპერირება),	რამდენიმე	კვლევიდან	გამომდი-
ნარე	შეგვიძლია	დავასკვნათ,	რომ	მედიაციასა	და	კონფერენციას	
შეუძლია	თანხების	დაზოგვა.	აღდგენითი	მართლმსაჯულება	ნამ-
დვილად	 ამცირებს	 ხელახლა	 გასამართლების	 ხარჯებს.	დაზარა-
ლებული-დამზარალებლის	მედიაციას	სჭირდება	სამჯერ	ნაკლები	
დრო,	 ვიდრე	 მედიაციის	 გარეშე	 წარმართულ	 პროცესს.	 მეტიც,	
აღდგენით	 მართლმსაჯულებას	 გარკვეული	 წვლილი	 შეაქვს	თე-
რაპიული	ხარჯების	დაზოგვაში,	რადგან	დამზარალებელთან	შეხ-
ვედრა	 ამცირებს	 მსხვერპლისათვის	 პოსტტრავმატული	 სტრესის	
სიმპტომებს,	 აღდგენით	 პროცესს	 კი	 აქვს	 თერაპიული	 ეფექტი	
მკვლელობით	დაზარალებული	ოჯახისათვის.	

−	 დაბოლოს,	 არ	 არსებობს	 მტკიცებულება,	 რომ	რომელიმე	 ტიპის	
დანაშაული	 ან	დამნაშავეები	 არ	 შეესაბამება	 აღდგენითი	 მართ-
ლმსაჯულების	პროცესს.	კვლევა	აჩვენებს,	რომ	აღდგენითი	მარ-
თლმსაჯულების	 გამოყენება	 შესაძლებელია	 ისეთ	 მგრძნობიარე,	
დელიკატურ	საქმეებში,	როგორიც	არის	ოჯახში	ძალადობისა	და	
სექსუალური	ძალადობის	შემთხვევები.	მკვლელობის	საქმეში	მე-
დიაციისა	და	კონფერენციის	გამოყენება	ემპირიულად	შესწავლი-
ლია	რამდენიმე	ქვეყანაში.	საგზაო	შემთხვევებისა	და	ეკონომიკუ-
რი	დანაშაულების,	მათ	შორის,	გარემოს	დაზიანების	დანაშაულე-
ბი	აგრეთვე	გვაძლევს	აღდგენითი	მართლმსაჯულების	მიდგომე-
ბის	გამოყენების	საშუალებას.	ეს	იმ	პირობით,	თუ	ისინი	გამოიყე-
ნება	საქმის	მახასიათებლებისა	და	გარემოებების	შესაბამისად.

აღდგენითი	 მართლმსაჯულების	 სფეროში	 კვლევის	 ჩატარების	
სირთულე	შეიძლება	იყოს:		დაზარალებულის	პოზიცია	და	გამოცდი-
ლება	მედიაციისა	და	კონფერენციის	პროგრამაში;	მედიაციის	პროცე-
სის	შიდა	კომუნიკაციის	დინამიკა;	სირცხვილისა	და	სხვა	ემოციების	
როლი;	სამართლებრივი	გარანტიების	უზრუნველყოფა;	მედიატორის	
ფუნქცია	 და	 როლი;	 საზოგადოებისა	 და	 მისი	 წარმომადგენლების	
როლი;	საზოგადოების	მხარდაჭერის	მოპოვების	გზები;	გავლენა	სის-
ხლის	სამართლის	მართლმსაჯულების	გადაწყვეტილებებზე;	ეფექტი	
დანაშაულის	 განმეორებით	 ჩადენაზე;	 აღდგენითი	 მართლმსაჯულე-
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ბის	 კანონით	 მონიჭებული	 შესაძლებლობების	 გამოუყენებლობა	 და	
აღდგენითი	მართლმსაჯულების	პროგრამების	გაფართოების	შესაძ-
ლებლობა,	 ყველა	 პოტენციური	 მოსარგებლისათვის	თანასწორი	 შე-
საძლებლობის	უზრუნველყოფა.

რომ	 შევაჯამოთ:	 „აღდგენითი	 მართლმსაჯულება	 გვთავაზობს	
დანაშაულზე	 რეაგირების	 განსხვავებულ	 გზას,	 რომელიც	 ითვალის-
წინებს	დაზარალებულის,	დამზარალებლისა	და	მათი	საზოგადოების	
საჭიროებებს.	 (…)	მნიშვნელოვანია,	რომ	აღდგენითი	მართლმსაჯუ-
ლების	პროფესიონალები	განგრძობითად	მუშაობდნენ	მაღალი	ხარის-
ხის	პრაქტიკის	განსავითარებლად.	(…)	კარგი	პრაქტიკა	დაზარალე-
ბულებს	საშუალებას	აძლევს	მათი	ვიქტიმიზაცია	მიმართონ	კონსტ-
რუქციული	მიზნებისაკენ.	თუ	დაცულია	მაღალი	სტანდარტები,	აღდ-
გენითი	მართლმსაჯულება	გვთავაზობს	დანაშაულზე	პასუხის	ჰუმა-
ნურ	მიდგომას	–	დაზარალებულთა	მდგომარეობის	გაუმჯობესებისა	
და	დამზარალებლებში	დანაშაულებრივ	ცხოვრებაზე	 ხელის	 აღების	
გზით“	(Chapman & Törzs, 2018: 10).

ჯგუფური დავალება და დისკუსია

განსაკუთრებით	 მნიშვნელოვანია	 სტუდენტებმა	 გაიგონ	 კვლე-
ვის	მეთოდები	და	მთავარი	მიგნებები.	ამისათვის	ხელის	შეწყობა	შე-
საძლებელია	 მცირე	ჯგუფური	და	 ინდივიდუალური	 მეცადინეობით.	
ანალიზი	უნდა	ფოკუსირდეს	საქართველოში	აღდგენითი	მართლმსა-
ჯულების	განვითარებსათვის	კვლევის	საჭიროებასა	და	პოტენციურ	
საკვანძო	საკითხებზე.	როგორ	ტარდება	შეფასება	და	კვლევა	ამ	სფე-
როში?	რა	როლი	შეიძლება	შეასრულონ	უნივერსიტეტებმა	და	პრო-
ფესიონალთა	ჯგუფებმა?	შეფასებისა	და	 კვლევის	რა	 ნაწილი	შეიძ-
ლება	 შესრულდეს	თავად	 პრაქტიკოსების	 ან	 მათი	ორგანიზაციების	
მიერ?	სასარგებლო	სავარჯიშო	შეიძლება	იყოს	მედიაციის	პრაქტიკა-
ში	დაზარალებულის	პოზიციის	განხილვა	ციტირებული	სტატიის	სა-
ფუძველზე	(Choi et al., 2012):	დაზარალებულთა	უარყოფითი	გამოცდი-
ლების	საფუძველზე,	რა	რეკომენდაციების	გაცემა	შეიძლება	საქართ-
ველოს	პრაქტიკის	გასაუმჯობესებლად?	
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დანართი I

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 
CM/Rec(2018)8 წევრი სახელმწიფოების მიმართ სისხლის 

სამართალწარმოებაში აღდგენითი მართლმსაჯულების შესახებ

(მიღებულია მინისტრთა კომიტეტის მიერ 2018 წლის 3 ოქტომბერს 
მინისტრთა მოადგილეების №1326 შეხვედრაზე)

ევროსაბჭოს წესდების 15.ბ მუხლის საფუძველზე, მინისტრთა კო-
მიტეტი:

წევრ სახელმწიფოებში აღდგენითი მართლმსაჯულების მიმართ 
მზარდი ინტერესის გათვალისწინებით;

შესაბამის სისხლის მართლმსაჯულების სისტემებში აღდგენითი 
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ვაღიარებთ რა, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება წარმოად-
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ტერნატიულ საშუალებას;

იმის გათვალისწინებით, რომ დანაშაულით გამოწვეულ ზიანზე 
რეაგირებისა და მისი გამოსწორების პროცესში არსებობს დაინტერე-
სებული მხარეების, მათ შორის, დაზარალებულისა და დამზარალებ-
ლის, ასევე უფრო ფართო საზოგადოების ჩართულობის საჭიროება;

ვაღიარებთ რა აღდგენით მართლმსაჯულებას, როგორც თანამშ-
რომლობის შედეგად ამ მხარეების ინტერესების გამოვლენის, დაკმა-
ყოფილებისა და დაბალანსების საშუალებას;

ვაღიარებთ რა დაზარალებულების ინტერესს, ჰქონდეთ პოზიცია 
მათი შემდგომი ვიქტიმიზაციის პროცესის საპასუხოდ, მიაღწიონ აღ-
დგენასა და დაკმაყოფილებას დამზარალებელთან სამართლიან პრო-
ცესში კომუნიკაციის შედეგად;

იმის გათვალისწინებით, რომ მნიშვნელოვანია სამართალდამრღ-
ვევში პასუხისმგებლობის გრძნობის გაღვიძების ხელშეწყობა მათთ-
ვის ცვლილების, გამოსწორების და რეინტეგრაციის შესაძლებლობის 
მიცემით და ურთიერთგაგებისა და დანაშაულზე ხელის აღების მიღ-
წევა;

ვაღიარებთ რა, რომ აღდგენითმა მართლმსაჯულებამ შეიძლება 
ხელი შეუწყოს დანაშაულსა და მასთან ასოცირებულ კონფლიქტებზე 
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რეაგირებისა და პრევენციის პროცესში ინდივიდისა და საზოგადო-
ების ჩართულობის მნიშვნელობის გააზრებას და წაახალისოს უფრო 
კონსტრუქციული სისხლის მართლმსაჯულების მექანიზმები;

ვაღიარებთ რა, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესის 
წარმართვა მოითხოვს სპეციალურ უნარებს, ქცევის წესებსა და აკ-
რედიტებულ ტრენინგს;

ვაღიარებთ რა მზარდ თვალსაჩინო ინდიკატორებს, რომლე-
ბიც ადასტურებს აღდგენითი მართლმსაჯულების ეფექტიანობას – 
მსხვერპლთა აღდგენა, სამართალდამრღვევთა გამოსწორება და მო-
ნაწილეთა კმაყოფილება;

ვაღიარებთ რა ზიანს, რომელიც საზოგადოებას შეიძლება მო-
უტანოს კრიმინალის რაოდენობისა და სადამსჯელო კრიმინალური 
სანქციების გამოყენების ზრდამ, განსაკუთრებით, მოწყვლადი მარგი-
ნალიზებული ჯგუფების შემთხვევაში, და რომ აღდგენითი მართლმ-
საჯულების გამოყენება შესაძლებელია დანაშაულზე პასუხად გარკ-
ვეულ შემთხვევებში;

ვაღიარებთ რა, რომ დანაშაული თავის თავში მოიცავს ინდივიდ-
თა უფლებების დარღვევას, ურთიერთობების დაზიანებას, რომელთა 
აღდგენა მოითხოვს სადამსჯელო ღონისძიებების მიღმა მექანიზმების 
არსებობას;

ვითვალისწინებთ რა იმ პოზიტიურ როლს, რომელიც შეიძლება 
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და საზოგადოებებმა ითამაშონ 
მშვიდობის, სოციალური ჰარმონიისა და სამართლიანობის დამკვიდ-
რებაში და საჯარო და კერძო სუბიექტების კოორდინირებული თანამ-
შრომლობის საჭიროებას;

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონ-
ვენციის (ETS No.5) მოთხოვნების გათვალისწინებით;

შემდეგი დოკუმენტების მხედველობაში მიღებით: ბავშვთა უფ-
ლებების აღსრულების შესახებ ევროპული კონვენცია (ETS №160) და 
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციები No. R(85)11 სისხლის სამართ-
ლის კანონმდებლობისა და პროცედურის ფარგლებში დაზარალებულ-
თა მდგომარეობის შესახებ, No.R(87)18 სისხლის სამართლის მართლ-
მსაჯულების გამარტივების შესახებ, No.R(87)20 არასრულწლოვანთა 
დანაშაულთან დაკავშირებული სოციალური რეაქციების შესახებ, 
№R (88) მიგრანტი ოჯახების წარმომადგენელ არასრულწლოვანთა 
დანაშაულზე სოციალური რეაგირების შესახებ, No.R(95)12 სისხლის 
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სამართლის მართლმსაჯულების მართვის შესახებ, No.R(98)1 საოჯა-
ხო მედიაციის შესახებ, No.R(99)19 სისხლის სამართალში მედიაციის 
შესახებ, Rec(2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, Rec(2006)8 
დანაშაულის მსხვერპლთა დახმარების შესახებ, CM/Rec(2010)1 ევრო-
პის საბჭოს პრობაციის წესების შესახებ, CM/Rec(2017)3 საზოგადოებ-
რივი სანქციებისა და ზომების ევროპული წესების შესახებ;

ითვალისწინებს მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული 
კომისიის დოკუმენტს CEPEJ (2007)13, რომელიც აწესებს რეკომენდა-
ცია No.R(99)19 სისხლის სამართალში მედიაციის შესახებ უკეთ აღს-
რულების სახელმძღვანელო წესებს;

ითვალისწინებს ევროპული პარლამენტის 2012 წლის 25 ოქტომბ-
რის დირექტივას 2012/29/EU, რომელიც აწესებს დანაშაულის მსხვერ-
პლთა უფლებების, მხარდაჭერისა და დაცვის მინიმალურ სტანდარ-
ტებს;

ითვალისწინებს ვენის დეკლარაციას დანაშაულისა და მართლმ-
საჯულების შესახებ: XXI საუკუნის გამოწვევების პასუხად (გაერთი-
ანებული ერების ორგანიზაციის მე-10 კონგრესი, დანაშაულის პრევენ-
ციისა და დამნაშავეთა მიმართ მოპყრობის შესახებ 2000 წლის 10-17 
აპრილი, A/CONF. 187/4 / Rev. 3), ECOSOC-ის რეზოლუცია 2002/12 სის-
ხლის სამართლის საქმეებში აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგ-
რამების გამოყენების ძირითადი პრინციპების შესახებ, 2006 წელს გა-
ეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის ოფისის მიერ გამოქვეყნებული 
სახელმძღვანელო აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების შე-
სახებ, საზოგადოებრივი კავშირების აღდგენა – მედიაცია და აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულება ევროპაში, 2004 წელს ევროპის საბჭოს მიერ 
გამოცემული.

რეკომენდაციას უწევს წევრ სახელმწიფოებს, რომ აღდგენითი 
მართლმსაჯულების განვითარების პროცესში გაითვალისწინონ ამ 
რეკომენდაციის დანართში მოცემული პრინციპები, რომელიც ეყრ-
დნობა რეკომენდაცია No.R(99)19-ს სისხლის სამართალში მედიაციის 
გამოყენების შესახებ და გახადონ ტექსტი ხელმისაწვდომი რელევან-
ტური ადგილობრივი ორგანოებისა და სააგენტოებისათვის, პირველ 
რიგში – მოსამართლეების, პროკურორების, პოლიციის, სასჯელაღს-
რულებისა და პრობაციის სამსახურების, არასრულწლოვანთა მართ-
ლმსაჯულების სამსახურების, მსხვერპლთა მხარდაჭერის სერვისები-
სა და აღდგენითი მართლმსაჯულების სუბიექტებისათვის.
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I. რეკომენდაციის მიზანი

1. ეს რეკომენდაცია მიზნად ისახავს, წაახალისოს წევრი სახელ-
მწიფოები, რათა მათ თავიანთ სისხლის მართლმსაჯულების სისტე-
მაში დანერგონ და განავითარონ აღდგენითი მართლმსაჯულება. ის 
აძლიერებს აღდგენითი მართლმსაჯულების სტანდარტების გამოყე-
ნებას სისხლის სამართალწარმოებაში და უზრუნველყოფს მონაწილე-
თა უფლებების დაცვას და მათი საჭიროებების ეფექტიანად დაკმა-
ყოფილებას. ის ასევე ახალისებს ინოვაციური აღდგენითი მიდგომე-
ბის (რომელიც შეიძლება არსებობდეს სისხლის სამართალწარმოების 
მიღმა) განვითარებას სასამართლო ხელისუფლების, სისხლის მართ-
ლმსაჯულებისა და აღდგენითი მართლმსაჯულების განმახორციელე-
ბელი აგენტების მიერ.

2. რეკომენდაცია მიემართება ყველა საჯარო და კერძო სუბიექტს, 
ვინც მოქმედებს სისხლის მართლმსაჯულების სფეროში და ვინც წარ-
მოშობს ან გადასცემს საქმეებს აღდგენითი მართლმსაჯულებისათ-
ვის, ან ვინც საკუთარი საქმიანობის ფარგლებში შეიძლება იყენებდეს 
აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპებს.

II. განმარტებები და ზოგადი პრინციპები

3. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესი ნებისმიერი პროცე-
სია, რომელშიც დანაშაულის შედეგად დაზარალებული ან დამზარა-
ლებელი და/ან ნებისმიერი სხვა ინდივიდი და საზოგადოების წევრი, 
რომელთაც განიცადეს დანაშაულის ზემოქმედება, ნებაყოფლობით 
ერთვებიან დანაშაულის შედეგად წარმოქმნილი პრობლემური სა-
კითხების გადაწყვეტაში, სამართლიანი და არადაინტერესებული მე-
სამე მხარის დახმარებით (ფასილიტატორი).

4. აღდგენითი მართლმსაჯულება გულისხმობს დიალოგს (პირ-
დაპირს ან არაპირდაპირს) დაზარალებულსა და დამზარალებელს 
შორის და შეიძლება ასევე მოიცავდეს იმ პირის ჩართულობას, რო-
მელზეც რაიმე გავლენა მოახდინა დანაშაულმა. ამ ინდივიდებში 
შეიძლება იგულისხმებოდეს დაზარალებულისა და დამზარალებლის 
მხარდამჭერები, შესაბამისი პროფესიონალები, დაზარალებული თე-
მის წარმომადგენლები. ამ რეკომენდაციის მიზნებისთვის მონაწილე 
სუბიექტები მოიხსენიება როგორც „მხარეები“.

5. იმის მიხედვით, თუ რომელ სახელმწიფოში და რა წესით გა-
მოიყენება აღდგენითი მართლმსაჯულება, იგი შეიძლება მოიცავდეს 
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დაზარალებულისა და დამზარალებლის მედიაციას, პენალურ მედი-
აციას, აღდგენით კონფერენციას, ოჯახურ და ჯგუფურ კონფერენ-
ციას, სასჯელის დადგენისა და მშვიდობის დამყარების წრეებს, inter 
alia.

6. აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენება შესაძლებელია 
სისხლის სამართალწარმოების ნებისმიერ ეტაპზე. მაგალითად, საპა-
ტიმრო სასჯელისგან ან სისხლის სამართლის წესით დევნისგან გან-
რიდებით. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიებას შეიძლება 
მივმართოთ პოლიციის განყოფილებაში, სისხლისსამართლებრივი 
დევნის დაწყებამდე ან მისი დაწყების შემდეგ, ბრალის წარდგენიდან 
სასჯელის შეფარდებამდე, სასჯელის შეფარდების შემდეგ – როგორც 
სასჯელის ნაწილს ან სასჯელის მოხდის ვადის ამოწურვის შემდეგაც 
კი. აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენებისათვის მიმართვა 
შეიძლება განხორციელდეს სისხლის მართლმსაჯულებაში ჩაბმული 
სუბიექტების მიერ ან მხარეთა ინიციატივის საფუძველზე.

7. სასამართლო კონტროლის საჭიროება უფრო მაღალია, თუ აღ-
დგენითი მართლმსაჯულების გამოყენება ახდენს გავლენას სასამარ-
თლო გადაწყვეტილებებზე, რამდენადაც გასამართლების პროცესის 
შეწყვეტა შეიძლება დამოკიდებული იყოს მისაღებ შეთანხმებაზე, ან 
იმ შემთხვევაში, როცა შეთანხმება წარედგინება სასამართლოს, რო-
გორც სარეკომენდაციო გადაწყვეტილება ან სასჯელი.

8. ის მექანიზმები, რომლებიც არ მოიცავს დიალოგს დაზარალე-
ბულსა და დამზარალებელს შორის, შესაძლებელია მაინც შემუშავ-
დეს იმგვარად, რომ ეფუძნებოდეს აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პრინციპებს (იხილეთ III და VII თავები). აღდგენითი მიდგომები და 
პრინციპები შეიძლება გამოიყენებოდეს სისხლის მართლმსაჯულების 
სისტემის შიგნით, სისხლის სამართალწარმოების პროცესის მიღმა 
(იხილეთ თავი VII).

9. „აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისები“ მიემართება ყვე-
ლას, ვინც რაიმე სახით არის აღდგენითი მართლმსაჯულების მიმწო-
დებელი. ეს შეიძლება იყოს აღდგენითი მართლმსაჯულების სპეცი-
ალიზებული სუბიექტები, ისევე როგორც სასამართლო სუბიექტები, 
სისხლის მართლმსაჯულების სუბიექტები და სხვა კომპეტენტური 
უფლებამოსილი სუბიექტები.

10. „სასამართლო სუბიექტები“ გულისხმობს მოსამართლეებს, სა-
სამართლოებს, პროკურორებს.
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11. „სისხლის მართლმსაჯულების სუბიექტები“ გულისხმობს პო-
ლიციასა და სასჯელაღსრულების დაწესებულებების, პრობაციის, 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებისა და დაზარალებულის მხარ-
დაჭერის სერვისებს.

12. „აღდგენითი მართლმსაჯულების სუბიექტები“ გულისხმობს 
ნებისმიერ სპეციალიზებულ სუბიექტს (კერძო თუ საჯარო), რომე-
ლიც არის სისხლის სამართლის საკითხებზე აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების მიმწოდებელი.

III. აღდგენითი მართლმსაჯულების ძირითადი პრინციპები

13. აღდგენითი მართლმსაჯულების ძირითადი პრინციპები გუ-
ლისხმობს, რომ მხარეებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება, მიიღონ აქტი-
ური მონაწილეობა დანაშაულით გამოწვეული საკითხების გადაწყ-
ვეტაში (დაინტერესებული მხარის ჩართულობის პრინციპი) და დანა-
შაულზე რეაგირება უნდა ემსახურებოდეს დანაშაულით გამოწვეული 
იმ ზიანის გამოსწორებასა და შემცირებას, რომელიც მიადგა ინდივი-
დებს, ურთიერთობებს ან უფრო ფართო საზოგადოებას (ზიანის გა-
მოსწორების პრინციპი).

14. აღდგენითი მართლმსაჯულების სხვა საკვანძო პრინციპები 
მოიცავს: ნებაყოფლობითი დიალოგი; მონაწილე მხარეების საჭირო-
ებებისა და ინტერესების თანაბარი გათვალისწინება; პროცედურული 
სამართლიანობა; კოლექტიური, კონსენსუსზე დაფუძნებული შეთან-
ხმება; ფოკუსირება აღდგენაზე, რეინტეგრაციასა და ურთიერთგა-
გების მიღწევაზე, დომინაციის თავიდან არიდებაზე. ეს პრინციპები 
შეიძლება საფუძვლად დაედოს სისხლის მართლმსაჯულების უფრო 
ფართო რეფორმების ჩარჩოს.

15. აღდგენითი მართლმსაჯულების მექანიზმი არ უნდა იყოს შე-
მუშავებული და მოწოდებული იმგვარად, რომ უპირატეს მდგომარე-
ობაში აყენებდეს დაზარალებულის ან დამზარალებლის ინტერესებს. 
მან უნდა შექმნას ნეიტრალური სივრცე, რომელიც ახალისებს მხარე-
ების მიერ საკუთარი მოთხოვნილებებისა და საჭიროებების გამოხატ-
ვას და მათ დაკმაყოფილებას, რამდენადაც ეს შესაძლებელია.

16. აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენება შესაძლებელია 
მხოლოდ მხარეთა თანხმობის შემთხვევაში იმ პირობით, რომ ისინი 
წინასწარ ინფორმირებულნი არიან პროცესის ბუნებასა და შესაძლო 
შედეგებზე, მათ შორის, თუ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს აღდგე-
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ნითი მართლმსაჯულების პროცესს მიმდინარე სისხლის სამართალ-
წარმოებაზე. მხარეებს უნდა ჰქონდეთ მოცემულ თანხმობაზე უარის 
თქმის შესაძლებლობა ნებისმიერ მომენტში, მთელი პროცესის გან-
მავლობაში.

17. აღდგენითი მართლმსაჯულება უნდა განხორციელდეს კონფი-
დენციალურობის დაცვით. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცეს-
ში ჩატარებული განხილვები უნდა დარჩეს კონფიდენციალური და 
დაუშვებელია მათი შემდგომი გამოყენება მხარეთა თანხმობის გარე-
შე (იხილეთ წესი 53).

18. აღდგენითი მართლმსაჯულება უნდა იყოს საყოველთაოდ 
ხელმისაწვდომი სერვისი. დანაშაულის სიმძიმემ და გეოგრაფიულმა 
არეალმა სხვა ფაქტორების არსებობისგან დამოუკიდებლად არ უნდა 
გამორიცხოს დაზარალებულებისა და დამზარალებლებისათვის აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების სერვისების შეთავაზება.

19. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამები ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს სისხლის სამართალწარმოების ყველა ეტაპზე; შესაბამისი 
ოფიციალური პირებისა და სამართლის პროფესიონალების მიერ მხა-
რეებს უნდა მიეწოდოთ შესაბამისი ინფორმაცია, რათა მათ გადაწყ-
ვიტონ, სურთ თუ არა პროცესში მონაწილეობა. რეფერირება უნდა 
მოხდეს სასამართლო სუბიექტების ან სისხლის მართლმსაჯულების 
სხვა სუბიექტების მიერ სამართალწარმოების ნებისმიერ ეტაპზე; ეს 
არ გამორიცხავს ავტომატური რეფერირების მექანიზმის არსებობას.

20. აღდგენითი მართლმსაჯულების განმახორციელებელ სუბიექ-
ტებს უნდა მიეცეთ საკმარისი ავტონომია სისხლის მართლმსაჯულე-
ბის სისტემაში. უნდა შენარჩუნდეს ბალანსი ამ სუბიექტები ავტონო-
მიურობასა და პრაქტიკის სტანდარტების საფუძველზე განხორცი-
ელების საჭიროებას შორის.

IV.  აღდგენითი მართლმსაჯულების სამართლებრივი საფუძველი  
სისხლის სამართლის პროცესში

21. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა დაადგინონ ნათელი საკანონმ-
დებლო საფუძველი, რომელიც განსაზღვრავს სასამართლო სუბიექ-
ტების მიერ აღდგენითი მართლმსაჯულებისადმი რეფერირების შემ-
თხვევებს და თუ რა გავლენა ექნება ან შეიძლება ჰქონდეს ამ პრო-
ცესს სასამართლო წარმოებაზე მექანიზმის სხვა შემთხვევებში გამო-
ყენებისას.
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22. როდესაც აღდგენითი მართლმსაჯულება გამოიყენება სისხ-
ლის სამართლის პროცესში, უნდა შემუშავდეს შესაბამისი პოლიტიკა. 
ეს უნდა მოიცავდეს საქმეთა რეფერირების პროცედურას და აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულების გამოყენების წესს.

23. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესში უნდა დაინერგოს 
პროცედურული გარანტიები. მხარეებისათვის ხელმისაწვდომი უნდა 
იყოს საჩივრის გამოხატვის შესაბამისი პროცედურა და ისინი ინფორ-
მირებულები უნდა იყვნენ ამის შესახებ. ასევე, საჭიროების შემთხვე-
ვაში მათ უნდა გაეწიოთ სამართლებრივი დახმარება ან უზრუნველ-
ყოფილნი უნდა იყვნენ თარგმანით.

24. როდესაც აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესში ჩართულ-
ნი არიან ბავშვები (დაზარალებულის ან დამზარალებლის სახით), მათ 
მშობლებს, მეურვეებს თუ სხვა უფლებამოსილ სრულწლოვანს უნდა 
ჰქონდეს პროცესზე დასწრების უფლება, რათა უზრუნველყონ ბავშვ-
თა ინტერესების დაცულობა. ნებისმიერი სპეციალური რეგულირება 
და სამართლებრივი გარანტიები, რომლებიც აწესრიგებს მათ მონაწი-
ლეობას სამართლებრივ წარმოებაში, უნდა ასევე გავრცელდეს აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების პროცესში მათ მონაწილეობაზე.

V.  სისხლის მართლმსაჯულების ფუნქციონირება აღდგენით  
მართლმსაჯულებასთან მიმართებით

25. აღდგენითი მართლმსაჯულების მექანიზმის გამოყენებაზე 
თანხმობის გაცხადებამდე, ფასილიტატორმა უნდა მიაწოდოს მხა-
რეებს სრული ინფორმაცია მათი უფლებების, აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროცესის ბუნების, მონაწილეობაზე თანხმობის შესაძლო 
შედეგებისა და საჩივრების ჩამოყალიბების პროცესის დეტალების შე-
სახებ.

26. აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენება შესაძლებელია 
მხოლოდ მხარეთა თავისუფალი და ინფორმირებული თანხმობის გაც-
ხადების საფუძველზე. დაუშვებელია ინდივიდის მონაწილეობის უზ-
რუნველყოფა არალეგიტიმური გზებით. აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების გამოყენება დაუშვებელია იმ პირებთან მიმართებით, რომლე-
ბიც გარკვეული მიზეზებით ვერ შეძლებენ პროცესის მნიშვნელობის 
გაგებას.

27. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისები უნდა იყოს მაქსი-
მალურად ინკლუზიური; გარკვეული ხარისხის მოქნილობის გამოყე-
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ნება მნიშვნელოვანია დიდი რაოდენობის ადამიანთა ჩართულობის 
უზრუნველსაყოფად.

28. სასამართლოს ოფიციალურმა სუბიექტებმა და სისხლის მართ-
ლმსაჯულების სუბიექტებმა უნდა უზრუნველყონ შესაბამისი პირო-
ბები, პროცედურები და ინფრასტრუქტურა შესაძლებლობის შემთ-
ხვევაში საქმეთა აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისებისადმი 
რეფერირებისათვის.

29. ფასილიტატორებს უნდა გამოეყოთ ადეკვატური დრო და რე-
სურსები, რათა შეძლონ შესაბამისად მომზადება, რისკის შეფასება, 
მხარეებთან შემდგომი სამუშაოების გაწევა. როდესაც ფასილიტატო-
რები მოქმედებენ სასამართლოს ოფიციალური სუბიექტების და სისხ-
ლის მართლმსაჯულების სუბიექტების ხელმძღვანელობით, მათ უნდა 
დაიცვან აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპები.

30. საქმის ძირითადი ფაქტობრივი გარემოებების აღიარება მხა-
რეების მიერ უნდა დაედოს საფუძვლად აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის პროცესის დაწყებას. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესში 
მონაწილეობა არ შეიძლება ჩაითვალოს ბრალის აღიარებად და გახ-
დეს შემდგომი პროცედურული ღონისძიებების საფუძველი.

31. სისხლის სამართლის საქმის აღდგენითი მართლმსაჯულები-
სათვის რეფერირებას, იმ დაშვებით, რომ ეს გამოიწვევს სამართალ-
წარმოების პროცესის შეჩერებას რათა მიღწეულ იქნეს შეთანხმება, 
უნდა განისაზღვროს შესაბამისი ვადა, რა ვადაშიც სასამართლოს ეც-
ნობება აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესის შედეგი.

32. როდესაც საქმე აღდგენითი მართლმსაჯულებისათვის რეფე-
რირდება სასამართლოს მიერ მსჯავრდებამდე, გადაწყვეტილება იმა-
ზე, თუ რა გავლენას მოახდენს მხარეთა შორის მიღწეული შეთანხ-
მება მსჯავრდების ან განაჩენის გამოტანის პროცესზე, უნდა მიიღოს 
სასამართლომ.

33. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესის დაწყებამდე, ფასი-
ლიტატორს სასამართლოს და სისხლის მართლმსაჯულების სუბიექ-
ტების მიერ უნდა მიეწოდოს საჭირო ინფორმაცია საქმის რელევან-
ტური გარემოებების და ფაქტების შესახებ.

34. აღდგენითი მართლმსაჯულების შედეგად შეთანხმების წარმა-
ტებით მიღწევის და შესრულების საფუძველზე სამართალწარმოების 
შეწყვეტის გადაწყვეტილებას უნდა ჰქონდეს იგივე სამართლებრივი 
სტატუსი, რაც სხვა საფუძვლებით სისხლის სამართლის სამართალ-
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წარმოების შეწყვეტას აქვს – ერთი და იმავე პირის მიმართ იმავე ფაქ-
ტობრივი გარემოებების პირობებში სამართალწარმოების შეწყვეტა.

35. იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმების მიუღწევლობის ან მიღწე-
ული შეთანხმების შეუსრულებლობის გამო საქმე უბრუნდება სასა-
მართლოს, გადაწყვეტილება წარმოების გაგრძელების ფორმის შესა-
ხებ უნდა იქნას მიღებული დროულად ეროვნულ კანონმდებლობაში 
არსებული პროცედურისა და სამართლებრივი გარანტიების შესაბა-
მისად.

VI. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისების ფუნქციონირება

36. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისები უნდა მოწესრიგ-
დეს კომპეტენტური ორგანოების მიერ აღიარებული სტანდარტების 
შესაბამისად. უნდა ჩამოყალიბდეს კომპეტენციისა და ეთიკის, შერჩე-
ვის პროცედურების, ტრენინგის, ფასილიტატორების მხარდაჭერისა 
და შეფასების სტადარტები.

37. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისები და აღდგენითი 
მართლმსაჯულების ტრენინგის ორგანიზატორები უნდა შეფასდეს 
კომპეტენტური უფლებამოსილი ორგანოების მიერ.

38. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისები უნდა მოიცავდეს 
ფასილიტატორების მუშაობის მუდმივი მონიტორინგის მექანიზმს, 
რათა უზრუნველყოფილი იყოს სტანდარტების დაცვა და სერვისების 
ეფექტიანად და უსაფრთხოდ მიწოდება.

39. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისები უნდა მოიცავდეს 
მონაცემთა აღრიცხვის შესაბამის სისტემას, რომელიც უზრუნველ-
ყოფს შესაბამის საქმეებთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგრო-
ვებას. სულ მცირე, უნდა აღირიცხოს ინფორმაცია აღდგენითი მართ-
ლმსაჯულების პროგრამის სახესა და იმ მიზეზებზე, რის გამოც პრო-
ცესმა პროგრესი ვერ განიცადა. ანონიმიზირებული მონაცემები უნდა 
შეგროვდეს ნაციონალურ დონეზე კომპეტენტური ორგანოს მიერ და 
უნდა იყოს ხელმისაწვდომი კვლევითი და შეფასების მიზნებისათვის.

40. ფასილიტატორები უნდა წარმოადგენდნენ საზოგადოების 
სხვადასხვა სეგმენტს, უნდა ესმოდეთ ადგილობრივი კულტურა და 
საზოგადოებრივი ჯგუფების თავისებურებები. მათ უნდა ახასიათებ-
დეთ ინტერკულტურულ მოცემულობებში აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების მიზნების განხორციელებისათვის აუცილებელი მგრძნობელო-
ბა და შესაძლებლობები.
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41. ფასილიტატორებმა უნდა შეძლონ საღი განსჯის უნარის დე-
მონსტრირება და უნდა ფლობდნენ პიროვნულ უნარებს, რომლებიც 
დაეხმარება მათ აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესის ეფექტი-
ანად განხორციელებაში.

42. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესის წარმართვამდე 
ფასილიტატორებს უნდა ჩაუტარდეთ საწყისი ტრენინგი. ტრენინგის 
შედეგად უნდა გაიზარდოს მათი კომპეტენცია კონფლიქტის გადაწყ-
ვეტისათვის საჭირო უნარების, დაზარალებულებთან, დამზარალებ-
ლებსა და მოწყვლად ინდივიდებთან მუშაობისათვის საჭირო უნა-
რების, და სისხლის მართლმსაჯულების სისტემის ზოგადი ცოდნის 
თვალსაზრისით. აუცილებელია, ასევე, სისხლის მართლმსაჯულების 
იმ სუბიექტების ტრენინგი, რომლებიც ახდენენ საქმის რეფერირებას 
აღდგენითი მართლმსაჯულებისათვის.

43. ფასილიტატორებს უნდა ჩაუტარდეთ საფუძვლიანი ტრენინგი 
სენსიტიურ, კომპლექსურ და სერიოზულ საქმეებზე აღდგენითი მარ-
თლმსაჯულების პროცესის წარმართვამდე.

44. ფასილიტატორთა მენეჯერებს უნდა ჩაუტარდეთ საქმეთა 
ზედამხედველობისა და სერვისის მენეჯმენტის ტრენინგი, რომელიც 
არის სპეციფიკური აღდგენითი მართლმსაჯულების შემთხვევაში.

45. ტრენინგის მიმწოდებლებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ მათი 
მასალა და მიდგომები შეესაბამებოდეს ეფექტიანი ტრენინგისა და 
ფასილიტაციის უახლეს პრაქტიკას.

46. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამები უნდა განხორ-
ციელდეს მიუკერძოებლად, საქმის ფაქტებზე და მხარეთა საჭირო-
ებებსა და მოთხოვნილებებზე დაყრდნობით.

47. აღდგენითი მართლმსაჯულების სერვისები უნდა უზრუნველ-
ყოფდეს უსაფრთხო და კომფორტულ გარემოს აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროცესისათვის. ფასილიტატორმა უნდა გამოყოს შესა-
ბამისი დრო მხარეთა მომზადებისათვის, იყოს მგრძნობიარე მხარეთა 
წუხილებისა და სისუსტეების მიმართ და მხარეთა უსაფრთხოების 
ინტერესის დაკმაყოფილების საჭიროების შემთხვევაში შეწყვიტოს 
პროცესი.

48. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესი უნდა მიმდინარეობ-
დეს ეფექტიანად, თუმცა ისეთი წესითა და ტემპით, რომელიც დაძ-
ლევადია მხარეებისათვის. მაღალი მგრძნობელობის, კომპლექსურ 
და სერიოზულ საქმეებს შეიძლება დასჭირდეს უფრო ხანგრძლივი 
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მოსამზადებელი და შემდგომი სამუშაოები. ასევე შესაძლოა აუცილე-
ბელი გახდეს მხარეთა რეფერირება სხვა სერვისებზე, მაგალითად, 
როგორიც არის ტრავმისა და დამოკიდებულების მკურნალობა.

49. კონფიდენციალობის პრინციპის გათვალისწინებით, ფასილი-
ტატორმა ყურადღება უნდა მიაქციოს ინფორმაციას შესაძლო სერი-
ოზული დანაშაულის შესახებ, რომელიც გამოვლინდა პროცესში და 
მის შესახებ აცნობოს შესაბამის ორგანოებს.

50. შეთანხმებები შეიძლება მოიცავდეს მხოლოდ სამართლიან, 
მიღწევად და პროპორციულ ქმედებებს, რომელზეც ყველა მხარე 
თანხმდება ნებაყოფლობით სრული ინფორმირებულობის პირობებში.

51. აუცილებელი არ არის, რომ შეთანხმებები მოიცავდეს ხელშე-
სახებ შედეგებს. მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ, რომ დიალოგმა 
დააკმაყოფილა მათი საჭიროებები და ინტერესები.

52. შეთანხმებები უნდა ეფუძნებოდეს მხარეთა პირად მოსაზრე-
ბებს, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. ფასილიტატორები მხოლოდ მა-
შინ უნდა ჩაერთონ შეთანხმებაში, როცა ამას ითხოვენ თავად მხარე-
ები, ან როდესაც შეთანხმების რაიმე პირობა არის აშკარად არაპრო-
პორციული, უსამართლო და არარეალისტური. ამ შემთხვევაში ფასი-
ლიტატორებმა უნდა დაასაბუთონ და აღნიშნონ ჩარევის მიზეზები.

53. თუ აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესმა შეიძლება გავ-
ლენა იქონიოს სასამართლო გადაწყვეტილებებზე, ფასილიტატორმა 
გადადგმულ ნაბიჯებსა და მიღებულ შედეგებზე ინფორმაცია უნდა 
მიაწოდოს შესაბამის სასამართლო სუბიექტებს ან სისხლის მართლმ-
საჯულების სუბიექტებს. წესი 49-ის გათვალისწინებით, ანგარიშებმა 
არ უნდა გაამჟღავნოს მხარეთა შორის გამართული დისკუსიის ში-
ნაარსი, ასევე არ უნდა გამოხატავდეს აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის პროცესში მხარეთა ქცევის შეფასებას.

VII. აღდგენითი მართლმსაჯულების განგრძობადი განვითარება

54. აღდგენითი მართლმსაჯულების ეფექტიანი განხორციელება 
მოითხოვს ადეკვატურ ადამიანურ და ფინანსურ რესურსებს. ადგი-
ლობრივმა სტრუქტურებმა ხელი უნდა შეუწყონ აღდგენითი მართ-
ლმსაჯულების სფეროში კოორდინირებული პოლიტიკის მდგრად და 
არსებით განვითარებას.

55. უნდა მიმდინარეობდეს მუდმივი დიალოგი სასამართლო და 
სისხლის მართლმსაჯულების სუბიექტებს, აღდგენითი მართლმსაჯუ-
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ლების სუბიექტებს, სამართლის პროფესიონალებს, სამართალდამ-
რღვევებს, მსხვერპლის სახელით მოქმედ ჯგუფებსა და საზოგადო-
ებებს შორის აღდგენითი მართლმსაჯულების მიზნისა და მნიშვნელო-
ბის ერთიანი გაგების ჩამოსაყალიბებლად.

56. სასამართლო სუბიექტები, სისხლის მართლმსაჯულების სუ-
ბიექტები და აღდგენითი მართლმსაჯულების სუბიექტები უნდა იყვ-
ნენ მოწოდებულნი და მხარდაჭერილი, რომ უზრუნველყონ ადგილობ-
რივი თემების ჩართულობა აღდგენითი მართლმსაჯულების შესახებ 
მათი ინფორმირების მიზნით, რაც ერთგვარად ხელს შეუწყობს მათ 
შემდგომ ჩართულობას პროცესში.

57. აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესი შეიძლება წარი-
მართოს მხოლოდ ფასილიტაციაში შესაბამისად მომზადებული პირის 
მიერ. თუმცა, სასურველია სასამართლო სუბიექტებისა და სისხლის 
მართლმსაჯულების წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლება აღ-
დგენითი მართლმსაჯულებისა და კონფლიქტის გადაწყვეტის პრინ-
ციპებთან მიმართებით იმგვარად, რომ მათ შეძლონ ამ პრინციპების 
გააზრება და ყოველდღიურ საქმიანობაში გამოყენება.

58. იმ შემთხვევაში, როცა სამართალდამრღვევს განესაზღვრება 
პრობაციის სერვისების მიერ ზედამხედველობა, აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროცესი შეიძლება დაიწყოს ზედამხედველობის განხორ-
ციელებამდე ან მის პარალელურად, მათ შორის, სასჯელის დაგეგმვის 
პროცესის პარალელურად. სასჯელის დაგეგმვის პროცესის პარალე-
ლურად აღდგენითი მართლმსაჯულების განხორციელება შესაძლე-
ბელს გახდის აღდგენითი მართლმსაჯულების შედეგად მიღწეული 
შეთანხმების გათვალისწინებას ზედამხედველობისა და დახმარების 
გეგმებში.

59. მიუხედავად იმისა, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება თა-
ვისთავად მხარეთა შორის დიალოგით ხასიათდება, ის მექანიზმები, 
რომლებიც არ მოიცავს დიალოგს დაზარალებულსა და დამზარალე-
ბელს შორის, შესაძლებელია მაინც შემუშავდეს იმგვარად, რომ ეფუძ-
ნებოდეს აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპებს. ეს შეიძლება 
მოიცავდეს რეპარაციის ინოვაციურ მიდგომებს, დაზარალებულის 
აღდგენასა და დამზარალებლის რეინტეგრაციას. მაგალითად, თე-
მის რეპარაციის სქემები, რეპარაციის საბჭოები, დაზარალებულთა 
პირდაპირი რესტიტუცია, დაზარალებულისა და მოწმის მხარდაჭე-
რის პროგრამები, დაზარალებულის მხარდაჭერის წრეები, თერაპი-
ული საზოგადოებები, დაზარალებულის ცნობიერების ამაღლების 
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კურსები, პატიმრისა და დამზარალებლის განათლების პროგრამები, 
პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სასამართლოები, ანგარიშ-
ვალდებულებისა და მხარდაჭერის წრეები, პროექტები, რომლებიც 
მოიცავს დამზარალებლის, დაზარალებულისა და მათი ახლობლების 
ჩართულობას, inter alia. ეს ყველაფერი შესაძლებელია განხორციელ-
დეს აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპებზე დაყრდნობით (იხი-
ლეთ თავი III).

60. აღდგენითი მიდგომები და პრინციპები შეიძლება გამოიყენე-
ბოდეს სისხლის მართლმსაჯულების სისტემის შიგნით, სისხლის სა-
მართალწარმოების პროცესის მიღმა. მაგალითად, მათი გამოყენება 
შესაძლებელია, როდესაც არსებობს კონფლიქტი მოქალაქესა და პო-
ლიციელს შორის, პატიმარსა და სასჯელაღსრულების ინსტიტუციის 
თანამშრომელს შორის, პატიმრებს შორის, პრობაციის ოფიცერსა და 
მისი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ სამართალდამრღვევს შორის. ასე-
ვე მათი გამოყენება შესაძლებელია სასამართლოს ან სისხლის მარ-
თლმსაჯულების წარმომადგენლებს შორის კონფლიქტის არსებობის 
შემთხვევაში.

61. აღდგენითი პრინციპები და მიდგომები უნდა გამოიყენებოდეს 
პროაქტიულად სასამართლო და სისხლის მართლმსაჯულების სუბიექ-
ტების მიერ. ამან შეიძლება ხელი შეუწყოს არსებულ ურთიერთობებს, 
მაგალითად, სისხლის სამართლის სისტემის თანამშრომელთა შორის; 
პოლიციის თანამშრომლებსა და საზოგადოების წევრებს შორის; პა-
ტიმრებს შორის; პატიმრებსა და მათ ოჯახებს შორის; ან პატიმართა 
და ციხის თანამშრომლებს შორის. ასევე ხელი შეუწყოს ამ ჯგუფებს 
შორის ნდობისა და პატივისცემის გაძლიერებას. აღდგენითი პრინცი-
პები და მიდგომები შეიძლება პროაქტიულად გამოიყენებოდეს სასა-
მართლო და სისხლის მართლმსაჯულების სუბიექტების მიერ, ასევე 
მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღებისას და თანამშრომლებთან 
ურთიერთობისას ან ორგანიზაციული გადაწყვეტილებების მიღების 
სხვა პროცესებში. ამ ყველაფერმა შეიძლება ხელი შეუწყოს ორგანი-
ზაციის შიგნით აღდგენითი კულტურის დამკვიდრებას.

62. იმის გათვალისწინებით, რომ სისხლის მართლმსაჯულების 
პროცესში აღდგენით მართლმსაჯულებას უნდა ენიჭებოდეს გარკ-
ვეული ავტონომია, სასამართლო სუბიექტები, სისხლის მართლმსა-
ჯულების სუბიექტები, აღდგენითი მართლმსაჯულების სუბიექტები 
და სხვა რელევანტური საჯარო სერვისები უნდა თანამშრომლობდნენ 
ერთმანეთთან ადგილობრივ დონეზე, რათა ხელი შეუწყონ თავიანთი 
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უფლებამოსილების არეალში აღდგენითი მართლმსაჯულების კოორ-
დინირებულ განვითარებას.

63. სასამართლო სუბიექტებმა და სისხლის მართლმსაჯულების 
სუბიექტებმა უნდა გადაწყვიტონ ფორმალური უფლებამოსილებებით 
აღჭურვილი პირის გამოყოფა, რომელიც იზრუნებს კონკრეტული 
ორგანიზაციის მიერ და მის შიგნით აღდგენითი მართლმსაჯულების 
მექანიზმების გამოყენებას. ამ პირის პასუხისმგებლობა შეიძლება მო-
იცავდეს სხვა ადგილობრივ ორგანოებსა და საზოგადოებებთან თა-
ნამშრომლობას აღდგენითი მართლმსაჯულების განვითარების მიზ-
ნით.

64. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა ითანამშრომლონ და დაეხმა-
რონ ერთმანეთს აღდგენითი მართლმსაჯულების განვითარებაში. ეს 
უნდა მოიცავდეს აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენების, მისი 
განვითარებისა და გავლენის შესახებ ინფორმაციის გაზიარებას და 
პოლიტიკის, კვლევის, სწავლებისა და ინოვაციური მიდგომების ერ-
თობლივ შემუშავებას. იმ წევრმა სახელმწიფოებმა (ან წევრი სახელ-
მწიფოების შიგნით არსებულმა ორგანოებმა და ორგანიზაციებმა), 
რომლებსაც აქვთ აღდგენითი მართლმსაჯულების კარგად განვითა-
რებული პრაქტიკა და პოლიტიკა, უნდა გაუზიარონ ინფორმაცია, მა-
სალები და ექსპერტიზა სხვა წევრ სახელმწიფოებს ან იქ არსებულ 
ადგილობრივ ორგანოებსა და ორგანიზაციებს.

65. ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა, სასამართლო სუბიექ-
ტებმა, სისხლის მართლმსაჯულებისა და აღდგენითი მართლმსაჯუ-
ლების სუბიექტებმა უნდა განახორციელონ აქტივობები, რომლებიც 
უზრუნველყოფს საზოგადოებაში აღდგენითი მართლმსაჯულების შე-
სახებ ცნობიერების ამაღლებას.

66. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა აწარმოონ და წაახალისონ აღ-
დგენითი მართლმსაჯულების სფეროში კვლევა და დაფინანსებული 
თუ განხორციელებული პროგრამების შეფასება. აღდგენითი მართლ-
მსაჯულების ნებისმიერი პროგრამა უნდა უშვებდეს და ხელს უწყობ-
დეს მისი სერვისის დამოუკიდებელ შეფასებას.

67. ეს რეკომენდაცია, თანდართული პრინციპები და მათი აღსრუ-
ლება რეგულარულად უნდა შეფასდეს წევრ სახელმწიფოებში აღდ-
გენითი მართლმსაჯულების მნიშვნელოვანი განვითარებების ჭრილი-
დან და საჭიროების შემთხვევაში გადაიხედოს.
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დანართი II

ევროპის საბჭოს 2018 წლის რეკომენდაცია სისხლის სამართალში  
აღდგენითი მართლმსაჯულების შესახებ:  

მოკლე შეჯამება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის

შესავალი

აღდგენითი მართლმსაჯულება სისხლის სამართლის მართლმ-
საჯულების თანმხლები პროცესია, რომელიც დაზარალებულებს ეხ-
მარება დანაშაულით მიყენებული ზიანის შემსუბუქებაში, ამცირებს 
დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობას და ზოგავს საჯარო 
რესურსებს.1 იგი ასევე მოიცავს პრინციპების ერთობლიობას, რომლე-
ბიც შეიძლება გამოიყენონ სახელმწიფოებმა საკუთარი სისხლის მარ-
თლმსაჯულების სისტემის რეფორმისა და მოდერნიზებისათვის. რამ-
დენადაც ევროპაში და მის გარეთ სისხლის მართლმსაჯულებაში აღ-
დგენითი მართლმსაჯულების გამოყენება მზარდია, მნიშვნელოვანია 
მთავრობების მხარდაჭერა დაზარალებულთა და დამზარალებლები-
სათვის აღდგენითი მართლმსაჯულების სიკეთეებით სარგებლობით 
უზრუნველყოფის ნებისმიერ მცდელობაში. 

2018 წლის 3 ოქტომბერს, ევროპის საბჭომ გამოაქვეყნა ახალი 
რეკომენდაცია CM/Rec(2018)8 სისხლის სამართალში აღდგენითი მარ-
თლმსაჯულების შესახებ. ეს რეკომენდაცია და მისი კომენტარი (ორი-
ვე დოკუმენტი თანდართულია) განმარტავს, თუ როგორ შეიძლება 
მთავრობებმა და სისხლის მართლმსაჯულების განმახორციელებელ-
მა სუბიექტებმა გამოიყენონ აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინ-
ციპები და პრაქტიკა დაზარალებულებსა და დამზარალებლებთან 
მაქსიმალურად ეფექტიანი ინტერაქციისათვის, მართლმსაჯულების 
საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილებისა და სისტემური თუ 

1 მაგალითისთვის იხილეთ, Shapland, J., Robinson, G. & Sorsby, A. (2011). Restorative 
Justice in Practice: Evaluating What Works for Victims and Offenders. Oxford: Routledge; 
Strang, H. et al. (2013). Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meet-
ings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. 
A Systematic Review, Oslo: The Campbell Collaboration; Sherman, L. et al. (2015). 
Twelve experiments in restorative justice: The Jerry Lee program of randomized trials of 
restorative justice conferences. Journal of Experimental Criminology, 11(4), pp. 501-540; ; 
European Forum for Restorative Justice Research Summary (2018). Effectiveness of restor-
ative justice practices. An overview of empirical research on restorative justice practices in 
Europe.
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ინსტიტუციური კულტურის ცვლილებისათვის. ჯერჯერობით აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულება ამ სფეროში ყველაზე პროგრესული და დახ-
ვეწილი საერთაშორისო ინსტრუმენტია: იგი მოითხოვს, რომ ყველა 
დაზარალებულსა და დამზარალებელს ჰქონდეს თანაბარი წვდომა 
აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესზე და გულისხმობს კულტუ-
რულ ცვლილებას დანაშაულისა და სისხლის მართლმსაჯულებისადმი 
მეტად აღდგენითი მიდგომების დანერგვით როგორც პოლიტიკის, ისე 
პრაქტიკის დონეზე. 

ეს შეჯამება მიზნად ისახავს საქართველოს იუსტიციის სამინისტ-
როსათვის რეკომენდაციის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიწოდებას და 
საქართველოს სისხლის მართლმსაჯულების სისტემაში აღდგენითი 
მართლმსაჯულების შემდგომი განვითარების წახალისებას. 

რა არის აღდგენითი მართლმსაჯულება?

რეკომენდაცია შემდეგნაირად განმარტავს აღდგენით მართლმ-
საჯულებას:

ნებისმიერი პროცესი, რომელშიც დანაშაულის შედეგად 
დაზარალებული და დანაშაულზე პასუხისმგებელი პირები, ნე-
ბაყოფლობით ერთვებიან დანაშაულის შედეგად წარმოქმნილი 
პრობლემური საკითხების გადაწყვეტაში, პროფესიონალი და 
მიუკერძოებელი მესამე მხარის დახმარებით (წესი 3).

რეკომენდაცია აღნიშნავს, რომ ეს პროცესი, როგორც წესი, 
იღებს დიალოგის ფორმას დამზარალებელსა და დაზარალებულს ან 
სხვა პირებს შორის, რომლებზეც გარკვეული ზემოქმედება იქონია 
დანაშაულმა (წესი 4). საქართველოში ეს პროცესი ხელმისაწვდომია 
უმეტესი დანაშაულების შემთხვევაში, როგორც არასრულწლოვანთა 
განრიდების და მედიაციის პროგრამის ნაწილი. თუმცა, საქართვე-
ლოს მთავარი პროკურატურის მონაცემები2 მოწმობს, რომ მიუხედა-
ვად იმისა, რომ დაზარალებული-დამზარალებლის მედიაციის გამოყე-
ნება იზრდება არასრულწლოვანთა განრიდების კონტექსტში, ბევრი 
დაზარალებული საქართველოში არ იყენებს დიალოგის შესაძლებ-
ლობას, რაც წარმოადგენს აღდგენითი მართლმსაჯულების ყველაზე 

2 Chochua, M., Javakhishvili, L. and Merebashvili, N. (2018). Juvenile Justice: Georgia expe-
rience. ნაშრომი წარმოდგენილი იყო აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპუ-
ლი ფორუმის მე-10 საერთაშორისო კონფერენციაზე. ტირანა, ალბანეთი: ივნი-
სი, 2018 წელი.
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ეფექტიან ფორმას განმეორებითი დანაშაულის შემცირებისა და და-
ზარალებულთა მდგომარეობის შემსუბუქებისათვის. რეკომენდაცია 
განმარტავს, თუ როგორ შეიძლება აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პრინციპებმა საფუძველი დაუდოს უფრო ფართო კულტურულ ცვლი-
ლებას სისხლის მართლმსაჯულებაში (წესები 8, 13 და 14), ასევე იძ-
ლევა ინფორმაციას აღდგენითი მოდელებისა და პრაქტიკების ფართო 
სპექტრის შესახებ, როგორც სისხლის სამართლის პროცესის შიგნით 
(წესი 59), ისე მის მიღმა (წესები 60 და 61).

კიდევ რას ამბობს რეკომენდაცია?

რეკომენდაცია გვთავაზობს მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ 
სტანდარტებს აღდგენითი მართლმსაჯულების პრაქტიკაში განხორ-
ციელებისათვის. იგი აღწერს, თუ როგორ შეიძლება კანონმდებლობამ 
და პოლიტიკამ უზრუნველყოს აღდგენითი მართლმსაჯულების გან-
ვითარება და მისი უსაფრთხო და ეფექტიანი განხორციელება (წესე-
ბი 21-24). იგი ამტკიცებს, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება უნდა 
იყოს „საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი სერვისი“, რაშიც იგულისხმება, 
რომ ხელმისაწვდომობა არ უნდა იყოს დაკავშირებული რაიმე კონ-
კრეტულ მახასიათებელთან – დაზარალებულის ადგილსამყოფელი, 
დანაშაულის ტიპი, დამზარალებლის ასაკი ან სისხლის სამართლის 
პროცესის ეტაპი (წესები 6, 18, 19, 27 და 28). აღდგენითი მართლმსა-
ჯულება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ყველა მხარის ინფორ-
მირებული თანხმობის პირობებში (წესები 16, 25 და 26) და იმ შემთხ-
ვევაში, თუ გადამზადებული ფასილიტატორი მიიჩნევს, რომ პროცესი 
მხარეთა საუკეთესო ინტერესებს ემსახურება (წესები 29 და 33). და-
ნარჩენი ნორმები ეხება თანამშრომელთა მომზადებას (წესები 42-45 
და 57), პროცესის უსაფრთხოდ და ეფექტიანად წარმართვას (ნაწილე-
ბი III-VI), პრაქტიკის ჩაწერასა (წესი 39) და შეთანხმებათა შედეგებს 
(წესები 50-52). რეკომენდაცია ასევე განმარტავს, თუ როგორ შეიძლე-
ბა აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენება მსჯავრდებულების 
შემთხვევაში, მათ შორის, სასჯელის დაგეგმვის სამუშაოებში პრობა-
ციის სამსახურების მონაწილეობით, სასჯელაღსრულების დაწესებუ-
ლებასა და სხვადასხვა კონტექსტში (წესები 58-61). 
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რატომ არის რეკომენდაცია მნიშვნელოვანი იუსტიციის 
სამინისტროსათვის?

საქართველოში აღდგენითი მართლმსაჯულება, როგორც წესი, 
არ გამოიყენება, თუ დამზარალებელი არის სრულწლოვანი, რომე-
ლიც არ არის განრიდებული სასამართლო განხილვისაგან. პრაქტი-
კაში ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში დაზარალებულთა და დამზა-
რალებელთა დიდი ნაწილი ვერ სარგებლობს ამ პროცესში მონაწი-
ლეობასთან დაკავშირებული სიკეთეებით და არ ეძლევათ შესაბამისი 
ინფორმაცია და შესაძლებლობა, რომ გადაწყვეტილება მიიღონ მათ-
თვის აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენების მიზანშეწონილო-
ბის შესახებ. ამიტომაც მნიშვნელოვანია სისხლის მართლმსაჯულების 
პროცესში სრულწლოვანი დამნაშავეების შემთხვევაში აღდგენითი 
მართლმსაჯულების გამოყენებისათვის შესაბამისი სამართლებრი-
ვი საფუძვლის შექმნა, როგორც სასჯელის მისჯის, ისე მისი მოხდის 
ეტაპზე (სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში). 

რამდენადაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 
მიღებით და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამების ამოქმედებით 
მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირებამ მნიშვნელოვანი პროგ-
რესი გამოიწვია, საქართველო ხელსაყრელ პოზიციაშია, რომ აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულების პრაქტიკის განვითარების თვალსაზრისით 
ლიდერად იქცეს რეგიონში. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
შეუძლია უხელმძღვანელოს ან ხელი შეუწყოს ამ პროცესს სისხლის 
მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში ჩართულ სუბიექ-
ტებსა და ინტერესჯგუფებთან კომუნიკაციით, რათა შესაძლებელი 
გახდეს ცოდნასა თუ შესაძლებლობებში არსებული ნაკლოვანებების 
გამოვლენა, საპილოტო პროგრამებისა თუ სხვა პროექტების დანერგ-
ვის პოტენციალის იდენტიფიცირება და აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის სხვადასხვა კონტექსტში გამოყენების შესახებ ეროვნული სტრა-
ტეგიებისა თუ პოლიტიკის შემუშავება. ახალი რეკომენდაციის გამოქ-
ვეყნება ქმნის შესაძლებლობის ფანჯარას საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროსათვის, დანაშაულის პრევენციის ცენტრის განრიდებისა 
და მედიაციის განყოფილებისათვის, სისხლის მართლმსაჯულების 
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოსა და მთავარი პროკურა-
ტურისათვის, პრობაციის სააგენტოსა და სისხლის მართლმსაჯულე-
ბაში ჩართული სხვა უწყებებისათვის, რომ მათ ამ მიმართულებით 
შემდგომი სამუშაოები გასწიონ. მეტიც, აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბა რელევანტურია სხვა სამთავრობო უწყებებისა და საზოგადოების 
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სხვა სფეროებისთვის, რამდენადაც, მაგალითად, სკოლები უპირის-
პირდებიან ჩაგვრისა და ძალადობის პრობლემებს. 

რა მხარდაჭერა არის ხელმისაწვდომი?

რეკომენდაცია შეიცავს რიგ ჩანაწერებს, რომლებიც შეიძლე-
ბა დაეხმაროს საქართველოს მთავრობას საპილოტო პროგრამების, 
სტრატეგიების, პოლიტიკის, კონსულტაციების ან მრავალუწყებრივი 
პარტნიორობის განვითარებაში. აღდგენითი მართლმსაჯულების ევ-
როპული ფორუმი (EFRJ) არის საერთაშორისო არასამთავრობო ორ-
განიზაცია, რომელიც საკუთარ წევრებს შორის აერთიანებს ევროპის 
მასშტაბით წარმოდგენილ მკვლევრებს, პრაქტიკოსებს, პოლიტიკის 
ექსპერტებსა თუ ტრენერებს. შესაბამისად, შესაძლებელია მთავრო-
ბებისა თუ სისხლის მართლმსაჯულების ორგანოებისათვის კონსულ-
ტაციის, მხარდაჭერისა და ტექნიკური დახმარების გაწევა რეკომენ-
დაციის აღსრულების პროცესში.

კონკრეტულად EFRJ და მისი წევრები შეიძლება დაეხმარონ მთავ-
რობებს და სისხლის მართლმსაჯულების ორგანოებს შემდეგი მიმარ-
თულებებით: 

• აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში სტრატეგიების, 
პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების შემუშავება;

• ცნობიერების ამაღლების კამპანიების დაგეგმვა როგორც 
სისხლის მართლმსაჯულების, ისე ზოგად საზოგადოებრივ 
კონტექსტში; 

• საუკეთესო პრაქტიკის სტანდარტების განვითარება;
• კვლევისა და შეფასების გამოყენება საუკეთესო პრაქტიკი-

სათვის;
• ადგილობრივ კონტექსტზე მორგებული აღდგენითი პროცე-

სის გზამკვლევი მითითებების შექმნა;
• საპილოტო პროექტების დანერგვა, განხორციელება და შეფა-

სება;
• სისხლის მართლმსაჯულების პრაქტიკოსებისა და მენეჯერე-

ბისათვის მაღალი ხარისხის გადამზადების უზრუნველყოფა.  

2018 წელს ჩამოყალიბდა ევროპის აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის პოლიტიკის ქსელი, რომელიც შედგება ევროპული სახელმწიფო-
ების სამინისტროების წარმომადგენლებისაგან, რათა ხელი შეეწყოს 



232

საერთაშორისო კავშირების დამყარებას და ინფორმაციისა თუ გა-
მოცდილების გაცვლას აღდგენითი მართლმსაჯულების პოლიტიკის 
შემდგომი განვითარებისათვის. ქსელმა გამართა თავისი მეორე ყო-
ველწლიური შეხვედრა 2019 წლის ნოემბრის ბოლოს. ევროპის მასშ-
ტაბით წარმოდგენილია 22 ქვეყანა და მოხარულები ვართ, რომ მათ 
შორის არის საქართველო. ასევე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენს ვებგ-
ვერდზე განვათავსეთ რეკომენდაციის ქართული (არაოფიციალური) 
თარგმანიც.

მომდევნო წლებში ევროპის ფარგლებში მთავრობებს და სისხლის 
მართლმსაჯულების ორგანოებს დახმარებას გავუწევთ აღდგენითი 
მართლმსაჯულების განვითარებისათვის. ჩვენ სიამოვნებით ვიმუ-
შავებთ საქართველოს მთავრობასთან ბოლო წლებში გატარებული 
სისხლის სამართლის რეფორმის სულისკვეთებისა და მიზნების გან-
ხორციელებაში წვლილის შესატანად. 

შემდგომი განხილვისათვის მოგვმართეთ –  policy@euforumrj.org

კეთილი სურვილებით,

ტიმ ჩაპმანი
აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმის თავმჯდომარე

ედით ტორცი
 აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმის აღმასრულებელი 
დირექტორი

პროფესორი იან მარდერი
 კრიმინოლოგიის ლექტორი, მაინუტის უნივერსიტეტი; აღდგენითი მარ-
თლმსაჯულების ევროპული ფორუმის წევრი
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დანართი III

აღდგენითი მართლმსაჯულების 
პრაქტიკის სტანდარტები და ღირებულებები

აღდგენითი მართლმსაჯულების 
ევროპული ფორუმი

ადამიანების დაკავშირება ურთიერთობების აღდგენის მიზნით

მოცემული დოკუმენტი მომზადებულია აღდგენითი მართლმ-
საჯულების ევროპული ფორუმის ფარგლებში შექმნილი სამუშაო 
ჯგუფის მიერ, აღდგენითი მართლმსაჯულების ღირებულებებისა და 
სტანდარტების შესახებ. ძირითადი ჯგუფი შედგებოდა შემდეგი პი-
რებისგან:

• მონიკა ანდერსონი – ლიუვენი (ბელგია)

• კლაუდია კრისტენ-შნაიდერი – აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის შვეიცარიული ფორუმი (შვეიცარია)

• ვირჯინია დომინგო დე ლა ფუენტე – აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების სამეცნიერო საზოგადოება (ესპანეთი)

• ბელინდა ჰოპკინსი – კონფლიქტის ტრანსფორმაცია (დიდი 
ბრიტანეთი)

• ჯან ლუიჯი ლეპრი – psicolus & Sassari-ის უნივერსიტეტი (იტა-
ლია)

• დიანა ზიედინა – სახელმწიფო პრობაციის სამსახური (ლატ-
ვია)

ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ტიმ ჩაპმანი, აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების ევროპული ფორუმის თავმჯდომარე. სამუშაო ჯგუფის შეხ-
ვედრებში აგრეთვე მონაწილეობდნენ აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის ევროპული ფორუმის სხვა წევრებიც: ედით ტორცი, ბრუნილდა 
პალი, პატრიცია პატრიცი, ემანუელა ბიფი, ლარს ოტო უსტადი.
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ადამიანების დაკავშირება ურთიერთობების აღდგენის მიზნით

აღდგენითი მართლმსაჯულების

პრაქტიკის სტანდარტები და ღირებულებები

გამომცემლობა

აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმი

ჰუვერპლაინი, 10 – 3000 ლიუვენი – ბელგია

www.euforumjr.org – info@euforumrj.org

რედაქტორებ

ტიმ ჩაპმანი & ედით ტორცი

აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმის თავმჯდომარე 
& დირექტორი
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შესავალი

აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმი არის საერთა-
შორისო ქსელი, რომელიც აერთიანებს აღდგენითი მართლმსაჯულების 
სფეროში აქტიურად ჩართულ სპეციალისტებს, აკადემიური სფეროს 
წარმომადგენლებს და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს ევროპასა და 
მის ფარგლებს გარეთ. აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფო-
რუმი ხელს უწყობს პოლიტიკის, პრაქტიკისა და კვლევის განვითარებას 
ამ სფეროში, რათა ნებისმიერი ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს 
აღდგენითი მართლმსაჯულების მაღალი ხარისხი.

აღდგენითი მართლმსაჯულება არის ზიანის ან ზიანის რისკისადმი 
იმგვარი მიდგომა, რომელშიც ყველა დაინტერესებული მხარეა ჩართუ-
ლი და ზიანის ან დანაშაულის გამოსწორება და სამართლის აღსრულე-
ბა ურთიერთგაგებისა და შეთანხმების საფუძველზე ხდება.

აღდგენითი მართლმსაჯულების სფერო სწრაფი ტემპით ვითარდე-
ბა ევროპაში. ამ განვითარებას მნიშვნელოვანი სიკეთეები მოაქვს ინდი-
ვიდებისა თუ საზოგადოებისთვის. თუმცა, არსებობს რისკებიც. ხშირად 
აღდგენითს უწოდებენ ისეთ პრაქტიკას, რომელიც სინამდვილეში ასე-
თად არ მოიაზრება. არასათანადო ყურადღება ექცევა მონაწილეების 
დაცვას და აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესის ორგანიზებას, 
რასაც მწირი შედეგი მოჰყვება და უარყოფითად აისახება აღდგენითი 
მართლმსაჯულების მიმართ საზოგადოების ნდობაზე.

ევროკავშირის პარლამენტის 2012/29/EU-ს დირექტივა და ევრო-
კავშირის საბჭოს დირექტივა 2012/25, რომელიც მინიმალურ სტანდარ-
ტებს აყალიბებს დანაშაულის მსხვერპლთა უფლებების, მხარდაჭერისა 
და დაცვის შესახებ და რომელიც ეხება სისხლის სამართლის აღდგენით 
მართლმსაჯულებას, არის ორი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დოკუ-
მენტი. მათში გაწერილია ბენეფიციარების დაცვისა და პროცესის მაღა-
ლი ხარისხით წარმართვის საფუძვლები.

წარმოდგენილი დოკუმენტი შეიქმნა, როგორც დამხმარე სახელმ-
ძვანელო აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში. იგი არ წარმოად-
გენს ნორმატიულ დოკუმენტს, რადგან მაღალია რისკები, რომ მკაცრად 
გაწერილი სტანდარტები შეზღუდავს ინოვაციური და კრეატიული მიდ-
გომების არსებობას. აღდგენითი მართლმსაჯულება აგრეთვე ითვალის-
წინებს სხვადასხვა კონტექსტს, რომელშიც აღდგენითი პროცესების გა-
მოყენება შესაძლებელია. აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოყენების 
პრაქტიკა მრავალფეროვანია, მზარდია და მნიშვნელოვანია ესადაგე-
ბოდეს მონაწილეების განსხვავებულ საჭიროებებს, შესაძლებლობებსა 
და კულტურებს.
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მიმოხილვა

რა შემთხვევებში გამოიყენება აღდგენითი მართლმსაჯულება?

• როდესაც ადამიანებს ადგებათ ზიანი საზოგადოებაში, ორ-
განიზაციებში, სკოლებში, ოჯახებსა და მართლმსაჯულების 
სისტემაში.

რომელი ღირებულებებით ხელმძღვანელობს აღდგენითი მართლმსა-
ჯულება?

• სამართალი
• სოლიდარობა და ანგარიშვალდებულება
• ადამიანის ღირსების პატივისცემა
• სიმართლე

რომელი პრინციპები მუშაობს პრაქტიკაში საუკეთესოდ?

• ნებაყოფლობითი მონაწილეობა ინფორმირებული თანხმობის 
საფუძველზე

• პირდაპირი და ავთენტური კომუნიკაცია
• პროცესები, რომლებშიც გათვალისწინებულია მონაწილეების 

საჭიროებები, უნარები და კულტურა
• თითოეული მონაწილის საჭიროებებისა და სურვილების თა-

ნაბრად დაფასება
• არაგანსჯადი, მიუკერძოებელი გაძღოლა
• დიალოგის მნიშვნელობა
• აღდგენით პროცესში შეთანხმებული მოქმედებების ზედმი-

წევნით განხორციელება

რა შედეგებს უნდა ველოდოთ აღდგენითი მართლმსაჯულებიდან?

• ინდივიდების მეტი ჩართულობა და კმაყოფილება სამართალ-
წარმოების პროცესის მიმართ

• ფულის დაზოგვა
• ხელს უწყობს დანაშაულებრივი ქმედებების ჩადენის შეწყვე-

ტას
• ! მაგრამ, მხოლოდ მაშინ, თუ ის ეფუძნება საუკეთესო პრაქ-

ტიკას
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რა შემთხვევებში გამოიყენება აღდგენითი მართლმსაჯულება?

აღდგენითი მართლმსაჯულების ღირებულებები, პრინციპები და 
პრაქტიკა შესაბამისობაშია თანამედროვე ევროპის წინაშე მდგარ სო-
ციალურ, კულტურულ თუ ინდივიდუალურ პრობლემებთან.

სისხლის სამართლის ისეთი გავრცელებული დანაშაულები, რო-
გორიც არის ქურდობა ან ძალადობა, სიძულვილის გამოხატვა განს-
ხვავებული რასის, კულტურის, მრწამსის, სქესისა თუ სექსუალური 
ორიენტაციის ადამიანის მიმართ, ძალადობრივი ექსტრემიზმი და 
ტერორიზმი, ქუჩის ძალადობა და არეულობა, მოსახლეობის დიდ ნა-
წილში იწვევს შიშს და ბრაზს. ჩამოთვლილი დანაშაულების მიერ გა-
მოწვეული ზიანი სკოლებსა თუ უბნებშიც აისახება.

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება და სხვა მარეგულირებე-
ლი სისტემები, ცხადია, პასუხობს კანონისა და წესების დამრღვევთ, 
მაგრამ ვერ ითვალისწინებს უშუალოდ იმ ადამიანების გამოცდილე-
ბას, ვისაც ეს ზიანი მიადგათ. ისინი, როგორც წესი, ფოკუსირდება 
ბრალდებულზე და უგულებელყოფს მსხვერპლს. ტრადიციული სის-
ტემები ვერ ითვალისწინებს გულისტკივილს, შფოთვას და ტანჯვას, 
რომელიც გამოწვეულია ზიანითა და კონფლიქტით. სისტემა არ არის 
მოწოდებული, ხელი შეუწყოს სოციალური ურთიერთობებისა და ურ-
თიერთგაგების ჩამოყალიბებას, ხელი შეუწყოს სხვადასხვა კულტუ-
რებისა და გაგების ადამიანებს, შეხვდნენ და მოუსმინონ ერთმანეთს. 
სისტემა ასევე არ უწყობს ხელს მოქალაქეებში პატივისცემისა და ურ-
თიერთპასუხისმგებლობის დონის ამაღლებას.

აღდგენითი მართლმსაჯულების ეფექტიანობა დადასტურდა მრა-
ვალი თანამედროვე სოციალური პრობლემის გამოვლენისა და გადაჭ-
რის პროცესში; სოციალური ურთიერთობების შენებისა და გაჯანსა-
ღების, ანტაგონისტურად განწყობილი ინდივიდებისა თუ ჯგუფების 
ურთიერთგაგების ჩამოყალიბების, სხვათა გრძნობების, საჭიროებე-
ბისა და ღირებულებების მიმართ ინდივიდუალური პასუხისმგებლო-
ბის გაძლიერების პროცესში.

ადამიანების იზოლაციის ან საშიშად აღქმული პირების განცალ-
კევების ნაცვლად, აღდგენითი პროცესი აღადგენს უსაფრთხოებას და 
დაცულობას ადამიანების გაერთიანების გზით, რათა ებრძოლონ უსა-
მართლობას, გამოასწორონ ზიანი და შეამსუბუქონ ტანჯვა დიალო-
გისა და შეთანხმების გზით.
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არამდგრადი სოციალური მდგომარეობიდან გამოსასვლელად 
კომუნიკაციისა და ურთიერთობის ახალი ფორმები ამოდის ზედაპირ-
ზე. ამის მიღწევა შესაძლებელი ხდება იმ ადამიანების გამოცდილების 
გაზიარებით, ვინც საკუთარ თავზე განიცადა საზოგადოებრივი უსა-
მართლობა. ამგვარად, აღდგენითი პროცესები რეალური და პრაქტი-
კული გზაა სოციალური ინკლუზიისა და სოციალური ინტეგრაციის 
მიღწევის მიზნით.

აღდგენითი მართლმსაჯულება მიესადაგება და ეფექტიანია სა-
მართლიანობის, უსაფრთხოების, მშვიდობის დამყარების, განათლე-
ბის, სოციალური განვითარების, ოჯახის მხარდაჭერის, ბავშვთა უფ-
ლებების და კეთილდღეობის, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

აღდგენითი მართლმსაჯულების ევროპული ფორუმი აერთიანებს 
ადამიანებს და მათ შესაძლებლობას აძლევს, საზოგადოებაში სამარ-
თლიანი ურთიერთობის ჩამოყალიბებასა და მის შემდგომ შენარჩუნე-
ბას შეუწყონ ხელი.

რა შედეგებს უნდა ველოდოთ აღდგენითი მართლმსაჯულებიდან?

ემპირიული კვლევების უმეტესი ნაწილი, რაც აღდგენითი პროცე-
სების დადებით მხარეზე ჩატარებულა, სისხლის სამართლის სისტემის 
კონტექსტში არის გაკეთებული. იმედის მომცემი შედეგები გამოიკვე-
თა აგრეთვე თემზე დაფუძნებულ, კულტურათაშორის კონტექსტებსა 
და სკოლებში აღდგენითი მართლმსაჯულების მიდგომების გამოყენე-
ბისას.

მსხვერპლს და ზიანის მიმყენებელს და ზოგადად თემს სურთ ჩაერ-
თონ აღდგენით მართლმსაჯულებაში

1. მსხვერპლი ხვდება დამნაშავეს სხვადასხვა მიზეზის გამო, 
როგორიც არის შეკითხვების დასმა, კომპენსაციის მოთხოვნა, 
მიღებული ტრავმის განკურნება. ზოგ შემთხვევაში მსხვერპ-
ლი იმედოვნებს, რომ თავიდან იქნება აცილებული განმეორე-
ბითი დანაშაული, რაც, თავისთავად, მეტად უსაფრთხო სა-
ზოგადოების წინაპირობა იქნება.

2. დამნაშავეთა დიდი ნაწილი მზად არის, გამოასწოროს მათ 
მიერ მიყენებული ზიანი. მათ სურთ გამოხატონ სინანული. 
ასევე არსებობს შემთხვევები, როდესაც დამნაშავეს სურს, 
თავი აარიდოს სისხლისსამართლებრივ დევნას.
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3. თემის მიერ დანაშაულის გააზრება, რაც ეხმარება დამნაშა-
ვის რეინტეგრაციასა და მსხვერპლის მხარდაჭერას. თემის 
წევრების მონაწილეობა პროცესში დამნაშავის მიერ პასუხის-
მგებლობის აღებას უწყობს ხელს.

მსხვერპლს და დამნაშავეს აქვთ მართლმსაჯულების პროცესში მონა-
წილეობის ბევრად დადებითი გამოცდილება

4. აღდგენითი პროცესი უზრუნველყოფს მსხვერპლისა და დამ-
ნაშავის უფრო ეფექიან ჩართულობას, ვიდრე ტრადიციული 
მართლმსაჯულების სისტემა. გათვალისწინებულია მსხვერპ-
ლის საჭიროებები და ინტერესები. დამნაშავეც მიიჩნევს, რომ 
მას ექცევიან უფრო სამართლიანად, ვიდრე ტრადიციული 
მართლმსაჯულების განხორციელებისას. ორივე მხარე აღიქ-
ვამს აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესს, როგორც 
უფრო სამართლიანს.

5. დამნაშავე კმაყოფილია მსხვერპლთან შეხვედრის და სინა-
ნულის გამოთქმის შესაძლებლობით. ჩანს, რომ მათ უფრო 
დადებითი დამოკიდებულება აქვთ პოლიციისა და კანონის 
მიმართ. აღდგენითი მართლმსაჯულება ხშირად ეხმარება 
ნათესავებსა და მეგობრებთან ურთიერთობის გამყარებაში, 
რაც ხელს უწყობს დანაშაულებრივი ქმედებების შეწყვეტას.

აღდგენითი მართლმსაჯულება ზოგავს თანხას

6. აღდგენითი მართლმსაჯულება ამცირებს განმეორებითი გა-
სამართლების ხარჯებს. მსხვერპლსა და დამნაშავეს შორის 
მედიაციას სჭირდება დროის ერთი მესამედი, რომელიც იხარ-
ჯება არამედიაციური გზით წარმოებულ პროცესზე. დამნა-
შავესთან შეხვედრა, როგორც წესი, ამცირებს მსხვერპლში 
პოსტტრავმული სტრესის სიმპტომებს. მეტიც, ხშირად მას 
თერაპიული ზეგავლენაც კი შეიძლება ჰქონდეს მკვლელობის 
შედეგად გარდაცვლილი პირის ნათესავებზე. ასეთი მრავალ-
წლიანი მკურნალობის ტოლფასი პროცესი ამცირებს გადასა-
ხადების გადამხდელთა მიერ გაწეულ სამედიცინო ხარჯებს.

აღდგენით პროცესებს აქვს პოზიტიური შედეგები

7. კვლევებმა აჩვენა, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება მე-
ტად აკმაყოფილებს მსხვერპლს და დამნაშავეს, ამცირებს 
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დამნაშავის რადიკალიზაციას და ზრდის შანსს დამნაშავის 
რესტიტუციის სხვა, ტრადიციულ სისხლის სამართლის პროგ-
რამებთან შედარებით. კვლევებმა ასევე აჩვენა, რომ აღდ-
გენითი მართლმსაჯულებით კმაყოფილია მსხვერპლთა 85% 
და იგი ამცირებს მათში განმეორებითი ზიანის მიღებასთან 
დაკავშირებულ შიშს.

8. კვლევები ადასტურებს, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება 
ხელს უწყობს დანაშაულებრივი ქმედებებისგან თავის შეკა-
ვებას. ამის მიზეზი არის სინანულის გრძნობა, განცდა, რომ 
არ გაგრძნობინებენ თავს ცუდ ადამიანად, გადაწყვეტილე-
ბის მიღების პროცესში ჩართულობა, დათანხმება შედეგზე, 
მსხვერპლთან შეხვედრა და ბოდიშის მოხდა. ეს პროცესი გა-
ნამტკიცებს პროსოციალურ იდენტობას.

ამ შედეგების მისაღწევად აღდგენითი პრაქტიკა უნდა აკმაყოფილებ-
დეს მაღალ სტანდარტებს

9. აღდგენითი მართლმსაჯულება გვთავაზობს დანაშაულთან 
ბრძოლის განსხვავებულ გზას, რომელიც ითვალისწინებს 
მსხვერპლის, დამნაშავისა და მათი თემის საჭიროებებს. არ 
შეიძლება გადაჭრით იმის თქმა, რომ აღდგენითი მიდგომების 
გამოყენება მეტად ან ნაკლებად ეფექტიანია კონკრეტული 
ტიპის დამნაშავისა თუ დანაშაულის შემთხვევაში.

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის განმახორციელებელი პროფესიონალები სისტემატურად 
მუშაობდნენ მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფაზე. ეს გუ-
ლისხმობს უსაფრთხო, ნეიტრალური და კონფიდენციალური 
გარემოს შეთავაზებას, რათა მონაწილე მხარეებმა კომფორ-
ტულად იგრძნონ თავი. სპეციალისტები კარგად უნდა იყვნენ 
მომზადებულნი და მაღალი კვალიფიკაცია უნდა ჰქონდეთ. 
მათ სწორი და გულწრფელი ინფორმაცია უნდა მიაწოდონ 
მონაწილეებს, რათა მათ ინფორმირებული გადაწყვეტილება 
მიიღონ პროცესში მონაწილეობაზე.

საუკეთესო პრაქტიკა საშუალებას აძლევს მსხვერპლს, საკუ-
თარი ვიქტიმიზაცია კონსტრუქციული შედეგის მისაღწევად 
გამოიყენოს. ამგვარად, მოვლენილი განსაცდელისგან სარგე-
ბელი მოიპოვოს. მაღალი სტანდარტის შენარჩუნების პირო-
ბებში, აღდგენითი მართლმსაჯულება დანაშაულთან უფრო 
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ჰუმანურ მიდგომას გვთავაზობს, რადგან ის პირველ რიგში 
მსხვერპლის რეაბილიტაციას ემსახურება, ასევე დამნაშავის 
გარიდებას დანაშაულებრივი ქმედებების ჩადენისგან. მნიშ-
ვნელოვანია უზრუნველვყოთ, რომ მართლმსაჯულების სის-
ტემამ არ დაამახინჯოს აღდგენითი მართლმსაჯულების პრო-
ცესი. მსხვერპლის უკმაყოფილება პროცესით, უპირველესად, 
არის ყურადღების ნაკლებობა მათი საჭიროებების მიმართ, 
რადგან ხშირად მეტი ყურადღება დამნაშავეს ეთმობა.

რა ღირებულებებით ხელმძღვანელობს აღდგენითი  
მართლმსაჯულება?

ძირითადი ღირებულებები

1. აღდგენითი მართლმსაჯულება მოქმედებს ადამიანის უფ-
ლებებისა და კანონის უზენაესობის დაცვის საზღვრებში.

2. არ ახდენს დისკრიმინაციას სქესის, რასის, რელიგიის, ეთ-
ნიკური კუთვნილებისა თუ სექსუალური ორიენტაციის 
საფუძველზე.

3. მხარს უჭერს ხალხის აქტიურ მონაწილეობას დემოკრა-
ტიულ საზოგადოებებში, როგორც აქტიური და თანასწო-
რუფლებიანი მოქალაქეებისას.

ღირებულებები, რომლებიც მნიშვნელოვანია აღდგენითი 
მართლმსაჯულებისთვის

სამართლიანობასამართლიანობა

ადამიანის 
ღირსება

სოლიდარობასიმართლე
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სამართალი

აღდგენითი მართლმსაჯულება ფოკუსირდება ზიანზე, რომე-
ლიც არის უსამართლო ან არასწორი. ზოგიერთი აღდგენითი 
პრაქტიკა მიმართულია უსამართლობის აღკვეთისკენ რასაც 
ადამიანების ჩართულობით უზრუნველყოფს, მაშინ როდესაც 
სხვა ადამიანები უსამართლობის გამოსწორებას პასუხისმ-
გებლობის აღებით, ზიანის გამოსწორებით, ტანჯვის შემსუ-
ბუქებით და მომავალი ზიანის ალბათობის შემცირებით ახერ-
ხებენ. იმისათვის, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება იყოს 
ეფექტიანი, ის უნდა იყოს მაქსიმალურად სამართლიანი და 
არც ერთი მხარე არ უნდა დომინირებდეს პროცესში.

სოლიდარობა

აღდგენითი მართლმსაჯულება ცნობს ადამიანების ურთიერ-
თდამოკიდებულებას და განსხვავებულობას. კეთილდღე-
ობისა და ურთიერთგაგებისთვის კი უდიდეს მნიშვნელობას 
ანიჭებს ინდივიდების ურთიერთობის ხარისხს. ეს იძლევა 
შესაძლებლობას, ადამიანის პასუხისმგებლობა ურთიერთკე-
თილდღეობას დავუკავშიროთ. ამ შედეგის მისაღწევად, აღდ-
გენითმა პროცესმა ხელი უნდა შეუწყოს ადამიანებს, აიღონ 
ინდივიდუალური და სოციალური პასუხისმგებლობა საკუ-
თარ სიტყვებსა და ქმედებებზე.

ადამიანების ღირსების პატივისცემა

აღდგენითი პროცესი ამართლებს, რადგან ის ეხება ყველას, 
ვისაც მიადგა ზიანი ან ზიანის რისკი და რადგან მიიჩნევა, 
რომ ყველა ადამიანი არის ღირებული და აქვს ინტელექტი, 
ცოდნა და უნარი იმ საკითხებზე სასაუბროდ, რომელიც მას 
ეხება. ეფექტიანობის მისაღწევად აღდგენითი პროცესი უნდა 
უზრუნველყოფდეს უსაფრთხოებას, პატივისცემას ადამიანე-
ბის მიმართ, რათა მათ პროცესის წამყვანად იგრძნონ თავი 
და თავისუფლად ისაუბრონ.

სიმართლე

აღდგენითი მართლმსაჯულება ნებისმიერ ადამიანს აძლევს 
შესაძლებლობას, შეაფასოს ზიანი ან ზიანის რისკი საკუთარი 
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გამოცდილების შესაბამისად. ის აღიარებს, რომ ნებისმიერი 
ინდივიდის ჩვენება შეიცავს სიმართლეს, თუმცა ეს სიმართ-
ლე შესაძლოა არ იყოს სრულყოფლი. სიმართლის მაქსიმალუ-
რად დადგენას ხელს უწყობს შეკითხვები და დიალოგი. ამის 
მისაღწევად მხარეებს უნდა ესმოდეთ, რომ აუცილებელია 
სიმართლის თქმა, რომ უნდა იყვნენ გულწრფელები საკუთარ 
განზრახვებში და იმ ვალდებულებებში, რომელიც მათ აიღეს 
პროცესის შედეგად.

რომელი პრინციპები მუშაობს პრაქტიკაში ღირებულებების 
უკეთ გამოსახატავად და დადებითი შედეგების მისაღწევად?

პრინციპი 1. აღდგენითი ღირებულებები და დადებითი შედე-
გები ყველაზე კარგად მიიღწევა მაშინ, როდესაც მხარეებს 
შორის კომუნიკაცია არის კარგი და ავთენტური.

პირისპირ შეხვედრები საუკეთესო გზაა, თუმცა ყოველთვის 
არ არის შესაძლებელი. ეს მოითხოვს აღდგენითი პროცესის 
ინკლუზიურობას.

პრინციპი 2. აღდგენითი პროცესი მორგებული უნდა იყოს მო-
ნაწილეების საჭიროებებზე, მათ უნარებსა და კულტურაზე.

პრინციპი 3. აღდგენით პროცესში ეფექტიანი მონაწილეობა 
მიიღწევა იმ შემთხვევაში, თუკი თითოეული მხარის შესაძ-
ლებლობები, ხედვა, ემოცია და საჭიროებები არის თანაბრად 
აღიარებული და დაფასებული.

აღნიშნული პრინციპების გამოყენებით მხარეთა მონაწილე-
ობა და მონაწილეობისთვის მზადება არის აღდგენითი პრო-
ცესის მთავარი ფაზა.

1. მოწვევა მონაწილეობის მისაღებად: ადამიანები მო-
ნაწილეობენ მხოლოდ მათი სრული ინფორმირებული 
თანხმობის შემდეგ.

1.1. თითოეულ მხარეს, თანხმობის მიცემამდე, გაცნო-
ბიერებული უნდა ჰქონდეს მიზანი, ზოგადი წესები, 
პროცესი და მასში მონაწილეობით დამდგარი შედეგი. 
დაუშვებელია ზეწოლის მცდელობა პროცესში მონა-
წილეობაზე თანხმობის მისაღებად;
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1.2. პროცესი უნდა ითვალისწინებდეს მხარეების საჭირო-
ებებს, უნარებსა და კულტურას. ამისთვის მნიშვნე-
ლოვანია, მოვუსმინოთ თითოეული ადამიანის ამბავს, 
ვიდრე ავუხსნიდეთ, თუ რამდენად შესაბამისობაშია 
აღდგენითი პროცესი მათ უნარებსა და კულტურას-
თან.

1.3. თითოეულ მხარეს წინასწარ უნდა მიეცეს შესაძლებ-
ლობა, ისაუბრონ იმ შიშებსა და ეჭვებზე, რომელიც 
პროცესთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. სპეცი-
ალისტმა უნდა აუხსნას მხარეებს, თუ როგორ დაკმა-
ყოფილდება მათი მოთხოვნები. ძალზე მნიშვნელოვა-
ნია, რომ თითოეულ ადამიანს სჯეროდეს პროცესის 
უსაფრთხოების (არ ჰქონდეს დისკომფორტის განც-
და). წესები უნდა იყოს მკაფიო. მოხალისეობრივი მო-
ნაწილეობა ნიშნავს იმას, რომ თითოეულ ადამიანს 
შესაძლებლობა აქვს ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს 
პროცესში მონაწილეობა. აღდგენით პროცესში მონა-
წილეობაზე უარის თქმას არ უნდა მოჰყვეს უკუშედე-
გი მომავალი სისხლის სამართლწარმოების პროცესში.

1.4. ნებისმიერი პრაქტიკული დაბრკოლება (ტრანსპორ-
ტი, დრო, მდებარეობა, სხვადასხვა ყოველდღიური 
მოვალეობა და სხვა) შეძლებისდაგვარად უნდა იყოს 
დაძლევადი.

2. მომზადება მონაწილეობისთვის: ადამიანები მზად უნდა 
იყვნენ პროცესში აქტიური მონაწილეობის მისაღებად.

2.1. შესაბამის შემთხვევებში, მონაწილეებს უნდა ჰქონ-
დეთ შეხვედრებზე მხარდამჭერის დასწრების შესაძ-
ლებლობა.

2.2. მონაწილეებს უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია პროცესის 
განვითარების შესახებ; რათა მოემზადონ სათანადოდ 
და ჩამოყალიბდნენ, თუ რისი თქმა სურთ და როგორ.

პრინციპი 4. აღდგენითი ღირებულებები და დადებითი შე-
დეგები მიიღწევა მონაწილეთა შორის ორმხრივი დიალოგის 
გამართვის და მოქმედებაზე შეთანხმების გზით. ადამიანებს 
სურთ ზიანის გამოსწორება და საკითხის მოგვარება. დი-
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ალოგი მოიცავს საუბარს ურთიერთგაგების და მოქმედების 
შეთანხმების მისაღწევად. სპეციალისტის მთავარი ამოცანაა 
დიალოგის შენარჩუნება და პროცესის მონაწილეთა მოდერა-
ცია ძირითადი წესების შესაბამისად.

3. კომუნიკაცია მონაწილეთა შორის:

3.1. აღდგენითი პროცესის ფორმა უნდა იქნეს შერჩეული 
და მორგებული მონაწილეთა საჭიროებებზე, უნარებ-
სა და კულტურაზე.

3.2. თითოეულ მონაწილეს უნდა ჰქონდეს საკმარისი მხარ-
დაჭერა, რათა შეძლონ ზიანთან ან საქმესთან დაკავ-
შირებული გამოცდილების გაზიარება ისე, როგორც 
ეს მათ სურთ.

3.3. მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ მონაწილეს ჰქონ-
დეს შესაძლებლობა, გამოხატოს ემოცია, საჭიროებე-
ბი და დასვას კითხვები თავისუფლად.

3.4. კომუნიკაცია მონაწილეთა შორის უნდა იყოს ურ-
თიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული.

3.5. შეთანხმება დაფუძნებული უნდა იყოს ზიანის ან საქ-
მის ორმხრივ გაგებასა და ვალდებულებაზე, რომელ-
საც ეს გაგება წარმოშობს. ფოკუსირებული უნდა იყოს 
ქმედებაზე, პასუხისმგებლობასა და ვადებზე.

პრინციპი 5. აღდგენით პროცესებში შეთანხმებული მოქმედე-
ბები უნდა განხორციელდეს ზედმიწევნით.

იმისათვის, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულების მიმართ არ-
სებობდეს ნდობა მონაწილეებისა და საზოგადოების მხრიდან, 
შეთანხმებები უნდა იყოს ცალსახად ღირსეული. ეს მოითხოვს 
პერსონალურ პასუხისმგებლობას, საზოგადოების მხარდაჭე-
რასა და ანგარიშვალდებულების გააზრებას.

4. მიღწეული ქმედების განხორციელება და გადახედვა

4.1. შეთანხმებულ ქმედებებზე პასუხისმგებელმა პირებმა 
უნდა მიიღონ საჭირო მხარდაჭერა.
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4.2. უნდა დაიგეგმოს პროგრესის გადახედვის შესაძლებ-
ლობა.

4.3. მხარდაჭერა უნდა მიიღონ პირებმა, ვინც არ ასრუ-
ლებს საკუთარ ვალდებულებებს, რათა გახდნენ ანგა-
რიშვალდებულნი.

როგორ უზრუნველვყოთ პრაქტიკის საუკეთესო  
სტანდარტები ადამიანებისთვის?

1. შესავალი

აღდგენითი მართლმსაჯულების სფერო შეიცავს, ერთი მხრივ, 
პრაქტიკისთვის მზარდ კონტექსტებს, მეორე მხრივ, პროცესების შე-
დეგობრივ ფართო სპექტრს. გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის ის, 
რომ აღდგენითი პროცესი ესადაგებოდეს მონაწილეების საჭირო-
ებებს, მათ უნარებსა და კულტურას.

აღდგენითი მართლმსაჯულება უწყვეტად ვითარდება, ახალი გა-
მოწვევების წინაშე დგება და ინოვაციურ მიდგომებს სრულყოფს. ამი-
ტომ, პრაქტიკის სტანდარტები პროგრესულ ცვლილებებს არ უნდა 
ჩამორჩეს და რეგულარულად უნდა გადაიხედოს. ამ პროცესის წარ-
მართვა, ევროპის აღდგენითი მართლმსაჯულების ფორუმის, ღირე-
ბულებებისა და სტანდარტების კომიტეტის მანდატის ნაწილია.

სტანდარტებმა უნდა გაუადვილონ მუშაობა სპეციალისტებს და 
მენეჯერებს. აუცილებელია, მუდმივად იყოს დაცული ბალანსი მხარე-
ების უფლებებსა და ინტერესებს შორის. სტანდარტების ზედმიწევნით 
დაცვამ უნდა უზრუნველყოს მაღალი ხარისხის პროცესის წარმართვა.

სტანდარტები არ არის წარმოდგენილი სავალდებულო ჩამონათ-
ვალის სახით, რომელთა დაცვა შეიძლება გორმალური იყოს. ისინი 
კითხვარის ფორმატშია მოქცეული, ცნობიერი და უკუკავშირზე და-
ფუძნებული პრაქტიკის წასახალისებლად. კითხვების რელევანტუ-
რობა დამოკიდებული იქნება კონტექსტსა და პროცესის სახეობაზე.

2. აღდგენითი პროცესის ორგანიზება

2.1 იყო თუ არა უზრუნველყოფილი აღდგენითი პროცესის უსაფ-
რთხო, დახურულ და კონფიდენციალურ გარემოში ჩატარე-
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ბა? იყო თუ არა პროცესის გამართვის თარიღი და დრო მო-
სახერხებელი მონაწილეებისთვის?

2.2 იყო თუ არა გამოჩენილი სიფრთხილე მონაწილეების ჩართუ-
ლობასა და აღდგენით პროცესში მიპატიჟებაზე?

2.3 იყო თუ არა დაცული შესაბამისი კრიტერიუმები მონაწილის 
პროცესიდან გარიცხვის შემთხვევაში?

2.4 იყო თუ არა აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესში ჩარ-
თვა მონაწილეების თავისუფალი ნებით განპირობებული? 
ჰქონდათ თუ არა მონაწილეებს ინფორმაცია აღდგენითი 
პროცესის მიზნის, ზოგადი წესებისა და მასში მონაწილე-
ობით დამდგარი შედეგის შესახებ?

2.5 იცოდნენ თუ არა მონაწილეებმა, რომ პროცესის განმავლო-
ბაში ნებისმიერ დროს შესაძლებელია აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროცესში მონაწილეობაზე უარის თქმა.

2.6 იცოდნენ თუ არა მონაწილეებმა, რომ მათ მხარდამჭერებს 
აღდგენით პროცესზე დასწრების უფლება ჰქონდათ?

2.7 აიღო თუ არა სპეციალისტმა პასუხისმგებლობა აღდგენითი 
პროცესის უსაფრთხოებაზე?

2.8 ხომ არ დარჩა პასუხგაუცემელი გამოწვევა მონაწილეობის 
მიღების თაობაზე?

2.9 იყო თუ არა აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესისთვის 
შერჩეული ფორმა და გარემო მონაწილეების საჭიროებებზე, 
მათ უნარებსა და კულტურაზე მორგებული?

2.10   იყვნენ თუ არა მზად მონაწილეები პროცესში აქტიური ჩარ-
თულობისთვის?

3. პროცესის წარმართვა

3.1 წარიმართა თუ არა პროცესი ყველასთვის უსაფრთხო გარე-
მოში?

3.2 წარიმართა თუ არა პროცესი სამართლიანად? მიეცათ თუ არა 
მონაწილეებს თანასწორი ჩართულობის შესაძლებლობა, მე-
ორე მხარის დომინირების გარეშე?
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3.3 გათვალისწინებულ იქნა თუ არა მონაწილეების განსხვავებუ-
ლი საჭიროებები, უნარები და კულტურა?

3.4 ჰქონდა თუ არა დამნაშავეს საკუთარ ქმედებაზე პასუხისმ-
გებლობის აღების შესაძლებლობა?

3.5 ჰქონდათ თუ არა მონაწილეებს დიალოგში შესვლის შესაძ-
ლებლობა?

3.6 ჰქონდათ თუ არა მონაწილეებს საკუთარი გრძნობებისა და 
პირადი პერსპექტივების გამოხატვის შესაძლებლობა?

3.7 შეუწყო თუ არა ხელი ფასილიტატორმა პროცესში გულწრ-
ფელ და მოკრძალებულ დიალოგს?

3.8 განსჯიდა თუ არა ფასილიტატორი პროცესში?

3.9 მიღწეულ იქნა თუ არა შეთანხმება ნებაყოფლობით? შეიცავ-
და თუ არა შეთანხმება მხოლოდ დასაშვებ და ზომიერ ვალდე-
ბულებებს?

3.10 გამოხატავდა თუ არა შეთანხმება მონაწილეების იდეებს? შე-
იკავა თუ არა თავი ფასილიტატორმა იდეებისა და შეთავაზე-
ბების გაკეთებისგან?

3.11 იყვნენ თუ არა მონაწილეები გულწრფელნი ნებაყოფლობით 
ნაკისრ ვალდებულებებში?

3.12 მიიღეს თუ არა მონაწილეებმა ადეკვატური მხარდაჭერა ნა-
კისრი ვალდებულებების შესასრულებლად?

3.13 გამოყენებულ იქნა თუ არა მონიტორინგის, განხილვისა და ან-
გარიშვალდებულების ეფექტიანი სისტემა?

4. შედეგები

4.1 აიღო დამნაშავემ ზიანის მიყენებაზე პასუხისმგებლობა?

4.2 სრულად იქნა გამოკვლეული ზიანის ზემოქმედება?

4.3 იყვნენ თუ არა მონაწილეები გულწრფელნი ზიანის, მისი მი-
ზეზებისა და შედეგის წარმოჩენაში?
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4.4 დაკმაყოფილდა თუ არა მონაწილეების საჭიროებები?

4.5 დაცულ იქნა თუ არა კონფიდენციალურობის პრინციპი ძირი-
თადი წესებისა და ეროვნული სამართლის შესაბამისად?

4.6 იყო თუ არა შეთანხმებული მოქმედება ნებაყოფლობითი და 
სპეციფიკური, გაზომვადი, მიღწევადი, მონაწილეთა მიერ 
წამოჭრილ საკითხებთან მიმართებით? იყო თუ არა შეთანხ-
მებული დრო საკმარისი წამოჭრილი საკითხების განსახილ-
ველად?

4.7 დაუჭირეს თუ არა მხარი დამნაშავეს და დააკისრეს თუ არა 
მას პასუხისმგებლობა მის მიერ აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის პროცესის განმავლობაში ნაკისრ ვალდებულებებზე?

4.8 გამოხატეს თუ არა მონაწილეებმა პროცესის და მისი შედეგის 
მიმართ კმაყოფილების გრძნობა?

5. სპეციალისტების მოლოდინები

5.1 სპეციალისტებმა უნდა გამოხატონ თანაგრძნობა მონაწილე-
ების ტანჯვისა და დარდის მიმართ, გაითვალისწინონ თითო-
ეული ადამიანის მოთხოვნილებისა და სურვილების სპეციფი-
კური ბუნება და მოწოდებული იყვნენ პოზიტიური შედეგის 
მიღწევაზე.

5.2 სპეციალისტებმა არ უნდა განსაჯონ და თავი უნდა შეიკავონ 
შეთანხმებაზე დომინანტური გავლენის მოხდენისგან.

5.3 სპეციალისტებს უნდა ჰქონდეთ კარგი კომუნიკაციისა და 
მოსმენის უნარი.

5.4 სავალდებულოა, რომ სპეციალისტები იყვნენ კომპეტენტურ-
ნი საკუთარ საქმიანობაში და მუდმივად ეძებდნენ საქმის სიღ-
რმისეული შესწავლისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობებს.

5.5  სპეციალისტები პასუხისმგებელნი არიან პროცესის წარმარ-
თვასა და შეთანხმების მიღწევაზე.
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6. აღდგენითი მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ორგანი-
ზაციების მოლოდინები

6.1 აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესი უნდა იყოს ინფორ-
მატიული და ეფუძნებოდეს კვლევებს, მუდმივად უნდა შეფას-
დეს ხარისხისა და ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად.

6.2 ორგანიზაციებმა პატივი უნდა სცენ აღდგენითი მართლმსა-
ჯულების პროცესების ღირებულებებისა და პრინციპების ერ-
თობლიობას.

6.3 აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესი უნდა წარიმართოს 
გამოცდილი სპეციალისტების მიერ, რომლებმაც მონაწილე-
ობა მიიღეს ხარისხიან ტრენინგში, რომელიც, თავის მხრივ, 
აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესებზეა მორგებული.

6.4 ორგანიზაციებმა დამწყებ სპეციალისტებს უნდა შესთავაზონ 
შესაძლებლობა, პროცესის თანაფასილიტატორების მეშვე-
ობით, სხვა, უფრო გამოცდილ ფასილიტატორებთან ერთად, 
აიმაღლონ საკუთარი გამოცდილება.

6.5 ორგანიზაციებმა უნდა უზრუნველყონ სპეციალისტების მეთ-
ვალყურეობა და მათთვის შესაბამისი რჩევების მიცემა სპეცი-
ფიკურ შემთხვევებში.

6.6 ორგანიზაციებმა უნდა უზრუნველყონ უსაფრთხო გზები სა-
ჩივრებისთვის და სასურველია, გაუმკლავდნენ მათ აღდგენი-
თი მეთოდებით.

6.7 სპეციალისტებმა მუდმივად უნდა გააანალიზონ და ისწავლონ 
საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე, რაშიც მათ მხარდა-
ჭერა უნდა გაეწიოთ, ერთი მხრივ, ტრენინგების და, მეორე 
მხრივ, ხელმძღვანელების დახმარებით.

6.8 აღდგენითი მართლმსაჯულების სფერო მოითხოვს სპეცი-
ალისტების გადამზადებას სპეციფიკურ ცოდნასა და უნარებ-
ში.

6.9 ორგანიზაციებმა უნდა მიიღონ აუცილებელი ზომები იმისთ-
ვის, რომ აღდგენითი პროცესები დასრულდეს მაქსიმალურად 
შედეგიანად და შეთანხმებულ ვადაში.
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7. აღდგენითი მართლმსაჯულების სამართლებრივი ჩარჩოები

7.1 აღდგენითი მართლმსაჯულების პოლიტიკა და საკანონმდებ-
ლო რეგულაციები გაჯერებული უნდა იყოს აღდგენითი ღი-
რებულებებით და აქტიურად უნდა შეუწყოს ხელი მისი პრინ-
ციპების განხორციელებას.

7.2 აღდგენითი მართლმსაჯულების სამართლებრივმა ჩარჩომ და 
ინსტიტუციურმა მოწყობამ უნდა უზრუნველყოს, რომ აღდგე-
ნითი მართლმსაჯულების პროცესები განხორციელდეს უკომ-
პრომისოდ, აღდგენითი მართლმსაჯულების ძირითადი ღირე-
ბულებებისა და ფასეულობების დაცვით.

7.3 აღდგენითი მართლმსაჯულების ორგანიზაციებს უნდა ჰქონ-
დეთ ფუნქციონირებისთვის საჭირო სტაბილური დაფინანსე-
ბა.
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ავტორების შესახებ

ივო ერცენი ლუვენის (ბელგია) უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის 
პროფესორ ემერიტუსია. ის სამეცნიერო ხარისხებს ფლობს ფსიქო-
ლოგიაში, სამართალსა და კრიმინოლოგიაში. 2001-2019 წლებში ივო 
ერცენი ხელმძღვანელობდა „აღდგენითი მართლმსაჯულების და 
ვიქტიმოლოგიის“ კვლევებს ლუვენის კრიმინოლოგიის ინსტიტუტში 
(LINC). მისი კვლევისა და სწავლების ძირითადი მიმართულებებია 
ვიქტიმოლოგია, პენოლოგია და აღდგენითი მართლმსაჯულება. მისი 
ხელმძღვანელობით განხორციელდა არაერთი კვლევა და პროექტი 
პენიტენციური სისტემის, სასჯელების და ალტერნატიული ღონისძი-
ებების, სხვადასხვა ინსტიტუციაში აღდგენითი მართლმსაჯულების 
მიდგომების გამოყენების, დაზარალებულების საჭიროებების, სერვი-
სების და კანონმდებლობის შესახებ.

ივო ერცენი 2000-2004 წლებში იყო აღდგენითი მართლმსაჯულე-
ბის ევროპული ფორუმის (EFRJ) თავმჯდომარე. წლების განმავლო-
ბაში ის არის გაეროს, ევროპის საბჭოს, ეუთოსა და ევროკავშირის 
ექსპერტი. ასევე არის ევროპული FP7-პროექტის „ალტერნატივა“ 
(2012-2016) ინიციატორი და კოორდინატორი. პროექტი გულისხმობს 
მართლმსაჯულებისა და უსაფრთხოების ალტერნატიული გაგების 
განვითარებას. ივო ერცენი არის „აღდგენითი მართლმსაჯულების 
საერთაშორისო ჟურნალის“ მთავარი რედაქტორი. 2015 წლიდან პრო-
ფესორი ივო ერცენი საქართველოში აღდგენითი მართლმსაჯულების 
განვითარებას დაუღალავი მხარდამჭერია. 

ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ჯანა (და-
რეჯან) ჯავახიშვილი ხელმძღვანელობს ადიქციის კვლევების ინს-
ტიტუტს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2019 წლის იანვრიდან, 
ორი წლის ვადით, იგი არჩეულ იქნა ევროპის ფსიქოტრავმის კვლევის 
საზოგადოების (ESTSS) პრეზიდენტად. აქვს ფსიქოლოგიური ტრავ-
მის კვლევისა და მკურნალობის და კონფლიქტის ტრანსფორმაციის 
საკითხებზე მუშაობის მდიდარი გამოცდილება. იგი საქართველოში, 
სომხეთში, აზერბაიჯანში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რუ-
სეთში, ინგლისსა და ნორვეგიაში გამოცემული არაერთი ქართულ-, 
რუსულ- და ინგლისურენოვანი წიგნისა და სამეცნიერო სტატიის ავ-
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ტორი, თანაავტორი და თანარედაქტორია. ის აღდგენითი მართლმ-
საჯულების დანერგვის მხარდამჭერია საქართველოში და წლებია  ამ 
კუთხით თანამშრომლობს ევროკავშირის პროექტებსა და სხვა ჩარ-
თულ უწყებებთან. 

ლადო ჯავახიშვილი სამართლის და საჯარო მართვის მაგისტრის 
აკადემიურ ხარისხს ფლობს. იგი 2013 წლიდან მუშაობდა იუსტიციის 
სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრში, სადაც სხვადასხვა 
პერიოდში ხელმძღვანელობდა განრიდებისა და აღდგენითი მართლმ-
საჯულების პროგრამებს, მათ შორის სისხლის სამართლის მედიაციის 
მიმართულებას, აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშ-
რომლობით განხორციელებულ არაერთ პროექტს. 2020 წლიდან მან 
მუშაობა გააგრძელა სსიპ დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო 
სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში, სა-
დაც ხელმძღვანელობს, აღდგენითი მართლმსაჯულების, განრიდე-
ბის, სისხლის სამართლის მედიაციის, სისხლის სამართლის მართლ-
მსაჯულების სისტემაში რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის, 
არასრულწლოვანთა რეფერირებისა და დანაშაულის პრევენციის მი-
მართულებებს. ლადო ჯავახიშვილი ასევე არის მიწვეული ექსპერტი 
და ტრენერი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების და აღდგენი-
თი მართლმსაჯულების საკითხებზე, სოციალური სფეროს და იური-
დიული პროფესიის სხვადასხვა თემებზე საქართველოს იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრში და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში. 
იგი ასევე არის მედიატორთა მომზადების სპეციალური, სასერთიფი-
კატო, კურსის სახელმძღვანელი

*  ეს პუბლიკაცია გამოცემულია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრუ-
ლად პასუხისმგებელია ავტორი და არ ნიშნავს, რომ იგი ასახავს ევროკავშირის შეხე-
დულებებს
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naTia CitaSvili
 

samarTliani SeTanxmeba, rogorc mediaciis eTikuri urRveobis 

safuZveli  

statiaSi SemoTavazebulia mediaciis samarTliani SeTanxmebis, rogorc eTi-
kuri da normatiuli kategoriis, mediaciis erT-erTi fundamenturi princi-
pis, kvleva evrokavSiris qveynebis, aSS-is mediaciis aqtebisa da eTikis kodeq-
sebis analizis safuZvelze. saqarTveloSi mediaciis sakanonmdeblo mowesri-
gebis srulyofisa da eTikis regulirebis etapze umniSvnelovanesia, SemuSav-
des mecnierul kvlevaze damyarebuli rekomendaciebi evrokavSiris samar-
TalTan Sidasaxelmwifoebrivi samarTlis aproqsimaciis mizniT. sazogadoe-
bis mediaciisadmi ndobis dacvis sajaro interesi ganapirobebs mediatori-
saTvis samarTliani SeTanxmebis garantis funqciis miniWebas. 

 
sakvanZo sityvebi: mediaciis eTika, mxareTa TviTgamorkvevis ufleba, media-
ciis samarTliani SeTanxmeba, mediaciis usamarTlo Sedegi, mediaciis eTiku-
ri urRveoba, mediatoris profesiuli roli, mediaciis ukanono SeTanxmeba, 
neitraluri mesame piri. 

 

I. Sesavali 

samarTlianoba mediaciis fundamenturi principi1 da, umTavresad, normatiuli 

da eTikuri standartia.2 Tumca misi unificirebuli mniSvneloba damkvidrebuli ar 

aris, – erTi mxriv, es koncefcia mediaciis bevr kanonsa3 da eTikis kodeqsSi aris 

gansazRvruli,4 meore mxriv, calkeul aqtebSi saerTod ar aisaxeba.5  

                                                 
   samarTlis doqtori, Tsu-is iuridiuli fakultetis asistent-profesori, sertificire-

buli mediatori, Tsu-is davis alternatiuli gadawyvetis erovnuli centris aRmasrule-
beli direqtori. 

   madlobas vuxdi germaniis akademiuri gacvlis samsaxurs (DAAD) moniWebuli kvleviTi sti-
pendiisTvis, romlis farglebSic SesaZlebeli gaxda berlinis humboldtis universitetis 
iuridiuli fakultetis, berlinis saxelmwifo biblioTekis da hamburgis  maqs plan-
kis  saxelobis  sazRvargareTis  qveynebisa  da saerTaSoriso kerZo samarTlis institutis 
kvleviTi resursebis gamoyenebiT winamdebare publikaciis momzadeba.  

1   Steffek F., Unberath H. (eds.), Genn H., Greger R., Menkel-Meadow C., Regulating Dispute Resolution ADR and 
Access to Justice at the Crossroads, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2013, 17. 

2   Nolan-Haley J. M., Informed Consent in Mediation: A Guiding Principle for Truly Educated Decisionmaking, 74, 
Notre Dame L. Rev., 775, №12, 1999, 778, <http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/ viewcontent. cgi? article= 1273& 

context=faculty_scholarship>; Woo M.Y.K., Collagher M. E., Chinese Justice Civil Dispute Resolution in Con-

temporary China, Cambridge University Press, United States of America, 2011, 38. 
3   Chinese Civil Procedure Law, Art. 9, <http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_ 1383880. 

htm>; Woo M.Y.K., Callagher M.E., Civil Procedure Law of the People's Republic of China, 1991, 38; People’s 
Mediation Law of the People’s Republic of China, promulgated in 2010, active in 2011, Art. 3 (2), 
<http://www.cspil.org/Uploadfiles/attachment/Laws%20and%20Regulations/[en]guojifalvwenjian/PeoplesMediati
onLawofthePeoplesRepublicofChina.pdf>; Trevor M.B., Palo G., EU Mediation Law and Practice, Oxford Uni-
versity Press, 2012, 183; Draft General Scheme of Mediation Bill 2012, Ireland, Head 2, <http:// www. justi-
ce.ie/en/JELR/MedBillGSFinal.pdf/Files/MedBillGSFinal.pdf>; Finland Act on Mediation in Civil Matters and 
Confirmation of Settlements in General Courts, 394/2011, Art. 23, <http://www. finlex.fi/ en/laki/ kaannokset/ 
2011/en20110394.pdf>. 

4   Malta Code of Conduct for Mediators, MJCL, Art. 9, <https://mjcl.gov.mt/en/mmc/Pages/Code-of-Conduct-
Mediators.aspx>. Standards of Practice For California Mediators, Preamble, <http://www.cdrc.net/mediator-
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mediaciis eTikis kodeqsebis Tanaxmad, samarTlianoba miemarTeba mediaciis 

process,6 romlis Catarebac unda uzrunvelyos provaiderma organizaciam,7 media-

torma gulmodginebis,8 saTanado windaxedulebis,9 miukerZoeblobis,10 interesTa 

konfliqtis dauSveblobis,11 mxareTa nebayoflobiTi,12 gacnobierebuli,13 samarTli-

ani14 da Tanabari monawileobis,15 monawileobis SesaZleblobis16 da maTi TviTgamor-

kvevis uflebis17 realizebis principTa dacviT.18 calkeuli qveynis samarTali media-

toris rols xedavs swored mxareTa daxmarebaSi, miaRwion samarTlian SeTanxmebas.19 

                                                                                                                                                         
standards#stdspreamble>; Florida Rules for Certified and Court-Appointed Mediators, Florida Dispute Reso-
lution Center, § 10230 (c), 10.300, <http://www.mediate.com/articles/floridarules.cfm>; Standards of Conduct 
for New York State CMTY, Dispute Resolution Center, Mediators, Office of Alternative Dispute Resolution & 
Court Improvement Programs 2009, §4 Cmt, <https://www.nycourts. gov/ip/ adr/ Publications/ Info_ for_ Prog-
rams/Standards_of_Conduct.pdf>; Core Standards of Mediation Practice, §III (Oregon Mediation Association, 
2005), <http://www.omediate.org/docs/2005CoreStandardsFinalP.pdf>; Virginia Standards, Virginia Standards 
of Ethics and Professional Responsibility for Certified Mediators, §K.1. K.4, 2011, 7-8, <http:// www. courts. 
state.va.us/courtadmin/aoc/djs/programs/drs/mediation/soe.pdf>; Model Standards of Conduct for Mediators, 
AAA, ABA, ACR, 1994, Revised 2005, §VI, <http://www. americanbar.org/content/ dam/ aba/ migrated/ 
2011_build/dispute_resolution/model_standards_conduct_april2007.authcheckdam.pdf>; Georgia Ethical Stan-
dards for Mediators, §IV. A, Georgia Commission on Dispute Resolution 2012, <http:// godr. org/ sites/ de-
fault/files/Godr/mediator_ethics_information/APPENDIX%20C% 2C% 20 CHAP% 201% 2 C% 206-18-
2013.pdf>. Sead. Code of Conduct for Mediators, ADR Institute of Canada, 2011.  

5   Code of Conduct for Mediators, ADR Institute of Canada, 2011, <http://adric.ca/pdf/ ADRMEDIA TION-
RULES2014.pdf>; Ethical Guidelines for Mediators, Law Council of Australia, 2002, <http:// epublications. 
bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1166&context=adr>. 

6   Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution, §IV, <http:// godr. org/ sites/de-
fault/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013. pdf>. 

7   Trevor M. B., Palo G., EU Mediation Law and Practice, Oxford University Press, 2012, 93. 
8   Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution, §V, <http:// godr. org/ sites/ 

default/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013.pdf>. 
9   Hopt K. J., Steffek F., Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective, Oxford University Press, 

Oxford, 2013, 74. 
10   Draft General Scheme of Mediation Bill 2012, Ireland, Head 2, <http://www. justice.ie/ en/ JELR/ MedBill 

GSFinal.pdf/Files/MedBillGSFinal.pdf>; Austrian Mediation Act, June 6, 2003, Art. 16(2), <http:// bgarf.ru/ 
science/baltic-center-of-mediation-and-conflictology/publikacii/avstriya.pdf>; Bulgaria Mediation Act, (promul 
gated 2004, amended 2011) Art. 9 (1), <http://www.pamb. info/index.php? option=com_ content&view= artic-
le&id=112%3Amediation-act&catid=30%3Aactsformediation&Itemid=74&lang=bg>; Core Standards of Media-
tion Practice, §III (Oregon Mediation Association, 2005), <http://www.omediate.org/ docs/2005 Core Standards 
FinalP.pdf>.  

11   Standards of Conduct for New York State CMTY. Dispute Resolution CTR. Mediators, Office of Alt. Dispute 
Resolution & Court Improvement Programs 2009, §III. B, <http://www. courts.state.ny. us/ip/adr/ Publications/ 
Info_for_Programs/Standards_of_Conduct.pdf>. 

12   Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 5, <http://www. pamb.info/ index.php? op-
tion=com_content&view=article&id=112%3Amediation-act&catid=30%3Aactsformediation&Itemid= 74& lang= 
bg>; Chinese Civil Procedure Law, Art. 9, miTiTebulia: Woo M.Y.K., Callagher M. E., Civil Procedure Law 
of the People's Republic of China, 1991, 38. 

13   Family Mediation Canada Members Code of Professional Conduct, Art. 9.2, 9.3, <http:// fmc.ca/ sites/ de-
fault/files/sites/all/themes/fmc/images-user/Members%20Code%20of%20Professional%20Conduct_0.pdf>. 

14   German Mediation Act, 21 July, 2012, §2 (3), <https://www.gesetze-im-internet.de / englisch_ mediationsg/ 
englisch_mediationsg.html>; Rützel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in Germany, 2nd ed., 
C.H. Beck, München, 2016, 202. 

15   Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 5, <http://www. pamb.info / index. php? 
option=com_content&view=article&id=112%3Amediation-act&catid= 30%3 Aactsformediation& Itemid= 74& 
lang=bg>. 

16   Malta Code of Conduct for Mediators, MJCL, Art. 9, <https://mjcl.gov.mt/en/mmc/Pages/Code-of-Conduct-Me-
diators.aspx>. 

17   Georgia Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution 2012, Introduction, 
<http://godr.org/sites/default/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%
206-18-2013.pdf>; Rützel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in Germany, 2nd ed., C.H. 
Beck, München, 2016, 207. 
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samarTlianoba gulisxmobs, rom mxareebma mediaciis procesis ZiriTadi princi-

pebis codnis,20 arsebiTad mniSvnelovani garemoebebis gacnobierebis,21 xelSekru-

lebis pirobebis gaazrebisa22 da informirebuli Tanxmobis23 safuZvelze miiRon 

araiZulebiTi,24 nebayoflobiTi25 gadawyvetileba misi mosalodneli Sedegebis26 gac-

nobierebiT,27 an, survilis SemTxvevaSi, nebismier dros Sewyviton28 mediacia.29 pro-

cesis samarTlianoba daculia aseve, Tu masSi monawileoba ar emsaxureba usamarTlo 

upiratesobis mopovebas30 da ar efuZneba molaparakebis manipulaciur da damaSi-

nebel meTodebs31.  

                                                                                                                                                         
18   Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 285. 
19   Malta Mediation Act, MJCL, 2004, Art. 26 (1), <https://mjcl.gov.mt/en/mmc/Documents/Chapter_474t.pdf >; 

Royal Decree Law 5/2012, of March 5, on Mediation in Civil and Commercial Matters, Statement of Reasons I, 
miTiTebulia: Trevor M. B., Palo G., EU Mediation Law and Practice, Oxford University Press, 2012, 560. 

20   German Mediation Act, 21 July, 2012, §2 (2), <https://www.gesetze-im-internet.de/ englisch_mediationsg/ 
englisch_mediationsg.html>. 

21   German Mediation Act, 21 July, 2012, §2 (6), <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ mediationsg/ 
englisch_mediationsg.html>; Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 13 (1), <http:// 
www.pamb.info/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Amediation-act&catid=30% 3 Aacts 
formediation&Itemid=74&lang=bg>; Rützel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in Ger-
many, München, 2nd ed., C.H. Beck, 2016, 202. 

22   Georgia Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution 2012, §IV. A, <http:// 
godr.org/sites/default/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-
2013.pdf>; German Mediation Act, 21 July, 2012, §2 (6), <https://www.gesetze-im-internet.de/ englisch_ media-
tionsg/englisch_mediationsg.html>; Rützel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in Germany, 
2nd ed., C.H. Beck, München, 2016, 202. 

23   Mediation Council of Illinois (MCI) Professional Standards of Practice for Mediators, 1999, §III. E, <http:// 
www.mediate.com/articles/illstds.cfm>. 

24   The California Rules of Court, 3.857(b), < http://www.courts.ca.gov/documents/title_3.pdf>. 
25   Family Mediation Canada Members Code of Professional Conduct, Art. 9.1. <http://fmc.ca/ sites/ default/ 

files/sites/all/themes/fmc/images-user/Members%20Code%20of%20Professional%20Conduct_0.pdf>; European 
Mediation Training for Practitioners of Justice, A Guide to European Mediation, Association of International 
Arbitration (ed.), Antwerpen, Apeldoorn, Portland, Maklu, 2012, 143. 

26   Hopt K. J., Steffek F., Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective, Oxford University Press, 
Oxford, 2013, 74. 

27   Family Mediation Canada Members Code of Professional Conduct, Art. 9.5, <http://fmc.ca/sites/default/ 
files/sites/all/themes/fmc/images-user/Members%20Code%20of%20Professional%20Conduct_0.pdf>; Austrian 
Mediation Act, June 6, 2003, Art. 16(2), <http://bgarf.ru/science/baltic-center-of-mediation-and-conflictolo-
gy/publikacii/avstriya.pdf>; Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 9 (1), <http:// 
www.pamb.info/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Amediation-act&catid=30% 3Aact-
sformediation&Itemid=74&lang=bg>.  

28   German Mediation Act, 21 July, 2012, §2 (5), <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_mediationsg/ eng-
lisch_mediationsg.html>; Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 5, <http:// www. 
pamb.info/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Amediation-act& catid=30%3 Aactsfor-
mediation&Itemid=74&lang=bg>; Georgia Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute 
Resolution 2012, §V, <http://godr.org/sites/default/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C% 
2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013.pdf>; Steffek F., Unberath H. (eds.), Genn H., Greger R., Menkel-Mea-
dow C., Regulating Dispute Resolution ADR and Access to Justice at the Crossroads, Hart Publishing, Oxford and 
Portland Oregon, 2013, 284; European Mediation Training for Practitioners of Justice, A Guide to European 
Mediation, Association of International Arbitration (ed.), Antwerpen, Apeldoorn, Portland, Maklu, 2012, 143. 

29   Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 285. 
30   Model Standards of Practice for Family and Divorce Mediation, § XI. A. 6, <https://www.afccnet.org/Portals/0/ 

PublicDocuments/CEFCP/ModelStandardsOfPracticeForFamilyAndDivorceMediation.pdf>; Folberg J., Milne 
A.L., Salem P., Divorce and Family Mediation, Models, Techniques and Applications, The Guilford Press, New 
York, London, 2004, 540; Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass, A Wiley 
Imprint, United States of America, 2011, 13. 

31   Family Mediation Canada Members Code of Professional Conduct, Art. 9.4, <http://fmc.ca/sites/default/files/ 
sites/all/themes/fmc/images-user/Members%20Code% 20of%20Professional% 20Conduct_ 0.pdf>.  
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statiis mizania, mediaciis SeTanxmebis samarTlianobis, rogorc eTikuri da 
normatiuli kategoriis, kvleva evrokavSiris qveynebis, aSS-is mediaciis aqtebisa da 

eTikis kodeqsebis analizis safuZvelze. kvleva orientirebulia, saqarTveloSi me-
diaciis sakanonmdeblo bazis formirebisa da eTikis regulirebis etapze SeimuSaos 
konkretuli rekomendaciebi evrokavSiris samarTalTan erovnuli kanonmdeblobis 
aproqsimaciis mizniT.  

 

2. mediaciis samarTliani SeTanxmeba, rogorc samarTliani               

procesis Sedegi 

mediaciis samarTliani Sedegis ganmartebas ar Seicavs sazRvargareTis qveyne-
bis mediatorTa qcevis umravlesi kodeqsi, amitom igi mediaciis procesisa da Tanam-

devi SeTanxmebis doqtrinuli analizis gziT aris SesaZlebeli.32 

jorjiis mediatorTa qcevis eTikuri standartebis33 Tanaxmad, neitraluri me-

same piri mediaciis samarTliani procesis garantia34 da masve ekisreba samarTliani 

Sedegis uzrunvelyofis valdebuleba.35  

samarTlianoba mediaciis procesSi darRveulia, Tu SeTanxmeba arsebiTad da 

fundamenturad usamarTloa,36 ukanonoa,37 SeuZlebelia misi aRsruleba,38 mxareebs ar 

aqvT gacnobierebuli SeTanxmebis Sinaarsi, aseve maTze39 an/da mesame pirebze SeTan-

xmebis Sedegebis SesaZlo gavlena.40 41  

samarTliania SeTanxmeba, romelic: a) sul mcire, misaRebia an samarTliania Se-
Tanxmebis ganmaxorcielebeli mxareebisaTvis; b) aRadgens harmonias an interesTa ba-
lanss mediaciis monawileebs Soris; g) zrdis urTierTgagebisa da ukeTesi urTier-
Tobis SesaZleblobas; d) uaxlovdeba im zRvars, romelsac mxareebi maTi zianis adek-
vatur kompensirebad miiCnevdnen; e) rogorc individualur, ise instituciur doneze 
Tanxisa da drois damzogvelia; v) amcirebs stressa da gaRizianebas; z) aumjobesebs 
komunikacias sazogadoebis wevrebs Soris (samezobloSi, biznessamyaroSi, dasaqme-
bulTa sivrceSi da sxv.); z) qmnis socialur precedentebs urTierTobebis ukeT mo-

wesrigebisaTvis.42  

                                                 
32   mediaciis samarTliani SeTanxmebis sakiTxze ixileT naSromebi: Marlow L., Sauber S. R., Hand-

book of Divorce Mediation, Springer Science – Business Media, LLC, New York, 1990, 45-62; Dworkin J., 
London W., What Is a Fair Agreement?, 7 Mediation Q. 3, 5, 1989; Hyman J. M., Love L. P., If Portia Were a 
Mediator: An Inquiry into Justice in Mediation, 9 Clinical L. Rev., 157, 2002, 186; Gibson K., Mediator Attitudes 
Toward Outcomes: A Philosophical View, 17 Mediation Q. 197, 1999, 207–209; Bercovitch J., Mediation Success 
or Failure: A Search for the Elusive Criteria, 7 Cardozo J. Conflict Resolution, 289, 2006, 291; Isabelle R., 
Gunning, Know Justice, Know Peace: Further Reflections on Justice, Equality and Impartiality in Settlement 
Oriented and Transformative Mediations, 5 Cardozo J. Conflict Resolution, Vol. 5, 2004, 87.  

33   Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution, § IV. A, <http://godr.org/sites/de-
fault/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013.pdf>. 

34   ix. aseve, Rützel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in Germany, 2nd ed., C.H. Beck, 2016, 202. 
35   Hopt K. J., Steffek F., Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective, Oxford University Press, 

Oxford, 2013, 664.  
36   Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution, § IV. A, <http:// godr.org/ sites/ 

default/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013. pdf>. 
37   iqve. 
38   iqve.  
39   Family Mediation Canada Members Code of Professional Conduct, Art. 9.6, <http://fmc.ca/sites/default/files/ 

sites/all/themes/fmc/images-user/Members%20Code%20of%20Professional%20Conduct_0.pdf>. 
40   Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution, § IV. A, <http://godr.org/ sites/ 

default/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013.pdf>. 
41   Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 285. 
42   Hyman J. M., Love L. P., If Portia Were a Mediator: An Inquiry into Justice in Mediation, 9 Clinical L. Rev., 157, 

2002, 186. 
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zemoaRniSnulis sapirispirod, usamarTloa SeTanxmeba, rodesac: a) Tundac er-

Ti mxare akeTebs aranebayoflobiT arCevans; b) ver ganxorcielda mxaris fundamen-

turi interesi, rom adamianis rwmena ar SeiZleba uaryofis sagani gaxdes; g) mxareTa 

mier SeTanxmebuli pirobebi ewinaaRmdegeba pozitiur samarTals; d) SeTanxmebis pi-

robebi mniSvnelovani xarisxiT arRvevs an ugulebelyofs pirovnebis Rirsebas; e) igi 

ar aris miRweuli saqmis SesaZlo alternatiuli Sedegebis sruli gacnobierebis pi-

robebSi; v) xelSekrulebis pirobebi SeuTavsebelia adamianis im fundamentur Rire-

bulebebTan, romlebic aRiarebulia farTo sazogadoebis mier.43 doqtrinaSi arsebu-

li zemoCamoTvlili maxasiaTeblebi, bunebrivia, ar SeiZleba iyos amomwuravi da sa-

marTlianobis standarti yovel konkretul SemTxvevaSi eTikuri principebis urTi-

erTkavSirSi moqmedebis gziT unda Sefasdes. 

mediaciis processa da Sedegs Soris urTierTganmapirobebeli kavSiri arsebobs. 

kerZod, samarTliani Sedegis misaRwevad aucilebelia, mediaciis procesis fargleb-

Si uzrunvelyofili iyos: nebayoflobiToba, mxareTa mier urTierTsanacvlo inte-

resebis gaziareba, Sedegebis sajaro mniSvnelobis aRiareba, Rirseuli mopyroba da 

pativiscema, informirebuli gadawyvetilebis miRebis SesaZlebloba44 mxareTa mier, 

gadawyvetilebis miRebis uflebamosilebis ararseboba mediatorisaTvis,45 winaaR-

mdegobrivi da urTierTsapirispiro fundamenturi Rirebulebebis mimRebloba.46 

mecnierTa garkveuli nawilis mosazrebiT, mxareTa mier samarTlianobis subieq-

turi Sefaseba,47 aRqma aris mTavari kriteriumi mediaciis Sedegis samarTlianad miC-

nevisTvis.48 am doqtrinuli Sexedulebis momxreebi mediators akisreben valdebule-

bas, gamoikvlios da mxareebTan ganixilos maTi warmodgenebi samarTlianobaze da 

Semdgom daexmaros maT am samarTlianobis Sesatyvisi gadawyvetilebis miRebis pro-

cesSi.49 am midgomis Tanaxmad, samarTlianobis SefasebisTvis saWiroa mediaciis kon-

kretuli monawileebis subieqturi xedva da ara is, Tu obieqturad ras miiCnevda sa-

marTlianad nebismieri sayovelTaod miRebuli moraluri Rirebulebebis mqone piri, 

am procesis monawile rom yofiliyo. am midgomis Tanaxmad, TviTgamorkvevis uflebis 

realizebis safuZvelze mxareebi Tavad arian sakuTari samarTlianobis ganmsjeli 

mosamarTleebi.50  

nebayoflobiToba da informirebuli gadawyvetilebis miRebis uflebamosile-

ba,51 marTalia, aris TviTgamorkvevis uflebis saZirkveli,52 Tumca mis safuZvelze 

miRweul SeTanxmebas samarTlianobaze pretenzia mxolod maSin SeiZleba hqondes, Tu 

                                                 
43   Stulberg J. B., Mediation and Justice: What Standards Govern?, 6 Cardozo J. Conflict Resolution, 2005, 222-227. 
44   Irving H. H., Family Mediation, Theory and Practice with Chinese Families, Hong Kong University Press, Hong 

Kong, 2002, 94. 
45   Rützel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in Germany, 2nd ed., C.H. Beck, München, 2016, 201.  
46   Stulberg J. B., Mediation and Justice: What Standards Govern?, 6 Cardozo J. Conflict Resolution, 2005, 227-228.  
47   Marlow L., Sauber S. R., Handbook of Divorce Mediation, Springer Science – Business Media, LLC, New York, 

1990, 52-53. 
48   Hyman J. M., Love L. P., If Portia Were a Mediator: An Inquiry into Justice in Mediation, 9 Clinical L. Rev., 157, 

2002, 164, Sead. Marlow L., Sauber S. R., Handbook of Divorce Mediation, Springer Science – Business Media, 
LLC, New York, 1990, 52-62; Stulberg J. B., Mediation and Justice: What Standards Govern?, 6 Cardozo J. 
Conflict Resolution, 2005, 241-242. 

49   Hyman J. M., Love L. P., If Portia Were a Mediator: An Inquiry into Justice in Mediation, 9 Clinical L. Rev., 157, 
2002, 192, miTiTebulia: Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. 
Rev., 2012, 314.  

50   Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 315.  
51   Irving H. H., Family Mediation, Theory and Practice with Chinese Families, Hong Kong University Press, Hong 

Kong, 2002, 94. 
52   Stulberg J. B., Mediation and Justice: What Standards Govern?, 6 Cardozo J. Conflict Resolution, 2005, 227-228. 
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xelSekrulebis Sedgena moxdeba eTikis kodeqsTa normatiuli moTxovnebis53 dacviT 

da, amasTan, Tavsebadi iqneba mediaciis aramonawile mesame pirTa interesebTan.  

literaturaSi aseve farTod gavrcelebuli mosazrebis Tanaxmad, mediaciis 

ukanono SeTanxmeba ver iqneba samarTliani, rameTu amiT mediaciis mxareebi sakuTar 

Tavs upirates mdgomareobaSi iyeneben, kanonmorCil moqalaqeebTan SedarebiT.54 Tu 

mediacia mxareTaTvis gaxdeba privilegia – kanonisgan gverdis avlis saSualeba `sxva 

moqalaqeebisgan gansxvavebiT, bunebrivia, es gamoiwvevs arakanonieri praqtikis da-

nergvas.55 am SemTxvevaSi samarTlianobisTvis ganmsazRvreli xdeba ara mxolod mxare-

Ta TviTgamorkvevis uflebis realizeba, e.w. `qvemodan (mxareebisgan) momdinare“56 

`individualuri samarTlianoba“,57 aramed im wesebis Sesruleba, romelTa dacvis val-

debuleba aqvs mTel sazogadoebas. eTikis kodeqsebiT mediaciaSi xdeba kanonisa da 

moralis normebis inkorporireba da ukanono SeTanxmeba samarTlianad ar CaiTvleba 

im SemTxvevaSic ki, Tu is mxareTa TviTgamorkvevis uflebis safuZvelzea miRweuli 

da maTTvis misaRebia.58  

 

3. arasamarTliani SeTanxmeba – mediaciis institutis diskreditaciis 

safrTxe da sajaro interesis xelyofis wyaro 

samarTlebrivi institutebis warmatebuli funqcionireba unda efuZnebodes 

garkveul fundamentur wesebs, romlebic uzrunvelyofs am institutebis si-

cocxlisunarianobas.59  

vinaidan mediacia, umTavresad, nebayoflobiTi institutia, davis gadawyvetis 

sxva meqanizmebTan misi Tanaarseboba unda ganapirobos Tavad am institutis arsma da 

ara saxelmwifos iZulebiTma meqanizmma. savaldebulo mediaciac srulad ver iqneba 

saxelmwifos mier SenarCunebuli, Tu am institutis arsebobis saWiroeba da auci-

lebloba misma sargeblianobam ar daudastura sazogadoebas. 

savaldebulo mediaciis SemTxvevaSic ki mxareebi nebayoflobiTobis safuZvel-

ze awarmoeben molaparakebas. vinaidan ar arsebobs SeTanxmebis miRwevis valdebule-

ba,60 maT SeuZliaT, procesis mimdinareobis drosac Sewyviton igi da uaryon mediaci-

is Semdgomi gamoyeneba. dauSvebelia moxdes mxareTa iZuleba da Tavisuflebis SezR-

udva, magram, rogorc ki isini irCeven mediacias maTi gansxvavebulobis SeTanxmebis 

                                                 
53   Georgia Ethical Standards for Mediators, IV. A, Georgia Commission on Dispute Resolution 2012, <http:// 

godr.org/sites/default/files/Godr/mediator_ethics_information/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-
18-2013.pdf >.  

54   ix. Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 316, Semd-
gomi miTiTebiT. 

55   Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 316; Carr C. L., 
Fairness and Political Obligation – Again: A Reply to Lefkowitz, 30 Social Theory and Practice, 33, 2004, 40, 
<https://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/purchase?openform&fp=soctheorpract&id=soctheorpract_2004_0030_000
1_0033_0058>. 

56   Hyman J. M., Love L. P., If Portia Were a Mediator: An Inquiry into Justice in Mediation, 9 Clinical L. Rev., 157, 
2002, 160-162, <http://www.law.newark.rutgers.edu/ files/If%20Portia%20Were% 20a%20Mediator%209% 20 
Clinical%20L%20Rev%20157.pdf>.  

57   Trevor M. B., Palo G., EU Mediation Law and Practice, Oxford University Press, 2012, 257. 
58   Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 317, Semdgomi 

miTiTebebiT. 
59   Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 321. 
60   Steffek F., Unberath H. (eds.), Genn H., Greger R., Menkel-Meadow C., Regulating Dispute Resolution ADR and 

Access to Justice at the Crossroads, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2013, 284. 
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saSualebad, maT ar aqvT ufleba, miiRon gadawyvetileba, romelic daazianebs Tavad 

mediaciis instituts.  

arasamarTliani Sedegis dauSvebloba mediaciis normatiuli wesia, misi pirdapi-

ri beneficiaria farTo da konkretulad mediaciis profesiuli sazogadoeba, rom-

lis interesia, mediacia rCebodes davis gadawyvetis moTxovnad saSualebad.61 

mediaciis instituti mxardaWerilia saxelmwifo politikiT da misi warmatebu-

li funqcionireba davis gadawyvetis meqanizmebis erTian sistemaSi sajaro interesis 

gamoxatulebaa. mediacia socialuri stabilurobis uzrunvelyofis mniSvnelovani 

meqanizmi da saxelmwifo politikis ganxorcielebis apolitikuri saSualebaa.62 misi 

sajaro interesad miCnevis safuZvelia aseve Semdegi: mediaciis SeTanxmeba ufro me-

tad asaxavs mxareTa interesebs, vidre sasamarTlo gadawyvetileba da amitomac uf-

ro metad eqvemdebareba nebayoflobiT aRsrulebas. mediacia, mxareTa interesebis 

dakmayofilebasTan erTad, zogavs sasamarTlos xarjebs da amcirebs mis gadatvir-

Tulobas.63 mediacias aqvs unari, ganaxorcielos ara mxolod individis, aramed sazo-

gadoebis transformacia.64 mediacias mediatoris daxmarebiT Seswevs unari, gardaq-

mnas samyaro iseT adgilad, sadac sazogadoebas ukeTesad SeeZleba cxovreba.65  

mediaciis iseTi SeTanxmeba, romelic axdens mediaciis institutis diskredita-

cias, imavdroulad xelyofs mniSvnelovan sajaro interess. arasamarTlianma SeTan-

xmebam SeiZleba ganapirobos sazogadoebis mxridan ndobisa da rwmenis dakargva medi-

aciis institutis mimarT.  

mediatorTa profesiuli qcevis CrdiloeT karolinis standartebis preambula-

Si xazgasmulia, rom eTikis standartebis mizania, daamkvidros da ganamtkicos sazo-

gadoebis ndoba mediaciis procesis mimarT... mediacia unda daefuZnos sajaro aRia-

rebasa da ndobas.66 poloneTSi mediaciis kanonmdeblobis reformirebis davis al-

ternatiuli gadawyvetis samoqalaqo sabWom gansazRvra mediaciisadmi sazogadoebis 

ndobis amaRlebisaTvis aucilebeli safuZvlebi: mediatorTa profesionalizmi da 

maTi maRali saakreditacio moTxovnebi,67 saxelmwifo dafinansebis gazrda da ufaso 

mediaciis servisebi dabali Semosavlis mqone pirebisaTvis.68 aseve kaliforniis me-

diatorTa praqtikis standartebis preambulaSi miTiTebulia, rom mediaciis insti-

tutis warmatebisTvis aucilebelia farTo sazogadoebis ndoba mediaciis procesis 

samarTlianobisa da eTikuri urRveobis mimarT.69  

iuridiul doqtrinaSi ganasxvaveben mxareTa personalur da sazogadoebis 

ndobas mediaciis mimarT. sajaro ndobis mopovebisaTvis mediators ekisreba misi 

                                                 
61   Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 322. 
62   Zekoll J., Bälz M., Amelung I. (eds.), Formalisation and Flexibilisation in Dispute Resolution, Brill Nijhoff, Lei-

den/Boston, 2014, 128. 
63   Rosenberg J. D., In Defense of Mediation, 33 Ariz. L. Rev., 467, 1991, 467, <https://www. researchgate.net/pub-

lication/228024514_In_Defense_of_Mediation>. 
64    Bush R.A.B., Folger J. P., The Promise of Mediation, The Transformative Approach to Conflict, Jossey-Bass, San 

Francisco, 2005, 13-14, 21, 53-54, 65. 
65   Bush R.A.B., Folger J. P., Mediation and Social Justice: Risks and Opportunities, 27 Ohio St. J. on Disp. Resol., 1, 

2012, 19-20, miTiTebulia: Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. 
L. Rev., 2012, 333. 

66   Orth Carolina Revised Standards of Professional Conduct for Mediators, Preamble, <https://www.sog.unc.edu/ 
sites/www.sog.unc.edu/files/course_materials/R13.4%20Standards%20of%20Professional%20Conduct%20for% 
20 Mediators.pdf>. 

67   Roberts M., A-Z of Mediation, Palgrave Macmillan, 2013. 
68   Trevor M. B., Palo G., EU Mediation Law and Practice, Oxford University Press, 2012, 272. 
69   Standards of Practice For California Mediators, Preamble, <http://www.cdrc.net/mediator-standards#stds-

preamble>. 



 14

kvalifikaciis, praqtikis, mediaciis asociaciebis wevrobis Sesaxeb sazogadoebis 

jerovani informireba.70 qmedeba, romelic xelyofs sazogadoebis ndobas mediaciis 

institutis mimarT, normatiulad usamarTlod miiCneva.71 

 

4. mediatoris profesiuli roli — mediaciis institutis eTikuri 

urRveobis dacva 

nebismier profesiul rols – eqimis, iuristis, mSoblisa Tu maswavleblis – Tan 

sdevs valdebulebebi da profesionalis moraluri valia, Seasrulos isini.72 zogier-
Ti moraluri valdebuleba iZens gansakuTrebul mniSvnelobas konkretuli profesi-
uli rolis SemTxvevaSi.  

profesiul uflebamosilebas Tan axlavs moraluri gadawyvetilebebis miRebis 

pasuxismgebloba.73 TiToeuli profesia gansxvavebuli Sinaarsis moralur valdebule-

bebs moiazrebs, magram maT warmomadgenlebs aerTianebT Tanabari pasuxismgebloba – 

moraluri TvalsazrisiT gamarTlebuli Sedegis miRwevaze iyvnen orientirebulni.74  

ama Tu im profesiis warmomadgenlisaTvis, upirvelesad, aucilebelia Tavad am 
profesiis eTikuri mTlianobis dacva da gafrTxileba, im wesebis ganuxreli Sesru-
leba, romelTac misi profesia arsobrivad emyareba. `eTikis normebis ganmtkiceba Se-

sabamisi sferos profesiad Camoyalibebis maniSnebelia“.75 mediatorebs, romlebsac 
gavlili aqvT gansazRvruli saakreditacio momzadeba da asruleben samediacio saq-
mianobas, miiCnevian mediaciis praqtikis ganmaxorcieleblebad da maT aerTianebT 
garkveuli profesiuli roli, eTikuri ufleba-movaleobebi da profesiuli pasuxis-
mgeblobis standartebi. am eTikuri standartebiT mediatorebs ekisrebaT garkveuli 
valdebulebebi, rogorc mxareebis, mediaciis aramonawile pirebis, sazogadoebis, sa-

samarTlos76 mimarT, aseve Tavad profesiis mimarT.77  
subieqti roca kisrulobs mediatoris rols, is imTaviTve iziarebs pasuxismgeb-

lobasa da valdebulebas, daicvas mediaciis instituti SesaZlo zianisagan. amitom es 

moraluri valdebuleba arsebobs, miuxedavad imisa, is aseTad mediaciis eTikis ko-

deqsSi ganmtkicebulia, Tu ara.78  
 piri nebayoflobiT ukavSirebs Tavis profesiul saqmianobas mediacias, da amiT 

iZens garkveul socialur statuss, aRiarebas, TviTkmayofilebas, SesaZleblobebsa 

da upiratesobas.79 mediatorebi sazogadoebisa da saxelmwifos nebarTviT asruleben 

                                                 
70   James E. A., Monagan Sh. L., Participant’s Guide Problem Solving Mediation Training, James and Monagan, 

2010, 26. 
71   Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 323. 
72   Gert B., Common Morality, Oxford University Press, 2004, 50. 
73   Fallows S., Chandramohan B. (eds.), Interdisciplinary Learning and Teaching in Higher Education, Theory and 

Practice, Routledge, New York, London, 2009, 26-27. 
74   Fallows S., Chandramohan B. (eds.), Interdisciplinary Learning and Teaching in Higher Education, Theory and 

Practice, Routledge, New York, London, 2009, 26-27. 
75   Kovach K. K., Mediation, Principles and Practice, 3rd ed., Thomson West, United States of America, 2004, 395.  
76   Standards of Practice For California Mediators, Preamble, <http://www.cdrc.net/mediator-standards#stdsp-

reamble>. 
77   mediatoris eTikuri valdebulebis adresatebis Sesaxeb ixileT: Susskind L., Expanding the 

Ethical Obligations of the Mediator: Mediator Accountability to Parties Not at the Table, wignSi: Menkel-
Meadow C., Wheeler M., What’s Fair: Ethics for Negotiators, 2004, 513-516.  

78   Gibson K., Contrasting Role Morality and Professional Morality: Implications for Practice, 20 J. Applied Phil. 17, 
2003, 28, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-5930.00232/pdf>. 

79   Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 326-327. ix. 
aseve, Cohen E.D., Davis M., Professionalism Means Putting Your Profession First, in Ethics and the Legal 
Profession, 2nd ed., 2009, 166.  
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mniSvnelovan socialur funqcias, rac maT aniWebs sazogadoebaze gavlenis momxden 

Zalauflebas. Tumca am socialur gavlenas Tan axlavs Tanamdevi ufleba-movaleobe-

bi sazogadoebis mimarT.80 mediatorTa gadawyvetilebebi gavlenas axdens adamianTa 

cxovrebaze da sxvebze zemoqmedebis SesaZlebloba ayalibebs moralur pasuxismgeb-

lobas.81 mediators ekrZaleba ukanono, amoraluri da arakeTilsindisieri qmedebis 

ganxorcieleba an misi xelSewyoba.82  

sertificirebuli da sasamarTlo mediatorebis Sesaxeb floridis wesebi ganam-

tkicebs mediatoris valdebulebas, daicvas da gaufrTxildes profesiis xarisxs.83 

mediatorTa qcevis modeluri standartebis84 Tanaxmad, mediatorma unda imoqmedos 

im saxiT, rom xeli Seuwyos mediaciis praqtikis ganviTarebas.85 mediatoris valdebu-

lebas profesiis mimarT, SeinarCunos sazogadoebis ndoba, ganamtkicebs CrdiloeT 

karolinis profesiuli qcevis standartebi mediatorebisaTvis,86 mediaciis praqti-

kis oregonis ZiriTadi standartebi,87 alabamis kodeqsi88 da sxv. 

kaliforniis mediatorTa praqtikis standartebi ganamtkicebs mediatoris val-

debulebas, maRali eTikuri standartebis Sesabamisad warmarTos mediacia, romelic 

gaaRvivebs mediaciis procesisadmi rwmenas da danergavs ndobas am neitraluri mesa-

me pirebis kompetenciisa da keTilsindisierebis mimarT.89 floridis wesebis Tanax-

mad, sazogadoebis mier mediaciis gamoyeneba, cnobierebis amaRleba da mediaciiT kma-

yofileba miiRweva mediatorTa mier maRali eTikuri standartebis gamoyenebis Sem-

TxvevaSi.90  

mediatori, romelic ar ufrTxildeba sazogadoebis azrs, ar icavs misi profe-

siis warmomadgenlebisaTvis dadgenil saerTo wesebs, zians ayenebs kolegebsa da me-

diaciis instituts. 

kaliforniis sasamarTlo wesebis mixedviT, mediatorma imgvarad unda warmar-

Tos mediaciis procesi, rom dadebiTi gavlena moaxdinos sazogadoebis ndobaze medi-

aciis procesis samarTlianobisa da eTikuri urRvevobis mimarT.91  

                                                 
80   Beauchamp T. L., Childress J. F., Principles of Biomedical, Ethics, 6th ed., 2009, 206. 
81   Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 331, Semdgomi 

miTiTebebiT. 
82   Bar Code of Conduct, Finland, იხ. Trevor M. B., Palo G., EU Mediation Law and Practice, Oxford University 

Press, 2012, 108. 
83   Florida Rules for Certified and Court-Appointed Mediators, §10:600, <http://www.mediate.com/ articles/ 

floridarules.cfm>.  
84   Model Standards of Conduct for Mediators, AAA, ABA, ACR, 1994, Revised 2005, <http://www.ameri-

canbar.org/content/dam/aba/migrated/2011_build/dispute_resolution/model_standards_conduct_april2007.authche
ckdam.pdf>.  

85   Model Standards of Conduct for Mediators, AAA, ABA, ACR, 1994, Revised 2005, IX. A, <http:// www. 
americanbar.org/content/dam/aba/migrated/2011_build/dispute_resolution/model_standards_conduct_april2007.au
thcheckdam.pdf>. 

86   North Carolina Revised Standards of Professional Conduct for Mediators, Preamble, <https:/ /www.sog. 
unc.edu/sites/www.sog.unc.edu/files/course_materials/R13.4%20Standards%20of%20Professional%20Conduct%
20for%20Mediators.pdf>. 

87   Core Standards of Mediation Practice, §X (Oregon Mediation Association, 2005), <http:/ /www. omediate. org/ 
docs/2005CoreStandardsFinalP.pdf>.  

88   Alabama Code of Ethics for Mediators, Alabama Center of Dispute Resolution, 1997, §12, <http://alaba 
maadr.org/web/roster-documents/documents/med_Mediator_Code_of_Ethics_150501_updated.pdf>. 

89   Standards of Practice For California Mediators, Preamble, <http://www.cdrc.net/mediator-standards# 
stdspreamble>. 

90   Florida Rules for Certified and Court-Appointed Mediators, §10:200, <http://www. mediate. com/articles/ 
floridarules.cfm>.  

91   The California Rules of Court, §3.850 (a), <http://www.courts.ca.gov/documents/title_3.pdf>. 
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5. mxareTa TviTgamorkvevisa da SeTanxmebis samarTlianobis          

principTa urTierTqmedeba 

mxareTa TviTgamorkvevis fundamenturi wesi mediaciis SeTanxmebis samarTlia-

nobisa da kanonierebis principTan kavSirSi unda ganimartos. am SemTxvevaSi aucile-

belia mxareTa individualuri da sazogadoebrivi interesebis balansireba, rაc SeuZ-

lebelia, martivi maTematikuri algoriTmis safuZvelze ganxorcieldes – is moiTx-

ovs gonivrul da dasabuTebul gansjas.92  

kerZod, Tu mxareebi mediaciis farglebSi SeuTanxmdebian eqims, rom TavianT 

arasrulwlovan Svils Cautaron kanoniT akrZaluli genitaluri manipulacia, aseTi 

SeTanxmeba, bunebrivia, ver iqneba samarTliani. sadavoa sakiTxi, ramdenad SeeZlo 

arasrulwlovan Svils, mediaciaSi CarTulobis SemTxvevaSic ki, srulad gaecnobie-

rebina mediaciis SedegiT misaRwevi mizani. misi gacnobierebuli Tanxmoba mainc ar Se-

iZleba iyos sakmarisi mediaciis Sedegis samarTlianad Sesafaseblad  — mxareTa TviT-

gamorkvevis uflebis srulad realizeba ver amarTlebs arakanonieri da amoraluri 

SeTanxmebis dasaSvebobas.93 am SemTxvevaSi mediaciis Sedegis kanonierebis moTxovna 

faravs mxareTa TviTgamorkvevis uflebas.94 amitom mxareTa TviTgamorkvevis ufle-

bisa da gadawyvetilebis miRebis uflebamosilebis moqmedebis farglebi SeiZleba 

Semcirdes mediaciis arasamarTliani Sedegis dauSveblobis normatiuli wesiT.  

Sromis mediatorebisaTvis dadgenili profesiuli qcevis wesebis Tanaxmad, me-

diatorebma unda gaacnobieron, rom maTi ufleba-movaleobebi miemarTeba mTel sa-

zogadoebas.95 mediatorebs akisriaT valdebuleba ganqorwinebis mediaciis mxareTa 

Svilebis mimarT,96 im piris mimarT, romelic Zaladobis muqaris msxverplia,97 an, ro-

melmac SeiZleba ganicados mniSvnelovani ziani.98 realurad mediaciis Sedegma pir-

dapiri gavlena SeiZleba moaxdinos mediaciis aramonawile pirTa farTo wreze — 

momxmareblebze, dasaqmebulebze, mezoblebze, ojaxis sxva wevrebze da a. S. mxareTa 

interesebis realizeba dasaSvebia maTi TviTgamorkvevis uflebis safuZvelze im 

doziT, sadamdec mesame pirebis interesebis xelyofa ar moxdeba. 

 

6. ukanono SeTanxmeba, rogorc mediaciis arasamarTliani Sedegi 

iuridiul doqtrinaSi mediaciis SeTanxmebis kanoniereba da sajaro politikisadmi 

misi Sesabamisoba99 Tanabari mniSvnelobis, xSirad urTierTmomcvel moTxovnebad da 

xelSekrulebis namdvilobis winapirobebad ganixileba. mediaciis SeTanxmeba ukanonoa, 

                                                 
92   Steffek F., Unberath H. (eds.), Genn H., Greger R., Menkel-Meadow C., Regulating Dispute Resolution ADR and 

Access to Justice at the Crossroads, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2013, 17. 
93   Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 320. 
94   iqve, gv. 318. 
95   Code of Professional Conduct for Labor Mediators, 29 C.F.R. pt. 1400 app., 2012, <https://www.law.cornell. 

edu/cfr/text/29/part-1400/appendix-lii3>. 
96   Model Standards of Practice for Family and Divorce Mediation, 2000, §VIII, IX, https://www.afccnet. org/ 

Portals/0/PublicDocuments/CEFCP/ModelStandardsOfPracticeForFamilyAndDivorceMediation.pdf>; Standards 
of Practice For California Mediators, §3, <http://www.cdrc.net/mediator-standards#stdspreamble>; Mediation 
Council of Illinois (MCI) Professional Standards of Practice for Mediators, 1999, §IV.C., <http://www.me-
diate.com/articles/illstds.cfm>. 

97   Model Standards of Practice for Family and Divorce Mediation, 2000, §VII. C, <https://www. afccnet. org/ Por-
tals/0/PublicDocuments/CEFCP/ModelStandardsOfPracticeForFamilyAndDivorceMediation.pdf >. 

98   The California Rules of Court, 3.857(i)(3), < http://www.courts.ca.gov/documents/title_3.pdf>.  
99   James E. A., Monagan Sh. L., Participant’s Guide Problem Solving Mediation Training, James and Monagan, 2010, 60.  
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Tu misi debulebebi ewinaaRmdegeba samarTlis sistemis fundamentur principebs, saja-

ro wesrigs, kanonis imperatiul moTxovnebs.100 msgavsad, rumineTis mediaciis kanonis Ta-
naxmad, mediaciis SeTanxmeba ver iqneba iseTi pirobebis Semcveli, romlebic kanonis an 

sajaro wesrigis sawinaaRmdegoa.101  
samecniero literaturaSi aqcentirebulia, rom mediaciis SeTanxmeba didi sif-

rTxiliT unda iqnes miRebuli, radgan zRvari kanonierebasa da ukanonobas Soris Zalian 

mcirea.102 
bulgareTis mediaciis kanoni mediators akisrebs kanonis, keTilsindisierebis, ma-

Rali moraluri principebis, mediatorTa qcevis eTikuri da proceduruli wesebis Sesa-

bamisi moqmedebis valdebulebas.103 xSirad mediaciis eTikis kodeqsebiT kanonis uzenae-

sobis principi104 integrirebulia mediaciis wesebSi. magaliTad, sertificirebuli da 

sasamarTlo mediaciis Sesaxeb floridis wesebis Tanaxmad, mediatori unda emorCilebo-

des yvela aqts, adgilobrivi sasamarTlos wesebs da administraciul brZanebebs, rom-

lebic kavSirSia mediaciis praqtikasTan.105 

irlandiis mediatorTa institutis qcevis kodeqsis106 safuZvelze neitraluri 

mesame piri ar SeiZleba  iyos im SeTanxmebis monawile, romelic ukanono an araaRsru-

lebadia.  

sazogadoebis mimarT mediatoris valdebuleba iwyebs amoqmedebas maSin, rodesac 

mxare mediacias iyenebs samomavlo ukanono qmedebisTvis,107 mediatori axorcielebs misi 

saqmianobis reklamirebas108 da rodesac warmoiSoba informaciis gamJRavnebis kanoniT 

gaTvaliswinebuli safuZveli.109 amitom mediaciis ukanono Sedegis amkrZalavi wesi emsa-

xureba mediaciis institutis dacvas da, Sedegobrivad, sajaro interesis ganxorciele-

bas.110 

                                                 
100  Esplugues C., Louis M., New Developments in Civil and Commercial Mediation, Global Comparative Pers-

pectives, Ius Comparatum, Springer International Publishing Switzerland, 2015, 286.  
101  Romania Law №.192/2006 on Mediation and Organizing the Mediator Profession as modified and added by the 

law №. 370/2009 and by government Ordinance no.13/2010 Regarding the transporting the Directive Services, 
Art. 46(2), <http://www.edumondemediation.ro/uploads_ro/images/515/Law192_EN.pdf>. 

102  Neamtu B., Dragos D. C., Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law, Springer Verlag, 
Berlin, Heidelberg, 2014, 447. 

103  Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 9 (1), <http://www.pamb.info/index.php? 
option=com_content&view=article&id=112%3Amediation-act&catid=30%3 Aactsformediation& Itemid=74& 
lang=bg>. 

104  kanonis uzenaesobis principis Sesaxeb mediaciis procesSi ix. Marlow L., Sauber S.R., Handbook 
of Divorce Mediation, Springer Science – Business Media, LLC, New York, 1990, 63-73. 

105  Florida Rules for Certified and Court-Appointed Mediators, §10:520, <http://www.mediate. com/articles/ 
floridarules.cfm>.  

106  Mediators’ Institute of Ireland (MII), Code of Ethics and Practice, <http://www.themii.ie/code-of-ethics-and-
practice>. 

107  The California Rules of Court, 3,857 (I) (1), < http://www.courts.ca.gov/documents/title_3.pdf>; Model Standards 
of Practice for Family and Divorce Mediation, 2000, §XI. A. 5, <https:// www.afccnet.org/Portals/ 0/Public Docu-
ments/CEFCP/ModelStandardsOfPracticeForFamilyAndDivorceMediation.pdf >; Model Standards of Conduct for 
Mediators, AAA, ABA, ACR, 1994, Revised 2005, §VI.A.9; Jams Mediators Ethics Guidelines, §V, 2013, 
<http://www.jamsadr.com/mediators-ethics/>; Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-
Bass, A Wiley Imprint, United States of America, 2011, 195. 

108  The California Rules of Court, §3.858, <http://www.courts.ca.gov/documents/title_3.pdf>; Model Standards of 
Practice for Family and Divorce Mediation, 2000 §XII, <https://www.afccnet.org/ Portals/0/Public Documents/ 
CEFCP/ModelStandardsOfPracticeForFamilyAndDivorceMediation.pdf>; Model Standards of Conduct for 
Mediators, AAA, ABA, ACR, 1994, Revised 2005, §VII. A. 

109  Model Standards of Conduct for Mediators, AAA, ABA, ACR, 1994, Revised 2005, §V. A. 
110  Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 322.  
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Tu kanonmdeblobiT mediators miniWebuli eqneba uflebamosileba, Sewyvitos 

mediacia, maSin man es aucileblad unda ganaxorcielos ukanono Sedegis prevenciis 

mizniT.111 

evrokavSiris umravlesi qveynis kanonmdebloba mediaciis SeTanxmebis aRsrule-

baze uaris Tqmis safuZvlad ganixilavs arasamarTliani mediaciis SeTanxmebis arse-

bobas misi ukanonobis, sajaro da mesame pirTa interesebis xelyofis safuZvliT. 

mediaciis SeTanxmebis damtkicebisas xSirad mosamarTleebi xelmZRvaneloben 

sajaro interesis dacvis kriteriumiT da uflebamosilni arian, uari Tqvan saaRsru-

lebo brZanebis gacemaze SeTanxmebis arakanonierebisa112 da sajaro interesis xelyo-

fis safuZvliT.113 belgiis samoqalaqo kodeqsis Tanaxmad, sasamarTlo ar ganaxorcie-

lebs iseTi mediaciis SeTanxmebis aRsrulebas, romelic ewinaaRmdegeba sajaro an 

arasrulwlovani bavSvis interesebs;114 fineTis mediaciis kanoni mesame pirTa intere-

sebis sawinaaRmdego, ukanono da arsebiTad arasamarTlian SeTanxmebas aRsrulebaze 

uaris normatiul safuZvlad ganixilavs.115 

 vinaidan mediaciis Sedegi formdeba xelSekrulebis saxiT, saxelSekrulebo sa-

marTalSic aRsrulebas116 ar eqvemdebareba SeTanxmeba, romelic arRvevs saxelSekru-

lebo Tanasworobisa da samarTlianobis princips.117  

amrigad, ukanono da amoraluri SeTanxmeba zians ayenebs sazogadoebas, ewinaaR-

mdegeba sajaro interess da amitom ver iqneba aRsrulebadi mediaciis amgvari Se-

degi.118 SesaZlebelia, ukanono SeTanxmeba ar arRvevdes sazogadoebis ndobas media-

ciis institutis mimarT, magram is mainc akrZaluli unda iyos mediaciis miznebidan 

gamomdinare. 

  

7. mediatoris pasuxismgebloba mediaciis Sedegze 

mediatoris pasuxismgeblobis gansazRvrisaTvis, romelic SeiZleba hqondes mas 

mediaciis Sedegis mimarT, gaTvaliswinebul unda iqnes, Tu ra zomebis miRebis valde-

buleba ekisreba mas mediaciis ukanono Sedegis prevenciisaTvis. Sesabamisad, media-

toris pasuxismgebloba swored im berketebis gaTvaliswinebiT SesaZlebelia gaana-

lizdes, rac mas aqvs ukanono Sedegis Tavidan acilebisaTvis miniWebuli kanonis Tu 

eTikis normebis safuZvelze. 

                                                 
111  Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, United States of America, 

2011, 13; Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. Law Rev., 2012, 333. 
112  Zekoll J., Bälz M., Amelung I (eds.), Formalisation and Flexibilisation in Dispute Resolution, Brill Nijhoff, Lei-

den/Boston, 2014, 106. 
113  Higgs S., Mediating Sustainability, The Public Interest Mediator in the New Zealand Environmental Court, 

Environmental Law, Vol. 37:61, 2007, 83, <https://law.lclark.edu/live/files/283-371higgs>.  
114  Belgium Judicial Code, Art. 1736; ix. aseve, European Mediation Training for Practitioners of Justice, A Guide to 

European Mediation, Association of International Arbitration (ed.), Antwerpen, Apeldoorn, Portland, Maklu, 2012, 221. 
115  Finland Act on Mediation in Civil Matters and Confirmation of Settlements in General Courts, 394/2011, Art. 23, 

<http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110394.pdf>. Esplugues C., Louis M., New Developments in 
Civil and Commercial Mediation, Global Comparative Perspectives, Ius Comparatum, Springer International Pub-
lishing Switzerland, 2015, 286.  

116  mediaciis SeTanxmebis aRsrulebis sakiTxze ixileT: Burns R.P., The Enforceability of Mediated 
Agreements: An Essay on Legitimation and Process Integrity, Journal on Dispute Resolution, Vol. 2:1, 1986, 93-
116, <https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/76169/OSJDR_V2N1_093.pdf?sequence=1>; Siddik A.E., 
Enforceability of the Mediation Outcome, E Law Journal: Murdoch University Electronic Journal of Law, 17(2) 
2010, 13-22, <file:///C:/Users/user/Desktop/curret%20research/62-260-1-PB%20enforceability.pdf>. 

117  Stulberg J. B., Mediation and Justice: What Standards Govern?, 6 Cardozo J. Conflict Resolution, 2005, 242. 
118  Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 333. 
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mediatorma unda gaafrTxilos mxareebi im SesaZlo gavlenis Sesaxeb, romelic 

SeTanxmebam SeiZleba moaxdinos mediaciis aramonawile mesame pirebze,119 aseve acno-

bos maT im problemebis Taobaze, romlebic SesaZlebelia warmoiSvas, Tuki mediaciis 

SeTanxmebis efeqturoba damokidebuli iqneba gareSe pirebis nebaze. 

mediators ekisreba valdebuleba, Tavidan aicilos SeTanxmebis miRweva, romel-

zec mxare acxadebs Tanxmobas TviTgamorkvevis uflebis realizebis gareSe.120 ker-

Zod, rodesac mxare iRebs aranebayoflobiT, arainformirebul an iZulebiT gadawy-

vetilebas, an rodesac is imyofeba sust poziciaSi, uunaro mdgomareobaSi meore mxa-

resTan SeTanxmebisas.121 niu-iorkis standartebis Tanaxmad, rodesac mxareebs Soris 

arsebobs ZalTa araTanazomiereba, ris gamoc erTi an orive mxare ver axorcielebs 

TviTgamorkvevis uflebis realizebas, mediatorma unda gadados sesia, gavides pro-

cesidan, Sewyvitos mediacia, an konsultacia gaiaros mediaciis centris TanamSrom-

lebTan.122 

texasis mediatorTa standartebi akisrebs neitralur mesame pirs valdebule-

bas, gadados mediacia, rodesac mxare moklebulia SesaZleblobas, gacnobierebulad 

miiRos monawileoba procesSi.123 virjiniis standartebi gansazRvravs mediatoris 

valdebulebas, gavides procesidan, rodesac erT-erTi mxare ver acnobierebs media-

ciis SeTanxmebis pirobebs.124 

kaliforniis sasamarTlo wesebi gansazRvravs, rom mediatorma xeli unda Seuwy-

os procesSi mxareTa monawileobas nebayoflobiTobisa da TviTgamorkvevis uflebis 

safuZvelze.125 mediatorma ar unda dauSvas iseTi SeTanxmeba, romelic ukanonoa, an 

mediaciis institutis urRveobas uqmnis safrTxes. aq SeiZleba igulisxmebodes iseT 

moqmedebaTa dauSvebloba, romlebic sazogadoebis rwmenasa da ndobas akargvinebs 

mediaciis institutis mimarT da amiT xelyofs institutis eTikur urRveobas. 

 

8. mediaciis Sewyvetis diskreciuli uflebamosileba Tu valdebuleba? 

calkeuli mediaciis eTikis kodeqsiT da sakanonmdeblo aqtiT126 dadgenilia, 

rom mxareTa mier ukanono, amoraluri gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi SeTan-

xmeba araaRsrulebadi iqneba da mediatorma an unda Sewyvitos mediacia, an uari Tqvas 

masSi monawileobaze.127 rodesac mediators an mediaciis gareSe pirebs miaCniaT, an 

Sesabamisi SesaZleblobis arsebobis SemTxvevaSi miiCnevdnen, rom mediaciis SeTanx-

                                                 
119  Finland Act on Mediation in Civil Matters and Confirmation of Settlements in General Courts, 394/2011, Art. 23, 

<http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110394.pdf>. ix. aseve, Esplugues C., Louis M., New Deve-
lopments in Civil and Commercial Mediation, Global Comparative Perspectives, Ius Comparatum, Springer 
International Publishing Switzerland, 2015, 286. 

120  Stulberg J. B., Mediation and Justice: What Standards Govern?, 6 Cardozo J. Conflict Resolution, 2005, 242-243. 
121  Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 336. 
122  Standards of Conduct for New York State CMTY. Dispute Resolution CTR. Mediators, Office of Alt. Dispute 

Resolution & Court Improvement Programs 2009, §I cmt. 4, <http://www.courts.state.ny.us/ip/adr/Publications/ 
Info_for_Programs/Standards_of_Conduct.pdf>. 

123  Texas Ethical Guidelines for Mediators, §13, Advisory Committee on Court-Annexed Mediations 2005, 
<http://www.txcourts.gov/All_Archived_Documents/SupremeCourt/AdministrativeOrders/miscdocket/05/059107
00.pdf>. 

124  Virginia Standards of Ethics and Professional Responsibility for Certified Mediators, 2011, §I.3, <http:// 
www.courts.state.va.us/courtadmin/aoc/djs/programs/drs/mediation/soe.pdf>. 

125  The California Rules of Court, §3.853 (a), < http://www.courts.ca.gov/documents/title_3.pdf>. 
126  Law of Lithuania on Conciliatory Mediation in Civil Disputes, 2008, Art. 5 (4). 
127  Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 317.  
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meba ukanonoa, arsebiTad araTanabarzomieria mxareebisTvis, emyareba mcdar infor-

macias, maSin mediatorma unda acnobos mxareebs am problemis Sesaxeb, mimarTuleba 

misces maT Zalisxmevas, Secvalon da Camoayalibon axali SeTavazebebi. Tu, 

miuxedavad didi mcdelobisa, neitraluri mesame piri ver uzrunvelyofs procesis 

samarTlianobas, is uflebamosilia, gavides procesidan, an Sewyvitos igi.128 nebraskis 

saxelmZRvanelo standartebi gansazRvravs, rom mediatorma gaazrebulad da gacno-

bierebulad ar unda dauSvas mxareTa mier ukanono gadawyvetilebis miReba.129 

 mediators SeuZlia, uari Tqvas mediaciis SeTanxmebis Sedgenasa an xelmoweraze, 

Tu is fundamenturad arasamarTliania130 erTi mxarisTvis,131 aramegobrulia,132 an misi 

Sinaarsi ar iqneba aRiarebuli, mxardaWerili sazogadoebis mier.133 am SemTxvevaSi Tu 

mediatori ar Seecdeba aSkarad usamarTlo Sedegis Tavidan acilebas,134 da 

mogvianebiT gamovlindeba mediaciis SeTanxmebis ukanonoba, es mediaciis institutis 

reputacias did zians miayenebs.135 

calkeuli eTikis kodeqsebi136 mediators aniWebs diskrecias, gadawyvitos, uari 

Tqvas mediaciaze, Tu darCes aRniSnul procesSi. magaliTad, kanadis saojaxo media-

ciis kodeqsi137 adgens, rom mediators ar aqvs ufleba, pativsadebi mizezisa da mxare-

ebisaTvis saTanado Setyobinebis gareSe, gavides procesisაgan.138 is uflebamosilia, 

Sewyvitos mediaciis procesi, Tu, misi rwmeniT, mosalodnelia, rom mxareTa mier ga-

dawyvetilebis miReba ar moxdeba avtonomiurobis principis139 dacviT,140 an is ukano-

                                                 
128  Cooley J.W., A Classical Approach to Mediation - Part I: Classical Rhetoric and The Art of Persuasion in Media-

tion, 19 Dayton L. Rev., 83, 1993, 130. 
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englisch_mediationsg.html>; Rützel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in Germany, 2nd ed., 
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sol., 1990, 349, <http://scholarship.law.missouri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1196&context=jdr>. 
135  Bush R.A.B., The Dilemmas of Mediation Practice: A Study of Ethical Dilemmas and Policy Implications, J. Disp. 

Resol., Issue 1, 1994, 25-26, <http://scholarship.law.missouri.edu/ cgi/viewcontent.cgi? article=1267&context=jdr>. 
136  Georgia Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution 2012, Standard IV.A, 

<http://www.godr.org/files/APPENDIX %20C,%20Chap%201,%201-19-2010.pdf>; Model Standards of Practice 
for Family and Divorce Mediation, §XI. A.4, <https://www.afccnet.org/Portals/0/Public Documents/ CEFCP/ 
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137  Family Mediation Canada Members Code of Professional Conduct, <http://fmc.ca/sites/default/files/sites/ 

all/themes/fmc/images-user/Members%20Code%20of%20Professional%20Conduct_0.pdf>. 
138  Family Mediation Canada Members Code of Professional Conduct, Art. 13.3, <http://fmc.ca/sites/default/ files/ 
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Si. ix. Steffek F., Unberath H. (eds.), Genn H., Greger R., Menkel-Meadow C., Regulating Dispute Resolution 
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no iqneba.141 es debuleba TiTqos fakultatiuria, magram is unda ganimartos amave ko-

deqsis im debulebasTan kavSirSi, sadac aRniSnulia, rom mediatorma unda SeaCeros an 

Sewyvitos mediaciis procesi, Tu is aRar SeiZleba iyos sargeblianobis momtani.142 

Znelia ganimartos, aq mxareTaTvis misaRebi sargebeli igulisxmeba, Tu, zogadad, 

mTeli sazogadoebisaTvis sasikeTo Sedegi. magram zemoaRniSnuli debulebebis sis-

temuri analizis safuZvelze mainc SeiZleba iTqvas, rom ukanono gadawyvetileba ar 

SeiZleba sikeTis momtanad ganixilebodes, romelsac mxars dauWerda mediaciis eTi-

kis kodeqsi, rogorc mediaciis sasargeblo Sedegs.  

floridis wesebi sertificirebuli da sasamarTlo mediatorebisTvis media-

tors akisrebs valdebulebas, droulad Sewyvitos mediaciis procesi, romelic mxa-

reebs ukanono Sedegamde mihyavT.143 

virjiniis eTikisa da profesiuli pasuxismgeblobis standartebi sertificire-

buli mediatorebisTvis adgens: mediatorma unda Sewyvitos mediacia, Tu misi Sefase-

biT procesis samarTlianobis xelyofa xdeba. es SesaZlebelia ganxorcieldes: mxa-

ris uunarobiT an survilis ararsebobiT, miiRos aqtiuri monawileoba procesSi; mo-

laparakebis procesSi monawileobis fundamenturi araTanasworobiT an mxareTa Se-

saZleblobebis araTanazomierebiT; informaciis gaumJRavnelobiT gamowveuli usa-

marTlobiT, mxaris TaRliTobiT, anda, Tu arsebobs kanonismieri valdebuleba kon-

fidencialuri informaciis gamJRavnebisa mediatoris mxridan.144 

mediatorTa qcevis modeluri standartebis145 Tanaxmad, Tu mediatoris inte-

resTa konfliqti gonivrulad SesaZlebelia xelyofdes mediaciis eTikur urRvevo-

bas, procesis samarTlianobas, maSin mediatorma sasurvelia, Sewyvitos mediacia, an 

uari Tqvas masSi monawileobaze, miuxedavad mediatoris monawileobasTan dakavSi-

rebiT mxareTa gamokveTili interesisa an maTi SeTanxmebisa.146 am SemTxvevaSi sazoga-

doebis mediaciisadmi ndobis dacvis interesi aRemateba mxareTa TviTgamorkvevis 

uflebas.  

Tu mediatorma Tavidan ar aicila SeTanxmebis iZulebis, motyuebis an arakeTil-

sindisieri molaparakebis principebis safuZvelze miReba, maSin es ara mxolod daazi-

anebs mediaciis instituts, aramed CaiTvleba mxareTa mimarT mediatoris valdebu-

lebis darRvevad.147  

sazogadoebis mimarT mediatoris valdebulebaa, daicvas sajaro interesi Se-

saZlo zianisagan, romelic imavdroulad ganapirobebs profesiis mimarT misi valde-

bulebas Sesrulebas, Tavidan aicilos mediaciis saqmianobis eTikuri diskredita-

cia.148  
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profesiis mimarT arsebuli mediatoris valdebulebis farglebSi fokusirebu-

lia sazogadoebis azri, misi SefasebiTi damokidebuleba mediaciis Sedegis mimarT. 

sajaro interesi aris calkeuli individis Sexedulebebis, rwmenis abstraqcia ama Tu 

movlenis avkargianobis Sesaxeb.149 am konteqstSi mediatori valdebulia, Tavidan ai-

cilos iseTi qmedeba, romelic sazogadoebas ukargavs ndobas mediaciis institutis 

mimarT. sazogadoebis mimarT arsebuli mediatoris valdebuleba ganisazRvreba ara 

mediaciis mimarT dadebiTi sazogadoebrivi azris SeqmniT, aramed is gulisxmobs sa-

jaro interesis dacvis valdebulebas mediatoris mxridan. swored sazogadoebis mi-

marT arsebuli valdebulebis farglebSi mediatori valdebulia, ar dauSvas araka-

nonieri SeTanxmebis miRweva im SemTxvevaSic ki, rodesac saerTod ar aris mosalodne-

li, rom sazogadoeba dakargavs rwmenas mediaciis institutis mimarT, rameTu, saqmis 

konfidencialurobidan gamomdinare, is verasdros Seityobs SeTanxmebis arakanonie-

rebis Sesaxeb.150 radgan mediaciis SeTanxmeba miiRweva konfidencialurobis princi-

pis dacviT, daxurul kars miRma, bunebrivia, izrdeba sajaro interesis xelyofis 

riski.151 am SemTxvevaSi riskis proporciulad izrdeba mediatoris valdebuleba, ar 

dauSvas ukanono SeTanxmebis miRweva, sajaro interesebis dacvis aucileblobidan 

gamomdinare.152  

mediatorisaTvis procesis Sewyvetis mxolod uflebamosilebis miniWeba araer-

Tgvarovani praqtikis wyaro SeiZleba gaxdes. amasTan, Tu mxareebi miiReben ukanono 

gadawyvetilebas, romlis aRsrulebazec sasamarTlo SemdgomSi uars ganacxadebs, ma-

Sin mxareebs samarTlianad SeiZleba warmoeSvaT zianis anazRaurebis moTxovnis uf-

leba mediatoris mimarT, romelsac SesaZlebelia, damatebiTi gasamrjelos miRebis 

mizniT hqonoda procesis gaxangrZlivebis interesi. mediaciis kanonierebis princip-

Tan erTad, mediatori mxareTa da saxelmwifos resursebis efeqtiani gamoyenebisa da 

xarjvis valdebulebis damrRvevadac CaiTvleba.  

umjobesi iqneba, saqarTvelos momavalma mediaciis kanonma da eTikis kodeqsebma 

calsaxad ganamtkicon mediatoris mkacri valdebuleba da savaldebulo qcevis wesi 

ukanono, arasamarTliani gadawyvetilebis miRebis mosalodneli safrTxis SemTxvevaSi.  

 

9. daskvna  

eTikis kodeqsTa da sakanonmdeblo aqtebis mimoxilvis safuZvelze SesaZlebe-

lia iTqvas, rom normatiulad samarTliani mediaciis SeTanxmeba umTavresad unda ak-

mayofilebdes Semdeg kriteriumebs: a) is unda iyos mxareTa TviTgamorkvevis ufle-

bis safuZvelze miRebuli; b) ar unda ayenebdes zians mediaciis instituts misdami sa-

zogadoebis ndobisa da rwmenis SemcirebiT; g) ar unda iyos ukanono, ukanono saqmia-

nobis xelSemwyobi153 da d) ar unda iyos amoraluri.  

                                                 
149  Higgs S., Mediating Sustainability, The Public Interest Mediator in the New Zealand Environmental Court, En-

vironmental Law, Vol. 37:61, 2007, 82, <https://law.lclark.edu/live/files/283-371higgs>. 
150  Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 340. 
151  Zekoll J., Bälz M., Amelung I. (eds.), Formalisation and Flexibilisation in Dispute Resolution, Brill Nijhoff, Lei-

den/Boston, 2014, 65-66. 
152  Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 340. 
153  Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, United States of Ame-

rica, 2011, 195. 
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mediaciis kanonierebis principi,154 rogorc normatiuli da doqtrinuli kate-

goria, gulisxmobs ara mxolod mediaciis procesis warmarTvas dadgenili procedu-

rebis mixedviT, aramed miRweuli SeTanxmebis Sinaarsis kanonierebas, rac mkacri da 

pirdapiri gagebiT gulisxmobs samarTlis normatiul moTxovnebTan zust Sesabami-

sobas.  

ufro gavrcelebuli interpretaciis Tanaxmad, mediaciis kanonSesabamisobis 

principi gulisxmobs, rom SeTanxmeba ar unda arRvevdes samarTlis imperatiul nor-

mebs, Sidasaxelmwifoebriv, sajaro, aseve mesame pirTa interesebs. kanonis normebTan 

sruli Sesatyvisoba da identuroba savaldebulo ar aris.155 mediaciis, rogorc inte-

resebze dafuZnebuli procesis, kanonierebis principi swored aseT interpretacias 

moiTxovs, rac aRiarebulia kidec saerTaSoriso praqtikaSi. imis gaTvaliswinebiT, 

rom mediacia orientirebulia mxareTa SeTanxmebiT urTierTsasargeblo Sedegis 

miRwevaze da ara mxareTa ufleba-movaleobebis kanonis Sesabamisad ganawilebaze, go-

nivrulia, rom mxareTaTvis dasaSvebi iyos kanonis normebisgan mciredi gadaxveva156 im 

farglebiT, romelTac gonivrulad gansazRvravs samarTlianoba, mesame pirTa da, 

zogadad, sajaro interesebi, saxelmwifo politika da sazogadoebis moraluri prin-

cipebi.  

amasTan, mediaciis nebismieri SeTanxmeba, qmedeba, romelic zians ayenebs media-

ciis instituts, ukanono da amoraluria, da unda CaiTvalos normatiuli Tvalsazri-

siT usamarTlod,157 rameTu arRvevs kanoniT, eTikis kodeqsiT dadgenil standartebs, 

profesiisa da sazogadoebis mimarT arsebul moralur normebs. 

kvlevis safuZvelze warmodgenili konceptualuri mignebebi, mizanSewonilia, 

saTanadod aisaxos saqarTvelos momavali mediaciis kanonsa da eTikis kodeqsebSi, me-

diaciis institutis eTikuri mTlianobis SenarCunebisa da samarTliani praqtikis 

ganviTarebisaTvis. 

 

                                                 
154  Cao L., Sun I.Y., Hebenton B., The Routledge Handbook of Chinese Criminology, New York, 2014, 121. 
155  Jiang B., Civil Procedure Law of the People’s Republic of China: A Practical Guide to Understanding and its Ap-

plication, Law Press, Beijing, 2012, 246, miTiTebulia: Esplugues C., Louis M., New Developments in Civil 
and Commercial Mediation, Global Comparative Perspectives, Ius Comparatum, Springer International Publishing 
Switzerland, 2015, 212. 

156  Esplugues C., Louis M., New Developments in Civil and Commercial Mediation, Global Comparative Perspec-
tives, Ius Comparatum, Springer International Publishing Switzerland, 2015, 212. 

157  Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. L. Rev., 2012, 341. 
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Natia Chitashvili  

Fair Settlement as Basis for Ethical Integrity of Mediation 

The article offers study of fair mediation settlement, as an ethical and normative category, as 
one of the fundamental principles of mediation, on the basis of review of mediation acts and 
Codes of Ethics of EU countries and USA. At the stage of improving mediation legal frame-
work and formation of ethical regulations in Georgia, it is essential to develop research-based 
recommendations for the purpose of approximation of domestic legal framework with EU 
legislation. Public interest for protecting trust of society towards mediation stipulates assig-
ning to a mediator the function of a guarantor of fair settlement. 
 

Key words: mediation ethic, parties’ right of self-determination, fair mediation settlement, un-
fair outcome of mediation, ethical integrity of mediation, professional role of a mediator, 
illegal mediation settlement, neutral third party. 

  

I. Introduction 

Fairness is a fundemnetal principle of mediation,1 its main normative and ethical standard.2 Though 
its uniform meaning is not still established – on one hand this concept is defined in many mediation laws3 
and Codes if Ethics,4 on the other hand it is not reflected in individual legal acts.5  

                                                 
    Octor of Law, Assistant Professor, TSU Faculty of  Law, certified Mediator, Executive Director at Ivane Java-

khishvili TSU National Center for Alternative Dispute Resolution.  
   The author would like to thank German Academic Exchange Service (DAAD) for awarding academic scholarship 

through which this research has been conducted at Humboldt University of Berlin and Max Planck Institute for 
Comparative and International Private Law in Hamburg. 

1   Steffek F., Unberath H. (eds.), Genn H., Greger R., Menkel-Meadow C., Regulating Dispute Resolution ADR and 
Access to Justice at the Crossroads, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2013, 17. 

2   Nolan-Haley J.M., Informed Consent in Mediation: A Guiding Principle for Truly Educated Decisionmaking, 74 
Notre Dame L. Rev., 775, №.12, 1999, 778, <http://ir.lawnet.fordham.edu/ cgi/viewcontent. cgi?article=1273 & 

context=faculty_scholarship>; Woo M.Y.K., Collagher M.E., Chinese Justice Civil Dispute Resolution in Con-

temporary China, Cambridge University Press, United States of America, 2011, 38. 
3   Chinese Civil Procedure Law, Art. 9, <http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_ 1383880. htm>; 

Woo M.Y.K., Callagher M.E., Civil Procedure Law of the People's Republic of China, 1991, 38; People’s Mediation 
Law of the People’s Republic of China, promulgated in 2010, active in 2011, Art. 3 (2), <http:// www.cspil. 
org/Uploadfiles/attachment/Laws%20and%20Regulations/[en]guojifalvwenjian/PeoplesMediationLawofthePeoplesRep
ublicofChina.pdf>; Trevor M.B., Palo G., EU Mediation Law and Practice, Oxford University Press, 2012, 183; Draft 
General Scheme of Mediation Bill 2012, Ireland, Head 2, <http://www. justice.ie/en/JELR/Med BillGSFinal.pdf/ 

Files/MedBillGSFinal.pdf>; Finland Act on Mediation in Civil Matters and Confirmation of Settlements in General 
Courts, 394/2011, Art. 23, <http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110394.pdf>. 

4   Malta Code of Conduct for Mediators, MJCL, Art. 9, <https://mjcl.gov.mt/en/mmc/Pages/Code-of-Conduct-

Mediators.aspx>. Standards of Practice For California Mediators, Preamble, <http://www. cdrc.net/ me diator-
standards#stdspreamble>; Florida Rules for Certified and Court-Appointed Mediators, Florida Dispute Reso-
lution Center, §§10230 (c), 10.300, <http://www.mediate.com/articles/floridarules.cfm>; Standards of Conduct 
for New York State CMTY, Dispute Resolution Center, Mediators, Office of Alternative Dispute Reso-
lution&Court Improvement Programs 2009, §4 Cmt, <https://www. nycourts.gov/ ip/adr/ Publications/ Info_ 
for_Programs/Standards_of_Conduct.pdf>; Core Standards of Mediation Practice, §III (Oregon Mediation As-
sociation, 2005), <http://www.omediate.org/docs/2005CoreStandardsFinalP.pdf>; Virginia Standards, Virginia 
Standards of Ethics and Professional Responsibility for Certified Mediators, §§K.1. K.4, 2011, 7-8, <http:// 
www.courts. state.va.us/courtadmin/aoc/djs/programs/drs/ mediation/soe.pdf>; Model Standards of Conduct for 
Mediators, AAA, ABA, ACR, 1994, Revised 2005, §VI, <http:// www.americanbar.org/content/dam/aba/ mig-
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According to Ethical Codes of mediation fairness is related to mediation process,6 which should be 
implemented by provider organization,7 according to the principles of mediator’s diligence,8 due pridence,9 
impartiality,10 unacceptability of conflict of interests,11 voluntary,12 conscious,13 fair14 and equal partici-
pation of parties,15 opportunity of participation16 of parties and realization of the right17 of their self-deter-
mination.18 This is how laws of certain countries view mediators’ role, i.e.that they assist parties to achieve 
fair settlement.19 

Fairness implies that on the basis of knowledge of main principles of mediation,20 understanding 
actual significant circumstances,21 analyzing agreement terms and conditions22 and informed concent23 par-

                                                                                                                                                         
rated/2011_build/dispute_resolution/model_standards_conduct_april2007.authcheckdam.pdf>;Georgia Ethical 
Standards for Mediators, §IV. A, Georgia Commission on Dispute Resolution 2012, <http://godr.org/sites/de-

fault/files/Godr/mediator_ethics_information/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013. pdf>,  

Compare: Code of Conduct for Mediators, ADR Institute of Canada, 2011.  
5   Code of Conduct for Mediators, ADR Institute of Canada, 2011, <http://adric.ca/pdf/ADRMEDIATIONRU-

LES2014.pdf>; Ethical Guidelines for Mediators, Law Council of Australia, 2002, <http://epublications. bond. 

edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1166&context=adr>. 
6   Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution, §IV, <http://godr.org/ sites/ 

default/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013. pdf>. 
7   Trevor M.B., Palo G., EU Mediation Law and Practice, Oxford University Press, 2012, 93. 
8   Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution, §V, <http:// godr.org/ sites/ 

default/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013.pdf>. 
9   Hopt K.J., Steffek F., Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective, Oxford University Press, 

Oxford, 2013, 74. 
10   Draft General Scheme of Mediation Bill 2012, Ireland, Head 2, <http://www.justice.ie/en/JELR/MedBillGS Fi-

nal.pdf/Files/MedBillGSFinal.pdf>; Austrian Mediation Act, June 6, 2003, Art. 16(2), <http://bgarf.ru/ science/ 
baltic-center-of-mediation-and-conflictology/publikacii/avstriya.pdf>; Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, 
amended 2011) Art. 9 (1), <http://www.pamb. info/index.php?option=com_content&view=article& id= 112% 
3Amediation-act&catid=30%3Aactsformediation&Itemid=74&lang=bg>; Core Standards of Mediation Practice, §III 
(Oregon Mediation Association, 2005), <http://www. omediate.org/docs/2005Core Standards FinalP.pdf>.  

11   Standards of Conduct for New York State CMTY. Dispute Resolution CTR. Mediators, Office of Alt. Dispute 
Resolution & Court Improvement Programs 2009, §III. B, <http://www.courts. state.ny.us/ip/adr/Publica-
tions/Info_for_Programs/Standards_of_Conduct.pdf>. 

12   Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 5, <http://www.pamb. info/index. php? 
option=com_content&view=article&id=112%3Amediation-act&catid=30%3 Aactsformediation& Itemid=74& 
lang=bg>; Chinese Civil Procedure Law, Art. 9, miTiTebulia: Woo M.Y.K., Callagher M.E., Civil Procedure 
Law of the People's Republic of China, 1991, 38. 

13   Family Mediation Canada Members Code of Professional Conduct, Art. 9.2, 9.3, <http://fmc. ca/sites/ 

default/files/sites/all/themes/fmc/images-user/Members%20Code%20of%20Professional%20Conduct_0.pdf>. 
14   German Mediation Act, 21 July, 2012, §2 (3), <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ media tionsg/ 

englisch_mediationsg.html>; Rützel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in Germany, 2nd 

ed., C.H. Beck, München, 2016, 202. 
15   Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 5, <http://www.pamb.info/ index.php?op-

tion=com_content&view=article&id=112%3Amediation-act&catid=30%3Aactsformediation&Itemid=74& lang=bg>. 
16   Malta Code of Conduct for Mediators, MJCL, Art. 9, <https://mjcl.gov.mt/en/mmc/Pages/Code-of-Conduct-

Mediators.aspx>. 
17   Georgia Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution 2012, Introduction, 

<http://godr.org/sites/default/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%
206-18-2013.pdf>; Rützel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in Germany, 2nd ed., C.H. 

Beck, München, 2016, 207. 
18   Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. Law Rev., 2012, 285. 
19   Malta Mediation Act, MJCL, 2004, Art. 26 (1), <https://mjcl.gov.mt/en/mmc/Documents/Chapter_474t.pdf >; 

Royal Decree Law 5/2012, of March 5, on Mediation in Civil and Commercial Matters, Statement of Reasons 

I, miTiTebulia: Trevor M.B., Palo G., EU Mediation Law and Practice, Oxford University Press, 2012, 560. 
20   German Mediation Act, 21 July, 2012, §2 (2), <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_mediationsg/en-

glisch_mediationsg.html>. 
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ties make non-coercive,24 voluntary25 decision, realizing26 anticipated outcomes27 or, if they wish so, can 
stop28 mediation at any moment.29 Fairness of the process is also ensured, unless participation in the pro-
cess does not serve to gaining unfair advantage30 and it is not based on manipulative and intimidating 
methods of negotiation.31  

The present article aims at studying fairness of settlement of mediation, as ethical and normative 
category on the basis of analysis of mediation acts and Ethical Codes of EU countries and USA. The study 
will attempt to develop specifications for the purpose of approximation of domestic legislation with EU law 
at the stage of formation of legal basis and ethical regulations of mediation in Georgia.  

                                                                                                                                                         
21   German Mediation Act, 21 July, 2012, §2 (6), <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ mediationsg/ 

englisch_mediationsg. html>; Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 13 (1),  
  <http://www.pamb.info/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Amediation-act&catid=30% 

3Aactsformediation&Itemid=74&lang=bg>; Rützel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in 

Germany, München, 2nd ed., C.H. Beck, 2016, 202. 
22   Georgia Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution 2012, §IV. A, <http:// godr. 

org/sites/default/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-
2013.pdf>; German Mediation Act, 21 July, 2012, § 2 (6), <https://www.gesetze-im-internet.de/ englisch_ me-

diationsg/englisch_mediationsg.html>; Rützel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in Ger-

many, 2nd ed., C.H. Beck, München, 2016, 202. 
23   Mediation Council of Illinois (MCI) Professional Standards of Practice for Mediators, 1999, §III. E, <http:// 

www.mediate.com/articles/illstds.cfm>. 
24   The California Rules of Court, 3.857(b), < http://www.courts.ca.gov/documents/title_3.pdf>. 
25   Family Mediation Canada Members Code of Professional Conduct, Art. 9.1. <http://fmc.ca/ sites/default/ files/ 

sites/all/themes/fmc/images-user/Members%20Code%20of%20Professional%20Conduct_0.pdf>; European Me-

diation Training for Practitioners of Justice, A Guide to European Mediation, Association of International Ar-

bitration (ed.), Antwerpen, Apeldoorn, Portland, Maklu, 2012, 143. 
26   Hopt K.J., Steffek F., Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective, Oxford University Press, 

Oxford, 2013, 74. 
27   Family Mediation Canada Members Code of Professional Conduct, Art. 9.5, <http://fmc.ca/sites/ default/ files/ 

sites/all/themes/fmc/images-user/Members%20Code%20of%20Professional%20Conduct_0.pdf>; Austrian Media-

tion Act, June 6, 2003, Art. 16(2), <http://bgarf.ru/science/baltic-center-of-mediation-and-conflictology/ publika-
cii/avstriya.pdf>; Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 9 (1), <http:// www.pamb. 
info/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Amediation-act&catid=30% 3Aactsformediation& 
Itemid=74&lang=bg>.  

28   German Mediation Act, 21 July, 2012, §2 (5), <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ mediationsg/ en-
glisch_mediationsg.html>; Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 5, <http:// www. 
pamb.info/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Amediation-act&catid=30% 3Aactsforme-
diation&Itemid=74&lang=bg>; Georgia Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Re-
solution 2012, §V, <http://godr.org/sites/default/files/Godr/supreme_ court_adr_rules/ APPENDIX% 20C% 2C% 
20CHAP%201%2C%206-18-2013.pdf>; Steffek F., Unberath H. (eds.), Genn H., Greger R., Menkel-Meadow 
C., Regulating Dispute Resolution ADR and Access to Justice at the Crossroads, Hart Publishing, Oxford and 
Portland Oregon, 2013, 284; European Mediation Training for Practitioners of Justice, A Guide to European Me-
diation, Association of International Arbitration (ed.), Antwerpen, Apeldoorn, Portland, Maklu, 2012, 143. 

29   Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. Law Rev., 2012, 285. 
30   Model Standards of Practice for Family and Divorce Mediation, §XI. A. 6, <https://www.afccnet.org/Portals/0/ 

PublicDocuments/CEFCP/ModelStandards Of PracticeForFamilyAndDivorceMediation.pdf> Folberg J., Milne 
A.L., Salem P., Divorce and Family Mediation, Models, Techniques and Applications, The Guilford Press, New 
York, London, 2004, 540; Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass, A Wiley 
Imprint, United States of America, 2011, 13. 

31   Family Mediation Canada Members Code of Professional Conduct, Art. 9.4, <http://fmc.ca/sites/default/files/ 
sites/all/themes/fmc/images-user/Members%20Code%20of%20Professional%20Conduct_0.pdf>.  
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2. Fair Settlement of Mediation, as a Result of Fair Process  

Definition of fair outcome of mediation is not provided in most of the Codes of Conduct for Me-
diators of foreign countries, therefore the above is possible through doctrinal analysis of mediation process 
and consequent settlement.32 

According to Ethical Standards of Conduct for Mediators’ of Georgia State (US)33 neutral third party 
is a garantor of fair process of mediaiton and34 he / he is also responsible for ensuring fair outcome.35  

Fairness in the process of mediation is infringed if settlement is substantially and fundamentally 
unjust,36 illegitimate,37 unenforceable,38 if parties have not realized the content of settlement, as well as 
possible impact of outcome of settlement on them 39 and / or third parties.40 41 

Settlement is fair in case: a) Is at least acceptable or just for parties of settlement; b) Restores har-
mony or balance of interests between participants of mediaiton; c) Increases opportunities for mutual un-
derstanding and better relations; d) Approximates to the boundary, which is viewed by parties as adequate 
compensation for their damage; e) Saves money and time on both individual and institutional level; f) 
Reduces stress and irritation; g) improves communication between members of society (in neighborhood, 
business environment, employment field, etc.); h) Creates social precedents for better regulation of re-
lations.42  

Contrary to the above settlement is unfair in case: a) Even if one of the parties makes involuntary 
decision; b) Fundamental interest of a party, that belief of a person shall not be denied, has not been 
realized; c) Terms and conditions agreed by parties contradict positive law; d) Terms and condition of set-
tlement substantially violate or ignore dignity of a person; e) It is not achieved in conditions of full un-
derstanding of possible alternative outcomes of the case; f) Terms of the agreement are incompatible with 
the fundamental values of an individual, recognised by broad society;43 The above mentioned features of 
the doctrine naturally cannot be comprehensive and standard of fairness should be assessed for each 
specific case through interaction of ethical principles.  

There is mutually stipulating link between mediation process and outcome. Namely, in order to 
achieve fair outcome, it is essential to ensure in the process of mediation: voluntariness, sharing mutual 
interests between parties, acknowledgement of public importance of the outcome, dignified treatment and 

                                                 
32   On the issue of fair mediation settlement see: Marlow L., Sauber S.R., Handbook of Divorce Mediation, Springer 

Science – Business Media, LLC, New York, 1990, 45-62; Dworkin J., London W., What Is a Fair Agreement?, 7 
Mediation Q. 3, 5, 1989; Hyman J.M., Love L.P., If Portia Were a Mediator: An Inquiry into Justice in Mediation, 
9 Clinical L. Rev., 157, 2002, 186; Gibson K., Mediator Attitudes Toward Outcomes: A Philosophical View, 17 
Mediation Q. 197, 1999, 207–209; Bercovitch J., Mediation Success or Failure: A Search for the Elusive Criteria, 
7 Cardozo J. Conflict Resolution, 289, 2006, 291; Isabelle R., Gunning, Know Justice, Know Peace: Further Ref-
lections on Justice, Equality and Impartiality in Settlement Oriented and Transformative Mediations, 5 Cardozo J. 
Conflict Resolution, Vol. 5, 2004, 87.  

33   Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution, §IV. A, <http://godr.org/ sites/ de-
fault/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013. pdf>. 

34   See also Rützel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in Germany, 2nd ed., C.H. Beck, 2016, 202. 
35   Hopt K.J., Steffek F., Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective, Oxford University Press, 

Oxford, 2013, 664.  
36   Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution, §IV. A, <http://godr.org/sites/ 

default/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013.pdf>. 
37   Ibid. 
38   Ibid.  
39   Family Mediation Canada Members Code of Professional Conduct, Art. 9.6, <http://fmc.ca/sites/default/ files/ 

sites/all/themes/fmc/images-user/Members%20Code%20of%20Professional%20Conduct_0.pdf>. 
40   Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution, §IV. A, <http://godr.org/sites/ 

default/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013.pdf>.  
41   Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. Law Rev., 2012, 285. 
42   Hyman J.M., Love L.P., If Portia Were a Mediator: An Inquiry into Justice in Mediation, 9 Clinical L. Rev., 157, 

2002, 186. 
43   Stulberg J.B., Mediation and Justice: What Standards Govern?, 6 Cardozo J. Conflict Resolution, 2005, 222-227. 
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respect, opportunity for making informed decision by parties,44 absence of authority of making decisions by 
a mediator,45 acceptance of contradictory and opposing fundamental values.46 

From the point of view of certain group of scientists, subjective evaluation,47 perception of fairness 
by parties, is main criterion for considering the outcome of mediation to be fair.48 Supporters of this 
doctrinal perspective believe that it is liability of a mediator to analyse and consider with the parties their 
considerations regarding fairness and further to help them (parties) in the process of making decisions in 
accordance with that very notion of fairness.49 According to this attitude assessment of fairness is based on 
subjective vision of specific participants of mediation rather than objective understanding of justice by any 
person with generally recognized moral values, provided he / she were a party to this process. According to 
this approach the parties themselves judge their own fairness on the basis of right to self determination.50  

Voluntariness and authority to make an informed decision51 is indeed a fundament for right of self 
determination,52 though a settlement achieved on the basis of the above can only claim to be fair in case an 
agreement is concluded in compliance with normative requirements of the Code of Ethics53 and at the same 
time it is compatible with interests of the third party, not participating in the mediation.  

According to equally popular point of view, reflected in scientific literature, illegitimate settlement 
cannot be fair, since through such settlement parties to the mediation put themselves in advantageous 
position compared with law abiding citizens.54 If mediation becomes a privilege – means to avoid the law 
“unlike other citizens”, naturally this will result in establishment of illegitimate practice.55 In this case com-
pliance with the rules which are compulsory for the whole society, in addition to realization of right of self 
determination of parties, so called “individual justice”56 “coming from the bottom (parties)”57 is also de-
terminant of fairness. Through the Codes of Ethics legal and moral norms are being incorported in 
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mediation and illegitimate settlement will not be considered fair even in the case it is achieved on the basis 
of the right of self determiantion of parties and it is acceptable for them.58  

 

3. Unfair Settlement – Threat of Discreditation of Mediation Institution and Source of 
Infringement of Public Interest  

Successful operation of legal institutions shall be based on certain fundamental rules, which ensure 
viability of these institutions.59 

Since mediation is mainly voluntary institution, its coexistence with other mechanisms of dispute 
resolution shall be stipulated by the very essence of this institution itself, rather than coercive means of a 
state. Even compulsory mediation cannot be fully retained by the state, unless need and necessity of exis-
tence of this institution is not proved to the society by its benefits.  

Even in case of compulsory mediation parties engage in negotiations on the voluntary basis. Since 
there is no obligation to achieve a settlement,60 they are free to stop the process and refuse to further use 
mediation. It is unacceptable to coerce parties and restrict their freedom, but as soon as they choose me-
diation as a means for settling their differences, they are not entitled to make a decision which can damage 
the very institution of mediation.  

Unacceptance of unfair outcome is a normative rule of mediation, the whole public, and specifically 
mediation professional society, which is interested for the mediation to remain high-demand means for dis-
pute resolution, are beneficiaries of this institution.61 

Mediaiton institution is supported by the state policy and its successful operation is reflection of 
public interests in united system of mechanisms of dispute resolution. Mediation is an important mecha-
nism for ensuring social stability and apolitical means for implementation of state policy.62 The outcome is 
also a basis for considering it a public interest: Mediation settlement better reflectis interests of parties and 
therefore it is more subject to voluntary enforcement. In addition to satisfying interests of parties mediation 
also saves court expenses and reduces its work load.63 Mediation is capable of transforming not just a 
person, but whole society.64 With the help of mediator, mediation can turn the world into such a place 
where public can enjoy better life.65  

Mediation settlement, which discredits mediation institution, at the same infringes significant public 
interest. Unfair settltment may cause loss of trust and credibility on behalf of the public in mediation insti-
tution.  

Introductory clause of Standards of Professional Conduct for Mediators of North Carolina underlines 
that ethical standards aim at establishing and strengthening trust of society in mediation… Mediation 
should be based on public recognition and trust.66 In Poland ADR Civil Council for reforming mediation 
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legislation determined basics necessary to increase public trust in mediation: professionalism of mediators 
and high requirements for their accrediation,67 increasing state funding and free of charge mediation 
services for low income persons.68 Introductory clause of Standards of Professional Conduct for Mediators 
of California also mentions that success of mediation institution requires trust of broad society in fairness 
and ethical integrity of mediation process.69  

In legal doctrine there is differentiation between personal trust of parties and that of the public. In 
order to gain public trust a mediator needs to adequately inform the public about his / her qualification, 
practice, membership in mediation associations.70 Any action, which infringes public trust in mediation 
institution, is considered to be unfair from normative point of view.71 

 

4. Professional Role of a Mediator – Protecting Ethical Integrity of Mediation Institution 

Any professional role - that of a phisician, a lawyer, a parent or a teacher has relevant liabilities and 
moral duty of a professional is to meet these liabilities.72 Certain moral obligations acquire special impor-
tance in case of specific professional roles.  

Professional rights contain collateral responsibiity for taking moral decisions.73 Each profession 
implies moral obligations of various content, but their representatives are united by equal responsibility – to 
be focused on achieving a result, justified from moral point of view.74  

Representatives of any profession need first of all to protect and take care of ethical integrity of their 
professional field, to fully comply with the rules, which their profession is actually based on. Strengthening 
of ethical norms indicates that certain domain has been established as a relevant profession.“75 Mediators 
who have undergone certain accreditation training and carry out mediation activities, are considered to be 
implementers of mediaiton practice and they are united by definite professional role, ethical rights and 
liabilities and standards of professional responsibility. According to these ethical standards mediators bear 
certain liabilities towards parties, persons, not being participants of the mediation, society, courts,76 as well 
as towards their own profession.77  

From the moment of taking the role of a mediator, a person shares responsibility and obligation, to 
protect mediation institution from possible damage. Therefore such moral obligation exists regardless of 
the fact, whether it is emphasized in the Code of Ethics of mediation.78  

A person relates his / her professional activity to mediation on the voluntary basis and thus acquires 

certain social status, recognition, self-satisfaction, opportunities and priviledges.79 With the permission of 

the society and the state, mediators carry out important social function, which give them the authority to 
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exercise impact of the public. Though this kind of social impact also implies collateral rights and liabilities 

in relation to public.80 Decisions of mediators influence lives of people and capability to have impact on 

others creates moral responsibility.81 A mediator is banned from implementing an illegal, amoral, dishonest 

action and supporting such action.82  

Florida rules on certified and court mediators emphasize liability of a mediator to protect and take 

care of quality of the profession.83 According to Model standards of Conduct for Mediators84 a mediator 

should act in such a way to facilitate advancement of mediation practice.85 Liability of a mediator to retain 

public trust in the profession is emphasized in Carolina Professional Standards for Mediators,86 Basic Stan-

dards for Mediation Practice of Oregon,87 Alabama Code88 etc. 

California Standards for Mediators’ Practice emphasize liabilities of a mediator to carry out 

mediation in accordance with high ethical standards, so that it can develop credibility towards this 

profession and estabilsh trust in competence and honesty of the above impartial third persons. 89 According 

to Florida rules, application of mediation by the society, increasing awareness and satisfaction by mediation 

can be achieved provided mediators apply high ethical standards.90  

 A mediator who does not care for public opinion, does not comply with rules established for 

representatives of the profession,undermines his / her collegues’ reputation and the very iinstitution of mediation.  

California court rules define that a mediator should carry out the mediation process in such a manner, 

that has positive impact on public trust in fairness of the process and ethical integrity.91  

 

5. Interaction of Principles of Self Determination of Parties and Fairness of Settlement  

Fundamental rule of self determination of parties should be defined in relation to the principle of 
fairness and legitimacy of settlement. In such a case it is essential to find the right balance between indi-
vidual interests of parties and that of the public, which is not possible to be achieved on the basis of simple 
mathematical algorithm, but rather requires reasonable and substantiated judgment.92 
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Namely, if parents within the confines of medition negotiate with a doctor to have their under age 
child undergo illegal genital manipulations, such agreement can definitely not be fair. It is an arguable 
matter whether an under-age child could fully realize the goal to be achieved through the result of me-
diation even if being engaged in the mediation process. Informed consent of a child is not sufficient for fair 
assessment of the outcome of mediation – full realization of the right of self determination cannot justify 
acceptability of illegitimate and amoral settlement.93 In this case requirement of legitimacy of outcome of 
mediation supersedes the right of parties for self determination.94 Therefore scope of the right of parties for 
self determination and confines of authority for decision making may be reduced by normative rule of 
inadmissibility of unfair outcome of mediation.  

According to rules of Professional Conduct for Labor Mediators, mediators should realize that their 
rights and liabilities are related to the whole society.95 Mediators bear obligation towards children of di-
vorce mediation parties,96 towards victims of violence threats97 or towards those who can incur significant 
damage.98 Actually mediation result may have direct impact on broad circle of nonparticipant persons – 
consumers, employees, neighbors, family members etc. Realization of interests of parties is only acceptable 
on the basis of their right for self determination to the extent, to which interests of third parties are not 
encroached.  

 

6. Illegitimate Settlement as Unfair Outcome of Mediation 

In legal doctrine legitimacy of mediation settlement and its compliance with public policy99 are 
viewed as frequently mutually engaging requirements of equal importance and preconditions for validity of 
the agreement. Mediation settlement is illegitimate in case its provisions contradict fundamental principles 
of legal system, public order, impertive requirements of the law.100 Similarly, according to the mediation 
law of Rumania, mediation settlement can not include conditions which oppose to the law or public 
order.101  

Scientific literature emphasizes that mediation settlement should be taken with care since there is 
very fine line between legitimacy and illegitimacy.102 

Mediation law of Bulgaria makes a mediator responsible for carrying out activites in accordance 
with the law, honesty, high moral priciples, ethical and procedural rules of conduct for mediators.103 
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Frequently the principle of the rule of law104 is integrated in mediaiton rules by Codes of Ethics of me-
diation. E.g. according to the rules of Florida on certified and court mediation a mediator should abide by 
any acts, local court rules and administrative ordinances, related to mediation practice.105 

According to the Code of Conduct for Mediators of Ireland,106 impartial third party cannot be a party 
to the settlement which is illegitimate or unenforceable.  

Liability of a mediator towards the society becomes effective when a party applies mediation for 
future illegitimate activity,107 a mediator advertises his activities,108 and when there is basis for information 
disclosure, provided by the law.109 Therefore a rule banning illegitimate outcome of mediation serves to 
protect mediation institution and consequently, to realize public interest.110 

In case a mediator is entitled by the law to stop mediation, he/she should definitely do so in order to 
prevent illegitimate outcome.111 

Legislation of majority of EU countries considers unfair mediation settlement to be basis for refusal 
to enforce mediation settlement agreement, for the reason that it (unfair settlement) is illegitimate, and it 
encroaches public and third parties’ interests.  

While approving a mediation settlement agreement, judges are often led by a criterion of protection 
of public interest and are authorised to refuse to issue enforcement order for the reason that the settlement 
is illegitimate112 and it encroaches public interest.113 According to the Civil Code of Belgium the Court will 
not enforce mediaiton settlement which conflicts with public interests or interests of minors.114 Mediation 
law of Finland considers an illegitimate, fundamentally unfair settlement or a settlement contradicting third 
parties’ interest as a normative basis for refusal to enforce settlement.115 

Since mediation outcome is formulated as an agreement, according to Contract Law a settlement, 
which violates principles of equality and fairness116 is not subject to enforcement.117  
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Thus, illegitimate and amoral settlement damages society, contradicts public interest and therefore 
such outcome of mediation is not enforceable.118 It is possible that illegitimate settlement does not encroach 
public trust in mediation institution, but is still should be banned based on mediation goals.  

 

7. Responsibility of a Mediator for Mediation Outcome 

In order to determine responsibility, which a mediator might bear in relation to mediation outcome , 
we need to take into consideration what measures he / she is obliged to take in order to prevent illegitimate 
outcome of mediation. Therefore responsibility of a mediator can be analyzed on the basis of leverages, 
which are provided to him / her on the basis of law or ethical norms for avoiding an illegitimate outcome.  

A mediator shall warn parties about probable impact which the settlement might have on non – 
participant third parties,119 also a mediator shall advise them about problems that may arise in case effi-
ciency of mediation settlement depends on the will of outsiders.  

A mediator is liable to avoid achieving a settlement, to which a party agrees without realization of right of 
self determination.120 Namely when a party takes involuntary, uninformed or coercive decision or when a party 
is in weak position, incapable situation while coming to a settlement with another party.121 According to New 
York standards, in case there is disbalance of forces between parties, as a result of which one or both parties are 
incapable to realize their right of self determination, a mediator should postpone a session, withdraw from the 
process, stop mediation or undergo consultations with mediation centre employees.122 

Mediators’ Standards of Texas provide that it is liability of a neutral third party to postpone me-
diation, when a party is deprived of a possibility to ensure conscious participation in the process.123 Stan-
dards of Virginia reflect liability of a mediator to withdraw from the process when one of the parties can 
not comprehend terms and conditions of mediation settlement.124 

California court rules provide that a mediator shall facilitate participation of parties in the process on 
the basis of voluntariness and right of self determination.125 A mediator shall not allow a settlement which 
is illegitimate or threatens integrity of mediaiton institution.This may imply unacceptability of such actions, 
which result into losing public trust and credibility in mediation institution and undermining ethical 
integrity of the institution.  

 

8. Stopping the Process - Discretionary Right or Liability?  

Certain Codes of Ethics for mediation and legal acts126 state, that in case parties make an illegitimate, 
amoral decision, the settlement will be unenforceable and a mediator shall either stop mediation, or refuse 
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to participate.127 In case a mediator or outsiders to the mediation consider, or would have considered in 
certain circumstances that mediation settlement is illegitimate, or is substantially uneven for parties, is ba-
sed on wrong information, he/she has to advise the parties about the above problem, guide their efforts, so 
that they can change their offers or make new ones. If, despite many attempts, an impartial third party is not 
able to ensure fairness of the process, he / she is entitled to withdraw from the process or stop it.128 Neb-
raska guidelines define that a mediator shall consciously and deliberately not allow making an illegitimate 
decision.129 

 A mediator can refuse to draw up a settlement agreement or sign it if it is fundamentally unfair130 for 
one of the parties,131 is unfriendly,132 or its content will not be recognized and supported by the public.133 If 
in such a case a mediator does not attempt to avoid plainly unfair outcome,134 and later illegitimacy of 
mediation becomes clear, it will significantly undermine mediation institution.135 

According to individual Codes of Ethics136 a mediator has discretion to decide whether to refuse 
participation or to stay in a specific process. E.g. Canada Family Mediation Code137 states, that a mediator 
is not entitled to withdraw from the process without a valid excuse and relevant notification made to the 
parties.138 He / she is entitled to stop mediation process if he / she believes that with high probability de-
cision will be made without meeting139 the principle of autonomy140 or it will be illegitimate.141 It seems 
that the above provision is facultative, but it should be defined in relation with another provision of the 
same Code, which says, that a mediator shall suspend or stop the mediation process, if it can no longer be 
beneficial.142 It is difficult to define what is meant here – benefit acceptable for parties, or generally, com-
mon good. Though on the basis of systemic analysis of the above provision it may be said that an ille-
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gitimate decision may not be viewed as providing well-being, which could be supported by Code of Ethics 
of mediation as a beneficial outcome of mediation.  

Florida rules for Certified and Court Mediators oblige a mediator to timely stop the mediation 
process which is led by parties towards illegitimate outcome.143 

Virginia Standards of Ethics and Professional responsibility define for mediators: a mediator shall 
stop mediation if he / she believes that fairness of the process is being encroached. The above may happen 
because of incapability or lack of will of a party to be actively involved in the process, fundamental 
inequality of participation in the negotiation process or uneven capacities of parties, unfairness, caused by 
withholding information, fraud on behalf of one of the parties or if there is legal commitment of a mediator 
to disclose confidential information.144 

According to Model Standards of Conduct for Mediators145 in case conflict of interests of a mediator 
may reasonably encroach ethical integrity of mediation, fairness of the process, it is desirable that a 
mediator stops the process or refuses to participate in it, despite of interest expressed by parties and their 
agreement regarding participation of the mediator.146 In this case interest to protect public trust in 
mediation supersedes the right of self determination of parties.  

If a mediator does not avoid a settlement to be made on the basis of coercion, deceit or principles of 
dishonest negotiation, this will undermine mediation institution but in addition it will be considered a 
failure of a mediator to meet his / her liabilities in relation to parties.147  

Liability of a mediator in relation to society is to protect public interest from possible damage, which 
concurrently implies meeting his /sher liabilities in relatin to the profession – avoiding ethical discreditation 
of mediation activity.148  

Commitment of a mediator towards the profession reflects public opinion, – what the attitude of the 
society is and how it assesses mediation outcome. Public interest is abstraction of views and beliefs of 
individuals about pros and cons of certain events.149 In this context a mediator is obliged to avoid such 
actions which might cause loss of trust of the society in mediation institution. A mediator’s liability 
towards society is not limited to forming positive public opinion in relation of mediaiton. It also implies 
protection of public interest on behalf of a mediator. It is exactly within the confines of commitments in 
relation to the society, that a mediator is obliged not to allow illegitimate settlement to be made even if loss 
of public trust in mediation institution is not expected at all, since based on the confidentiality of 
information, the public will know nothing about illegitimacy of a settlement.150 Since mediation settlement 
is achieved in compliance with confidentiality principle, behind closed doors, it is natural that threat of 
encroachment of pubic interest is increased.151 In this case a madiator’s commitment not to allow making 
an illegitimate settlement increases proportionally with this threat. This obligation is still in force based on 
importance to protect public interest.152  

Providing just the right for stopping the process to a mediator might become a source for non- 
homogenouos practice. In addition, in case parties make an illegitimate decision, which the court might in 
future refuse to enforce, parties may rise a reasonable right to claim indemnity in relation to a mediator, 
which might have had an interest to prolong the process in order to receive additional fee. A mediator may 

                                                 
143  Florida Rules for Certified and Court-Appointed Mediators, §10.420(b)(4), <http://www.mediate. com/ artic-

les/floridarules.cfm>.  
144  Virginia Standards, Virginia Standards of Ethics and Professional Responsibility for Certified Mediators, §K. 4, 

2011, 8 <http://www.courts.state.va.us/courtadmin/aoc/djs/programs/drs/mediation/soe.pdf>. 
145  Model Standards of Conduct for Mediators, AAA, ABA, ACR, 1994, Revised 2005f. 
146  Ibid, Revised 2005, §III, E. 
147  Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. Law Rev., 2012, 339. 
148  Ibid. 
149  Higgs S., Mediating Sustainability, The Public Interest Mediator in the New Zealand Environmental Court, En-

vironmental Law, Vol. 37:61, 2007, 82, <https://law.lclark.edu/live/files/283-371higgs>. 
150  Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. Law Rev., 2012, 340. 
151  Zekoll J., Bälz M., Amelung I. (eds.), Formalisation and Flexibilisation in Dispute Resolution, Brill Nijhoff, Lei-

den/Boston, 2014, 65-66. 
152  Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. Law Rev., 2012, 340. 



 37

be considered to have failed to meet the liability of efficient use and expenditure of parties’ and state 
resources, along with the principle of legitimacy of mediation.  

It would be appropriate that future mediation legislation and Codes of Ethics of Georgia clearly 
emphasize stringent liability of a mediator and binding conduct rule in case of anticipated threat of making 
an unfair decision.  

 

9. Conclusion  

On the basis of survey of Codes of Ethics and legal acts it may be said, that from normative point of 
view a fair mediation settlement shall meet the following criteria: a). it should be made on the basis of self 
determination of parties; b). It should not undermine mediation institution by reducing public trust and 
credibility in it; c). it should not be illegitimate, or supporting illegitimate activitiess;153 and d). it should 
not be amoral.  

The principle of legitimacy of mediation,154 as normative and doctrinal category, does not only 
require that mediation process is led in accordance with set procedures, but also implies legitimacy of 
content of a settlement achieved. Strict and direct interpretation of the above implies precise compliance 
with normative requirements of the law.  

According to more popular interpretation, the principle of compliance of mediation implies, that a 
settlement shall not violate imperative norms of the law, shall not encroach state, public and third parties’ 
interests. Full compliance and identity with norms of the law is not necessary.155 The principle of legiti-
macy of mediation, as process, based on interests, requires exactly the above interpretation, which is recog-
nized in international practice. Considering that mediation targets to achieve mutually beneficial outcome 
through settlement between parties, rather than just relevant distribution of rights and liabilities in accor-
dance with the law, it is reasonable to allow insignificant deviation on behalf of parties156 within confines, 
prudently defined by notion of fairness, third parties’ and generally, public interests, state policy and moral 
principles.  

In addition, any settlement of mediation, an action, damaging mediation institution, is illegitimate 
and amoral and should be considered unfair from normative point of view,157 since it encroaches standards, 
set by the law and Codes of Ethics, moral norms, existing in relation to the profession and society.  

It would be appropriate that conceptual findings presented on the basis of the study are adequately 
reflected in future Mediation Law and Codes of Ethics of Georgia, for retaining ethical integrity of 
mediation institution and advancement of fair practice.  
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Steven Austermiller* 

Rescuing Arbitration in the Developing World:                                                  
The Extraordinary Case of Georgia1 

The country of Georgia has a long and interesting history with arbitration. From “telephone 
justice” to the criminal underworld to legitimacy, Georgian arbitration has survived many 
iterations. Now, as Georgia begins the EU accession process, it has a new arbitration law that 
incorporates international norms. This article analyzes the law, explores how arbitration has 
been implemented thus far, and discusses some of the challenges that remain. Drawing on his 
U.S. practice experience in arbitration and his work managing legal reform programs in 
Georgia and other countries, the author recommends some important changes to Georgia’s 
new arbitration regime.A particular area of concern is the use of mandatory consumer arbit-
ration in firms’ standard form contracts. With some adjustments, arbitration in Georgia can 
become a model for other developing countries, balancing the commercial needs of firms with 
the justice and social needs of Georgian society. The author concludes that with his 
recommendations, other developing countries can learn from this experience and use 
arbitration to promote efficiency and investment, while safeguarding individuals’ rights.  
 

Key Words: Arbitration, Mandatory Arbitration, Georgia, Dispute Resolution, Russia, Soviet 
Union, UNCITRAL, Model Law on International Commercial Arbitration, Arbitral Tribunal, 
Interim Measures, Appointment, Arbitration Proceedings, Arbitration Award, Recognition and 
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I. Introduction 

Arbitration has played an important role in dispute resolution in many countries. While it has a long 
history,2 it only recently re-emerged in the 20th century as an essential mechanism for modern economies. 
Most legal professionals in the developed world are aware of its myriad advantages: lower costs, faster 
resolution, decisional finality, international enforcement, privacy, procedural flexibility, informality, and 
expert, impartial, party-chosen neutrals. Although arbitration is now ubiquitous in the developed world,3 
many underdeveloped countries are just beginning to incorporate arbitration into their dispute resolution 
regimes.4 If implemented well, arbitration can help reduce court caseloads,5 increase foreign investment6 
and foreign aid7 in the host country, and promote general economic development.8  
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Although much has been written about ADR in the developing world, there is a relative dearth of 

academic literature on the implementation of arbitration specifically.9 It is worth exploring whether arbitration is 

a useful tool for economic and social development or an unwelcome Western transplant that international players 

have imposed.10 This article seeks to contribute to the discussion by focusing on an interesting developing world 

case study: arbitration in Georgia. Georgia is a post-communist, post-war country that has undertaken extensive 

structural reforms and is now on the doorstep of European Union membership.  

Section One provides a brief historical summary. Section Two discusses the country’s colorful yet 
regrettable history of dispute resolution. It explores the effects of almost 200 years of Russian and Soviet 
domination on the development of arbitration in Georgia. Section Three reviews in detail the new Georgian 
Arbitration Law that came into effect in 2010 and its implementation thus far. It is based on the United 
Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law.11 While not without flaws, it 
delivers significant improvements over Georgia’s earlier arbitration efforts. Section Four discusses re-
commendations for improving the law, focusing on statutory revisions and clarifications. Section Five 
addresses the most significant shortcomings of the arbitration regime–the use of mandatory consumer 

                                                                                                                                                         
5   See Kiarie Njoroge, Judiciary Moves to Cut Case Backlog Through Arbitrators, Bus. Daily (July 28, 2014, 7:48 
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6   Felix O. Okpe, Endangered Elements of ICSID Arbitral Practice: Investment Treaty Arbitration, Foreign Direct 
Investment, and the Promise of Economic Development and Host States, 13 Rich. J. Global L. & Bus. 217, 249 (2014).  

7   Most multilateral lenders, such as the World Bank, the Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), and the Asian Development Bank require arbitration while implementing contracts. Position Paper on 
Arbitration in Thailand, Am. Chamber Com. Thail., Oct. 2009, http://www.amchamthailand.com/ acct/asp/ 
default. asp (follow “Position Papers” hyperlink under “Resources and Archive” tab). 

8   See Christian Buhring-Uhle, Lars Kirchhoff & Gabriele Scherer, Arbitration and Mediation in International 
Business 57-60 (2d ed. 2006). 

9   Most of the literature focuses on mediation and its variants. See Scott Brown, et al., Alternative Dispute Resolution 
Practitioner’s Guide (Ctr. for Democracy and Governance, USAID 1998), http://www.usaid.gov/ sites/ de-
fault/files/documents/1868/200sbe.pdf (last visited Sept. 13, 2015); Emily Stewart Haynes, Mediation as an Alternative 
to Emerging Post-Socialist Legal Institutions in Central and Eastern Europe, 15 Ohio St. J. Disp. Resol. 257 (1999); 
Nancy Erbe, The Global Popularity and Promise of Facilitative ADR, 18 Temp. Int’l & Comp. L.J. 343 (2004); Steven 
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arbitration. The article proffers a comprehensive set of recommendations to address these shortcomings. 
The article concludes in Section Six that it is not too late for arbitration to have a positive impact in 
Georgia. It can serve the needs of both businesses and consumers, as long as the political will exists to un-
dertake reforms. Although these conclusions are country-specific, Georgia’s experience and this analysis 
will hopefully provide some lessons for other developing countries.  

 

II. Background and Historical Context 

Georgia is a small country, roughly the size of South Carolina. It is located at important historical 
crossroads between Europe, Asia, and the Middle East. It is one of several countries located in the region 
known as the Caucasus. It lies on the eastern edge of the Black Sea, separating Russia from the Middle 
East. Georgia has nearly 5,000,000 people.12 Its larger neighbors–Turkey and Iran/Persia to the south and 
Russia to the north–have long shaped its culture and history. 

Periods of unity and break up have marked Georgian history.13 In the tenth century, King Bagrat III 
united several principalities, and created the modern Georgian state, conquering territory and bringing 
wealth and power.14 This lasted for a few hundred years before a Mongol invasion destroyed the empire.15 
At the beginning of the nineteenth century, the Russia annexed most Georgian lands.16 After the February 
1917 Russian Revolution, Georgia experienced a brief period of independence17 until Soviet troops invaded 
and occupied the country in 1921.18 For the next 70 years, Georgia remained a part of the Soviet Union and 
produced two important Soviet leaders, Joseph Stalin (ruled from 1924 to 1953) and Eduard Shevardnadze 
(1980s Soviet Foreign Minister, who promoted liberal policies under glasnost and perestroika).19  

In 1991, when the Soviet Union began to collapse, Georgia declared independence, leading to a pe-
riod of instability. Opposition forces deposed the first president, Zviad Gamsakhurdia, in early 1992.20 Af-
ter constitutional changes, Edward Shevardnadze was elected President. In 2003, he was overthrown in 
what came to be known as the Rose Revolution. The following elections brought Mikheil Saakashvili and 
his reform-oriented United National Movement (UNM) to power. After winning re-election in 2008, 
Saakashvili and the UNM lost the 2012 elections to the Georgia Dream coalition, which was headed by 
billionaire Bidzina Ivanishvili. This was the country’s first peaceful transfer of power. 

Throughout the post-Soviet period, Georgia suffered from instability related to the breakaway regions of 
Abkhazia and South Ossetia. The upheaval resulted in several wars,21 including most recently the August 2008 
war between Russia and Georgia, which resulted in the de facto loss of these regions.22 Both regions declared 
independence23 and currently operate as semi-autonomous states, controlled by Russia.24  
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Int’l L. 1, 5-6 (2009-10); Ronald Thomas, The Distinct Cases of Kosovo and South Ossetia: Deciding the Question 
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Despite this instability, Georgia made impressive progress. In the 1990s, Georgia suffered from pa-
ramilitaries, corruption, deficits and power shortages. By the Rose Revolution in 2003, even President She-
vardnadze admitted that Georgia had become a failed state.25 The economy had shrunk 67% from its 1989 level 
and industry was operating at 20% of capacity.26 Despite high levels of education, Georgia’s national income per 
capita had sunk below Swaziland’s.27 However, the Rose Revolution ushered in a period economic recovery and 
stability that has continued to the present day. President Saakashvili28 and the UNM were able to dramatically 
reduce corruption and crime.29 They streamlined government services by creating Public Service Halls in each 
community to address citizens’ needs.30 They simplified the tax regime,31 and implemented free-market re-
forms32 that helped achieve almost 7% average annual GDP growth over the following decade.33 By 2013, 
Georgia ranked 8th in the World Bank’s Doing Business rankings.34 Roughly one billion dollars in U.S. foreign 
aid assisted in this recovery.35 In 2014, Georgia completed ratification of its Association Agreement with the 
EU, effectively consolidating its democratic market orientation.36    

                                                                                                                                                         
of Independence on the Merits and International Law, 32 Fordham Int’l L.J. 1990, 2023 (2008-09). South 
Ossetian and Abkhazian independence are recognized by only four countries: Russia, Venezuela, Nicaragua, and 
Nauru. Nauru’s recognition likely involved a quid pro quo. See Ellen Barry, Abkhazia is Recognized — by Nauru, 
N.Y. Times (Dec. 15, 2009) http://www.nytimes.com/2009/12/16/world/ europe/16georgia.html?_r=0.  

24   See Abkhazia Profile, supra note 22; South Ossetia Profile, supra note 22. 
25   Rayfield, supra note 13, at 391.  
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Security: Hearings before the U.S. on Security and Cooperation in Europe 107th Cong. 2 (2002) (Statement of 
Stephen Jones, Mount Holyoke College). 

27   Charles King, A Rose Among Thorns, 83 Foreign Aff. 13, 16 (2004) [hereinafter King, Rose]. 
28   Educated at Columbia Law School in New York. 
29   According to the U.S. State Department, overall crime steadily decreased due to the professionalization of the 
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years later, Georgia had risen to fiftieth place out of 174 countries, ahead of seven EU members. Transparency 
International, Corruption Perceptions Index 2014, http://www.transparency.org/cpi2014/results.  

30   Public Service Hall, http://psh.gov.ge/?lang_id=ENG (last visited Feb. 23, 2015). 
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Dartmouth L.J. 64, 83-84 (2012). 
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2004 – 2013, according to the World Bank. For comparison, the United States averaged 2.27% and the EU 
averaged 1.68% annual GDP growth in the same years. Id.  

34   World Bank Group, Doing Business: Economy Rankings 2014, The World Bank http://www.doingbusiness.org/ 
rankings (last modified 2015). Georgia was ranked 100th in 2006 and rose to eighth by 2013. The U.S. State 
Department reported, “Georgia has made sweeping economic reforms since the Rose Revolution, moving from a 
near-failed state in 2003 to a relatively well-functioning market economy in 2014.” State Report, supra note 32, at 1.  

35   Georgia: Accomplishments and Lessons Learned from Implementation of the U.S. $1 Billion Aid Package to 
Georgia Six Years After the Georgia-Russia Conflict, U.S. Embassy Tbilisi, Georgia (Unclassified Cable, August 
5, 2014)(on file with author). According to Charles King, the United States also provided one billion dollars in 
democracy and development aid to Georgia from 1991 to 2004, constituting “by far Washington’s largest per 
capita investment in any Soviet successor state.” King, Rose, supra note 27, at 14. 

36   See Geor. Int’l. Chamber of Commerce, Deep and Comprehensive Free Trade Agreement: Threat or Oppo-
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Georgia has now reached an important historical milestone. It has made the philosophical decision to 
become part of a community of trading nations centered on the EU. It now must prepare for the con-
sequences. The resulting increased commercial activity, trade and investment37 will require improved dis-
pute resolution structures. Despite recent progress, the judiciary still has room for improvement.38 A survey 
of Georgian business leaders revealed that “ignorance of commercial law” and “slowness of legal pro-
cedures” are serious problems.39 As a result, only 26% of businesses are willing to take a dispute to court.40 
The general public also has low levels of trust in the courts.41 If individuals and businesses cannot use the 
courts to enforce their rights, economic and social activity will suffer.42 Given these concerns, arbitration 
may be a useful remedy. This paper will analyze the historical record, the current status and the future of 
arbitration in Georgia. 

 

III. Arbitration History                                                                                   
A. Russian/Communist Arbitration 

Arbitration is an old concept in Georgia and has been present in various forms for centuries. Tradi-
tionally, local community leaders arbitrated many disputes relating to land or family matters.43 When the 
Russian empire incorporated Georgia, arbitration was available under existing imperial laws, where the fora 
were known as Treteiskii Courts (Russian for tertiary or third-party courts).44  

After the Russian revolution, the short-lived Georgian Republic created a Wages Council that was, 
inter alia, empowered to arbitrate wage disputes.45 Around the time that the U.S.S.R. absorbed Georgia, the 
Soviets introduced two arbitration initiatives. 

                                                                                                                                                         
establishes conditions for bilateral free trade agreement with EU). In response to the agreement, Russia cancelled 
its own free trade agreement with Georgia. Russia Plans to Suspend its Free Trade Agreement with Georgia, 
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37   The new free trade pact with the EU will lead to large increases in trade. ICCOMMERCE, supra note 35, at 19. 
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Republic of Georgia: Democracy, Human Rights and Security: Hearings before the U.S. on Security and Coope-
ration in Europe 107th Cong. 2 (2002) (Statement of Christopher H. Smith, Co-Chairman, Comm’n on Security 
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39   Caucasus Research Resource Centers (CRRC), Attitudes to the Judiciary in Georgia: Assessment of General 
Public, Legal Professionals and Business Leaders, 29 (May 2014), http://www.crrc.ge/uploads/files/research_ 
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40   Id.  
41   The public trusts the courts less than any other governmental institution. Id. at 4-5, 36. 
42   One study of transition democracies found that the courts’ ability to protect property rights is more important for 

investment than modern laws. Katherina Pistor, et al., Law and Finance in Transition Economies, 8 Econ. 
Transition 325, 326 (2000) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=214648 (last visited Feb. 23, 
2015). Under these circumstances, businesses may revert to the use private order mechanisms. Cf. John Mc-
Millian & Christopher Woodruff, Private Order Under Dysfunctional Public Order, 98 Mich. L. Rev. 2421 (2000) 
(reviewing firms’ substitution of social networks and informal gossip in place of formal legal system in post-
communist countries). 

43   Sofia Avilova, Attaining Democracy in Georgia: Using Mediation to Rescue Georgia’s Democratic Transfor-
mation, 17 Mich. St. U. Coll. L. J. Int’l L. 465, 478 (2008-2009). 

44   For instance, Section 15, Article 5 of the Sobornoe Ulozhenie of 1649 (the general codification of Russian laws by the 
Land Assembly) provided parties the right to have their disputes decided by private Treteiskii Courts. Ikko Yoshida, 
History of International Commercial Arbitration and its Related System in Russia, 25 Arb. Int’l 365, 368 (2009). 

45   Law on Wages Council, International Labour Office, art. 50, 1920 Leg. Ser. 1, at 6 (1920). 
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The first was the Arbitrazh Courts.46 Starting in 1928, all domestic economic activity was to take 
place in state enterprises and any resulting disputes would be resolved under this new Arbitrazh system.47 
Moreover, the Soviet Union charged the Arbitrazh with regulatory authority as well as dispute resolution.48 
Because of their state-sponsored nature and jurisdiction, they were not arbitration fora at all, but more like 
commercial courts.  

These courts developed a mixed reputation. The system was designed to serve the state first, not the 
disputants. Notably, many began to describe the Soviet system as one of “telephone justice”,49 referring to a 
judge basing decision-making on grounds external to her assessment of law and facts.50 As Solzhenitsyn 
wrote in the Gulag Archipelago, “[I]n his mind’s eye the judge can always see the shiny black visage of 
truth – the telephone in his chambers. This oracle will never fail you, as long as you do what it says”.51 
While this characterization may appear facile, telephone justice was present throughout the U.S.S.R. By the 
1980s, Izvestia, the official newspaper, openly reported telephone justice as a widespread problem.52  

For international trade disputes, the Soviets created the Foreign Trade Arbitration Commission 
(FTAC) in 1932.53 The FTAC had exclusive jurisdiction over international disputes.54 Its rules had some 
arbitration-like characteristics, such as party appointment of arbitrators, no appeals, foreign counsel, and 
wide discretion for arbitrator decision-making.55 Yet, it functioned under the control of the party system.56 
All arbitrators on the FTAC list were trusted Soviet citizens employed as civil servants by the communist 
state.57 There was no affirmative duty for prospective arbitrators to disclose circumstances that might call 
their partiality or independence into question.58 Proceedings were in Russian and the forum site was 
Moscow.59 For this and other structural reasons, there were obvious doubts as to the system’s impartiality.60 

                                                 
46   Yoshida, supra note 44, at 377-78. 
47   Alexander S. Komarov, Arbitration in Russia, Features of the International Commercial Arbitration Court at the 

Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, International Commercial Arbitration: Different 
Forms and their Features 299 (Giuditta Cordero-Moss ed., 2013). 

48   Id. at 300. The state Arbitrazh was charged with regulating all economic enterprises and had a right to initiate 
proceedings itself. Katharina Pistor, Supply and Demand for Contract Enforcement in Russia: Courts, Arbitration, 
and Private Enforcement, 22 Rev. Cent. & E. Eur. L. 55, 68 (1996). The state Arbitrazh even had quasi-legislative 
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49   Telephone justice’ was the defining feature of the Soviet era.” Louise I. Shelley, Corruption in the Post-Yeltsin 
Era, 9 E. Eur. Const. Rev. 70, 72 (2000). There are also pre-Soviet examples of governmental influence on judi-
cial decision making. See, e.g., Jeffrey Kahn, The Search for the Rule of Law in Russia, 37 Geo. J. Int’l L. 353, 
379 (2005-2006) (describing Ministry of Justice pressure on judge presiding in celebrated nineteenth century 
Russian trial of Vera Zasulich). 
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811, 812 (2001-2002). 

51   Alexander Solzhenitsyn, Gulag Archipelago, Vol. III , 521 (Harper & Row ed., 1974).  
52   See, e.g., Measures to Strengthen Legality, 25 Soviet Stat. & Dec. 54 (Summer 1989)(citing Izvestiia, May 22, 

1987, at 3 (“telephone justice” acknowledged as one of many shortcomings in Soviet judiciary)).  
53   Yoshida, supra note 44, at 381-83. 
54   Id. at 383. 
55   Id. at 384, 388-89. 
56   See Sandford B. King-Smith, Communist Foreign Trade Arbitration, 10 Harv. Int’l L. J. 34, 40 (1969) (arguing 

FTAC was a de facto national court for foreign cases).  
57   Yoshida, supra note 44, at 383. While there was no exception to this, the requirement was curiously never 

formalized into a rule. Kaj Hober, Arbitration in Moscow, 3 Arb. Int’l 119, 158 (1987). The FTAC President once 
explained, “foreigners may be included . . . but this would be pointless because [FTAC] performs its functions 
quite well with the situation as it now is.” Jonathon H. Hines, Dispute Resolution and Choice of Law in United 
States – Soviet Trade, 15 Brook. J. Int’l L. 591, 633-34 (1989).  

58   Pat K. Chew, A Procedural and Substantive Analysis of the Fairness of Chinese and Soviet Foreign Trade Arbit-
rations, 21 Tex. Int’l L.J. 291, 304 n.73 (1985-1986).  

59   Id. at 309. 
60   See, e.g., King-Smith supra note 56, at 40; see also Hober, supra note 57, at 154 (noting many western businesses’ 
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In Amtorg Trading Corp. v. Camden Fiber Mills, Inc.,61 a New York State Court held an arbitration agre-
ement with a Soviet firm void due to partiality concerns.62 One study analyzed published FTAC cases and 
concluded that there was statistically significant evidence of partiality in decision-making.63  

The Soviet Union was one of the first states to accede to the New York Convention.64 It was also an early 
party to the European Convention on International Commercial Arbitration (the 1961 Geneva Convention). 
However, the Soviets did not pass domestic implementing legislation until 1988. As a result, there is no 
documented case where the Soviet Union enforced a foreign arbitral award–neither before nor after 1988.65  

 

B. Private Arbitration 

The legacy of telephone justice and partiality has cast a long shadow over post-Soviet countries, 
including Georgia. The U.S. State Department reported to Congress in 1993 that telephone justice conti-
nued to exist in the Georgian judiciary.66  

In 1997, Georgia abolished its local Arbitrazh Courts67 and passed its first modern arbitration law, the 
Law on Private Arbitration (LOPA).68 LOPA authorized the creation of commercial entities69 that would provide 
dispute resolution services.70 LOPA provided for confidentiality but only among members of the arbitral 
tribunal, not parties or witnesses.71 In the interests of efficiency, LOPA attempted to mandate short decision 
periods, but the rules were so draconian that the opposite could result. The tribunal had to render an award within 
30 days of commencement of proceedings or else resign, leaving the parties to start over.72  

The most controversial aspects of the law related to recognition and enforcement. An arbitral award 
could be directly enforceable without court supervision or review.73 There was provision made for limited 
court involvement if a party wished to change the award, but the rules were not clear.74 Courts could also 
suspend awards if they found that enforcement would cause irreparable harm to a party, regardless of the 
merits.75 LOPA also suffered from significant omissions. It had no safeguards against conflicts of interest. 
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62   Id. at 653. The decision was reversed on appeal because the parties accepted the conditions when contracting. The New 

York Court of Appeals added that its decision “does not preclude Camden from taking appropriate action should the 
arbitration in fact deprive it of its fundamental right to a fair and impartial determination.” In re Arbitration Between 
Amtorg Trading Corp. and Camden Fiber Mills, Inc., 304 N.Y. 519, 521, 109 N.E.2d 606, 607 (1952).  

63   Chew, supra note 58, at 323-30. 
64   New York Convention, supra note 9. 
65   Komarov supra note 47, at 301. 
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1997 (Georgia)[hereinafter LOPA]. 
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71   Id. art. 27. 
72   Id. art. 31. 
73   Id. art. 42; see also Sophie Tkemaladze, A New Law–A New Chance for Arbitration in Georgia, in International 

Scientific Conference: The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space (U. of Latvia 
Press 2012) 665, 665-66 (describing enforcement practice under LOPA)[hereinafter Tkemaladze, New Law].  

74   For instance, changing the award was allowed if the award violated the arbitration agreement or Georgian law. 
LOPA supra note 69, art. 43. Yet, the scope of these violations remained undefined. Tkemaladze, New Law, supra 
note 73, at 666.  

75   Id. art. 44. Courts had wide discretion to determine this harm, which contributed to inconsistent practices and 
uncertain enforcement rights. 
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It had virtually no provisions for interim measures.76 And finally, it had no provision for international 
recognition and enforcement of foreign arbitral awards. 

As a result of these deficiencies, the implementation of LOPA was disastrous. Providers engaged in 
arbitrations even after a different provider had rendered an award to the same parties in the same dispute.77 
Another disturbing trend was the use of arbitration to purloin the property of third parties.78 The scheme worked 
as follows: two parties would fabricate a dispute over the ownership of property that was actually owned by a 
third person. The parties would engage an arbitration provider to resolve the contrived dispute. The provider 
would issue an order awarding the prevailing party the property and the Enforcement Bureau would execute that 
order, as legally mandated. The third party would then lose the property, without notice.79 The Georgian courts 
would, on occasion, have the opportunity to review a domestic arbitration award, but even this was a fraught 
process. Many criticized the procedures as too cumbersome and time consuming.80 The courts also struggled 
because the parameters of their power to change an award were unclear.81  

LOPA also lacked provisions for the enforcement of foreign arbitral awards. This led to confusion 
and inconsistency when a party attempted to enforce a foreign arbitral award in Georgia. Georgia had 
ratified the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in 1994 
(New York Convention). But the courts tended to ignore it, relying instead upon the Minsk Convention82 or 
the Georgian Law on Private International Law (PIL)83 as authority for recognition and enforcement ru-
les.84 This was problematic because both the Minsk Convention and the PIL only regulated recognition and 
enforcement of foreign court judgments, not arbitral awards.85  

Although LOPA has been criticized,86 it should be viewed in a wider context. It was passed during a 
prolific period of law-making that aimed to replace the inherited Soviet laws, and there was not much time 
for reflection.87 As well, Georgian professionals were Soviet-trained and had no experience with private 
property88 or private dispute resolution.89 There was also a dearth of Georgian-language materials on 
arbitration and most professionals only had access to Russian resources.90 Much of the corruption can also 
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competition and commercial law jurisprudence. William E. Kovacic & Ben Slay, Perilous Beginnings: The Esta-
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be traced to the Soviet experience. Most professionals came of age under the Soviet system where tele-
phone justice was commonplace and few countervailing norms or examples existed. 

The lack of any lawyer licensing regime or regulatory controls also contributed to the problems. In 
the 1990s, almost anyone could act as a lawyer in court.91 There was no body to control for qualifications, 
licensing or discipline.92 A formal Georgian Bar Association was not established until 2005, eight years 
after LOPA’s passage.93 Moreover, there were no models of appropriate behavior, such as lawyer or ar-
bitrator codes of ethics.  

In addition to its formal shortcomings, LOPA also made it easy for lawyers to establish arbitration 
centers, and required that they be profit-making enterprises.94 The centers competed for institutional clients 
that could insert mandatory arbitration clauses into their consumer contracts.95 This created an environment 
that was rife with conflicts. Arbitration providers had an incentive to keep their clients happy by conducting 
proceedings in a manner consistent with their clients’ interests. While not all lawyers or arbitration centers 
were unethical or incompetent, the arbitral environment was a toxic mix of opportunism, lack of education, 
absent ethical norms, and laissez faire oversight.  

 

C. Criminal Arbitration 

LOPA also had competition from unlikely quarters: the Georgian criminal underworld. In Georgia’s 

criminal arbitration system, an extensive network of neighborhood underworld members engaged in dispute 

resolution.96 These Thieves-in-Law (TIL) and their subordinates97 were respected members of Georgian 

society and were often called upon to help resolve neighborhood, family, and business disputes.98 Their 

dispute resolution services were more efficient and carried the threat of more effective enforcement 

measures than those of the courts or arbitration institutions.99 

A July 2014 decision by the European Court of Human Rights analyzed Georgia’s criminal arbitration 

history in connection with a challenge to sections of Georgia’s Criminal Code that outlawed the settlement of 

disputes using the authority of a TIL.100 The applicant had been convicted of engaging in an illegal dispute 

resolution mechanism by settling a few neighborhood disputes.101 As picayune as these matters may have been, 

they constituted criminal activity because they were evidence of the defendant’s membership in a criminal 

network, and accordingly, he was sentenced to seven years in prison.102 Upon appeal, ECHR Court upheld the 

conviction and found that Georgia’s laws prohibiting criminal dispute resolution were not in violation of the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.103   
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IV. Georgia’s New Arbitration Law 

In 2010, Georgia’s new arbitration law, the Law of Georgia on Arbitration (LoA) went into effect.104 
The Georgian LoA largely follows the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration105 
(Model Law). As a result, Georgia’s arbitration rules are, but for some interesting departures, now harmo-
nized with almost 70 nations, including important trading partners such as Turkey, Ukraine, Armenia, 
Azerbaijan, Russia and Germany.106 

The LoA provides the courts with a more useful and constructive role in the arbitration regime. For 
the first time, Georgian courts now have jurisdiction over enforcement. However, the new law limits court 
intervention in arbitration proceedings to those instances specifically prescribed in the Model Law.107 LoA 
Article 9 states that a court must terminate proceedings and refer the parties to arbitration if the case inclu-
des an arbitration agreement and a party makes a timely request.108 Judicial non-interference is an impor-
tant arbitration principle that promotes efficiency109 and the LoA strikes a reasonable balance between 
those goals and the need to prevent the kind of injustice that occurred under LOPA. The following sub-
sections review the most important parts of the new law. 

 

A. Scope 

Under the LoA, not every matter may be arbitrated. The LoA limits arbitral tribunals to hearing “property 
disputes of a private character which are based on an equal treatment of the parties and that parties [sic] are able 
to settle between themselves.”110 The Georgian Civil Code defines property as “every thing [sic], as well as any 
intangible property benefit, which may be possessed, used and disposed of by natural and legal persons.”111 The 
property requirement probably constitutes a more expansive scope than the Model Law’s requirement of 
disputes arising from a commercial relationship.112 Although the Model Law drafters mandated a wide 
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inafter LoA]. According to Article 48, the law entered into effect on January 1, 2010.  
105  U.N. Comm’n on Int’l Trade L., UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration with Amen-

dments as Adopted in 2006, U.N. Doc. A/40/17 (2006) [hereinafter Model Law]. All UNCITRAL documents re-
lating to the Model Law are available at http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html.. According to UNCIT-
RAL: the Model Law is designed to assist States in reforming and modernizing their laws on arbitral procedure so 
as to take into account the particular features and needs of international commercial arbitration . . . It reflects 
worldwide consensus on key aspects of international arbitration practice having been accepted by States of all 
regions and the different legal or economic systems of the world. Id. 

106  For the full list of countries adopting the Model Law, see UNCITRAL website, http://www.uncitral. org/ uncit-
ral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html (last modified 2015). The Explanatory Note 
to the draft LoA states that it was prepared in order to better harmonize Georgia’s arbitration laws with Europe. 
Explanatory Note to Draft of Law on Arbitration of Georgia, 1 (2009)(in Georgian, on file with author) [he-
reinafter LoA Explanatory Note]. 

107  The LoA states, “[i]n matters governed by this law, no court shall intervene in any matter except in cases ex-
pressly provided for in this law.” LoA, supra note 104, art. 6(2). 

108  Id. art. 9(1); Civ. Proc. Code of Georgia [CPC], Official Gazette of the Parliament of Georgia, No. 47-48, Dec. 31, 
1997, arts. 186(1)(d), 272(f) (Georgia)[hereinafter Georgia Civ. Proc. C.]. Arbitration occurs unless the court finds 
that the agreement is null and void. The dismissal requirement is not limited to Georgian arbitrations but rather to 
arbitration proceedings anywhere. This article was revised in 2015 to harmonize the LoA with the Model Law. 
Amendments to Law of Georgia on Arbitration, Official Gazette of the Parliament of Georgia, No. 3218, art. 1(3), 
March 26, 2015 (Georgia) [hereinafter LoA Amendments]. See also Model Law, supra note 105, art. 8(1). In or-
der to refer a case to arbitration, the original LoA provision required the commencement of arbitral proceedings, 
not the mere presence of a valid arbitration agreement. LoA, supra note 104, art. 9(1)-(2). 

109  Gary Born, The Principle of Judicial Non-Interference in International Arbitral Proceedings, 30 U. Pa. J. Int’l L. 
999, 999 (2008-2009). 

110  LoA, supra note 104, art. 1(2). 
111  Civil Code of Georgia [CC], Official Gazette of the Parliament of Georgia [OGPG], No. 31, July 24, 1997, art. 

147 (Georgia)[hereinafter Georgia Civ. C.]. 
112  Model Law, supra note 105, art. 1. 
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interpretation of the term commercial,113 certain matters might be considered disputes relating to property and 
yet fall outside of the Model Law’s scope. One example would be claims for wages under an employment 
contract.114 There are no reported Georgian cases defining the boundaries of property for purposes of the LoA, 
but it seems reasonable to conclude that it will be given an expansive interpretation. 

A more significant restriction in the LoA’s scope is that the dispute must be of a private character. 
This restriction is not found in the Model Law. Neither the LoA nor any reported cases clarify this re-
quirement. One case affirmed the arbitrability of a dispute centered on real estate redemption rights but pro-
vided no parameters of the private character requirement.115 Important questions remain. Is a products lia-
bility claim a dispute of private character? Is an employee’s claim of unsafe working conditions a dispute 
of private character?116 A reference to state agencies’ capacity to sign arbitration agreements under this 
framework may limit the private character requirement.117 If disputes involving a state agency can be con-
sidered disputes of a private character, then a broad interpretation may be appropriate.  

This indeterminate standard may also deter international arbitration in Georgia. Courts usually deci-
de arbitrability questions based upon their own national law, regardless of the parties’ agreement.118 
Because the LoA provides an uncertain framework on arbitrability, foreign parties may be concerned that 
their disputes will end up in Georgian courts. For these reasons, it would be useful to have judicial or 
legislative clarification here. 

 

B. Form of Arbitration Agreement 

The LoA expands upon the succinct LOPA requirement that an arbitration agreement be in writing. 
It largely follows the Model Law’s rules, with an interesting modification. Both the LoA and Model Law 
allow for the operative writing to be in any form, including electronic.119 However, the LoA mandates that 
if one of the parties is a natural person or an administrative agency, then the arbitration agreement must be 
in writing. Here, the law requires a more restrictive definition of writing that must include a specific 
instrument signed by the parties.120 This restriction is for the protection of consumers and is a welcome 
improvement.121 

During the LOPA period, Georgian courts developed a rather strict interpretation of the writing 
requirements. If the parties did not clearly agree in writing, following all formal requirements, the courts might 
find the agreement invalid.122 The strict interpretation was a logical response to the perceived injustice 
surrounding the arbitration regime. Under the LoA, the courts continued this restrictive practice.123 Part of the 

                                                 
113  The term “should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from all relationships of a 

commercial nature, whether contractual or not.” Id. art. 1 n.2.  
114  UNICITRAL’s Analytical Commentary states, in connection with the Article 1 scope of commercial, “[n]ot 

covered are, for example, labour [sic] or employment disputes and ordinary consumer claims, despite their relation 
to business.” U.N. Secretary-General, Analytical Commentary on Draft Text of a Model Law on International 
Commercial Arbitration, 18, U.N. Doc. A/CN. 9/264 (1985) [hereinafter Model Law, Analytical Commentary]. 

115  Tbilisi Court of Appeal Case No. 2B/---11---2011 (full number and date not available).  
116  Recall that employment disputes, while falling outside the scope of the Model Law, might fall inside the LoA’s 

jurisdiction over property disputes. Model Law, Analytical Commentary, supra note 113. 
117  LoA supra note 104, art. 8(8).  
118  See Bernard Hanotiau, What Law Governs the Issue of Arbitrability?, 12 Arb. Int’l 391 (1996).  
119  Model Law, supra note 105, art. 7(4); LoA, supra note 104, art. 8(5). The LoA defines “electronic communica-

tion” in Article 2(1)(b). The arbitration agreement is considered in writing if its content is recorded in any form, 
“irrespective of the form of the arbitration agreement or the contract.” Id. arts. 8(4). Contract formation requi-
rements are subject to the Civil Code of Georgia. Georgia Civ. C., supra note 111, arts. 319 – 48. 

120  LoA, supra note 104, art. 8(8).  
121  LoA Explanatory Note, supra note 106, 9. The LoA also included a special rule when both parties are natural 

persons, but the 2015 LoA Amendments struck that rule. LoA Amendments, supra note 108, art. 1(2). 
122  Tsertsvadze, Commentary, supra note 77, at 55-56 (citing Tbilisi City Court Case No. 2/8139-09, April 12, 2010 

(finding agreement stating “any dispute that arises out of the contract should be resolved by private arbitration” 
was invalid)). 

123  Id. at 56 (citing Tbilisi City Court Case No. 2/1263-11, February 28, 2011 (finding agreement invalid that read: 
“[an arbitration provider] chosen by the plaintiff should resolve any dispute, arising out or in connection with [the 
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problem may have been the LoA’s requirement that agreements include a specific reference to the arbitration 
rules of the chosen forum.124 That requirement was problematic because it allowed a party or reviewing court to 
claim that a clause was insufficient even if there was a written agreement clearly identifying a particular 
arbitration provider but no specific reference to its rules. The 2015 LoA Amendments struck this requirement,125 
which should lead to greater judicial acceptance of arbitration agreements.  

 

C. Composition and Jurisdiction of the Arbitral Tribunal 

1. Appointment 

Arbitrator appointment is one of the most important decisions in arbitration.126 The appointment 
rules and process will greatly affect the perception of fairness among the parties and public.127 Under the 
LoA, the parties are free to determine the number of arbitrators at the time of contracting. In the absence of 
agreement, the number is three.128 The parties are also free to choose any selection method. In practice, 
parties usually follow the selection method of the chosen arbitration provider.129 In the event that they do 
not choose a selection method, the LoA follows the Model Law’s default rules and provides that each party 
shall appoint one arbitrator and the two arbitrators shall appoint the third. If any arbitrator appointments are 
not made within the required time periods, the Georgian courts will, upon request of one of the parties, 
make the appointment, which is not appealable.130  

The LoA also follows the Model Law’s prohibition on preclusion of any arbitrator by reason of 
nationality.131 This should promote confidence in Georgia as a location for international arbitration because 
it allows foreigners to serve on panels in international arbitration.132  

 

                                                                                                                                                         
contract between the parties] including disputes about the validity of the contract.”). See also Tkemaladze, New 
Law, supra note 73, at 669-70 (discussing Tbilisi Court of Appeals practice of invalidating agreements on lack of 
clarity grounds). Interestingly, providers are willing to work with parties to re-write the arbitral agreement to 
improve validity. The Batumi Permanent Court of Arbitration helped parties re-draft their arbitration agreements 
in seventeen percent of its cases. Tsertsvadze, Commentary, supra note 77, at 61 n. 211. 

124  The original LoA Article 2(2) stated: “[f]or purposes of this law, the agreement of the parties shall include a 
reference to the rules of arbitration of the permanent arbitration institution to which the parties have referred to 
resolve the dispute.” LoA, supra note 103, art. 2(2). 

125  LoA Amendments, supra note 108, art. 1(1)(b). The original clause was replaced with language that appears to 
mandate that any choice of specific arbitral forum necessarily also includes the choice to use that forum’s rules. 
See LoA, supra note 104, art. 2(2). The amended Article 2(2) also now allows for parties to engage in ad hoc 
arbitration, with their own custom-made rules. See Explanatory Letter on the Draft Law of Georgia Amending the 
Law of Georgia on Arbitration, Working Group on Procedural Law of the Private Law Reform Council, December 
15, 2014, http://parliament.ge/en/law/7666/15244 (last visited June 3, 2015) [hereinafter Explanatory Letter]. This 
change will be useful for business to business disputes. 

126  Orkun Akseli, Appointment of Arbitrators as Specified in the Agreement to Arbitrate, 20 J. Int’l Arb. 247, 247 
(2003). Appointment is crucial because, in many cases, the arbitrator is not bound by law or precedent but rather 
her own sense of justice and equity. See David Pierce, The Federal Arbitration Act: Conflicting Interpretations of 
its Scope, 61 U. Cin. L. Rev. 623, 625 (1992).  

127  The ability of both parties to equally participate in the selection of the decision maker is one of the hallmarks of a 
fair arbitral forum. See 3 Ian Macneil, Federal Arbitration Law: Agreements, Awards, and Remedies under the 
Federal Arbitration Act § 27:3 (1995 & Supp. 1997). 

128  LoA, supra note 104, art. 10. 
129  Tsertsvadze, Commentary, supra note 77, at 104. Most Georgian arbitration center rules default to one arbitrator 

that is chosen by the provider. See, e.g., Rules of Arbitration Proceedings, Dispute Resolution Center, Ltd. (DRC), 
R. 5.3, http://www.drc-arbitration.ge/index.php?option=com_content&view=category&id=47& 

  Itemid=11&lang=en (last visited Sep. 11, 2015) [hereinafter DRC Arbitration Rules](requiring DRC to make 
appointment if case has one arbitrator). The DRC is one of Georgia’s largest providers, handling 1,334 arbitration 
cases in 2013. Id. (follow “About Us” hyperlink; then follow “Statistics” hyperlink).  

130  LoA, supra note 104, art. 11. In practice, court appointment is rare. Tsertsvadze, Commentary, supra note 77, at 106.  
131  Model Law, supra note 131, art. 11(1).  
132  Model Law, Analytical Commentary, supra note 114, at 28 1. 
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2. Challenge  

Arbitrator challenge procedures are a necessary evil. Although they function as an “escape valve” to 
help guarantee the integrity of the arbitral process, they can also be used to sabotage or impede the progress 
of an arbitration proceeding.133 When considering the challenge procedures, it is important to recognize that 
Georgia is a small country and parties and arbitrators are likely to know each other. This provides oppor-
tunities for parties to better assess their arbitrator choices, but also entails a greater risk of conflicts or im-
partiality. The appointment of impartial arbitrators is one of the most important policy issues for Georgian 
arbitration. During the LOPA period, it was commonly suspected that arbitrators were partial.  

The LoA’s new challenge procedures may help mitigate this issue. Its challenge rules are similar to 
the Model Law’s rules with one exception. In cases with a single arbitrator, the challenging party may pe-
tition the court directly, without need to submit a challenge to the tribunal.134 This is an important change 
from the LOPA rules, which did not allow court supervision of the challenge process.135 The right of appeal 
should provide parties with an increased measure of confidence that the panel will be impartial.136 It may 
also help promote judicial support for arbitration. If judges are allowed to appoint, affirm and reject 
arbitrators, they will become more invested in the panel’s success.  

In addition, the Georgian Arbitration Association (GAA) ratified its Code of Ethics for Arbitrators in 
2014. The GAA Code of Ethics137 is based on the 2003 ABA/AAA Code of Ethics for Arbitrators in Com-
mercial Disputes.138 The first nine Canons of the ABA/AAA Code were largely adopted in the GAA Co-
de.139 These rules are an excellent start to the professionalization of arbitrators in Georgia and may further 
promote confidence in arbitration.140 

 

D. Jurisdiction 

The LoA envisions full acceptance of the competence-competence doctrine found in the Model 
Law.141 The competence-competence doctrine holds that an arbitral tribunal has the authority to determine 
whether it has jurisdiction over the dispute.142 A tribunal’s power to rule on its own jurisdiction is 

                                                 
133  Christopher Koch, Standards and Procedures for Disqualifying Arbitrators, 20 J. Int’l Arb. 325, 325 (2003). 
134  LoA, supra note 104, art. 13(3). All court decisions are final and not appealable. Id.; Model Law, supra note 105, 

art. 13(3); Georgia Civ. Proc. C., supra note 108, art. 35615(6). 
135  LOPA, supra note 68, art. 15. The arbitration provider possessed the final decision on all challenges.  
136  LoA Article 6 does mandate that the tribunal shall be independent in its activities. LoA, supra note 104, art. 6. 

Although vague, this mandate might provide parties with additional court appeal rights.  
137  The GAA does not maintain a website, but it does have a Facebook page, , Georgian Arbitration Association 

(GAA), facebook, https://www.facebook.com/GAAtbilisi?fref=ts (last visited Sept. 12, 2015) [hereinafter GAA 
Facebook Page]. The GAA Code of Ethics is available at http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2014/06/Code-of-
Ethics-for-Arbitrators.pdf (last visited Sept. 12, 2015). 

138  Code of Ethics For arbitrators in Commercial Disputes, American Bar Association and American Arbitration 
Association (2003), https://www.adr.org/aaa/ShowProperty?nodeId=/UCM/ADRSTG_003867 (last visited Sept. 
12, 2015) [hereinafter 2003 ABA/AAA Code].  

139  The final ABA/AAA Cannon governing exemptions for non-neutral arbitration was rejected as inapplicable. 
Party-appointed arbitrators on a tripartite panel in the United States were sometimes considered “non-neutrals.” 
Olga K. Byrne, A New Code of Ethics for Commercial Arbitrators: The Neutrality of Party-Appointed Arbitrators 
on a Tripartite Panel, 30 Fordham Urb. L.J. 1815 passim (2002-2003); Code of Ethics For arbitrators in Com-
mercial Disputes, Canon VII A(1) (1977). In contrast, international arbitration ethics norms include all arbitrators 
acting in a fully independent and impartial manner, with no exceptions. Id. at 1815-16, 1825. The 2003 ABA/ 
AAA Code attempted to move U.S. standards closer to international standards by incorporating the international 
norms as a default presumption, but still allowing for parties to agree to employ non-neutral arbitrators, as set forth 
in Canon X. Similar to most other counties, Georgia does not allow non-neutral arbitrators. Clear, unequivocal 
standards are the most sensible approach for Georgia.  

140  The GAA is not a licensing body, but rather a voluntary professional organization. Nonetheless, the GAA is committed 
to publicizing and enforcing these rules. Throughout 2014, the GAA, in cooperation with the Georgian Bar Association, 
held workshops to inform lawyers and others about the Code. See GAA Facebook page, supra note 137. At the time of 
enactment, the Code was advisory in nature. The GAA plans to make it enforceable in the future.  

141  LoA, supra note 104, art. 16; Model Law, supra note 105, art. 16. 
142  C. Ryan Reetz, The Limits of the Competence-Competence Doctrine in the United States Courts, 5 Disp. Resol. 

Int’l 5, 5 (2011). 
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fundamental to arbitration and is regarded as one of the pillars of the Model Law.143 Without this, a party 
could easily thwart an arbitration proceeding by raising jurisdictional questions in the courts.144  

The LoA also adopts the Model Law’s all-important separability principle.145 The separability 
principle holds that the agreement to arbitrate is actually a separate legal agreement from the underlying 
contract, to which it is attached. So, if the underlying agreement is found invalid, the agreement to arbitrate 
is not ipso jure invalid. The tribunal retains jurisdiction to render that decision.146 Without separability, the 
arbitrator’s ruling of underlying contractual invalidity would also eviscerate her power to make such a 
decision, resulting in a logically circular impasse.147 Separability works together with competence-com-
petence to preserve tribunal autonomy. Similar to competence-competence, this principle is now firmly es-
tablished in international arbitration.148 Georgian courts have been supportive of both principles.149 

 

E. Interim Measures  

One of the most significant shortcomings of LOPA was the lack of provision for interim measures.150 
As a result, there was no clear remedy for parties in need of injunctive relief to preserve the status quo, stop 
an ongoing harm, or prevent asset flight. The courts had interim relief provisions,151 but LOPA appeared to 
preclude court jurisdiction unless the parties both agreed to waive the preclusion or the arbitration 

                                                 
143  Peter Binder, International commercial Arbitration and Conciliation in UNCITRAL Model Law Jurisdictions 214 

(3rd ed., 2010). Most international arbitration rules allow for the arbitral tribunal to decide on its own jurisdiction. 
See, e.g., Am. Arbitration Ass’n, Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures, 13 (2013) https:// 
www.adr.org/aaa/ShowProperty?nodeId=/UCM/ADRSTG_004103 [hereinafter AAA Rules]. Eight U.S. states 
have adopted Article 16, inter alia, of the Model Law and the competence-competence doctrine is generally 
accepted in the United States. Reetz, supra note 142, at 6.  

144  Model Law Article 8(1) and LoA Article 9(1), together with Georgia Civ. Proc. C. Article 35616, allow the court to 
make a jurisdictional decision even if it has been notified that the matter is the subject of an arbitration agreement. 
While the articles mandate court dismissal unless the agreement is invalid, they also tend to contradict the spirit of 
competence-competence by appearing to shift decision-making power from tribunal to court. Georgia Civ. Proc. 
C., supra note 108, arts. 186, 272) The preclusion of courts from the initial jurisdiction decision is referred to as 
the Negative Effect of Competence-Competence. John J. Barcelo III, Who Decides the Arbitrators’ Jurisdiction? 
Separability and Competence-Competence in Transnational Perspective, 36 Vand. J. Transnat’l L. 1115, 1124 
(2003). French law is the best example of this Negative Effect. Id. at 1124-26 (citing, inter alia, Article 1458 of the 
French Code of Civil Procedure). Some jurisdictions go part of the way towards the Negative Effect by interpreting 
Article 8 as requiring merely prima facie judicial confirmation of the existence and validity of an agreement. Id. at 
1128 n.54, 1129 n.61 (referring to Switzerland, Hong Kong and Ontario). The United States rejected the Negative 
Effect of Competence-Competence in First Options of Chicago v. Kaplan, 514 U.S. 938 (1995), but continues to 
recognize the basic or positive competence-competence doctrine. Reetz, supra note 142, at 6.  

145  LoA, supra note 104, art. 16(1); Model Law, supra note 105, art. 16(1); Explanatory Note by the UNCITRAL Sec-
retariat on the 1985 Model Law on International Commercial Arbitration, 25 (2006), http://www.uncitral. org/ 
pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf (last visited Feb. 23, 2015)[hereinafter Model Law 
Explanatory Note].  

146  See, e.g., Arthur Nussbaum, The “Separability Doctrine” in American and Foreign Arbitration, 17 N.Y.U. L. Q. 
Rev. 609 (1939-1940)(providing an early discussion on separability doctrine). 

147  See Alan Scott Rau, The Arbitrability Question Itself, 10 Am. Rev. Int’l Arb. 287, 341 (1999); Alan Scott Rau, 
Everything You Really Needed to Know About “Separability” in Seventeen Simple Propositions, 14 Am. Rev. Int’l 
Arb. 1, 81-82 (2003).  

148  Kaj Hober & Annette Magnussen, The Special Status of Agreements to Arbitrate: The Separability Doctrine; Man-
datory Stay of Litigation, 2 Disp. Resol. Int’l 56, 56 (2008). But see Model Law Explanatory Note, supra note 145, 
25 (“[a]s of 2003 the concepts are not yet generally recognized”). The separability doctrine was upheld in the United 
States., using different terminology, in Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388 U.S. 395 (1967). The 
U.S. Supreme Court later doubled down on separability in Rent-A-Center, West, Inc. v. Jackson, 561 U.S. 63 (2010). 
David Horton, Mass Arbitration and Democratic Legitimacy, 85 U. Colo. L. Rev. 459, 487 (2014)(reviewing Marga-
ret Jane Radin, Boilerplate: The Fine Print, Vanishing Rights, and the Rule of Law (2013)).  

149  Tsertsvadze, Commentary, supra note 77, at 96.  
150  Notwithstanding this absence of authority, one expert states that Georgian arbitration centers would occasionally 

issue interim measures prior to the constitution of the arbitration tribunal. Id. at 140. 
151  Georgia Civ. Proc. C., supra note 108, art. 198.  
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agreement was invalid.152 The absence of interim relief under LOPA was another disincentive for parties to 
choose arbitration. 

The LoA provides for interim measures, partly in line with the Model Law’s 2006 version of Article 
17. Interim measures during Georgian arbitration are now allowed: (i) to maintain or restore the status quo, 
(ii) to prevent damage to a party or the arbitral process itself,153 (iii) to preserve assets out of which an 
award may be satisfied, or (iv) to preserve evidence.154 A party may petition the tribunal at any time prior 
to the final award for temporary relief. The rules set a high burden on the moving party. The party must 
show a likelihood of harm “not adequately reparable by an award of damages” if no relief is granted and 
that the harm will “substantially outweigh” the harm to the counterparty.155 In addition, there must be a 
“reasonable possibility” that the moving party will succeed on the merits of the claim.156 These conditions 
are in line with the Model Law. The Model Law drafters felt that this high standard was necessary to make 
the Model Law consistent with many national judicial systems.157 

The Model Law’s 2006 rules also include the availability of an ex parte preliminary order designed 
to prevent the frustration of a requested interim measure.158 There are sound reasons why a party might 
need this–such as to prevent asset flight or property destruction. The LoA does not include this rule, but 
parties do retain the right to obtain interim relief from a Georgian court.159 Under the Georgian Civil 
Procedure Code, parties may obtain a variety of interim remedies,160 and they may even be granted on an 
emergency ex parte basis, prior to filing the formal complaint.161 Therefore, the omission of ex parte 
preliminary orders from the LoA should not cause significant problems. In fact, the controversial nature of 
these powers would probably harm the reputation of arbitration in Georgia.162  

Interestingly, the burden required for interim relief in the Georgian courts is lower than the burden at 
an arbitral tribunal. The Civil Procedure Code requires that parties prove “reasonable cause” for the court to 
believe that its decision would be frustrated in the absence of said relief.163 This is analogous to the first 
element under the LoA–likelihood of harm not adequately reparable by an award of damages if no relief is 
granted.164 However, the Civil Procedure Code, unlike the LoA, has no additional requirements that the 
harm, if not granted, substantially outweigh the harm to the counterparty or that the moving party show a 

                                                 
152  LOPA, supra note 68, art. 30. 
153  The language could be used to justify anti-suit injunctions. Model Law, supra note 105, art. 17(2)(b);  
  U.N. Comm’n on Int’l Trade L., Rep. on the Work of its Thirty-Ninth Session,92-95, U.N. Doc. A/61/17 (2006) 

[hereinafter 2006 UNCITRAL Report]. 
  The language was meant to apply to the range of creative or dilatory tactics used by parties to obstruct the arbitral 

process. Id. 94. 
154  LoA, supra note 104, art. 17. 
155  Id. art. 18(1)(a)-(b). 
156  Id. art. 18(1)(c). 
157  2006 UNCITRAL Report, supra note 153, 99. This is somewhat similar to the requirements for preliminary 

injunctive relief in U.S. federal courts. See, e.g., Winter v. Nat. Res. Def. Council, Inc. 555 U.S. 7 (2008).  
158  Model Law, supra note 105, art. 17 B - 17 C. 
159  LoA, supra note 104, art. 23.  
160  Georgia Civ. Proc. C., supra note 111, art. 198. Remedies include, inter alia, the seizure of property and the enjoi-

ning of acts. Id. art. 198(i)(2).  
161  Id. art. 192-193. The U.S. analogy is Fed. R. Civ. P. 65a (Preliminary Injunctions) and Fed. R. Civ. P. 65b (Tem-

porary Restraining Orders without notice). The original LoA appeared to have excluded court emergency ex parte 
relief for international arbitration. LoA, supra note 104, art. 23(3). While not ideal, the exclusion might have le-
veled the playing field in international arbitration, since it is more likely that a domestic party would resort to such 
ex parte relief from a Georgian court. The 2015 LoA Amendments struck this exclusion, thereby allowing emer-
gency ex parte claims in Georgian courts. LoA Amendments, supra note 108, art. 1(10); Explanatory Letter, supra 
note 125, §(a)(a.c.) (the amendments “authorize the court to apply interim measures, upon a party’s request, even 
before an arbitral lawsuit is lodged”). 

162  But cf. Nikoloz Chomakhidze, Provisional Measures in International Arbitration, Alt. Disp. Resol. Y.B. Tbilisi 
St. U., 108, 128 (2013).  

163  Georgia Civ. Proc. C., supra note 108, art. 191. 
164  LoA, supra note 104, art. 18(1)(a). 
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reasonable possibility of success on the merits of the claim.165 In addition, Georgian public agencies have 
been reluctant to enforce tribunals’ interim measures.166 Given this reluctance and the higher burden, there 
is a strong incentive to circumvent the arbitral tribunal and directly petition the courts for interim relief.167  

The LoA follows closely the Model Law’s rules relating to the recognition and enforcement of interim 
measures. The most important development for international parties is that the law makes clear that such 
measures shall have binding force and be enforced by Georgian courts, irrespective of the country in which they 
were issued.168 This is an important aspect of the new law and, in time, may have a significant impact.  

As is the case with the Model Law, parties may prevent recognition and enforcement of interim 
awards under only limited circumstances.169 These rules track the standard rules for recognition and enfor-
cement of final awards with a few changes.170 Under the Model Law, there is no clear placement of the bur-
den of proof, but for most claims, the LoA clearly places a burden on the party seeking refusal of recog-
nition or enforcement.171 This is a helpful pro-enforcement signal to the courts.172  

 

F. Arbitral Proceedings 

1. Equal Treatment and Opportunity to Present One’s Case 

The LoA follows the Model Law’s guarantees of two fundamental arbitration principles, equal 
treatment of the parties and the opportunity to present one’s case.173 The Model Law drafters labeled these 
principles the Magna Carta of Arbitral Procedure because they regarded them as so essential to arbitration 
and perhaps the most important in the Model Law.174 The reasons are self-evident. Equal treatment and the 
opportunity to present one’s case are the essence of fairness.175 They represent due process and the 
aspirations of all dispute resolution systems. While neither principle can be unconditional in practice, they 
are necessary for arbitration to remain viable.176 Interestingly, the LoA moved the Model Law’s equal 
treatment clause (Model Law Article 18) to the front of the LoA where it is now LoA Article 3. The 
placement of this near the front of the law emphasizes its importance and its application to the entire 
arbitration enterprise, and not merely the arbitral proceedings.177 Given LOPA’s weak protections of these 
principles, this was a sound legislative adjustment. 

                                                 
165  Id. art. 18(1)(b)-(c). 
166  Tsertsvadze, Commentary, supra note 77, at 141-142. 
167  The authority to directly petition the Georgian courts is LoA Article 23. 
168  LoA, supra note 104, id. art. 21. 
169  Id. art. 22. 
170  Id. arts. 22(1)(a)-22(1)(b)(b.a.). 
171  Model Law, supra note 105, art. 17 I (1); LoA, supra note 104, art 22(1)(a). The UNCITRAL drafters purposely 

left this burden question for the applicable domestic law. Binder, supra note 143, at 271;  
  U.N. Comm’n on Int’l Trade L. Working Group on Arbitration and Conciliation, Rep. on the Work of Its Forty-

Second Session, 73, U.N. Doc. A/CN 9/573 (2005) [hereinafter July 2005 UNCITRAL Report]. 
172  A few claims have no clear burden, such as those under the public policy exception, which are considered ex officio 

grounds whereby the court must undertake its own independent review. LoA, supra note 104, arts. 22(1)(b). 
173  LoA, supra note 104, art. 3; Model Law, supra note 104, arts. 18-19. 
174  Model Law, Analytical Commentary, supra note 114, at 44 1. 
175  In the United States, the Federal Arbitration Act has been interpreted as mandating basic procedural fairness. See, 

e.g., Born, supra note 109, at 1021 (citing Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §10 (2006)).  
176  Reza Mohtashami, The Requirement of Equal Treatment with Respect to the Conduct of Hearings and Hearing 

Preparation in International Arbitration, 3 Disp. Resol. Int’l 124 (2009). For instance, the “full opportunity to 
present one’s case” does not mean that the party is entitled to use dilatory tactics or advance unlimited objections 
or new evidence on the eve of award issuance. Model Law, Analytical Commentary, supra note 105, at 46 8. 

177  There was some initial concern among the Model Law drafters that the placement of the equal treatment provision in 
a sub-section of the Model Law’s Chapter V (Conduct of Arbitral Proceedings) might create an inference that the 
principle was limited to certain parts of the proceedings. Binder, supra note 143, at 277; Summary Records of the 
322nd Meeting, [1985] 16 Y.B. Comm’n Int’l. Trade L. 466, 468 28, U.N. Doc. A/CN.9/SER.322.; Model Law, 
Analytical Commentary, supra note 114, at 46 7. 
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2. Determination of Rules of Procedure 

Both the Model Law and LoA provide for party autonomy in determining the rules of procedure.178 This 
freedom of parties to select their own procedural rules is another important arbitration principle.179 One of the 
main reasons for arbitration’s success has been the ability of parties, in contrast to court litigation, to craft 
procedures most appropriate for their needs.180 This autonomy is subject to certain limitations.181 For instance, 
parties cannot contract away the protections concerning equal treatment among parties.182  

The LoA provides that in the event there is no party agreement on procedures the “dispute shall be 
resolved in accordance with the rules determined by the arbitral tribunal”.183 The LoA omits the Model 
Law’s reference to the tribunal’s nearly unfettered discretion to craft appropriate rules.184 This is 
unfortunate given the practical importance of arbitrators’ procedural discretion.185  

 

3. Place of Arbitration 

The place of arbitration under the LoA follows the provisions in the Model Law. Parties have the 
freedom to choose where to hold the arbitration and the tribunal may exercise its own discretion for 
convenience reasons, where appropriate.186 In international arbitration, this can be especially important 
since the location determines the type of court supervision and conflicts rules.187  

 

4. Representation 

The LoA provides parties the right to representation at any stage of proceedings by anyone.188 The 
law refers to “an attorney or other representation,” which presumably opens the door to any individual that 
the party desires. This is important from an access to justice perspective. Many individuals in Georgia 
cannot afford to retain an attorney and will thus benefit from having a family member or friend, for 
instance, as a lay representative.189  

 
 

 

5. Language and Statements of Claim and Defense 

The LoA and Model Law offer the parties a choice of language, consistent with the party autonomy 
principle. Note that the LoA does not include a default Georgian language provision, even for domestic 

                                                 
178  Model Law, supra note 105, art. 19; LoA, supra note 104, arts. 24, 2(2). 
179  Binder, supra note 143, at 281.  
180  Born, supra note 109, at 1003. 
181  See, e.g., Michael Pryles, Limits to Party Autonomy in Arbitral Procedure, 24 J. Int’l Arb. 327 (2007). 
182  Model Law, Analytical Commentary, supra note 114, at 45 3.  
183  LoA supra note 104, art. 24 (2). 
184  Model Law, supra note 105, art 19(2).  
185  Born, supra note 109, at 1010-15. Most international conventions and national legal systems, including the United 

States, provide for substantial tribunal discretion over procedures in the absence of party agreement. Id.  
186  LoA, supra note 104, art. 25; Model Law, supra note 105, art. 20. 
187  While it is generally understood that the law of the host country is important in international commercial 

arbitration (see also Noah Rubins, The Arbitral Seat is No Fiction: A Brief Reply to Tatsuya Nakamura’s Com-
mentary, The Place of Arbitration in International Arbitration-Its Fictitious Nature and Lex Arbitri, 16 Mealey’s 
Int. Arb. Rep. 12 (2001)), some scholars have advanced a theory called “delocalization” that considers internatio-
nal arbitration as its own delocalized normative regime, not subject to national laws. See Tetsuya Nakamura, The 
Place of Arbitration in International Arbitration-Its Fictitious Nature and Lex Arbitri, 15 Mealey’s Int. Arb. Rep. 
11 (2000); Jan Paulson, Delocalisation of International Commercial Arbitration: When and Why It Matters, 32 
Int’l & Comp. L.Q. 53 (1983).  

188  Model Law, supra note 105, art. 28. 
189  A complication can arise if the dispute is moved to the Georgian courts for any reason. Any “capable representative,” 

not necessarily a lawyer, can appear in the Courts of First Instance, Georgia Civ. Proc. C., supra note 108, art. 94(d), 
however only licensed attorneys (advocates) can appear in at the appellate levels. Id. arts. 93–101. 
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arbitration.190 This is encouraging given that there are some domestic communities where Georgian is not 
the dominant language.191 

If the parties have chosen a local arbitration forum, then that forum’s rules regarding statement of claim 
and defense will apply. In the absence of agreed rules, the LoA follows the Model Law’s reasonable rules.192  

 

 

6. Form of Proceedings and the Taking of Evidence 

The international commercial arbitration process often, but not always, involves an oral hearing that 
resembles the trial in a common law court.193 However, some international tribunals proceed with only 
documentary and other material records.194 The LoA follows the Model Law’s efforts to steer a middle 
ground between these common law and civil law traditions by allowing the tribunal to decide whether an 
oral hearing is necessary in the absence of a specific request for one.195 In the event of a request, the rules 
mandate that an oral hearing take place.196  

The LoA, like the Model Law, does not go into extensive detail on how the tribunal shall conduct 
hearings.197 However, the LoA does go further than the Model Law in specifically authorizing some of the 
tribunal actions that might take place. The LoA specifically provides that the tribunal may require a party to 
produce evidence to another party or the tribunal.198 The tribunal may also summon witnesses and require 
their questioning,199 although this is rare in Georgia.200 Most of these procedures will be left to the parties 
or tribunal to determine.201 Parties’ adoption of the International Bar Association Rules on the Taking of 
Evidence in International Arbitration (IBA Rules) would be allowed.202 

                                                 
190  LoA, supra note 104, art. 29; Model Law, supra note 105, art. 22. 
191  Georgia has small minority communities where Armenian or Azeri are spoken at home and Russian is often pre-

ferred outside of the home. According to the 2002 census, the following were the largest groups in Georgia: Azeri 
6.5%, Armenian 5.7%, Russian 1.5%. World Facebook, supra note 12.  

192  Model Law, supra note 105, arts. 23, 25; LoA, supra note 104, arts. 30-31, 33. 
193  In the vast majority of international commercial arbitrations, parties request an oral hearing. Mohtashami, supra note 

176, at 128. Although the trend is moving towards more extensive written submissions and shorter hearings. Id.  
194  In most civil law systems, documentary evidence is preferred over witness testimony. Documentary evidence is 

also considered paramount in international arbitration. See Nathan D. O’Malley, The Procedural Rules Governing 
the Production of Documentary Evidence in International Arbitration – As Applied in Practice, 8 Law & Prac. 
Int’l Cts. & Tribunals 27, 27 (2009).  

195  LoA, supra note 104, art. 32(1). 
196  Id. 
197  As a practical matter, most arbitration forums will have their own set of applicable procedural rules. 
198  Id. arts. 35(2)(a), (c). 
199  Id. art. 35(2)(b). This tribunal-centered approach is more consistent with the civil law tradition (Georgia included) of the 

court taking primary responsibility for the calling and examining witnesses. For a more detailed discussion of the general 
differences between the common law and civil law traditions with respect to the taking of evidence and the emergence of 
a common middle road in international arbitration practice, see Mohtashami, supra note 176; Rolf Trittman and Boris 
Kasolowsky, Taking Evidence in Arbitration Proceedings Between Common Law and Civil Law Traditions – The 
Development of a European Hybrid Standard for Arbitration Proceedings, 31 U.N.S.W.L.J. 330, 333 (2008). 

200  Tsertsvadze, Commentary, supra note 84, at 131. 
201  UNCITRAL indicates that most international arbitration rules do not specify the details of hearings, such as the 

witness order, examination procedures, or the availability of opening and closing statements. The UNCITRAL 
Notes recommend that the tribunal decide these rules in coordination with the parties early in the process. 
UNCITRAL, Notes on Organizing Arbitral Proceedings (2012), http://www.uncitral.org/pdf/ english/texts/ arbit-
ration/arb-notes/arb-notes-e.pdf (last modified 2012). 

202  IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, International Bar Association (2010), http:// 
www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=68336C49-4106-46BF-A1C6-A8F0880444DC (last visi-
ted Feb. 23, 2015). The IBA Rules are non-binding but widely accepted. Georg von Segesser, The IBA Rules on 
the Taking of Evidence in International Arbitration: Revised Version, adopted by the International Bar Asso-
ciation on 29 May 2010, 28 ASA Bulletin 735 (2010); see also Trittman & Kasolowsky, supra note 199, at 333 
(“The IBA Rules are, in our experience, referred to in almost all international arbitration proceedings”).  
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Under the LoA, proceedings are closed, and the arbitrator and other participants must keep all 
information confidential.203 The law further provides that, unless otherwise agreed or provided for in law, 
all documents, evidence and written or oral statements shall not be published or used in other proce-
edings.204 This is not found in the Model Law205 or in the United States206 Confidentiality protections may 
help promote settlement among the parties, foster more efficient practice, encourage more honest and com-
prehensive discovery production, and protect participants from the harm that may arise from public 
disclosure of information. Although a blanket confidentiality provision does carry some costs, such as the 
public’s diminished access to information, these protections are, on balance, justified in Georgia.  

 

G. The Award  

1. Substantive Rules 

In contrast to LOPA, which provided no guidance on the rules applicable to the substance of the dispute, 
the LoA follows the Model Law in providing for party freedom to choose, with tribunal discretion as a 
default.207 In the event there is no choice of law, the LoA states that the tribunal shall determine the law. 
Unfortunately, the LoA, in contrast to the Model Law, does not contain provision for the tribunal to decide ex 
aequo et bono or as amiable compositeur.208 However, it does follow the Model Law’s guidance that the tribunal 
always takes into consideration the terms of the contract and the applicable usages and practices of the trade,209 
even if the parties’ chosen substantive law does not consider industry trade and customs.210   

 

 
2. Decision Making and Contents of the Award 

In the areas of decision-making, form, and correction of the award, the LoA largely follows the 
Model Law standards.211 The award must be in writing, signed by the majority, stating the date and place, 

                                                 
203  LoA, supra note 104, art. 32(4).  
204  Id. art. 32(5). Contra LOPA, supra note 68, arts. 24, 27. It has been argued that the qualifying language in this 

article provides courts an opening to pierce the confidentiality protections when in the public interest. Tsertsvadze, 
Commentary, supra note 84, at 126.  

205  Although UNCITRAL did include confidentiality protections in its model law on conciliation. UNCITRAL, 
Model Law on International Commercial Conciliation, art. 9 (2004), http://www.uncitral.org/pdf/ english/ texts/ 
arbitration/ml-conc/03-90953_Ebook.pdf (last visited Feb. 23, 2015)[hereinafter Conciliation]. 

206  Amy J. Schmitz, Untangling the Privacy Paradox in Arbitration, 54 U. Kan. L. Rev. 1211, 1211 (2005-2006) [he-
reinafter Schmitz, Privacy]. 

207  LoA, supra note 104, art. 36; Model Law, supra note 105, art. 28. The Model Law uses the words rules of law to 
emphasize that parties might wish to choose rules from more than one legal system. Model Law, Analytical Com-
mentary, supra note 114, at 61-62 4. The original LoA used the more restrictive term law but the 2015 LoA 
Amendments brought the language into conformity with the Model Law. LoA Amendments, supra note 108, art. 
1(13); LoA, supra note 104, art. 36(1).  

208  Model Law, supra note 105, art. 28(3). Arbitration decisions made ex aequo et bono or as amiable compositeur are 
based upon general principles of equity and justice, without reference to any specific national or international legal 
provisions. Model Law Explanatory Note, supra note 145, 40; Leon Trakman, Ex Aequo et Bono: Demystifying an 
Ancient Concept, 14 Chi. J. Int’l L. 621 (2007-2008)(analyzing ex aequo et bono concept); Hong-lin Yu, Amiable 
Composition–A Learning Curve, 17 J. Int’l Arb. 79 (2000) (analyzing amiable compositeur concept). 

209  Although, in LoA arbitration, there might not be any trade practice. Recall that the jurisdiction of the LoA is more 
expansive than the Model Law and includes any property dispute that is private. LoA, supra note 104, art. 1(1).  

210  This is a potential area of uncertainty–there could be a conflict between the chosen substantive law and trade prac-
tice. The Model Law contains this language because it seeks to promote international commercial business. The 
LoA governs a wider range of cases.  

211  Majority rule is generally required for decisions. LoA, supra note 104, art. 37(1); Model Law, supra note 105, art. 29. 
Unlike the Model law, arbitrator abstentions are prohibited. Id. art. 37(2). This is similar to the LOPA. LOPA supra 
note 68, art. 34. Georgian judges are also not allowed to abstain. Georgia Civ. Proc. C., supra note 108, art. 243.  
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and including the reasons on which it is based, unless otherwise agreed.212 Interestingly, the LoA also 
expressly allows for dissenting opinions.213 This represents a useful nudge in the direction of reasoned de-
cision-making and improved transparency. 

 

3. Settlement  

The LoA provides for the possibility of a negotiated settlement.214 The LoA allows parties to settle their 
dispute, inform the tribunal and, at their request, convert their settlement agreement into an award.215 The 2015 
LoA Amendments changed this conversion procedure from a party right to an option, requiring tribunal 
approval.216 Parties may settle at any time during the proceedings and the law ensures that the resulting award 
has the same force and effect as any other arbitral award.217 This places a settlement on the same level as a court 
judgment, which the Georgian courts can enforce. Ordinarily, a negotiated or mediated settlement between two 
parties in Georgia constitutes nothing more than a contract, which requires a full-fledged lawsuit to enforce.218  

 

H. Recourse Against Awards, Recognition and Enforcement of Awards 

The Model Law’s specific approach to recourse against awards, and recognition and enforcement of 
awards is preserved in the LoA. These rules attempt to balance the judicial interest in supervision against 
the arbitral interest in limited court intervention.219 The first section is on recourse against the award (better 
known as “setting aside the award” or “annulment of the award”) and the next section is on recognition and 
enforcement of awards.  

 

1. Recourse against Award 

Under the LoA, the arbitration award is not appealable except in limited circumstances. Allowing a 
party to easily appeal an arbitration award would take away one of the main advantages of arbitration, i.e., 
its ability to deliver fast, cost-effective dispute resolution. Consistent with this interest, the LoA provides 
only limited grounds for the setting aside of an arbitral award.220 Most importantly, none of these grounds 
involve a substantive review of the merits.221 The LoA provisions are a copy of the Model Law, with one 
interesting exception. The LoA does not declare, as the Model Law does, that this provision represents the 
exclusive manner in which a setting aside may be achieved.222 As a result, Georgian courts are not as res-
trained in the setting aside of an award as they would be under the Model Law.  

                                                 
212  Model Law, supra note 105, art. 31; LoA, supra note 104, art. 39. 
213  Id. This is consistent with the rules for Georgian courts. Georgia Civ. Proc. C., supra note 108, arts. 27, 243, 247 
214  This is similar to the Model Law. Model Law, supra note 105, art. 30.  
215  LoA, supra note 104, art. 38. 
216  Explanatory Letter, supra note 125, § (a)(a.c.). This brings the LoA into better conformity with Model Law Article 30.  
217  Id. art. 38(3). 
218  There is an asymmetry between settlements achieved through mediation and negotiation on the one hand, and 

arbitration on the other hand. Because parties settling their case after the initiation of arbitration proceedings 
benefit from this expedited enforcement regime, there is an incentive to engage in arbitration. The passage of a 
mediation law based on the UNICTRAL Model Law on International Commercial Conciliation would eliminate 
the incentive because that law also includes the possibility for expedited enforcement features for mediated 
settlements. Conciliation, supra note 205, art. 14 and Guide to Enactment and Use of the UNCITRAL Model Law, 
55, 87 (noting reasons for expedited enforcement). 

219  See Binder, supra note 143, at 377-78. 
220  However, it is unclear what happens to a case when an award is set aside. Japaridze, supra note 67, at 240-41. 

Does the tribunal divest itself of jurisdiction?  
221  LoA, supra note 104, art. 42.  
222  Model Law, supra note 105, art. 34. The 2015 LoA Amendments did attempt to rectify this shortcoming by adding 

the following language to Article 42(1), “[w]ithin the framework of this Law, the only procedural remedy against 
an arbitral award is setting aside an award, which can take place in accordance with paragraphs 2 – 5 of this 
Article.” LoA Amendments, supra note 108, art. 1(17)(1). The Explanatory Letter to the Amendments expresses 
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2. Recognition and Enforcement223 of Awards 

One of the most salient changes in the Georgian arbitration system is in the area of recognition and 
enforcement of awards. The old LOPA regime provided only limited guidance for courts reviewing a 
challenge to award enforcement.224 Courts could only suspend enforcement to prevent irreparable harm, 
and there was no public policy empowering courts to protect the public. Moreover, there was no provision 
for the enforcement of foreign arbitral awards.225  

The LoA brings Georgia into consonance with current international norms. It follows the Model Law 
almost word for word on the rules of recognition and enforcement of awards.226 There are two types of 
grounds under which a court may refuse recognition or enforcement, those that a party must raise and those 
that a party or court can raise, ex officio. These grounds are, with one exception, the same as those found in 
the rules on recourse against the award. The party-dependent grounds for refusal are: 

• A party to the arbitration agreement lacked legal capacity;227  
• The agreement is not valid under the governing law;228  
• A party was not given proper notice of the appointment of an arbitrator or of the proceedings, or 

for other good reason, was unable to participate;229  

                                                                                                                                                         
an intention to harmonize with the Model Law but then repeats the qualifying language that this article represents 
the exclusive remedy within the framework of the Law on Arbitration. Explanatory Letter, supra note 125, § 
(a)(a.c.). Although there is no obvious remedy outside the LoA, this language does not preclude an alternative. It 
is also noteworthy that the Model Law’s applicable title states “Application for setting aside as exclusive recourse 
against arbitral award (emphasis added),” while the LoA’s newly renamed Article 42 is merely entitled “Setting 
aside an arbitral award.” Model Law, supra note 105, art. 34; LoA, supra note 104, art. 42.  

223  In Georgia, no distinction is made between recognition and enforcement. Tsertsvadze, Commentary, supra note 
84, at 175. The Model Law drafters believed that the distinction was important for theoretical and practical pur-
poses. In theory, the recognition of an award has an abstract legal effect, manifesting automatically, without a par-
ty’s request. See U.N. Comm’n on Int’l Trade Law Working Group on Int’l Contract Pracs., Rep. on the Work of 
its Seventh Session, 146, U.N. Doc A/CN.9/246 (1984).. In practice, the recognition of an award might be useful 
for res judicata purposes in another forum, unrelated to enforcement. Model Law, Analytical Commentary, supra 
note 114, at 76 4. Recognition is a declarative act, while enforcement requires an executory function. 

224  Japaridze, supra note 67, at 232. 
225  Id. The Georgian Supreme Court was reluctant to apply the New York Convention prior to the passage of the LoA. 

From 2000 – 2007, the Court rarely referred to the Convention. Tsertsvadze, Commentary, supra note 84, at 181. 
226  Model Law, supra note 105, arts. 35-36. 
227  Full personal legal capacity is reached at 18 years or whenever a person marries. Georgia Civ. C., supra note 108, 

art. 12. In 2004, the Georgian Supreme Court considered an institutional capacity question under the similar rules 
of the New York Convention, Article V(1)(a). The Court allowed recognition and enforcement of a London award 
holding that a Georgian company agent had valid authority to enter into the agreement despite the fact that the 
Georgian government had a controlling interest in the company and had not signed the agreement. R.L., Ltd. v. 
JSC Z. Factory, case a-204-sh-43-03 (2004), www.supremecourt.ge (unofficial translation available at http:// 
www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=more_results&look_ALL=1&user_query=*&autolevel1=1&juri
sdiction=92) (last visited Feb. 23, 2015).  

228  This clause preserves the court’s right as the final arbiter of agreement validity, notwithstanding the competence-
competence doctrine in the LoA. In 2009, the Georgian Supreme Court allowed recognition and enforcement of a 
Russian award, rejecting the Georgian respondent’s claim that the agreement was invalid under the governing, 
Russian law. S.F.M., LLC v. Batumi City Hall, case a-471-sh-21-09 (2009), www.supremecourt.ge, (unofficial 
translation available at http://www.newyorkconvention1958.org/index. php?lvl=more_results&look_ ALL=1& 
user_query=*&autolevel1=1&jurisdiction=92) (last visited Feb. 23, 2015). 

229  In a Supreme Court case under the LoA, the Court held against a Georgian respondent that claimed lack of notice 
of a Latvian arbitration. JSC “P” v “L” LLC, case a-492-sh-11-2012 (2012), www.supremecourt.ge, (unofficial 
translation available at http://www.newyorkconvention1958.org/ index.php?lvl=more_results&look_ ALL=1 
&user_query=*&autolevel1=1&jurisdiction=92) (last visited Feb. 23, 2015). See also S.F.M., LLC v. Batumi City 
Hall, supra note 228 (finding that the tribunal took all possible measures to ensure respondent’s participation). In 
2003, the Court rejected recognition and enforcement of a Ukrainian award on the basis of lack of notice and 
referenced the New York Convention Article V(1)(b), which uses the same language as the LoA. The Kiev […] 
Institute v “M,” Scientific-Industrial Technological Institute of Tbilisi, case 3a-17-02 (2003), official text available 
at www.supremecourt.ge (unofficial translation available at http://www.newyorkconvention 1958.org/index. php? 



 59

• The award deals with a dispute not falling within the terms or scope of the arbitration agre-
ement;230  

• The composition of the tribunal or the procedure was not in accordance with the arbitration agre-
ement or, if no agreement, the LoA;231 or 

• The award has not entered into force or was set aside or was suspended by the courts of the count-
ry where the award was rendered.232  

The party challenging recognition or enforcement must raise and prove these arguments.  
A party or the court, ex officio, can raise any of the second set of grounds for refusal. There is no 

clear burden of proof, but if the court finds the existence of either of these conditions, the award is fatally 
deficient. These grounds are of fundamental importance to the institution of arbitration and the state:233 the 
subject matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the law of Georgia,234 or the 
award is contrary to public policy.235  

As with the setting aside procedure, the LoA omits the exclusivity language of the Model Law for 
recognition and enforcement. Again, it appears that the drafters wished to provide wider court discretion in 
reviewing these applications. This is understandable given Georgia’s problematic arbitration history, as 
long as the courts do not abuse their discretion.  

 
 

3. Confusion Between the Two Sections  

The two sections above have nearly identical grounds for setting aside or refusing recognition and 
enforcement of awards. As a result, the setting aside section might appear superfluous.236 However, an ap-
plication for setting aside may only be made in the country where the award was rendered.237 Setting aside 
allows parties to challenge the award under the law of the country in which it was rendered, regardless of 
where enforcement is sought.238 On the other hand, an application for enforcement can be made in any 
country.239 The Model Law was drafted specifically for international arbitration and in this context, it is 
logical to provide for the two separate provisions since they often take place in different countries.  

                                                                                                                                                         
lvl=more_results&look_ALL=1&user_query=*&autolevel1=1&jurisdiction=92) (last visited Feb. 23, 2015) (fin-
ding no documents confirming respondent was aware of proceedings).  

230  See JSC “P” v “L” LLC, case a-492-sh-11-2012 (2012), (holding Latvian award was enforceable and did not 
include any disputes beyond the scope of the arbitral agreement).  

231  See R.L., Ltd. v. JSC Z. Factory, case a-204-sh-43-03 (2004), (finding respondent waived right to appoint arbit-
rator and thus could not complain about tribunal composition). 

232  LoA, supra note 104, art. 45(a). The LoA leaves open the possibility of court discretion in enforcement proce-
edings where the award was set aside in the country of arbitration. The LoA language states that if a party proves 
this, then the court may refuse recognition and enforcement.  

233  Binder, supra note 143, at 383. 
234  Recall here the potential problem caused by the unclear standards for arbitrability under the LoA: is the dispute of 

a private character? LoA, supra note 104, art. 1(2). 
235  Id. art. 45(1)(b).  
236  Having both present for domestic arbitration may also lead to the double control problem–two opportunities for 

judicial review under the same grounds. See Renaud Sorieul, The Influence of the New York Convention on the 
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 2 Disp. Resol. Int’l 2735 (2008). For concerns 
about the setting aside procedure generally, see Albert Jan van den Berg, Should the Setting Aside of the Arbitral 
Award be Abolished?, 29 ICSID Review 263 (2014).  

237  Model Law Explanatory Note, supra note 145, 48. 
238  U.N. Secretary-General, Possible Features of a Model Law on International Commercial Arbitration, 111 (1981) 

U.N. Doc. A/CN.9/207 (1981) [hereinafter 1981 UNCITRAL Report]. 
239  Id.; UNCITRAL Guide on the Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, Rep. of 

the U.N. Comm’n on Int’l Trade L. on Its Forty-Seventh Session, 15 (Oct. 2014), U.N. Doc. A/CN.9/814.  
   This has also been confirmed in the United States. See Yusuf Ahmed Alghanim & Sons, W.L.L. v. Toys “R” Us, 

Inc., 126 F.3d 15 (2d Cir. 1997). 
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In contrast, the LoA applies to both international and domestic arbitration240 and there has been some 
confusion as to how these two provisions relate to each other in the domestic context. There was a case in 
the Tbilisi Court of Appeals where the court did not find any public policy violations and enforced the 
award.241 After enforcement, the defendants submitted an application to the same court to set aside the 
award. The court, in considering the set-aside application, held that the award’s penalty provisions were in 
violation of public policy and were partially stricken.242 The defendant was effectively allowed a second 
bite at the apple, despite the fact that the Court’s first decision on recognition and enforcement was final 
and not appealable.243 This clearly undermines the finality principle. 

In response to this case and others, the 2015 LoA Amendments added a special sub-section to the 
setting aside provisions that instructs courts to dismiss any complaints if the requested grounds for setting 
aside were the same grounds rejected in an earlier claim for refusal of recognition and enforcement.244 A 
parallel sub-section was also added to the recognition and enforcement provisions precluding unsuccessful 
claims made in prior setting aside proceedings.245 While the res judicata doctrine in Georgia is beyond the 
scope of this article, it is perhaps indicative of the level of judicial confusion that the LoA needed to be 
amended to provide specific issue preclusion instructions to the courts.  

 

4. International Awards 

In connection with international arbitration, the passage of the LoA has brought Georgia into full 
compliance with the requirements of the New York Convention.246 The New York Convention provides the 
main international framework for the recognition and enforcement of foreign arbitral awards. It was passed 
under the auspices of the United Nations, prior to the creation of UNCITRAL. In Georgia, it entered into 
force on August 31, 1994.247 Over 140 countries have ratified the agreement, including all of Georgia’s 
main trading partners.  

Under the New York Convention, Georgia must enforce foreign arbitral awards. However, until the 
new LoA was passed, there was no clear method of enforcement. Now that the LoA is entered into law, there 
is a clear legal framework for the enforcement process. As Article 44 states, “an arbitral award, irrespective of 
the country in which it was made, shall be recognized as binding and... shall be enforced”...248 This conven-
tion and its related international enforcement regime is one of the primary reasons why international busi-
nesses prefer arbitration to litigation.249 In the event of a dispute, they can be assured that the award will be 
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enforceable almost anywhere in the world. Now that Georgia is part of this enforcement regime, in-
ternational businesses should be more willing to invest in Georgia. It appears that the Georgia Supreme 
Court is willing to enforce foreign arbitral awards under the LoA and New York Convention, although it 
has added a requirement (contrary to those laws) that the moving party show proof that the award was not 
previously enforced in the country of arbitration.250   

 

5. Public Policy 

A Georgian court may set aside or refuse recognition and enforcement of an award if it is contrary to 
public policy,251 although that term is not defined. The Model Law drafters stated that public policy covers 
“fundamental principles of law and justice in substantive and procedural respects”.252 There is also con-
sensus that the exception is to be employed sparingly in only the most egregious cases.253  

Before the LoA, there was limited judicial experience in Georgia with public policy issues in relation 
to arbitration.254 Today, this exception has become an important part of the Georgian arbitration landscape. 
Georgian courts frequently set aside or alter awards on public policy grounds. The most common public 
policy question in Georgia arises from contractual penalties in the form of high interest rates.255 In one 
case, the Tbilisi Court of Appeals held that an award was contrary to public policy where it contained 
penalties in excess of 5-6% annually.256 Instead of refusing recognition and enforcement, the court recog-
nized and enforced part of the award, effectively reducing the penalty portion of the award by over 40%.257 
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In another lender penalty interest case, the Tbilisi Court of Appeals declared a high penalty contrary to pub-
lic policy and proceeded to re-allocate the award among three different defendants.258  

There are two problems with the above practice. The first is the failure to define Georgian public 
policy in connection with arbitration. The courts appear to assume, without any explanation, that any vio-
lation of Georgian law on penalty interest constitutes a public policy violation under the LoA. The second 
is the unauthorized remedies for a violation of that public policy. The authority for the current judicial prac-
tice of altering awards is, at best, unclear.259 Under the LoA, courts are authorized to refuse recognition and 
enforcement if the award violates public policy, but not alter the award. One legal body has argued in favor 
of this kind of judicial flexibility in connection with the public policy exception.260 However, there is no 
clear authority for this under the Model Law or the LoA.261 

In the international context, the Georgian Supreme Court considered the public policy exception in 
connection with a petition to enforce a Latvian arbitral award. The court stated that “public policy is a 
fundamental principle in relations governed by the Civil Code”.262 The court analyzed whether a Civil Co-
de provision, limiting a secured creditor’s recovery to the amount realized in a sale of the debtor’s property, 
was violated by the Latvian award. It determined that the award did not contradict the debtor protections in 
the Georgian Civil Code and thus allowed recognition and enforcement.263 Although the court’s dictum was 
limited, it appeared willing to accept that a violation of the Civil Code would automatically constitute a 
violation of Georgian public policy.  

Such a stance would be contrary to international consensus that an award’s effect might be in violation of 
national laws of the enforcement country but not necessarily in violation of that country’s public policy under 
the New York Convention and Model Law.264 Under these international norms, the court must undertake a 
second-level analysis to determine whether the violation of national law rose to the level of a violation of basic 
morality and justice.265 For example, a Swiss court found that a foreign award containing a violation of Swiss 
law prohibiting compound interest did not necessarily constitute a public policy violation.266 The Georgian 
Supreme Court found no violation of Georgian law in the award so it did not have to make this second-level 
analysis. It is possible that that particular debtor protection provision implicates Georgian public policy but that 
would need to be analyzed and explained. It is important that the court understand the limits of the public policy 
exception and use the appropriate methodology to reach the right results.   
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V. Statutory Recomendations 

A. Better Clarity on Scope 

The LoA states that it applies to property disputes of a private character.267 More clarity on these 
terms would improve predictability. Parties may be reluctant to engage in arbitration if there is the threat 
that a court will set aside or refuse to enforce an award on the basis of arbitrability. Even if these terms are 
clear to Georgian professionals, foreign parties may have reservations about engaging in arbitration in 
Georgia if the subject is not clearly a property dispute of a private character. 

 

B. Consider Ex Aequo Et Bono and Amiable Compositeur 

The LoA omits the Model Law’s section allowing for the parties to decide a case on the principles of 
ex aequo et bono (“according to the right and good”), or as amiable compositeur. Both concepts provide for 
decisions based upon general principles of equity and justice, without reference to any specific national or 
international legal provisions.268 They allow for flexible and fair results that might be difficult under go-
verning law.269 For instance, amiable compositeurs can limit the effects of a contractual penalty clause and 
balance the financial interests of the parties.270 Both concepts have gained acceptance internationally271 and 
might be a useful tool for certain disputes where the parties have unequal bargaining power, such as emp-
loyer-employee disputes,272 or where the parties seek to preserve a relationship.273 While these concepts 
may be foreign to Georgian practitioners, the idea of designing awards based on equity and fairness are not. 
The parties should have this as an option.  

 
C. Alter the Requirement to Consider Industry Practices in Awards  

The LoA follows the Model Law in requiring the tribunal to take into account usages and practices 
of trade. There are obviously sound reasons for this.274 It is particularly relevant for international arbit-
ration.275 However, there may be domestic cases of unequal bargaining power where usages and practices 
of the trade are stacked against the individual. For instance, it may be normal practice to provide limited 
redemption rights or impose penalty interest on borrowers. If the tribunal is not forced to consider industry 
practice, it may be able to provide a more equitable result for the individual.276 The LoA should be amen-
ded to remove this requirement for consumer arbitration.  
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D. Promote the Remission Process 

Georgian courts appear to be modifying and then enforcing awards under the public policy excep-
tion. This has a dubious legal foundation and encourages tribunals to be somewhat improvident in their 
award construction. If the court can simply modify the award to comply with any legal infirmities, there is 
no real consequence for the tribunal or the arbitration provider. It would be better if the tribunal were al-
lowed to remedy its own mistakes. A more robust remission process would improve matters because it is 
better to remit than to have the courts modify the offending awards themselves.  

The original LoA Article 44(3) allowed for the enforcement court to suspend proceedings for up to 
30 days,277 but was stricken in the 2015 LoA Amendments.278 This could be brought back in an expanded 
form that includes remission powers. Under the old Article 44(3), Georgian courts occasionally acted as 
though this power existed.279 This proposed change would place the courts’ remission practice on firmer 
statutory grounds. It would promote the rule of law and respect for the tribunals, lead to improved arbitral 
awards and preserve arbitration autonomy. 

 

E. Streamline Enforcement for Foreign Awards 

The Georgian Supreme Court appears to have added, in practice, an extra requirement for parties seeking 
to enforce a foreign arbitral award. The party must show that the award was not previously enforced in the host 
country.280 This is contrary to the intentions of the Model Law and Georgia’s commitments under the New York 
Convention. Even the LoA has no such requirement.281 Unfortunately, there is no easy remedy–one cannot 
lecture the Supreme Court. But an amendment to the LoA could make clear that the technical requirements for 
recognition and enforcement in Article 44 are exclusive and cannot be expanded.   

 

F. Clarify Public Policy  

An effort should be made to clarify the parameters of Georgian public policy in connection with 
arbitration. This could be accomplished through legislative action or a special judicial task force. Although 
this is not easy, more clarity on public policy would promote predictability and limit judicial incursions into 
the arbitration regime.   

 

VI. Solutions to the mandatory arbitration problem 

Mandatory arbitration is a large part of the Georgian arbitration system. While mandatory arbitration 
offers potential benefits for firms, such as faster and cheaper dispute resolution,282 it also has significant 
drawbacks. When a consumer waives her rights to court, she may lose important procedural safeguards, 
such as discovery or publicly-financed legal assistance. Moreover, the individual loses the opportunity for 
public vindication or retribution.283 In addition, arbitration privacy prevents the public from learning about 
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a party’s bad actions284 and reduces the likelihood of remedial regulatory action.285 Arbitration privacy can 
limit public awareness of important social issues286 and remove the deterrent effect of a public judgment on 
other entities.287 Arbitrators themselves have limited accountability, due to the private nature of their work, 
immunity from judgment,288 and limited court involvement.  

One notable issue is the repeat player problem. The premise is that for-profit arbitral centers289 com-
pete with one another for the companies’ repeat dispute resolution business.290 Because these companies 
are drafting the agreements, the providers have an incentive to offer products more favorable to them.291  

The products that these providers offer to their clients may intentionally or unintentionally provide an 
advantage to their clients. An example of intentional bias would be the marketing of arbitral providers to 
businesses promising a pro-business product,292 and the removal of individual arbitrators from the provider’s 
list for failure to issue business-friendly awards.293 An example of unintentional bias is the natural business 
and social friendships that come with a long-term, ongoing business relationship between the provider and its 
corporate clients.294 Another example is the repeated use of industry insiders as arbitrators. Although neutrals’ 
expertise is viewed as one of arbitration’s advantages, the insider may have a general bias in favor of the 
industry.295 Moreover, the expert will want to continue to receive arbitrator appointments (from the arbitration 
provider or the corporate party), and may consider this in her decision making.296  

The Model Law and LoA assume that parties enter into an arbitration agreement as a product of their 
free will.297 Yet, this consent is problematic when a consumer is forced to agree to arbitration as part of a 
standard form contract.298 The consumer has no bargaining power when a business presents the pre-dispute 
arbitration clause on a take-it-or-leave-it basis.299 The consumer may not even be aware that she has waived 
her rights of access to the judicial system.300 Moreover, most consumers do not think about future disputes 
when purchasing products. Even if they did, they would not fully understand the risks.301 
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The parties are also in unequal positions during the arbitration process. The repeat corporate client, unlike 
the one-time individual, can evaluate the relative favorability of its past arbitrators and choose accordingly.302 
This informational asymmetry is compounded by an experiential asymmetry. The corporation’s attorneys, unlike 
the individual, choose the forum and rules, and gain practical experience, learning from mistakes.  

These repeat player abuses were heavily publicized in July, 2009 when the National Arbitration 
Forum (NAF), one of the largest providers in the United States, was forced to exit the consumer arbitration 
business.303 Three days later, the American Arbitration Association voluntarily suspended all consumer 
debt arbitration.304 These events help promote legislative efforts to limit mandatory consumer arbitration in 
the United States, similar to limitations in the European Union.305 Despite this, the incidence of mandatory 
arbitration for U.S. consumers is increasing,306 and it remains prevalent in many consumer areas.307 Thus 
far, empirical studies on mandatory arbitration for U.S. consumers have yielded mixed results.308 

In Georgia, the use of mandatory arbitration in consumer contracts appears to be widespread.309 Geor-
gian consumers are no more likely to consider or understand arbitration clauses or bargain them away than 
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American consumers. Many of the repeat player effects may also be present. The Georgian arbitration pro-
viders are for-profit entities, competing for repeat business from corporate clients.310 Some providers even of-
fer discounted fees for corporate clients.311 Most providers administer consumer arbitration with a single 
arbitrator, chosen by the center.312 There is a limited pool of qualified Georgian arbitrators, which increases 
the likelihood of repeat player issues.313 Most troubling, the largest numbers of cases are related to financial or 
insurance companies collecting debts against consumers,314 the area of greatest abuse in the United States 
While there is no evidence to suggest that Georgian arbitration providers or arbitrators are engaging in 
anything illegal, the incentives appear to be stacked against the consumer. One of the largest Georgian 
providers admitted to having a 100% win rate for its bank clients.315 Georgian law does not provide for 
personal bankruptcy protection, so many of these collection awards can stay with borrowers for life.316  

 

A. Arbitrability 

To protect weaker parties, Georgia could limit arbitrability by legislating to exclude certain groups or 
types of disputes from arbitration.317 For instance, the legislation could exclude any disputes relating to the 
collection of a consumer debt in connection with a credit card or bank loan. The advantage of this approach 
is simplicity–the public would understand that these disputes are not arbitrable. The United States took this 
approach in the Dodd-Frank Act, which excludes mandatory arbitration clauses in consumer mortgage 
contracts,318 and the Arbitration Fairness Acts, which ban pre-dispute arbitration agreements in employ-
ment, consumer, antitrust, and civil rights disputes.319 France bars pre-dispute mandatory arbitration clauses 
in consumer contracts.320 Germany prohibits disputes relating to a residential lease and employment mat-
ters.321 And England bans arbitration if the amount in controversy is less than £5,000.322  

                                                 
310  Id. at 668 (noting all providers are commercial entities). 
311  A highly-regarded Georgian arbitration center has this provision in its rules (its own English translation): On the 

base of contract concluded between DRC and corporative client (client which considers arbitration clause in cont-
racts concluded in the range of his business and indicates DRC as line item actual arbitration), for disputes related 
to corporative client may be determined different amounts of arbitration charge and different terms of their pay-
ment other than those stipulated under these Regulations. DRC Arbitration Rules, supra note 129, art. 29.20 (em-
phasis added). 

312  Tsertsvadze, Commentary, supra note 77, at 104.  
313  See Satz, supra note 285, at 147-48 (“The limited obtainability of arbitrators makes it more likely that the availab-

le arbitrators have heard multiple cases within a given industry and also more likely that the arbitrators have heard 
multiple cases from the same company”). 

314  Michael D. Blechman, Assessment of ADR in Georgia, East West Management Institute at 4-6 (Oct. 2011), http:// 
www.ewmi-jilep.org/images/stories/books/assessment-of-adr-in-georgia.pdf, (last visited Sept. 13, 2015). 

315  Id. at 4.  
316  Id. 
317  One Georgian scholar has recommended an arbitration ban for Georgian consumers. Tkemaladze, New Law, supra 

note 73, at 671. 
318  Dodd-Frank, supra note 306, 15 U.S.C. §1639c(e) (2010). See also Todd Zywicki, The Consumer Financial 

Protection Bureau: Savior or Menace?, 81 Geo. Wash. L. Rev. 856, 907 (2013)(“Dodd-Frank bans mandatory ar-
bitration provisions in mortgage and home equity loan contracts.”). 

319  Arbitration Fairness Act of 2013, S. 878, 113th Cong. (2013-2014), C.R.S., available at https://www. congress. 
gov/bill/113th-congress/senate-bill/878 (last visited Oct. 7, 2015). See generally Peter B. Rutledge, Who Can Be Against 
Fairness? The Case Against the Arbitration Fairness Act, 9 Cardozo J. Conflict. Resol. 267 (2008); Joshua T. Man-
delbaum, Stuck in a Bind: Can the Arbitration Fairness Act Solve the Problems of Mandatory Binding Arbitration in the 
Consumer Context?, 94 Iowa L. Rev. 1075 (2008); Sarah Rudolph Cole, On Babies and Bathwater: The Arbitration 
Fairness Act and the Supreme Court’s Recent Arbitration Jurisprudence, 48 Hous. L. Rev. 457 (2011). 

320  Shelley McGill, Consumer Arbitration Clause Enforcement: A Balanced Legislative Response, 47 Am. Bus. L.J. 
361, 391 (2010)(citing French laws); Peter B. Rutledge & Anna W. Howard, Arbitrating Disputes Between Com-
panies And Individuals: Lessons From Abroad, 65 Disp. Resol. J., 30, 34 (2010)(citing French laws). 

321  Niedermaier, supra note 305, at 17 (citing Zivilproziessordnung [ZPO] [Code of Civil Procedure] Jan. 30, 1877, 
Reichsgesetzblatt [RGBt] 97, as amended, §§1025 et seq., http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/ eng-
lisch_zpo.html (last visited Sept. 13, 2015). 
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Yet, under this approach a state loses the benefits of arbitration. Businesses will likely incur increa-
sed costs, which either reduces their profitability or is passed on to consumers in the form of higher pri-
ces.323 It also foists all these disputes back on the court system, increasing case congestion and resolution 
time.324 Instead of knowledgeable experts, generalist judges would try the disputes. Moreover, as some stu-
dies indicate, it is not clear that consumer outcomes improve in litigation.325 Collection matters constitute 
the majority of the cases and success rates for these types of cases are generally high in courts, too.326 Fi-
nally, it might deal a crippling blow to Georgian arbitration generally. It could irrevocably harm the reputa-
tion of arbitration, putting many of the providers out of business and reducing arbitration’s availability in 
other legal matters.  

 

B. Form Requirements and Judicial Review 

Another possible solution is to introduce form requirements in consumer contracts and allow for ex-
panded judicial review and increased consumer awareness. For instance, German consumer arbitration ag-
reements must be isolated in a separate document that is signed by both parties.327 In the United States, this 
kind of requirement is not permissible in most contracts.328 However, the CFPB is empowered to study 
consumer arbitration in financial agreements and may issue form requirements, among other regulations, in 
the future.329 Among the clauses the CFPB is reviewing are opt-outs,330 carve outs,331 fees and costs alloca-
tions,332 and disclosures.333 

Judicial review is the natural extension of form requirements. EU Council Directive 93/13/EEC 
(Council Directive 93)334 has played an important role in this regard. Council Directive 93 declares any 
mandatory arbitration clause in a consumer contract presumptively unfair.335 While these clauses are not 
formally excluded, subsequent European Court of Justice decisions have held this to be part of public po-
licy and must be reviewed by the EU national courts sua sponte, for fairness and compliance with Council 
Directive 93.336  

One problem with form requirements, and its attendant expansion of judicial review, is increased 
costs. Allowing expanded judicial review in each individual case would lead to longer resolution times and 
undermine the important arbitration principle of finality.337 Furthermore, without the common law device 

                                                                                                                                                         
322  Schmitz, Exceptionalism, supra note 305, at 98 (English Arbitration Act of 1996 bars pre and post-dispute arbit-

ration clauses to protect individuals’ access to small claims courts). 
323  See Ware, supra note 282 (arbitration lowers business costs and competition forces businesses to pass on savings 

to consumers). But see, Arbitration Study, supra note 305, at section 10, 16-17 (“we did not find statistically signi-
ficant evidence to support the hypothesis that companies realize and pass cost savings relating to their use of pre-
dispute arbitration clauses to consumers in the form of lower prices”). 

324  Georgian arbitration proceedings averaged one to three months compared to one year in the courts. Blechman, 
supra note 314, at 4. 

325  See, e.g., Searle Study, supra note 308. Litigation may also have some of the same repeat player biases that are 
found in mandatory arbitration. Marc Galanter, Why the Haves Still Come Out Ahead: Speculations on the Limits 
of Legal Change, 9 Law & Soc’y Rev. 95 (1974) (arguing litigation system benefits repeat players). See also Gor-
don, supra note 303, at 274-5 (arguing litigation has tilted playing field against consumers).  

326  See Gordon, supra note 303, at 282 (citing various empirical studies in the United States). 
327  Niedermaier, supra note 305, at 18; ZPO, supra note 321, §1031(5).  
328  See Margaret L. Moses, Privatized “Justice,” 36 Loy. U. Chi. L.J. 535, 545-47 (2005). 
329  See Arbitration Study, supra note 306. 
330  Id. at Section 2, 31 (consumer is given limited time to submit notice of opting out of arbitration agreement). 
331  Id. at Section 2, 32 (certain types of claims are ‘carved out,’ from, or not subject to, arbitration agreement). 
332  Id. at Section 2, 57 (attorney’s fees and costs contractually allocated among parties). 
333  Id. at Section 2, 51 (contract discloses risks of arbitration such as limited appeals). 
334  Council Directive 93/13/EEC, of 5 April 1993 on Unfair Terms in Consumer Contracts, 1993 O.J. (L 095) 29-34, 

http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri =CELEX:31993L0013:en:HTML. 
335  Id. art. 3(1), Annex. 
336  Niedermaier, supra note 305, at 18. 
337  Farmer, supra note 289, at 2363-64. 
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of stare decisis, there may be inconsistent results from different Georgian judges. This would lead to 
uncertainty and make it difficult for drafters to craft valid agreements. The Georgian judiciary is still adjus-
ting to the LoA and its limited court intervention norms. Expanded judicial review would reverse that trend 
and cause confusion.   

 
C. The “DAL” solution 

The best solution involves a combination of measures designed to improve arbitration without exclu-
ding consumers. The solution focuses on three areas: disclosure, appointment and licensing (D.A.L.).  

 

1. Disclosure 

Arbitration providers should be required to disclose a limited amount of basic data regarding man-
datory arbitration. Information could include: (i) the identity of the non-consumer party; (ii) the type of 
dispute; (iii) the identity of arbitrator(s); and (iv) the result. Ideally, providers would make this information 
public on websites or upon request. At a minimum, it would be submitted to the appropriate public agen-
cies, including an Independent Appointing Authority (IAA, below). California recently enacted a similar 
disclosure regime338 to positive effect.339 Although disclosure alone will not change consumer behavior, it 
would promote transparency and improve tribunal behavior.340 It would allow the public to assess whether 
there is a systemic problem with a particular provider. It might even shame some companies into avoiding a 
suspect provider. It would also provide information to the IAA (below) about possible impartiality and help 
arm individuals with better information during the appointment process. 

 

2. Appointment 

The LoA follows the Model Law rules on arbitrator appointment. They are appropriate for international 
arbitration and domestic arbitration between commercial actors.341 However, the appointment process needs 
to be modified for mandatory consumer arbitration where the sole arbitrator is appointed by the provider. 
Fairness demands that the sole arbitrator be truly neutral and impartial. The law should improve arbitrator 
impartiality by removing the provider from the appointment process. The LoA already provides a partial 
solution: when there is one arbitrator, the parties must try to agree on the appointment, and if they fail to 
agree, a party may request court appointment.342 This is in effect unless the parties have agreed to a different 
process. One solution is to remove the option for parties to agree otherwise and make this the required 
appointment rule for consumer arbitration.343 Court appointment does have drawbacks. Courts are not 
involved with arbitration on a regular basis and may not have the ability to choose the most suitable arbit-
rator.344 Courts are also busy, and the wheels of justice may take a long time to effect the appointment.345 Fi-
nally, according to one expert, Georgian courts have been reluctant to engage in the appointment process.346 

                                                 
338  See Cal. Civ. Proc. Code §1281.96(a) (West 2015). 
339  It allowed for the public to better study how arbitration was working. See, e.g., Mark Fellows, The Same Result as 

in Court, More Efficiently: Comparing Arbitration and Court Litigation Outcomes, Metro. Corp. Couns. 32 (July 
2006), http://www.metrocorpcounsel.com/pdf/2006/July/32.pdf (analyzing results of arbitration data made avai-
lable due to disclosure rules). 

340  On the other hand, some may continue to proudly market their services as business-friendly. 
341  One local expert has recommended moving to joint-selection of Georgian arbitrators. Giorgi Narmania, Party-Ap-

pointed Arbitrators: Past, Present and Future, 2014 Alt. Disp. Resol. Y.B. Tbilisi St. U., 106, 120-21.  
342  LoA, supra note 104, art. 11(3)(b). 
343  Gordon, supra note 303, at 285 (recommending court and joint approval appointment for consumer arbitration).  
344  Akseli, supra note 126, at 252. 
345  Id.  
346  See Tsertsvadze, Commentary, supra note 77, at 105-06. 
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A better default solution, if the parties cannot agree, is to direct the appointment burden to an In-
dependent Appointing Authority (IAA). The IAA could be a person or an institution, such as the President 
of the Georgian Bar Association or the GBA itself.347 It could be the Georgian Arbitration Association or 
an outside organization. Or, it could be a specially trained and designated authority appointed by the Mi-
nistry of Justice. The main point is to remove the appointment authority from the compromised institutions. 
The 2015 LoA Amendments expanded the appointment authorities to include not only courts but also “any 
institution” so the law is already moving on this direction.348 

In order to preserve the party autonomy principle, the list system of appointment should be employed. 
The American Arbitration Association and other fora use the list system.349 Under the UNCITRAL Model 
Arbitration Rules, for instance, if the parties cannot agree on a sole arbitrator, the appointing authority pro-
vides each party with an identical list of potential arbitrators.350 Each party has a limited period of time to 
return the list with the names it has deleted (without cause),351 ranking in preference the remaining names.352 
The authority then makes the appointment based on the parties’ preferences.353 If there are no common names 
from the two sides’ returned lists, the authority makes the appointment at her discretion.354 Although the list 
system is slower than direct provider appointment, it gives the parties an opportunity to express their choice 
and feel part of the process–an important principle that is missing from Georgian consumer arbitration.355 The 
list system also guards against the actual or perceived impartiality of the IAA. It mitigates the repeat player 
problems because providers do not control the arbitrator list and arbitrators do not have an incentive to assist 
the institutional parties. It will also improve public perceptions of arbitration. 

There are two disadvantages to empowering an IAA. First, it will slow down the process when 
compared to direct provider appointment, especially if a list system is employed.356 But the gains in fairness, 
and perceptions thereof, might be worth the increased time spent on appointment. Second, it will not be 
popular with the providers as they will lose control of arbitrator appointment.357 On the other hand, if these 
institutions want to continue to receive high-volume consumer cases, this might be the only feasible way for 
them to continue. The alternative may be a blanket consumer arbitration prohibition. Finally, an IAA might 
help improve these institutions’ reputation, promoting further demand for arbitration in the future. 

 

                                                 
347  See Alan Redfern & Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration 200 (3rd ed. 1999). 
348  See Explanatory Letter, supra note 125, §(a)(a.c.) (“another change related to rules of appointment of an arbit-

rator(s) specifies that arbitrators may be appointed not only by a court but also by any institution (if the parties 
have agreed so)”).  

349  See, e.g., AAA Rules, supra note 143, at R. 12 (2013).  
350  G.A. Res. 65/22, UNCITRAL Arbitration Rules, art. 8 (2010), http://www.uncitral.org/pdf/english/ texts/ arbitra-

tion/arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf (last visited Oct. 7, 2015)[hereinafter UNCITRAL Arb. Rules]. 
351  In the United States, the striking of a name (without cause) is sometimes called a peremptory challenge. 
352  UNCITRAL Arb. Rules, supra note 350, art. 8(2). The number of peremptory challenges (not challenges for cau-

se) could be limited so that there is a higher likelihood of at least one mutual name, thus reducing the chances of 
having the appointing authority step in to make the appointment. See, e.g., AAA Securities Arbitration Supple-
mentary Procedures, R. 3(a) (2009), https://www.adr.org/cs/groups/commercial/documents/document/dgdf/ mda0/ 
“edisp/adrstg_004107”1.pdf. (last visited Feb. 23, 2015). 

353  UNCITRAL Arb. Rules, supra note 350, art. 8(2). 
354  Id. art. 8(2)(d). 
355  MacNeil, supra note 127, at §27:3:6:1 (noting importance of parties’ equal participation in selection process).  
356  Douglas Earl McLaren, Party-Appointed vs. List-Appointed Arbitrators: A Comparison, 20 J. Int’l Arb. 233, 236 

(2003). 
357  One alternative is to allow providers to manage the appointment process but mandate a list procedure, open to all 

licensed arbitrators, and provide a publicly-funded “consumer advocate,” who would be empowered to assist 
consumers with navigating the procedure. This might be more palatable to the providers, although less ideal for 
consumers. 
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3. Licensing 

Georgia should establish an arbitrator-licensing regime. The Georgian Arbitration Association would 
be a natural party to administer this program, but it could be handled by the Georgian Bar Association, the 
National Center for Alternative Dispute Resolution (NCADR)358 or another well-regarded institution. The 
main components of this regime would be an entrance test on skills and ethics, continuing education, 
adherence to strict guidelines on ethics and competence, and a disciplinary procedure. A licensing regime 
would promote competence and professionalism as well as public confidence.359 By educating arbitrators 
on basic mediation skills, the LoA’s settlement provision360 would receive more attention and parties would 
have better opportunities to restructure their financial relationship in mutually beneficial fashion.361  

All three components of DAL will work in synergistic fashion. For instance, access to the disclosure 
information would be important for the IAA to provide parties an arbitration list that is neutral. And, 
licensing would be an essential quality control device for the IAA arbitrator list.  

DAL is designed to improve arbitration, rather than restrict it. This is consistent with the new EU 
Directive on Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes.362 DAL promotes public confidence in 
arbitration, protects consumers from bias, and maintains arbitration’s important advantages: efficiency, 
cost, flexibility, and finality. The solution is less disruptive than a blanket ban or complicated form re-
quirements with unpredictable judicial review.  

But DAL is not perfect. Data disclosure entails new recordkeeping costs, although they should be 
minimal. Disclosure will reduce confidentiality protections, although those protections mainly serve the 
repeating party. Data disclosure could to be coupled with supervisory powers to review and punish cases of 
systemic bias,363 however, that would add a layer of complexity to the issue and might not be worth the 
gains. With disclosure, arbitrators and providers will alter their behavior (to the extent necessary) to avoid 
the perception of bias or impartiality. Shining a light on the process will have its own tangible benefits.  

Taking the appointment process out of the hands of the providers will be tough medicine, but the 
solution is workable and should not cause significant economic harm to the providers or arbitrators. To the 
extent that this solution allows mandatory consumer arbitration to survive, it is a benefit to providers when 
compared to the draconian alternatives.364 Licensing will also entail some additional costs to administer a 
gatekeeping process and disciplinary regime. These costs will mostly be paid among the arbitrators so the 
net effect to them should be minimal. There will be some administrative costs, but they will be worth the 
price in better, more just arbitration. 

 

VII. Conclusion 

Despite the country’s problematic arbitration history, Georgians continue to look to arbitration to set-
tle their disputes. This is a positive sign. With the recommended changes, the LoA should encourage inter-

                                                 
358  The NCADR is located at Tbilisi State University. Its website is available at http://ncadr.tsu.ge/eng/2/news/52-

ncadr-initiatives-for-business-law-reform (last visited Feb. 23, 2015).  
359  See Blechman, supra note 314, at 13. 
360  LoA, supra note 104, art. 38. 
361  Cf. Teo Kvirikashvili, Med-Arb / Arb-Med and Prospects of Their Development in Georgia, 2014 Alt. Disp. Resol. 

Y.B. Tbilisi St. U. 51 (recommending mediation with arbitration); Hilmar Raeschke-Kessler, The Arbitrator as 
Settlement Facilitator, 21 Arb. Int’l 523 (2005)(discussing windows of settlement opportunity during arbitration). 

362  Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on Alternative Dispute 
Resolution for Consumer Disputes, No. 2006/2004 and Directive 209/22 EC, 2013 O.J. (L 165) 63 (requiring 
Member States to develop ADR mechanisms for consumer disputes).  

363  See Farmer, supra note 299, at 2369-93(recommending provider liability for systemic bias). However, systemic bias 
would be difficult to define and penalize. Civil liability would also achieve little for Georgian consumers. Georgian law 
already provides for criminal liability for arbitrators. See Tsertsvadze, Commentary, supra note 77, at 115.  

364  See Blechman, supra note 314, at 14-15 (recommending a ban on for-profit providers); Tkemaladze, New Law, 
supra note 73, at 671 (recommending restrictions on consumer arbitration). 
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national investment, promote domestic economic activity and help relieve crowded court dockets. The law 
represents a substantial improvement when compared to the previous arbitration regimes that Georgians 
endured but it remains a work in progress. The law’s similarities to the UNCITRAL Model Law provide a 
familiar framework for many actors.  

Most of the law’s shortcomings can be addressed through statutory revisions. If the law provides 
more clarity, there will be less misunderstanding, inconsistency and abuse. Significant issues relate to the 
role of the courts. Because of the history, Georgian courts are suspicious of arbitral awards, especially those 
related to consumers. Some additional adjustments, such as aiding the remission process and clarifying 
public policy, will help the courts protect parties from abuse without damaging the development of arbit-
ration. The Georgian Supreme Court has proven willing to enforce foreign arbitral awards against domestic 
firms. With further clarity on public policy, the court’s practice could become an excellent example for 
other developing countries.  

The primary threat to arbitration in Georgia and elsewhere is the use of mandatory consumer 
arbitration. While drastic solutions exist, such as banning the practice or forcing out for-profit providers, a 
more nuanced approach might make more sense. A solution that balances all stakeholder considerations, 
and attempts to address the root causes (repeat player and arbitrator appointment problems) is the most 
likely to be successful.  

Other developing countries can learn from Georgia’s experience. Arbitration can be a powerful tool 
that promotes efficiency and economic activity. It can also become a tool that denies individuals’ funda-
mental rights. As Georgia is learning, important consumer safeguards need to be in place for domestic ar-
bitration to meet social needs. Repeat player problems must be addressed at the design stage. The specific 
roles of courts must be clarified and monitored. Ethics rules should be promoted and enforced at the be-
ginning. Widespread professional education and continuing training appears to be an essential ingredient. 
With some adjustments, Georgian arbitration can become a model for the developing world.  
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stiven ostermileri

 

AarbitraJis gadarCena ganviTarebad msoflioSi: saqarTvelos 

gansakuTrebuli SemTxveva1 

saqarTveloSi arbitraJis arsebobas xangrZlivi da saintereso istoria aqvs. 
kriminalur samyarosTan `satelefono samarTlidan“ kanonierebamde qarTuli 

arbitraJi gadaurCa mraval iteracias. amJamad, vinaidan saqarTvelo iwyebs ev-
rokavSirTan gaerTianebis process, mas aqvs axali saarbitraJo kanoni, rome-
lic aerTianebs saerTaSoriso normebs. winamdebare statiaSi gaanalizebulia 
kanoni, arbitraJis ganviTarebis gza da mimdinare gamowvevebi. avtori iyenebs 

SeerTebuli Statebis praqtikul gamocdilebas, aseve gamocdilebas, romelic 
ukavSirdeba samarTlebrivi reformebis programebis danergvas saqarTvelosa 
da sxva qveynebSi, gvTavazobs ramdenime mniSvnelovan cvlilebas saqarTvelos 
axal saarbitraJo samarTlebriv reJimSi. gansakuTrebuli problemaa momxma-
reblisTvis savaldebulo arbitraJis asaxva organizaciebis standartuli pi-
robebiT Sedgenil xelSekrulebebSi. ramdenime SesworebiT arbitraJi saqar-
TveloSi SeiZleba gaxdes modeli sxva ganviTarebadi qveynisaTvis, rac organi-
zaciebis komerciul saWiroebebs daabalansebs samarTlianobasa da qarTuli 
sazogadoebis socialur saWiroebebTan. avtori daaskvnis, rom misi rekomen-

daciebis gaTvaliswinebiT sxva ganviTarebadi qveynebi SeZleben, praqtikulad 
Seiswavlon da gamoiyenon arbitraJi efeqtianobisa da investiciebis zrdis 
mizniT, individebis uflebaTa  dacvis SenarCunebiT.  

 
sakvanZo sityvebi: arbitraJi, savaldebulo arbitraJi, saqarTvelo, davis 

gadawyveta, ruseTi, sabWoTa kavSiri, UNCITRAL, modeluri kanoni saerTaSo-
riso komerciul arbitraJze, saarbitraJo tribunali, droebiTi RonisZie-
bebi, daniSvna, saarbitraJo procesi, saarbitraJo gadawyvetileba, saar-
bitraJo gadawyvetilebis cnoba da aRsruleba. 

                                                 
   stiven ostermileri iyo aRmosavleT-dasavleTis marTvis institutis (EWMI) USAID-is mier 

mxardaWerili programis – kanonis uzenaesobis mxardaWera saqarTveloSi (PROLoG) – iuri-
diuli ganaTlebis mimarTulebis xelmZRvaneli da Tsu-is davis alternatiuli gadawyvetis 
erovnuli centris (NCADR) direqtorTa sabWos wevri saqarTveloSi. ostermileri amJamad 
aris saerTaSoriso ganviTarebis ufrosi eqsperti samxreT karolinis universitetis pro-
eqtSi (Rule of Law Collaborative). igi marTavs programebs, romlebic exeba davis alternatiuli ga-
dawyvetis saSualebebs (ADR), komerciul samarTals, iuridiul da profesiul ganaTlebas. igi 
agreTve xelmZRvanelobda kanonis uzenaesobis mxardaWerisa da reformirebis proeqtebs 
kambojaSi, bosnia da hercegovinaSi, xorvatiasa da sxva qveynebSi. praqtikuli moRvaweobis da-
wyebamde igi iyo Cikagos Pedersen & Houpt-is savaWro iuridiuli firmis partniori. ostermi-
leri aris CrdiloeT-dasavleTis universitetis kursdamTavrebuli (politikur mecniereba-
Ta bakalavri) da CrdiloeT-dasavleTis sauniversiteto samarTlis skolis kursdamTavrebu-
li (samarTlis doqtori). am statiaSi gamoTqmuli mosazrebebi ekuTvnis avtors da ar gamoxa-
tavs EWMI-is, USAID-is, NCADR-is, aSS-is samTavrobo an romelime sxva organizaciis Sexe-
dulebebs. avtori madlobas uxdis sofio tyemalaZes, sofio fanjikiZes, giorgi vaSakiZes, la-
na CxartiSvilsa da emi ostermilers maT mier gaweuli daxmarebisTvis. 

1   es statia pirvelad gamoqveynda JurnalSi: Arizona Journal of International & Comparative Law, Vol. 
32, No. 3, 2015. 
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I. Sesavali 

arbitraJi bevr qveyanaSi mniSvnelovan rols asrulebs davebis gadawyvetaSi. mas 

xangrZlivi istoria aqvs2 – meoce saukuneSi  ki pirvelad gamoCnda rogorc Tanamed-

rove ekonomikis ZiriTadi meqanizmi. ganviTarebuli msoflios samarTlis specialis-

tebis umravlesobisTvis cnobilia misi uamravi upiratesoba, rogorebicaa: Sedare-

biT dabali xarjebi, ufro swrafi gadawyveta, precedentuli dasruleba, saerTaSo-

riso zewola, konfidencialoba, proceduruli moqniloba, araformaloba da miuker-

Zoebeli, mxareebis mier arCeuli, damoukidebeli eqsperti. Tumca ganviTarebul 

qveynebSi3 axla yvelgan aris arbitraJi, bevri sustad ganviTarebuli qveyana swored 

axla iwyebs arbitraJis Setanas TavianTi davebis gadawyvetis programebSi.4 warmate-

biT ganxorcielebis SemTxvevaSi, arbitraJma SeiZleba Seamciros sasamarTloebis 

datvirTva,5 gazardos ucxouri investiciebi6 da ucxo qveynis daxmareba7 mimRebi 

qveynisTvis, xeli Seuwyos saerTo ekonomikur ganviTarebas.8  

Tumca bevria dawerili ADR-ze (davebis alternatiuli gadawyvetaze) ganviTa-

rebad qveynebSi, samecniero literaturaSi mainc aris informaciis deficiti arbit-

raJis danergvaze.9 saWiroa, gamokvleul iqnes, aris arbitraJi sasargeblo instru-

                                                 
2   Steven C. Bennett, Arbitration: Essential Concepts 9 (ALM ed., 2002). 
3   Katherine V.W. Stone & Richard A. Bales, Arbitration Law 3 (2d ed. 2010). 
4   ix. Roberto Danino, The Importance of the Rule of Law and Respect for Contractual Rights in Transition Coun-

tries, 17 Eur. Bus. L. Rev. 327, 333 (2006) (noting arbitration growth in developing and transition countries over 
past decade). 

5   Kiarie Njoroge, Judiciary Moves to Cut Case Backlog Through Arbitrators, Bus. Daily (July 28, 2014, 7:48 PM), 
http://www.businessdailyafrica.com/Judiciary-moves-to-cut-case-backlog/-/539546/2400826/-/av3arqz/-/index. 
html;.Arbitration Center in Nairobi to Reduce Case Backlog, Standard Rep. (Sept. 30, 2014), http:// www. 
standardmedia.co.ke/article/2000136635/arbitration-centre-in-nairobi-to-reduce-case-backlog?articleID = 20001 
36635&story_title=arbitration-centre-in-nairobi-to-reduce-case-backlog&pageNo= 

6   Felix O. Okpe, Endangered Elements of ICSID Arbitral Practice: Investment Treaty Arbitration, Foreign Direct Inves-
tment, and the Promise of Economic Development and Host States, 13 Rich. J. Global L. & Bus. 217, 249 (2014). 

7   saerTaSoriso safinanso lideri organizaciebis umravlesoba, rogorebicaa: msoflio ban-
ki, ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis organizacia (OECD) da aziis ganviTare-
bis banki, moiTxovs arbitraJs kontraqtebis ganxorcielebisas. Position Paper on Arbitration in 
Thailand, Am. Chamber Com. Thail., Oct. 2009, <http://www.amchamthailand. com/ acct/ asp/default.asp>, (fol-
low “Position Papers” hyperlink under “Resources and Archive” tab). 

8   Christian Buhring-Uhle, Lars Kirchhoff & Gabriele Scherer, Arbitration and Mediation in International Business 
57-60 (2d ed. 2006). 

9   literaturis did nawilSi yuradReba gamaxvilebulia mediaciasa da mis tipebze. ix. Scott 
Brown, et al., Alternative Dispute Resolution Practitioner’s Guide (Ctr. for Democracy and Governance, USAID 
1998), http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/200sbe.pdf (last visited Sept. 13, 2015); Emily 
Stewart Haynes, Mediation as an Alternative to Emerging Post-Socialist Legal Institutions in Central and Eastern 
Europe, 15 Ohio St. J. Disp. Resol. 257 (1999); Nancy Erbe, The Global Popularity and Promise of Facilitative 
ADR, 18 Temp. Int’l & Comp. L.J. 343 (2004); Steven Austermiller, Mediation in Bosnia and Herzegovina: A 
Second Application, 9 Yale Hum.Rts. & Dev. L.J. 132 (2006); Cynthia Alkon, The Cookie Cutter Syndrome: Legal 
Reform Assistance Under Post-Communist Democratization Programs, 2002 J. Disp. Resol. 327 (2002); Minh Day, 
Alternative Dispute Resolution and Customary Law: Resolving Property Disputes in Post-Conflict Nations, A Case 
Study of Rwanda, 16 Geo. Immigr. L.J. 235 (2001); William Davis & Helga Turku, Access to Justice and Alternative 
Dispute Resolution, 2011 J. Disp. Resol. 47 (2011); Amy J. Cohen, Debating the Globalization of U.S. Mediation: 
Politics, Power, and Practice in Nepal, 11 Harv. Negot. L. Rev. 295 (2006); Eduardo R. C. Capulong, Mediation and 
the Neocolonial Legal Order: Access to Justice and Self-Determination in the Philippines, 27 Ohio St. J. on Disp. 
Resol. 641 (2012); Nancy D. Erbe, Appreciating Mediation’s Global Role in Promoting Good Governance, 11 Harv. 
Negot. L. Rev. 355 (2006). ganviTarebad qveynebSi arbitraJis danergvis Sesaxeb mcire raodeno-
biT statia arsebobs. ix. Arnoldo Wald, Patrick Schellenberg & Keith S. Rosenn, Some Controversial Aspects 
of the New Brazilian Arbitration Law, 31 U. Miami Inter-Am. L. Rev. 223 (2000), Julio C. Barbosa, Arbitration Law 
in Brazil: An Inevitable Reality, 9 Sw. J. L. & Trade Am. 131 (2002); Hoda Atia, Egypt’s New Commercial 
Arbitration Framework: Problems and Prospects for the Future of Foreign Investment, 5 Int’l. Trade & Bus. L. Ann. 
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menti ekonomikuri da socialuri ganviTarebisaTvis, Tu igi saerTaSoriso monawile-

ebis mier Semotanili dasavleTis arasasurveli transplantatia.10 winamdebare sta-

tia aris mcdeloba, wvlili Seitanos am sakiTxis ganxilvaSi ganviTarebadi qveynebis 
saintereso SemTxvevaze, kerZod, saqarTveloSi arbitraJis magaliTze yuradRebis 
gamaxvilebiT. saqarTvelo aris postkomunisturi, omisSemdgomi qveyana, romelmac 
ganaxorciela farTo struqturuli reformebi da amJamad aris evrokavSiris wevro-

bis wina etapze.  
pirveli nawili eTmoba mokle istoriul Sejamebas; meore nawili ganixilavs da-

vebis gadawyvetis mravalferovan, magram savalalo istorias. igi ikvlevs rusuli da 

sabWoTa 200-wliani batonobis Sedegebs arbitraJis ganviTarebaze saqarTveloSi; me-

same nawili detalurad ganixilavs axal qarTul saarbitraJo kanons, romelic moqme-

debaSi Sevida 2010 wels, da mis ganxorcielebas amJamad. igi efuZneba gaerTianebuli 
erebis organizaciis komisiis tipur kanons saerTaSoriso vaWrobis samarTalze 

(UNCITRAL).11 miuxedavad naklovani mxareebisa, igi mainc mniSvnelovnad aumjobesebs 
saqarTvelos adreul mcdelobebs arbitraJze; meoTxe nawilSi ganxilulia rekomen-

daciebi kanonis gasaumjobeseblad debulebebis gadasinjvasa da ganmartebebze fo-

kusirebiT; mexuTe nawilSi saubaria saarbitraJo sistemis yvelaze mniSvnelovan nak-

lovan mxareze – klientisTvis savaldebulo arbitraJis gamoyenebaze. statia gvTava-

zobs kompleqsur rekomendaciebs am defeqtebze reagirebisaTvis; meeqvse nawilSi mo-

cemuli daskvnis mixedviT, ar aris Zalian dagvianebuli, rom arbitraJma dadebiTi 
zegavlena moaxdinos saqarTveloSi mimdinare procesebze. mas SeuZlia, Seasrulos 
rogorc biznesebis, aseve klientebis moTxovnebi, ramdenadac politikuri nebaa re-

formebis ganxorcieleba. Tumca es daskvnebi damokidebulia qveynebze: saqarTvelos 
gamocdileba da es analizi, savaraudod, erTgvari gakveTili iqneba sxva ganviTareba-

di qveynebisTvis.  

 
II. sawyisi informacia da istoriuli konteqsti 

saqarTvelo aris patara qveyana, daaxloebiT samxreT karolinis sididisa. igi 

mdebareobs mniSvnelovan gzajvaredinze evropas, aziasa da Sua aRmosavleTs Soris 
da aris im regionis erT-erTi qveyana, romelic cnobilia kavkasiis saxeliT. saqarTve-

lo, romelic mdebareobs Savi zRvis aRmosavleT napirze, gamoyofs ruseTs Sua aRmo-

savleTisagan. mosaxleoba Seadgens daaxloebiT 5 milions.12 misma mezoblebma — Tur-

                                                                                                                                                         
1 (2000); Abudllah Khaled Al-Sofani, Theoretic Study in Light of the Jordanian Arbitration Law: The Problem of 
Arbitration Clauses, 32 Bus. L. Rev. 253 (2011); Rafael T. Boza, Caveat Arbiter: The U.S.-Peru Trade Promotion 
Agreement, Peruvian Arbitration Law, and the Extension of the Arbitration Agreement to Non-Signatories – Has 
Peru Gone Too Far, 17 Currents: Int’l Trade L.J. 65 (2009); Tracy S. Work, India Satisfies its Jones for Arbitration: 
New Arbitration Law in India, 10 Transnat’l Law. 217 (1997). vrceli literatura arsebobs saerTaSo-
riso saarbitraJo gadawyvetilebis aRsrulebis Taobaze niu-iorkis konvenciis mixedviT 
(Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958), 330 U.N.T.S. 38; 21 U.S.T. 
2517; 7 I.L.M. 1046 (1968), http:// www. uncitral.org/uncitral/en/uncitral_ texts/ arbitration/NYConvention.html (last 
visited Feb. 23, 2015)). arsebobs agreTve bevri masala, romlebic exeba sainvesticio xelSekru-
lebebTan dakavSirebul davebs ganviTarebad qveynebSi, magram aRniSnuli sakiTxi scdeba wi-
namdebare statiis kvlevis farglebs.  

10   Carrie Menkel-Meadow, Correspondences and Contradictions in International and Domestic Conflict Resolution: 
Lessons from General and Varied Contexts, 2003 J. Disp. Resol. 319, 341 (2003). 

11   ix. qvemoT, sqolio 105. 
12   Central Intelligence Agency, World Factbook: Georgia, 2014, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/gg.html (last modified Sept. 24, 2015) [SemdgomSi – World Factbook]. 
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qeTma, iranma/sparseTma samxreTis mxridan da ruseTma CrdiloeTis mxridan — didi 

roli Seasrules mis kulturasa da istoriaSi.  

saqarTvelos istoriisTvis damaxasiaTebelia gaerTianebebisa da daSlis perio-

debi.13 meaTe saukuneSi mefe bagrat mesamem gaaerTiana ramdenime samTavro da Seqmna 

Tanamedrove qarTuli saxelmwifo, daimorCila teritoria da moitana simdidre da 

Zalaufleba.14 es gagrZelda ramdenime aseul wels, sanam monRolebis Semoseva daan-

grevda imperias.15 mecxramete saukunis dasawyisSi ruseTma ganaxorciela qarTuli mi-

webis didi nawilis aneqsia.16 1917 wlis ruseTis Tebervlis revoluciis Semdeg saqar-

Tvelom xanmokle periodiT ganicada damoukidebloba,17 sanam rusuli jarebi SemoiW-

reboda da daikavebda qveyanas 1921 wels.18 Semdegi 70 wlis ganmavlobaSi saqarTvelo 

rCeboda sabWoTa kavSiris nawilad da mogvca ori mniSvnelovani lideri: ioseb stali-

ni (marTavda 1924 wlidan 1953 wlamde) da eduard SevardnaZe (80-ian wlebSi sabWoTa 

kavSiris sagareo saqmeTa ministri, romelmac xeli Seuwyo liberalur politikebs — 

„glasnostsa“ da „perestroikas“)19.  

1991 wels, rodesac sabWoTa kavSirma daiwyo daSla, saqarTvelom gamoacxada da-

moukidebloba, rasac mohyva aramdgradobis periodi. opoziciurma Zalebma gaaZeves 

pirveli prezidenti zviad gamsaxurdia 1992 wlis dasawyisSi.20 konstituciuri cvli-

lebebis Semdeg prezidentad airCies eduard SevardnaZe. 2003 wels egreT wodebuli 

vardebis revoluciis Sedegad igi gadaayenes prezidentobidan. Semdegi arCevnebis Se-

degad prezidenti gaxda mixeil saakaSvili da saxelmwifos saTaveSi Caudga refor-

mebze orientirebuli erTiani nacionaluri moZraoba. 2008 wlis xelaxal arCevnebSi 

gamarjvebis Semdeg saakaSvilma da erTianma nacionalurma moZraobam waages 2012 wlis 

arCevnebi koalicia qarTul ocnebasTan, romelsac xelmZRvanelobda milioneri biZi-

na ivaniSvili. es iyo qveynisTvis Zalauflebis pirveli mSvidobiani gadacema.  

mTeli postsabWoTa periodis ganmavlobaSi saqarTvelo itanjeboda arastabi-

lurobiT, rac gamowveuli iyo afxazeTisa da samxreT oseTis separatistuli moZrao-

bebiT kontrolirebadi regionebiT. politikurma gadatrialebam warmoSva ramdenime 

omi,21 maT Soris 2008 wlis agvistos omi ruseTsa da saqarTvelos Soris, ramac gamoiw-

via am regionebis dakargva.22 orive regionma gamoacxada damoukidebloba23 da amJamad 

                                                 
13   ix. zogadad Donald Rayfield, Edge of Empires: A History of Georgia (2012). 
14   iqve, 74. 
15   ix. Donald Rayfield zemoaRniSnuli sqolio 13, 118-31. 
16   Giorgi Intskirveli, The Constitution of Independent Georgia, 22 Rev. Cent. & E. Eur. L. 1, 1 (1996). 
17   Ferdinand Feldbrugge, The Law of the Republic of Georgia, 18 Rev. Cent. & E. Eur. L. 367, 368-69 (1992) [Sem-

dgomSi – Feldbrugge, Law]. 
18   saqarTvelos konstitucia oficialurad miRebul iqna mxolod sami dRiT adre, sanam wiTe-

li armia daikavebda Tbiliss. Ferdinand Feldbrugge, The New Constitution of Georgia, 22 Rev. Cent. & E. 
Eur. L. 9, 9-10 (1996). 

19   rusuli terminebi Riaobisa da rekonstruirebis mniSvnelobiT, Sesabamisad.  
20   Ferdinand Feldbrugge, samarTali, zemoaRniSnuli sqolio 177, 371. 
21   samxreT oseTSi iyo sami omi, 1991-1992, 2004 da 2008 wlebSi. Charles King, The Five-Day War, 87 Fo-

reign Aff. 4 (Nov.-Dec., 2008), <http://www.foreignaffairs.com/articles/64602/charles-king/the-five-day-war>. 
afxazeTSi omi mimdinareobda 1992-1993 da 2008 wlebSi. ix., zogadad, David Aphrasidze & David 
Siroky, Frozen Transitions and Unfrozen Conflicts, Or What Went Wrong in Georgia?, 5 Yale J. Int’l Aff. 121 
(2010). 

22    afxazeTis profili, BBC-is axali ambebi, http://www.bbc.com/news/world-europe-18175030 [03.06.2014] 
samxreT oseTis profili, BBC-is axali ambebi, <http:// www.bbc.com/news/world-europe-18269210>. 
[17.10.2013]. 

23    iqve, Milena Sterio, On the Right to External Self-Determination: “Selfistans”, Secession, and the Great Powers’ 
Rule, 19 Minn. J. Int’l L. 137, 167 (2010); Christopher J. Borgen, The Language of Law and the Practice of Poli-
tics: Great Powers and the Rhetoric of Self-Determination in the Cases of Kosovo and South Ossetia, 10 Chi. J. 
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moqmedeben rogorc ruseTis mier kontrolirebadi naxevradavtonomiuri saxelm-

wifoebi.24  
am aramdgradobis miuxedavad, saqarTvelom miaRwia mniSvnelovan warmatebebs. 

1990-ian wlebSi saqarTvelo itanjeboda SeiaraRebuli formirebebisagan, korufcii-

sagan, energiis deficitisagan. 2003 wlis vardebis revoluciis dros TviT prezident 

SevardnaZemac aRiara, rom saqarTvelo iyo arSemdgari saxelmwifo.25 ekonomika daeca 

67%-iT 1989 wlis donidan, xolo mrewvelobis mwarmoebluroba iyo 20%.26 miuxedavad 
ganaTlebis maRali donisa, saqarTvelos erovnuli Semosavali erT sul mosaxleze 

daeca svazilendis doneze dabla.27 Tumca vardebis revoluciam dasabami misca eko-

nomikur aRorZinebas da stabilurobas, rac grZeldeba dRemde – prezidentma mixeil 

saakaSvilma28 da erTianma nacionalurma moZraobam SeZles korufciisa da kriminalu-

ri mdgomareobis mniSvnelovnad Semcireba;29 maT gaaZlieres saxelmwifo momsaxureba 
TiToeul TemSi iusticiis saxlebis SeqmniT moqalaqeTa saWiroebebze reagirebis 

mizniT;30  gaamartives sagadasaxado sistema31 da ganaxorcieles Tavisufali bazris 

reformebi,32 ramac xeli Seuwyo mTliani Sida produqtis wliur zrdas daaxloebiT 

                                                                                                                                                         
Int’l L. 1, 5-6 (2009-10); Ronald Thomas, The Distinct Cases of Kosovo and South Ossetia: Deciding the Question 
of Independence on the Merits and International Law, 32 Fordham Int’l L.J. 1990, 2023 (2008-09). samxreT 
oseTisa da afxazeTis damoukidebloba aRiara mxolod oTxma qveyanam: ruseTma, venesue-
lam, nikaraguam da naurum. naurus aRiareba uTuod iyo kviprokvo (gaugebroba – erTi sag-
nis (piris) magivrad sxva sagnis an (piris) miReba). ix. Ellen Barry, Abkhazia is Recognized – by Nauru, 
N.Y. Times (Dec. 15, 2009), <http://www.nytimes.com/2009/12/16/world/ europe/16 georgia.html?_r=0>.  

24   ix. Abkhazia Profile, zemoaRniSnuli sqolio 22; South Ossetia Profile, zemoaRniSnuli sqolio 23. 
25   Rayfield, zemoaRniSnuli sqolio 13, 391.  
26   es informacia SeerTebuli Statebis kongress miawoda maunt holiokis kolejis profe-

sorma stiven jonsma: 1997 da 2000 wlebs Soris danaxarji Tavdacvaze Semcirda 51,9 milioni 
dolaridan 13,6 milion dolaramde; ganaTlebaze – 35,6 milioni dolaridan 13,9 milion do-
laramde... saxelmwifos uunarobam, daafinansos socialuri dazRveva da dasaqmeba, Seina-
xos Tavisi armia, ganaTleba da transporti, an gaaZlieros soflis meurneoba da mrewvelo-
ba, miiyvana mosaxleobis umravlesoba im daskvnamde, rom saxelmwifo aris arasaTanado, 
arawarmomadgenlobiTi da korufciuli.  

  The Republic of Georgia: Democracy, Human Rights and Security: Hearings before the U.S. on Security and 
Cooperation in Europe 107th Cong. 2 (2002) (Statement of Stephen Jones, Mount Holyoke College). 

27   Charles King, A Rose Among Thorns, 83 Foreign Aff. 13, 16 (2004) [SemdgomSi – King, Rose]. 
28   ganaTleba miiRo kolumbiis iuridiul fakultetze, niu -iorkSi. 
29   SeerTebuli Statebis saxelmwifo departamentis Tanaxmad, kriminaluri situacia monoto-

nurad klebulobs policiis Zalebis profesionalizmisa da cxovrebis donis saerTo 
zrdis gamo. Georgia 2014 Crime and Safety Report, U.S. Dep’t of State, Bureau Diplomatic Sec., Overseas 
Security Advisory Council (OSAC), https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=15207 (bolos 
ganaxlda 2014 wlis 24 Tebervals). korufciis aRqmis saerTaSoriso gamWvirvalobis indeq-
siT saqarTvelo iyo bolodan mexuTe adgilze angolasa da kamerunTan erTad 2003 wels; 
TerTmeti wlis Semdeg saqarTvelom win waiwia da daikava meTxuTmete adgili 174 qveynidan 
da gauswro Svid evrokavSiris wevr qveyanas. saerTaSoriso gamWvirvaloba, korufciis aRq-

mis indeqsi – 2014, <http://www.transparency.org/cpi2014/results>.  
30   Public Service Hall, <http://psh.gov.ge/?lang_id=ENG>, [23.02.2015]. 
31   Stephen P. Smith, When More is Not Necessarily Better: A Corporate Governance Tale of Two Countries, 10 

Dartmouth L.J. 64, 83-84 (2012). 
32   mTavrobis arsebiTi instituciuri reformis nawilia licenzirebis moTxovnebis oTxmoc-

daoTxi procentis gauqmeba da kompleqsuri momsaxurebis organos Seqmna licenziebisaT-
vis. 2014 Investment Climate Statement – Georgia, Bureau of. Econ. and Bus. Aff., Dept. State Report, 1, 3 
(2014) http://www.state.gov/documents/organization/229020.pdf (last modified June 2014), <http://www. state. 
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saxelmwifos angariSi).  
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7%-iT Semdeg aTwleulSi.33 2013 wlisTvis saqarTvelos ekava merve adgili mewarmeo-

bis mixedviT, msoflio bankis klasifikaciiT.34 am winsvlaSi mas erTi miliardi aSS-is 

dolariT daexmara sazRvargareTis qveynebi.35 2014 wels saqarTvelom daasrula ev-

rokavSirTan asocirebis xelSekrulebis ratifikacia da efeqturad gaamyara Tavisi 

demokratiuli orientacia bazarze.36    

amJamad saqarTvelom miaRwia mniSvnelovan istoriul etaps. man miiRo filoso-

fiuri gadawyvetileba, gaxdes sagareo vaWrobis saerTaSoriso Tanasazogadoebis 
wevri, romlis centric aris evrokavSiri. igi unda moemzados SedegebisTvis. gazrdi-

li komerciuli aqtivobebi, vaWroba da investiciebi37 moiTxovs davis gadaWris gaum-

jobesebul struqturebs. miuxedavad bolodroindeli progresisa, sasamarTlo 

sistema mainc moiTxovs gaumjobesebas.38 qarTuli biznesis liderebis gamokiTxvam 

gamoavlina, rom „komerciis kanonis arcodnisa“ da sasamarTlo procedurebis si-

                                                 
33  Data: GDP Growth (annual %), Table: Georgia, The World Bank http://data.worldbank. org/indicator/ NY. 

GDP.MKTP.KD.ZG/countries/GE?page=1&display=default (last modified 2015). World Bank Group, Doing 
Business: Economy Rankings 2014, The World Bank http://www.doingbusiness.org/rankings (last modified 2015). 
msoflio bankis Tanaxmad, 2009 wlis garda (ruseTis SemoWrisa da msoflio finansuri kri-
zisis gamo), 2004–2013 wlebSi mTliani Sida produqtis wliuri zrda saSualod Seadgenda 
6,91%-s. SedarebisTvis, imave wlebSi SeerTebuli StatebisTvis saSualo wliuri zrda Sead-
genda 2,27%-s, xolo evrokavSirisTvis – 1,68%-s.  

34   World Bank Group, Doing Business: Economy Rankings 2014, The World Bank http://www. doingbusiness. 
org/rankings (bolos Sesworda 2015 wels). saqarTvelo 2006 wels iyo me-100 adgilze da 2013 
wels miaRwia me-8 adgils. SeerTebuli Statebis saxelmwifo departamentma aRniSna: „saqar-
Tvelom ganaxorciela radikaluri ekonomikuri reformebi vardebis revoluciidan moyo-
lebuli, TiTqmis arSemdgari saxelmwifos mdgomareobidan, rogoric iyo 2003 wlisTvis, 
2014 wlisTvis gadavida sakmarisad kargad funqcionirebad sabazro ekonomikis mdgomareo-
baSi“, saxelmwifo departamentis angariSi, ix. zemoaRniSnuli sqolio 32, 1.  

35   Georgia: Accomplishments and Lessons Learned from Implementation of the U.S. $1 Billion Aid Package to 
Georgia Six Years After the Georgia-Russia Conflict, U.S. Embassy Tbilisi, Georgia (Unclassified Cable, August 
5, 2014)(on file with author). Carlz kingis Tanaxmad, SeerTebulma Statebma, agreTve, saqarTve-
los gamouyo 1 miliardi dolaris daxmareba demokratiisa da ganviTarebis mxardasaWerad 
1991 wlidan 2004 wlamde, „rac, udavod, Seadgenda vaSingtonis umsxviles investicias erT 
sul mosaxleze nebismieri sabWoTa samarTalmonacvle saxelmwifosTvis“. King, Rose, zemo-
aRniSnuli sqolio 27, 14. 

36   Geor. Int’l. Chamber of Commerce, Deep and Comprehensive Free Trade Agreement: Threat or Opportunities for 
Georgian Entrepreneurs?, ICCOMMERCE 18 (2d ed. 2014), http://www.icc.ge/www/ download/ ICCOM-
MERCE%20edition%202.pdf [hereinafter ICCOMMERCE] (noting that Association Agreement establishes 
conditions for bilateral free trade agreement with EU). xelSekrulebis sapasuxod ruseTma gaauqma 
Tavisi vaWrobis xelSekruleba saqarTvelosTan. Russia Plans to Suspend its Free Trade Agreement 
with Georgia, ITAR-TASS News Agency (July 30, 2014), <http://tass.ru/en/economy /742973?utm_ me-
dium=rss20>. 

37   The new free trade pact with the EU will lead to large increases in trade. ICCOMMERCE, supra note 35, at 19. 
SeerTebuli Statebis strategiuli perspeqtividan kaspiis sabadoebis evropasTan (ruse-
Tisa da ukrainis SemovliT) damakavSirebeli gazisa da navTobis milsadenebi gadis saqar-
Tveloze da moicavs SeerTebuli Statebis kerZo seqtoris mniSvnelovan investicias. The 
Republic of Georgia: Democracy, Human Rights and Security: Hearings before the U.S. on Security and Co-
operation in Europe 107th Cong. 2 (2002) (Statement of Christopher H. Smith, Co-Chairman, Comm’n on Secu-
rity and Cooperation in Europe). 

38   es Sefaseba SeerTebuli Statebis saxelmwifo departamentma gaakeTa iuridiul komitetSi 
2014 wels: rekomendebulia, rom kerZo partiebs Soris kontraqtebi moicavdes davebze sa-
erTaSoriso arbitraJis uzrunvelyofas qarTul sasamarTlo sistemaSi amJamad mimdinare 
samarTlebrivi reformebis gamo. sasamarTlo dava SeiZleba moiTxovdes zedmiwevniT did 
dros. sakuTrebis uflebebze davebis SemTxvevaSi zogjer ar aris ndoba qarTuli samarTal-
sistemis miukerZoeblobisa da kanonis uzenaesobisadmi da, zogadad, saqarTvelos sainves-
ticio klimatisadmi. saxelmwifo departamentis angariSi, zemoaRniSnuli sqolio 32, 6. 
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nelis“ gamo dgas seriozuli problemebi.39 Sedegad biznesebis mxolod 26%-s surs 

davis sasamarTlos gziT gadawyveta.40 farTo sazogadoebis ndobis done sasamarTlo-

sadmi aris Zalze dabali.41 Tu individualuri pirebi da biznesebi ver SeZleben sa-

samarTloebis gamoyenebas da TavianTi uflebebis realizacias, ekonomikuri da so-

cialuri aqtivobebi savalalo mdgomareobaSi aRmoCndeba.42 am problemebis SemTxve-

vaSi SeiZleba arbitraJi iyos sasargeblo saSualeba. es statia aanalizebs wina wle-

bis monacemebs arbitraJze, mis mimdinare statussa da momavals saqarTveloSi.  

 
III. arbitraJis istoria 

a. rusuli/komunisturi arbitraJi  

arbitraJi saqarTveloSi Zveli meTodia da saukuneebis ganmavlobaSi arsebobs 
sxvadasxva formiT. tradiciulad, adgilobrivi Temis xelmZRvanelebi saarbitraJo 
wesrigSi wyvetdnen miwisa da saojaxo sakiTxebTan dakavSirebuli davebis umravleso-

bas.43 rodesac ruseTis imperiam SemoierTa saqarTvelo, arbitraJi xelmisawvdomi iyo 

im dros arsebuli imperiis kanonebiT, sadac e.w.  fora cnobili iyo treteis sasamarTlo-

ebis saxeliT (rusulad treteisi gulisxmobda mesame mxaris sasamarTloebs).44  
ruseTis revoluciis Semdeg droebiTma saqarTvelos respublikam Seqmna xel-

fasebis sabWo, romelic, sxvaTa Soris, uflebamosili iyo, arbitraJiT gadaeWra xel-

fasebTan dakavSirebuli davebi.45 daaxloebiT im periodSi, rodesac sabWoTa kavSirma 
miierTa mTeli saqarTvelo, sabWoeTelebma warmoadgines arbitraJis ori iniciativa:  

pirveli iniciativa iyo saarbitraJo sasamarTloebi.46 1928 wlidan yvela saSinao 
ekonomikuri saqmianoba warmarTuli unda yofiliyo saxelmwifo sawarmoebSi da ne-

bismieri wamoWrili dava unda gadawyvetiliyo arbitraJis axali sistemiT.47 ufro me-

tic, sabWoTa kavSirma arbitraJs daakisra ganmkargulebeli, iseve rogorc davebis 

                                                 
39   Caucasus Research Resource Centers (CRRC), Attitudes to the Judiciary in Georgia: Assessment of General Public, 

Legal Professionals and Business Leaders, 29 (May 2014), http://www.crrc.ge/uploads/ files/ research_ 
projects/JILEP_CRRC_ Final_Report_30July2014.pdf (last visited Feb. 23, 2015) (SemdgomSi – CRRC, Georgia). 

40   iqve.  
41   sazogadoebis ndoba sasamarTlosadmi naklebia, vidre romelime sxva samTavrobo dawese-

bulebisadmi, iqve, 4-5, 36. 
42   gardamavali demokratiebis erT-erTma kvlevam aRmoaCina, rom sasamarTloebis unari, daic-

vas sakuTrebis ufleba, bevrad ufro mniSvnelovania investiciebisTvis, vidre Tanamedrove 
kanonebi. Katherina Pistor, et al., Law and Finance in Transition Economies, 8 Econ. Transition 325, 2000, 326, 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=214648>, (bolos ganaxlda 2015 wlis 23 Tebervals). 
aseT garemoebebSi biznesebi SeiZleba daubrundes TviTdaregulirebis meqanizmebs. Seada-
reT John McMillian & Christopher Woodruff, Private Order Under Dysfunctional Public Order, 98 Mich. L. Rev. 
2421 (2000) (kritikuli analizi oficialuri samarTlebrivi sistemis socialuri qselebis 
organizaciebiT Canacvlebasa da araoficialur Worebze postkomunistur qveynebSi).  

43   Sofia Avilova, Attaining Democracy in Georgia: Using Mediation to Rescue Georgia’s Democratic Trans-
formation, 17 Mich. St. U. Coll. L. J. Int’l L. 465, 478 (2008-2009). 

44   magaliTad, 1649 wlis Sobornoe Ulozhenie (rusuli kanonebis saerTo kodifikacia miwis asamb-
leis mier) me-5 muxlis me-15 nawiliis Tanaxmad, mxareebs eZlevaT ufleba, gadaWran Ta-
vianTi davebi treteis sasamarTloebis saSualebiT, Yoshida, History of International Commercial 
Arbitration and its Related System in Russia, 25 Arb. Int’l 365, 2009, 368.  

45   Law on Wages Council, International Labour Office, art. 50, 1920 Leg. Ser. 1, at 6 (1920). 
46   Yoshida, zemoaRniSnuli sqolio 44, 377-78. 
47   Alexander S. Komarov, Arbitration in Russia, Features of the International Commercial Arbitration Court at the 

Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, International Commercial Arbitration: Different 
Forms and their Features 299 (Giuditta Cordero-Moss ed., 2013). 
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gadaWris, uflebamosileba.48 aseTi sasamarTlos saxelmwifos mier dafinansebulobis 
gamo igi iyo ara arbitraJis organo, aramed ufro metad emsgavseboda komerciul sa-

samarTlos.  
am sasamarTloebs hqondaT kombinirebuli reputacia. sistema gankuTvnili iyo 

saxelmwifos samsaxurisa da ara davis monawileTaTvis. gansakuTrebiT aRsaniSnavia, 

rom bevrni aRwerdnen sabWoTa sistemas, rogorc „satelefono samarTals“49 da moix-

seniebdnen mosamarTles saxelmwifo moxeled, romelic gadawyvetilebis miRebisas 

eyrdnoboda ara kanonebisa da faqtebis mixedviT mis mier gakeTebul Sefasebas, ara-

med raRac sxvas.50 solJenicini Tavis wignSi – „gulagis arqipelagi“ – am viTarebas ase 

aRwerda: „gonebrivad mosamarTle Tavis kabinetSi yovelTvis xedavs simarTlis 

brWyviala Sav saxes – telefons. es orakuli arasdros ar gimtyunebs, vinaidan Sen 

akeTeb imas, rasac igi ambobs“.51 SeiZleba, es daxasiaTeba gadaWarbebuli mogveCvenos, 

Tumca im dros „satelefono samarTali“ arsebobda mTel sabWoTa kavSirSi. 1980 

wlisTvis oficialurma gazeTma „izvestiam“ Riad gamoacxada, rom „satelefono sa-

marTali“ farTod gavrcelebuli problema iyo.52  

saerTaSoriso vaWrobasTan dakavSirebuli davebisTvis sabWoeTelebma 1932 wels 

Seqmnes sagareo savaWro saarbitraJo komisia (FTAC).53 am komisiis eqskluziuri 

iurisdiqcia vrceldeboda saerTaSoriso davebze.54 mis wesebs hqonda arbitraJis 

msgavsi zogierTi maxasiaTebeli, rogorebicaa: arbitrebis daniSvna mxaris mier, 

araviTari apelaciebi, ucxoeli advokati da arbitrebis moqmedebis sruli Tavisuf-

leba gadawyvetilebis miRebisas.55 da mainc, is funqcionirebda partiis sistemis 

kontrolis qveS.56 sagareo savaWro saarbitraJo komisiis arbitrebs, rogorc ko-

munisturi saxelmwifos mier dasaqmebul Cinovnikebs, endobodnen sabWoTa moqa-

laqeebi.57 ar iyo araviTari pozitiuri movaleoba momavali arbitrebisTvis im gare-

                                                 
48   iqve, 300. saxelmwifo arbitraJs dakisrebuli hqonda yvela ekonomikuri sawarmos reguli-

reba da, amave dros, hqonda sasamarTloSi saqmis ganxilvis inicirebis ufleba. Katharina Pis-
tor, Supply and Demand for Contract Enforcement in Russia: Courts, Arbitration, and Private Enforcement, 22 
Rev. Cent. & E. Eur. L. 55, 68 (1996). saxelmwifo arbitraJs hqonda kvazisakanonmdeblo Zalauf-
leba, rogoricaa uflebamosileba specifikur sakontraqto pirobebze, iqve, 69.  

49   „satelefono samarTali“ iyo sabWoTa epoqis ganmsazRvreli maxasiaTebeli“. Louise I. Shelley, 
Corruption in the Post-Yeltsin Era, 9 E. Eur. Const. Rev. 70, 72 (2000). aris, agreTve, sasamarTlos gada-
wyvetilebaze samTavrobo zegavlenis magaliTebi postsabWoTa periodSic. ix. Jeffrey Kahn, The 
Search for the Rule of Law in Russia, 37 Geo. J. Int’l L. 353, 379 (2005-2006). (aRwerelia iusticiis sami-
nistros zewola mosamarTleze, romelic Tavmjdomarebda mecxramete saukuneSi ruseTSi ga-

marTul cnobil vera zasuliCis sasamarTlo process). 
50   Randall T. Shepand, Telephone Justice, Pandering, and Judges Who Speak Out of School, 29 Fordham Urb. L.J. 

811, 812 (2001-2002). 
51   Alexander Solzhenitsyn, Gulag Archipelago, Vol. III , 521 (Harper & Row ed., 1974). 
52   ix. magaliTisTvis Measures to Strengthen Legality, 25 Soviet Stat. & Dec. 54 (Summer 1989)(citing Izvesti-

ia, May 22, 1987, 3 („satelefono samarTali“ aRiarebulia sabWoTa sasamarTlo sistemis erT-
erT naklovan mxared)).  

53   ioSida, zemoaRniSnuli sqolio 43, 381-83. 
54   iqve, 383. 
55   iqve, 384, 388-89. 
56   ix. sendford king-smiti, King-Smith S.B., Communist Foreign Trade Arbitration, 10 Harv. Int’l L. J. 34, 

1969, 40. (amtkicebs, rom FTAC iyo de faqto nacionaluri sasamarTlo ucxo qveynebis Sem-
TxvevebisTvis). 

57   Yoshida, zemoaRniSnuli sqolio 44, 383. Tumca es ar iyo gamonaklisi, es moTxovna arasodes 
yofila formalizebuli wesad. Kaj Hober, Arbitration in Moscow, 3 Arb. Int’l 119, 1987, 158. FTAC-is 
prezidentma erTxel ganmarta: „ucxoelebi SeiZleba CarTuli iyvnen..., magram es iqneboda 
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moebebis gasaxsnelad, romlebic SeiZleba moiTxovdes maT miukerZoeblobas an da-

moukideblobas gansaxilvel sakiTxSi.58 sasamarTlo ganxilvebi mimdinareobda ru-

sulad da forumis adgili iyo moskovi.59 am da sxva konstruqciuli mizeziT aSkarad 

Cndeboda eWvebi sistemis miukerZoeblobasTan dakavSirebiT.60 saqmeSi – Amtorg Trading 

Corp. da Camden Fiber Mills, Inc.61 – niu-iorkis saxelmwifo sasamarTlom Zaladakargulad 
cno arbitraJis xelSekruleba sabWoTa firmasTan mikerZoebulobis problemebis ga-

mo.62 erT-erTma gamokvlevam gaaanaliza FTAC-is gamoqveynebuli SemTxvevebi da da-

askvna, rom gadawyvetilebis miRebis dros aSkarad arsebobda mikerZoebuloba.63  

sabWoTa kavSiri iyo erT-erTi pirveli saxelmwifo, romelic SeuerTda niu-

iorkis konvencias.64 igi agreTve warmoadgenda saerTaSoriso komerciul arbitraJze 

evropuli konvenciis (1961 wlis Jenevis konvencia) adrindel mxares, Tumca 1988 

wlamde sabWoeTelebma ver gaatares saSinao implementirebuli kanonmdebloba. Sede-

gad ar arsebobs dokumentirebuli SemTxveva, sadac sabWoTa kavSirma cno da gaatara 

ucxouri arbitraJis gadawyvetileba – arc 1988 wlamde da arc mis Semdeg.65  

 
b. kerZo arbitraJi 

„satelefono samarTlisa“ da mikerZoebulobis memkvidreobam didi xniT miayena 
Crdili postsabWoTa qveynebs, maT Soris saqarTvelosac. SeerTebuli Statebis sa-

xelmwifo departamentma 1993 wels kongresis winaSe ganacxada, rom satelefono sa-

marTali kvlav ganagrZobda arsebobas saqarTvelos sasamarTlo sistemaSi.66  

1997 wels saqarTvelom gaauqma Tavisi adgilobrivi arbitraJis sasamarTloebi67 

da miiRo arbitraJis pirveli Tanamedrove kanoni, kanoni kerZo arbitraJze.68 es kano-

                                                                                                                                                         
azrs moklebuli, vinaidan (FTAC) Tavis funqciebs sakmaod kargad asrulebs amJamindel si-
tuaciaSi“. Hines J. H., Dispute Resolution and Choice of Law in United States – Soviet Trade, 15 Brook. J. 
Int’l L. 591, 1989, 633-34.  

58   Pat K. Chew, A Procedural and Substantive Analysis of the Fairness of Chinese and Soviet Foreign Trade Arbit-
rations, 21 Tex. Int’l L.J. 291, 304 n.73 (1985-1986).  

59   iqve, 309. 
60   magaliTisaTvis ix. King-Smith, zemoaRniSnuli sqolio 56, 40; ix. agreTve, Hober, zemoaRniS-

nuli sqolio 57, 154 (aRniSnavs bevr dasavluri biznesis problemas da komentatorebis kri-
tikas); Samuel Pisar, Soviet Conflict of Laws in International Commercial Transactions, 70 Harv. L. Rev. 593, 
635 (1957). (FTAC-is wesebs SeiZleba hqondes gavlena sabWoTa materialuri samarTlisa da 
samarTlebrivi normebis SerCevis sasargeblod). 

61   saqme Amtorg Trading Corp. da Camden Fiber Mills Inc. Soris, 197 Misc. 398, 94 N.Y.S.2d 651 (umaRlesi 
sasamarTlos angariSi, 1950). 

62   iqve, 653. gadawyvetileba apelaciaze Seicvala, vinaidan mxareebma miiRes pirobebi kon-
traqtis dadebis dros. niu-iorkis saarbtraJo sasamarTlom daamata, rom „es gadawyveti-
leba ver SeuSlida xels kemdens saTanado qmedebis ganxorcielebaSi, Tundac arbitraJs 
waerTva misTvis samarTliani da miukerZoebeli gadawyvetilebis miRebis fundamenturi 
ufleba“. arbitraJi saqmeze – Amtorg Trading Corp. da Camden Fiber Mills, Inc., Soris, 304 N.Y. 519, 
521, 109 N.E.2d 606, 1952, 607.  

63   Chew, zemoaRniSnuli sqolio 588, 323-30. 
64   niu-iorkis konvencia, zemoaRniSnuli sqolio 9. 
65   Komarov, zemoaRniSnuli sqolio 47, 301. 
66   U.S. Dep’t. of State, Bureau of Democracy, HR, and Lab., Georgia Human Rights Practices, 1993 876, 880 

(1994). 
67   ix. Salome Japaridze, Interrelations Between the Annulment of the Arbitral Award and the Refusal of Recognition 

and Enforcement of the Arbitral Award, 2013 Alt. Disp. Resol. Y.B. Tbilisi St. U., 229, 230.  
68   Law On Private Arbitration [LOPA], Official Gazette of the Parliament of Georgia [OGPG], No. 17-18, May 5, 

1997. 
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ni iZleoda komerciuli organizaciebis Seqmnis uflebas,69 romlebic uzrunvelyof-

dnen davebis gadawyvetis momsaxurebas.70 kanoni kerZo arbitraJze uzrunvelyofda 
konfidencialobas mxolod arbitraJuli sasamarTlos wevrebs Soris da ara mxareebs 

an mowmeebs Soris.71 efeqturobis interesidan gamomdinare, kanoni kerZo arbitraJze 
Seecada, neba daerTo gadawyvetilebis miRebis xanmokle periodebze, magram wesebi 
iyo iseTi drakonuli, rom miRebul iqna sawinaaRmdego Sedegi. tribunals unda gamo-

etana saarbitraJo gadawyvetileba sasamarTlo procesebis dawyebidan 30 dRis gan-

mavlobaSi, an Tavi mienebebina da mietovebina mxareebi xelaxla dasawyebad.72  
kanonis yvelaze sakamaTo sakiTxebi exeba saarbitraJo gadawyvetilebis aRiare-

basa da Sesrulebas. saarbitraJo gadawyvetileba SeiZleboda uSualod ganxorciele-

badi yofiliyo sasamarTlos mxridan kontrolisa da ganxilvis gareSe.73 sasamar-

Tlos monawileoba izRudeboda, Tu mxare moiTxovda gadawyvetilebis Secvlas, mag-

ram wesebi ar iyo gasagebi.74 sasamarTloebs SeeZloT, agreTve, SeeCerebinaT gadawyve-

tilebebi, Tu isini CaTvlidnen, rom gamousworebel zians moutanda mxares, miuxeda-

vad saqmis arsisa.75 kanons kerZo arbitraJze hqonda mniSvnelovani Secdomebi, mas ar 
gaaCnda araviTari usafrTxoebis zomebi interesTa konfliqtis sapirispirod. praq-

tikulad, ar hqonda winaswari gadaudebeli RonisZiebebi,76 da bolos, ar iTvaliswi-

nebda ucxoeTis saarbitraJo gadawyvetilebebis aRiarebasa da Sesrulebas.  
am naklovani mxareebis gamo kerZo arbitraJze kanonis ganxorcielebam katas-

trofuli Sedegi gamoiRo. arbitraJis momsaxurebiT dakavebul organizaciebs sxva 
provaideris Semdegac ki saarbitraJo gadawyvetileba erTsa da imave davaSi gamoh-

qonda erTi da imave mxareebis mimarT.77 kidev erTi amaRelvebeli tendencia gamoikve-

Ta – arbitraJis gamoyeneba mesame mxaris qonebis mitacebis mizniT.78 sqema muSaobda 
Semdegnairad: ori mxare Txzavda davas qonebis sakuTrebaze, romelic praqtikulad 
ekuTvnoda mesame mxares. provaideri gamoscemda brZanebas qonebis gadacemaze im mxa-

risTvis, romelic moigebda saqmes da aRsrulebis biuro aRasrulebda brZanebas, ro-

gorc sasamarTlo brZanebas, mesame mxare ki kargavda qonebas, yovelgvari Setyobine-

bis gareSe.79 qarTul sasamarTloebs xandaxan hqondaT SesaZlebloba, gadaemowmebi-

                                                 
69   Registered under the Entrepreneurship Law. Law on Entrepreneurship [LE], Official Gazette of the Parliament of 

Georgia [OGPG], No. 21-22, Oct. 28, 1994. 
70   kanoni kerZo arbitraJze, LOPA, zemoaRniSnuli sqolio 69, me-7 muxli. 
71   iqve, 27-e muxli. 
72   iqve, 31-e muxli. 
73   iqve, 42-e muxli; ix., agreTve, Sophie Tkemaladze, A New Law – A New Chance for Arbitration in Georgia, 

in International Scientific Conference: The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal 
Space (U. of Latvia Press 2012) 665, 665-66 (aRwers kerZo arbitraJze kanonis iZulebiT ganxorci-
elebas), (SemdgomSi – Tkemaladze, New Law).  

74   magaliTad, arbitraJis gadawyvetilebis Secvla nebadarTuli iyo, Tu es gadawyvetileba 
arRvevda arbitraJis xelSekrulebas an saqarTvelos kanons. kanoni kerZo arbitraJze, ze-
moaRniSnuli sqolio 69, 43-e muxli. miuxedavad amisa, am darRvevebis farglebi rCeboda ga-
nusazRvreli. Tkemaladze, New Law, zemoaRniSnuli sqolio 73, 666.  

75   iqve, 44-e muxli. sasamarTloebs hqondaT Tavisufali moqmedebis ufleba, ganesazRvraT es 
ziani, romelic xels uwyobda usafuZvlo praqtikas da gaurkvevel iZulebiTi ganxorci-
elebis uflebebs.  

76   droebiTi RonisZiebebi aris aucilebeli RonisZiebebi, winaswari sasamarTlo akrZalvis 
analogiuri, SeerTebul StatebSi.  

77   Giorgi Tsertsvadze, Commentary, Brief Commentary to the Georgian Arbitration Law 2009, 18 (Universal ed., 
2011) (SemdgomSi – Tsertsvadze, Commentary). samwuxarod, es „ormagi arbitraJi“ ar iyo iSvia-
Toba kerZo abitraJze kanonis moqmedebis periodSi, iqve. 

78   iqve, 30. 
79   iqve.  
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naT saSinao saarbitraJo gadawyvetileba, magram esec ki iyo damZimebuli procesi. 

bevri akritikebda am procesebs, rogorc veeberTela da xangrZliv procedurebs.80 

sasamarTloebic agreTve ibrZodnen, radganac gaugebari iyo maTi uflebamosilebis 

CarCoebi gadawyvetilebis Sesacvlelad.81  
kanoni kerZo arbitraJze ver uzrunvelyofda ucxouri saarbitraJo gadawyve-

tilebis aRsrulebas. es iwvevda dabneulobasa da Seusabamobas, rodesac mxare cdi-

lobda ucxouri saarbitraJo gadawyvetilebis aRsrulebas saqarTveloSi. 1994 wels 

saqarTvelom xeli moawera niu-iorkis konvencias ucxouri saarbitraJo gadawyveti-

lebebis aRiarebasa da aRsrulebaze (niu-iorkis konvencia), magram sasamarTloebi ig-

norirebas ukeTebdnen mas da mis nacvlad eyrdnobodnen minskis konvencias,82 an sa-

qarTvelos kanons kerZo saerTaSoriso kanonze (PIL),83 rogorc uflebamosilebas we-

sebis aRiarebasa da aRsrulebaze.84 es iyo problematuri, vinaidan orive – minskis 

konvencia da kerZo saerTaSoriso kanoni – aregulirebda mxolod sasamarTlo da ara 

saarbitraJo gadawyvetilebebis aRiarebasa da aRsrulebas.85  
Tumca kanoni kerZo arbitraJze gakritikebulia86 — ganxilul unda iqnes ufro 

farTo konteqstSi. igi miiRes sakanonmdeblo moRvaweobis nayofier periodSi, roca 

memkvidreobiTi sabWoTa kanonebi unda CaenacvlebinaT da bevri dro ar iyo dasafiq-

reblad;87 agreTve, qarTveli profesionalebi iyvnen sabWouri momzadebisa da ar 

hqondaT araviTari gamocdileba kerZo sakuTrebasTan dakavSirebul sakiTxebsa88 Tu 

kerZo davebis gadawyvetaSi;89 aseve, ganicdidnen qarTulad arbitraJze masalebis de-

ficits da profesionalebis umravlesobas xeli miuwvdeboda mxolod rusul wyaro-

                                                 
80   Giorgi Tsertsvadze, Commentary, Brief Commentary to the Georgian Arbitration Law 2009, 18 (Universal ed., 

2011) (SemdgomSi – Tsertsvadze, Commentary). samwuxarod, es „ormagi arbitraJi“ ar iyo iSviaTo-
ba kerZo abitraJze kanonis moqmedebis periodSi, iqve, 18. 

81   Tkemaladze, New Law, zemoaRniSnuli sqolio 733, 666. sasamarTloebi xSirad interpretireb-
dnen am uflebamosilebis Secvlaze iseTnairad, rom hqonodaT gadawyvetilebis gauqmebis 
ufleba, Tsertsvadze, Commentary, zemoaRniSnuli sqolio 77, 17. 

82   minskis 1993 wlis konvencia aris saerTaSoriso xelSekruleba samoqalaqo sasamarTlos ga-
dawyvetilebebis aRiarebisa da aRsrulebis regulirebisaTvis damoukidebel saxelmwifoTa 
Tanamegobrobis wevr qveynebSi (dsT). minskis konvenciam iuridiul daxmarebasa da samarT-
lebriv damokidebulebebze samoqalaqo, saojaxo da kriminalur sakiTxebSi (Minsk Convention 
on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters, Unified Register of Legal Acts and 
Other Documents of the Commonwealth of Independent States, Jan. 33, 1993) gaaerTiana damoukidebel 
saxelmwifoTa Tanamegobrobis samarTlebrivi aqtebi da sxva dokumentebi, ianvari, 33, 1993 
(SemdgomSi – minskis konvencia/Minsk Convention). saqarTvelo iyo dsT-is wevri 2009 wlis 18 ag-
vistomde. Georgia’s Withdrawal from CIS, Ministry of Foreign Affairs of Georgia, http:// georgiamfa. blogs-
pot.com/2008/08/georgias-withdrawal-from-cis.html (last visited Feb. 23, 2015). 

83   Law on Private International Law [PIL], Official Gazette of the Parliament of Georgia [OGPG], No. 19-20, April 
29, 1998 (Georgia) (SemdgomSi – PIL). 

84   ix. George Tsertsvadze, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Georgia, at 2-5 (Oct. 2009) 
Max-Planck-Institut für ausländisches und Internationales Privatrecht. (gamouqveynebeli sakandidato di-
sertacia). 

85   iqve.  
86   magaliTisaTvis ix. Japaridze, zemoaRniSnuli sqolio 7, 231.  
87   kanonebi mewarmeebze, monopoliasa da konkurenciaze, momxmareblis interesebis dacvaze, 

sasamarTlo sistemaze da yovlismomcveli samoqalaqo kodeqsi da savaWro kodeqsi – yvela 
miRebuli iyo am periodis ganmavlobaSi. 

88   1998 wels SeerTebuli Statebis erT-erTi eqsperti rekomendacias uwevda satreningo 
programas sabazro ekonomikis, konkurenciisa da savaWro kanonis iurisprudenciaze. Wil-
liam E. Kovacic & Ben Slay, Perilous Beginnings: The Establishment of Antimonopoly and Consumer Protection 
Programs in the Republic of Georgia, 43 Antitrust Bull. 15, 36 (1998).  

89   Tsertsvadze, Commentary, zemoaRniSnuli sqolio 77, 15. 
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ebze;90 sabWoTa gamocdilebaSi uxvad SeimCneoda korufciac. profesionalTa umrav-

lesobam srulwlovanebas miaRwia sabWoTa sistemis periodSi, rodesac „satelefono 

samarTali“ Cveulebrivi movlena iyo da TiTqmis ar arsebobda makompensirebeli nor-

mebi an magaliTebi.  

reJimisa da wesebis kontrolze licenziis gamcemi iuristis ararsebobas Tavisi 

wvlili Sehqonda problemebis SeqmnaSi. 1990-ian wlebSi TiTqmis aravis SeeZlo emoq-

meda rogorc iurists.91 aravin ar iyo, romelic gaakontrolebda kvalifikaciebs, li-

cenzirebasa da disciplinas.92 oficialuri saqarTvelos advokatTa asociacia ar iyo 

Camoyalibebuli 2005 wlamde, kerZo arbitraJze kanonis miRebidan rva wlis Semdeg.93 
ufro metic, ar iyo saTanado qcevis araviTari modeli, rogoricaa, magaliTad, advo-

katis an arbitris eTikis kodeqsi.  

garda am formaluri defeqtebisa, kerZo arbitraJze kanonma (LOPA) iuristebs 
gauadvila arbitraJis centrebis Camoyalibeba da isini moiTxovdnen, rom es centre-

bi yofiliyo komerciuli sawarmoebi.94 centrebi konkurirebdnen instituciuri kli-

entebisTvis, romlebsac SeeZloT, TavianT samomxmareblo xelSekrulebebSi95 Seeta-

naT aucilebeli punqtebi arbitraJze kanonidan. es qmnida konfliqtebisaTvis Cveu-

lebriv garemos. arbitraJis momsaxurebis mimwodeblebi dainteresebulebi iyvnen, 
rom TavianTi klientebi bednierebi hyolodaT sasamarTlo procesebis maTi intere-

sebis Sesabamisad warmoebiT. miuxedavad imisa, rom yvela advokati an arbitraJis cen-

tri ar iyo araeTikuri an arakompetenturi, arbitraJis garemo mainc iyo erTgvari 
nazavi oportunizmis, ganaTlebis naklebobis, eTikuri normebisa da Caurevlobis 
kontrolis deficitisa.  

 
g. sisxlis samarTlis arbitraJi 

kerZo arbitraJze kanons hqonda konkurencia saeWvo wreebTan: qarTul krimina-

lur samyarosTan. saqarTvelos sisxlis samarTlis arbitraJSi davebis gadawyvetaSi 

Cabmuli iyvnen am samyaros wevrebi.96 es kanonieri qurdebi da maTi xelqveiTebi97 iT-

vlebodnen qarTuli sazogadoebis pativcemul wevrebad da maT xSirad uxmobdnen sa-

mezoblo, saojaxo da biznesTan dakavSirebuli davebis gadawyvetaSi dasaxmareb-

lad.98 davebis gadawyvetaSi maT mier gaweuli momsaxureba iyo ufro qmediTi da ata-

rebda ufro efeqturi aRsrulebis RonisZiebebis muqaras, vidre sasamarTloebis an 

arbitraJis dawesebulebebisa.99 

                                                 
90   Tsertsvadze, Commentary, zemoaRniSnuli sqolio 77, 15, 16. 
91   ix. Christopher P.M. Waters, Who Should Regulate the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline, 16 Geo. Int’l Envt’l. L. 

Rev. 403, 413 (2004) (citing Christopher P.M. Waters, Counsel In the Caucasus: Professionalization and Law in 
Georgia (2004)). 

92   iqve. 
93   Christopher Waters, Market Control and Lawyers in the Former Soviet Union, 8 J. L. Soc’y 1, 7 (2007). 
94   kanoni kerZo arbitraJze – LOPA, zemoaRniSnuli sqolio 699, Art. 7.  
95   Tkemaladze, New Law, zemoaRniSnuli sqolio 733, 665. 
96   ix., zogadad, Gavin Slade, Reorganizing Crime: Mafia and Anti-Mafia in Post-Soviet Georgia, (2013) (provi-

ding detailed history of the TIL in Georgia). (kanonieri qurdebis detaluri istoria saqarTvelo-
Si). zog SemTxvevaSi, isini xdebian sakmarisad mZlavrni ise, rom SeuZliaT daniSnon mosa-
marTleebi. Avilova, zemoaRniSnuli sqolio 43, 478, sqolio 90. 

97   xelqveiTebi moxseniebuli iyvnen avtoritetebad. Avilova, zemoaRniSnuli sqolio 43, iqve, 478. 
98   ix., mag. saqme Case of Ashlarba v. Georgia, No. 45554/08, §4, Eur. Ct. H.R. at 7 (2014). 
99   isini zogjer akisrebdnen maRal gadasaxads TavianTi momsaxurebisTvis, Avilova, zemoaRniS-

nuli sqolio 43, 478. 
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 evropuli sasamarTlos 2014 wlis ivlisis gadawyvetilebaSi detalurad aris 
gamokvleuli saqarTvelos kriminaluri arbitraJis istoria saqarTvelos sisxlis 
samarTlis kodeqsis im nawilebTan kavSirSi, romlebic davis gadaWras kanonieri 
qurdebis uflebamosilebis gamoyenebiT acxadebda kanongareSed.100 ganmcxadebeli 
ramdenime samezoblo davis gadawyvetiT gasamarTldeboda davis gadawyvetis uka-
nono meqanizmSi CabmisaTvis.101 aseTi wvrilmani, rogoric SeiZleba es sakiTxebi yo-
filiyo, adgenda kriminalur aqtivobebs, vinaidan isini mopasuxis kriminalur qselSi 
monawileobis damamtkicebel sabuTad gvevlineboda da, Sesabamisad, mopasuxe iRebda 
Svidwliani patimrobis ganaCens.102 adamianis uflebebis evropuli komisiis saape-
lacio sasamarTlom daamtkica danaSauli da aRmoaCina, rom saqarTvelos kanonebi, 
romlebic krZalavda davebis kriminalur gadawyvetas, ar arRvevda adamianis uf-
lebebisa da fundamenturi Tavisuflebebis dacvis konvencias.103  

 
IV. saqarTvelos arbitraJis axali kanoni 

2010 wels ZalaSi Sevida saqarTvelos arbitraJis axali kanoni.104 saqarTvelos 
kanoni arbitraJze mniSvnelovnad misdevs SeerTebuli Statebis komisiis tipur ka-

nons saerTaSoriso savaWro arbitraJze105 (tipuri kanoni). Sedegad, saqarTvelos ar-

bitraJis wesebi, Tumca ramdenime sayuradRebo gadaxriT, harmonizebulia TiTqmis 

70-amde erTan, maT Soris mniSvnelovan savaWro partniorebTan, rogorebicaa: Turqe-

Ti, ukraina, somxeTi, azerbaijani, ruseTi da germania.106 

kanoni arbitraJze uzrunvelyofs sasamarTloebs ufro sasargeblo da kon-

struqciuli roliT arbitraJis reJimSi. saqarTvelos sasamarTloebs axla pirvelad 
aqvs aRsrulebis iurisdiqcia, Tumca axali kanoni zRudavs sasamarTloebis Carevas 
arbitraJis procesebSi instanciebamde, romlebic specifikurad aris dadgenili 

tipur kanonSi.107 arbtraJze kanonis me-9 muxli adgens, rom sasamarTlom unda Se-

                                                 
100  Ashlarba, saqme, zemoaRniSnuli sqolio 98.  
101  iqve, 3.  
102  iqve, 2. 
103  iqve, 10-13. sasamarTlom, agreTve, daaskvna, rom saqarTvelos sisxlis samarTlis arbitraJi 

iyo sabWoTa sistemis memkvidreoba. iqve, 6-7. kanonieri qurdebis gamoyenebis praqtika 
uTuod gavlenas axdenda klientebis molodinze, Tu rogor gadaWridnen iuristebi 
samarTlebriv davebs da uTuod zemoqmedebas axdenda qarTuli arbitraJis ganviTarebaze.  

104  saqarTvelos kanoni arbitraJis Sesaxeb (LoA), 13, (2.07.2009), saqarTvelos parlamentis oficia-
luri gazeTi (SemdgomSi – LoA). 48-e muxlis Tanaxmad, kanoni ZalaSi Sevida 2010 wlis 1 ianvars.  

105  U.N. Comm’n on Int’l Trade L., UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration with Amend-
ments as Adopted in 2006, U.N. Doc. A/40/17 (2006) [SemdgomSi – Model Law]. UNCITRAL-is yvela 
dokumenti modeluri kanonis Sesaxeb xelmisawvdomia: <http://www.uncitral.org/ uncitral/en/index. 
html>. UNCITRAL-is Tanaxmad: tipuri kanoni gankuTvnilia Statebis dasaxmareblad arbit-
raJis procedurebze Tavisi kanonebis reformebisa da modernizebis gansaxorcieleblad, 
raTa mxedvelobaSi iqnes miRebuli saerTaSoriso savaWro arbitraJis gansakuTrebuli ma-
xasiaTeblebi da saWiroebebi. igi asaxavs msoflio konsensuss saerTaSoriso arbitraJuli 
praqtikis ZiriTad aspeqtebze, romlebic miRebulia yvela regionis Statebisa da msof-
lios sxvadasxva samarTlebrivi da ekonomikuri sistemis mier. iqve. 

106  im qveynebis sruli CamonaTvalisTvis, romlebmac miiRes tipuri kanoni, ix. UNCITRAL-is 
vebgverdi,<http://www.uncitral.org/ uncitral/ en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html>, 
bolos Sesworda 2015 wels). ganmartebiTi baraTi saqarTvelos arbitraJis kanonproeqtze, 
romelic momzadda saqarTvelos saarbitraJo kanonebis evropulTan ukeTesi harmonize-
bisaTvis. ganmartebiTi baraTi saqarTvelos arbitraJis kanonproeqtze, 2009, 1 (qarTul 
enaze, avtoris failze), (SemdgomSi – LoA, ganmartebiTi baraTi). 

107  kanoni arbitraJze adgens: „am kanoniT marTul sakiTxebSi sasamarTlo ar Caereva araviTar 
sakiTxSi, garda saqmeebisa, romlebic specialurad am kanoniT aris uzrunvelyofili, LoA, 
zemoaRniSnuli sqolio 1044, me-6(2) muxli. 
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wyvitos moqmedeba da mxareebi gagzavnos arbitraJSi, Tu saqmeSi aris xelSekruleba 

arbitraJze da mxare droulad moiTxovs mas.108 sasamarTlos Caurevloba arbitraJis 

mniSvnelovani principia, romelic xels uwyobs efeqturobas109 da kanoni arbitraJze 
axdens mizanSewonil balanss miznebsa da saWiroebebs Soris im usamarTlobis Sesa-

ferxeblad, romelic warmoiSva kerZo arbitraJze kanonis moqmedebisas. qvemoT 

moyvanili punqtebi ganixilavs axali kanonis umniSvnelovanes nawilebs.  

 
a. kanonis CarCoebi 

arbitraJze kanonis mixedviT, yvela sakiTxi SeiZleba ver gadawydes saarbit-

raJo wesiT. kanoni arbitraJze zRudavs saarbitraJo tribunals „kerZo xasiaTis qo-

nebrivi davebisTvis, romlebic emyareba mxareebis Tanabar uflebebs da, romelTa ga-

daWrac mxareebs TviTon SeuZliaT“.110 qarTuli samoqalaqo kodeqsi ganmartavs sa-

kuTrebas rogorc „nebismier sagans, iseve rogorc aramaterialur sakuTrebas, ro-

melsac SeiZleba flobdnen, iyenebdnen da icilebdnen fizikuri da iuridiuli pi-

rebi“.111 sakuTrebis moTxovna, savaraudod, adgens ufro farTo CarCoebs, vidre ti-

puri kanonis moTxovna komerciuli urTierTobidan warmoSobil davebze.112 Tumca 

tipuri kanonis SemmuSaveblebma farTo interpretacia misces termins – komerciu-

li:113 konkretuli sakiTxebi SeiZleba CaiTvalos sakuTrebasTan dakavSirebul dave-

bad da mainc moxvdes tipuri kanonis farglebs gareT. erT-erTi magaliTi iqneboda 

pretenziebi xelfasebze dasaqmebis kontraqtiT.114 gadmocemuli ar aris iseTi qar-

Tuli saqmeebi, romlebic SeiZleba gansazRvravdes sakuTrebis sazRvrebs tipuri ka-

                                                 
108  iqve, me-9(1) muxli; saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi (CPC), saqarTvelos parlamentis ofi-

cialuri gazeTi № 47-48, 31 dekemberi, 1997, muxlebi: 186-e (1) (d), 272-e (v) (saqarTvelo), (Sem-
dgomSi – saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsi). arbitraJi moqmedebs, Tu sasamarT-
lo ar miiCnevs, rom xelSekrulebas Zala aqvs dakarguli. saqmis Sewyvetis moTxovna ar iz-
Rudeba qarTuli arbitraJebisTvis, magram ufro metad saarbitraJo garCevebisTvis sxva-
gan nebismier adgilas. es muxli Sesworda 2015 wels arbitraJze kanonis tipur kanonTan 
harmonizebis mizniT. saqarTvelos arbitraJis kanonis Sesworebebi, saqarTvelos parla-

mentis oficialuri gazeTi №3218, 1-li(3) muxli, 26 marti, 2015 (saqarTvelo). (SemdgomSi – 
Sesworebebi arbitraJis kanonze). ix., agreTve, Model law, zemoaRniSnuli sqolio 105, me-8 (1) 
muxli. saqmis arbitraJze misamarTavad arbitraJze kanonis sawyisi uzrunvelyofa moiT-
xovda saarbitraJo garCevebis dawyebas da ara, ubralod, saTanado saarbitraJo xelSekru-
lebis arsebobas. kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 103, me-9 (1)-(2) muxli. 

109  Gary Born, The Principle of Judicial Non-Interference in International Arbitral Proceedings, 30 U. Pa. J. Int’l L. 
999, 999 (2008-2009). 

110  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, 1-li (2) muxli. 
111  saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi (CC), saqarTvelos parlamentis oficialuri gazeTi 

(OGPG), 31, 24 ivlisi, 1997, 147-e muxli (saqarTvelo), (SemdgomSi – saqarTvelos samoqalaqo 
kodeqsi). 

112  odel law, zemoaRniSnuli sqolio 105, 1-li muxli. 
113  termins „unda mieces farTo interpretacia ise, rom faravdes komerciuli xasiaTis urTi-

erTobebidan warmoSobil yvela sakiTxs, iqneba es kontraqtiT Tu ara“. iqve, 1-li muxli, 
sqolio 3.  

114  UNICITRAL-is analitikuri komentari pirvel muxlTan dakavSirebiT adgens, rom komerciu-
lis farglebSi „ar Sedis SromiTi konfliqtebi anu dasaqmebasTan dakavSirebuli davebi da 
Cveulebrivi momxmareblis saCivrebi, miuxedavad maTi biznesTan damokidebulebisa“. Seer-
Tebuli Statebis generaluri mdivani, analitikuri komentari saerTaSoriso komerciuli 
arbitraJis Sesaxeb tipuri kanonis teqstis proeqtze, 18, U.N. Doc. A/CN. 1985, 9/264, (Semd-
gomSi – tipuri kanoni Model Law, analitikuri komentari). 
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nonis miznebisTvis, magram mizanSewonilia davaskvnaT, rom mas miecemoda farTo in-

terpretacia.  

arbitraJis kanonis farglebSi ufro mniSvnelovani SezRudva aris is, rom dava 
unda iyos kerZo xasiaTis. es SezRudva ar Cans tipur kanonSi. arc kanoni arbitraJze 
da arc nebismieri gamoqveynebuli sasamarTlo saqme ar ganmartavs am moTxovnas. ar-

bitraJs daqvemdebarebuli erT-erTi saqme exeboda uZravi qonebis gamosyidvis uf-

lebasTan dakavSirebul davas, magram ar uzrunvelyofda kerZo xasiaTis moTxovnis 

parametrebs.115 kvlav rCeba mniSvnelovani kiTxvebi: aris produqciis xarisxze saCiva-

ri kerZo xasiaTis dava? aris dasaqmebulis saCivari saxifaTo samuSao pirobebze ker-

Zo xasiaTis dava?116 saxelmwifo saagentoebisadmi miTiTebam, xeli moaweron arbitra-

Jis am CarCo xelSekrulebebs, SeiZleba SezRudos kerZo xasiaTis moTxovna.117 Tu da-

vebi saxelmwifo saagentoebis CarTulobiT CaiTvleba kerZo xasiaTis davebad, maSin 
SeiZleba saTanado iyos farTo interpretacia.  

amgvari bundovani standarti SeiZleba zRudavdes saerTaSoriso arbitraJs sa-

qarTveloSi. sasamarTloebi arbitraJze daqvemdebarebasTan dakavSirebul sakiTxebs 
Cveulebrivad wyveten sakuTar erovnul kanonze dayrdnobiT, miuxedavad mxareebs 

Soris arsebuli SeTanxmebisa.118 imis gamo, rom kanoni arbitraJze iZleva bundovan 
farglebs saarbitraJo daqvemdebarebasTan dakavSirebiT, ucxouri mxareebi SeiZleba 
wuxdnen, rom maTi davebi dasruldeba qarTul sasamarTloebSi. am mizeziT sasargeb-

lo iqneboda aq sasamarTlo an sakanonmdeblo ganmartebis micema.  

 
b. saarbitraJo xelSekrulebis forma 

kanoni arbitraJze afarToebs kerZo arbitraJis kanonis moTxovnas da moiTxovs 

saarbitraJo xelSekrulebas werilobiTi formT. is zedmiwevniT misdevs tipuri ka-

nonis wesebs saintereso modifikaciiT. orive – kanoni arbitraJze da tipuri kanoni – 

iZleva nebarTvas saarbitraJo xelSekrulebis nebismier werilobiT formaze, maT So-

ris eleqtronulze,119 Tumca kanoni arbitraJze nebas rTavs, rom, Tu romelime mxare 
aris fizikuri piri an administraciuli saagento, saarbitraJo xelSekruleba unda 
iyos werilobiTi formiT. aq kanoni moiTxovs werilobiTis ufro SezRudul ganmar-

tebas, rac unda moicavdes specifikur instruments, xelmowerils mxareebis mier.120 
es SezRudva dawesebulia momxmarebelTa dacvis mizniT da aris misasalmebeli gaum-

jobeseba.121 

                                                 
115  Tbilisis saapelacio sasamarTlos saqme №2B/---11---2011 (sruli nomeri da TariRi ar aris 

xelmisawvdomi).  
116  gaixseneT, rom dasaqmebasTan dakavSirebuli davebi, romlebic aris tipuri kanonis farg-

lebs gareT, SeiZleba moxvdes arbitraJze kanonis iurisdiqciaSi sakuTrebis davebze. mo-
deluri kanoni, analitikuri komentari, zemoaRniSnuli sqolio 114. 

117  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 4, me-8 (8) muxli.  
118  ix. Bernard Hanotiau, What Law Governs the Issue of Arbitrability?, 12 Arb. Int’l 391 (1996).  
119  Model law, zemoaRniSnuli sqolio 105, me-7 (4) muxli; kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 

4, me-8 (5) muxli. kanoni arbitraJze gansazRvravs ,,eleqtronul komunikacias“ me-2 (1) (b) 
muxlSi. saarbitraJo xelSekruleba iTvleba werilobiTad, Tu misi Sinaarsi Cawerilia ne-
bismieri formiT, ,,saarbitraJo xelSekrulebis an kontraqtis formisagan damoukideblad“. 
iqve, me-8 (4) muxli. kontraqtis formirebis moTxovnebi eqvemdebareba saqarTvelos samo-
qalaqo kodeqss. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi, zemoaRniSnuli sqolio 111, 319–e-348-e 
muxlebi. 

120  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, Art. 8 (8).  
121  kanoni arbitraJze, ganmartebiTi baraTi, zemoaRniSnuli sqolio 106, 9. kanoni arbitraJze, 

agreTve, moicavda gansakuTrebul wess, rodesac orive mxare fizikuri piria, magram ar-
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kerZo arbitraJze kanonis moqmedebis periodSi qarTulma sasamarTloebma Camo-
ayalibes werilobiTi moTxovnebis sakmaod mkacri interpretacia: Tu mxareebi gasa-
gebad ar dasTanxmdnen werilobiT, yvela oficialuri moTxovnis Semdeg sasamarTlo-

ebma SeiZleba xelSekruleba CaTvalon dauSveblad.122 mkacri interpretacia iyo lo-
gikuri pasuxi saarbitraJo reJimis irgvliv aRmoCenili usamarTlobisadmi. saarbit-

raJo kanonis Sesabamisad, sasamarTloebi agrZelebdnen am SezRudul praqtikas.123 
problemis nawili SeiZleboda yofiliyo saarbitraJo kanonis moTxovna, rom xelSek-
rulebebi moicavdes specifikur miTiTebas SerCeuli forumis saarbitraJo weseb-

ze.124 es moTxovna iyo problemuri, vinaidan is saSualebas aZlevda mxares an ganmxil-
vel sasamarTlos, ganecxadebina saCivari, rom klauzula iyo arasakmarisi, Tundac 
yofiliyo arbitraJis provaideris naTlad maidentificirebeli werilobiTi xelSek-
ruleba, magram misi wesebisadmi specifikuri miTiTebis gareSe. saarbitraJo kanonis 
2015 wlis Sesworebebma gaaforma es moTxovna,125 romelmac unda Seuwyos xeli saar-
bitraJo xelSekrulebebis ufro mniSvnelovan samarTlebriv miRebas. 

 
g. saarbitraJo sasamarTlos Semadgenloba da iurisdiqcia 

1. daniSvna 

arbitris daniSvna erT-erTi yvelaze mniSvnelovani gadawyvetilebaa arbitraJ-

Si.126 daniSvnis wesebi da procesi mniSvnelovnad imoqmedebs mxareebisa da sazogadoe-

                                                                                                                                                         
bitraJis kanonSi 2015 wels Setanili Sesworebebis Sedegad amoiRes es wesi. arbitraJis ka-
nonis Sesworebebi, zemoaRniSnuli sqolio 108, 1-li (2) muxli.  

122  Tsertsvadze, Commentary, zemoaRniSnuli sqolio 77, 55-56 (Tbilisis saqalaqo sasamarTlo, saq-
me №2,8139-09, 12 aprili, 2010 weli (xelSekruleba, romelic adgens, rom „kontraqtidan ga-
momdinare, nebismieri dava unda gadawydes kerZo arbitraJiT“, aRmoCnda Zaladakarguli). 

123  iqve, 56 (citireba Tbilisis saqalaqo sasamarTlo, saqme № 2,1263-11, 28 Tebervali, 2011 we-
li. xelSekruleba, sadac ikiTxeba: arbitraJis provaideri, SerCeuli mosarCelis mier, un-
da wyvetdes nebismier davas, aRZruls an dakavSirebuls mxareebs Soris kontraqtTan maT 
Soris davebs kontraqtis iuridiuli Zalis Sesaxeb. ix. agreTve, Tkemaladze, New Law, zemoaR-
niSnuli sqolio 73, 669-670 (Tbilisis saapelacio sasamarTlos praqtika xelSekrulebis 
araqmediTad aRiarebaze gaurkvevlobis safuZvelze). aRsaniSnavia, rom provaiderebi mowa-
dinebuli arian, xelaxla gadaweron saarbitraJo xelSekruleba misi qmediTobis gasaumjo-
beseblad. baTumis arbitraJis permanentuli sasamarTlo Tavisi saqmeebis 17%-Si daexmara 
mxareebs saarbitraJo xelSekrulebis gadamuSavebaSi, Tsertsvadze, Commentary, zemoaRniSnuli 
sqolio 777, 61 sqolio 211. 

124  arbitraJze sawyisi kanonis me-2(2) muxli adgenda: ,,am kanonis miznebisTvis mxareTa Soris 
xelSekruleba unda moicavdes miTiTebas im permanentuli saarbitraJo dawesebulebis ar-
bitraJis wesebze, romelTac mimarTes mxareebma davis gadasawyvetad“. kanoni arbitraJze, 
zemoaRniSnuli sqolio 103, me-2(2) muxli. 

125  arbitraJze kanonis Sesworebebi, zemoaRniSnuli sqolio 1088, muxli 1-li (1) (b). sawyisi klau-
zula Canacvlebuli iyo formulirebiT, romelic moiTxovda, rom specifikuri arbitraruli 
forumis nebismieri arCevani aucileblad unda moicavdes im forumis wesebis gamoyenebis 
arCevas. ix. kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, me-2 (2) muxli. Casworebuli me-2 (2) 
muxli axla uflebas aZlevs mxareebs, CaerTon specialur (izolirebul) arbitraJSi TavianTi 
wesebiT. ix. ganmartebiTi baraTi saqarTvelos arbitraJze kanonis Casworebis Taobaze ka-
nonproeqti, samuSao jgufi kerZo kanonis reformebis sabWos procedurul kanonze, 15 de-
kemberi, 2014 weli, <http://parliament.ge/en/law/7666/15244>, bolos gadaisinja 3 ivniss, 2015 wels 
(SemdgomSi – ganmartebiTi baraTi). es cvlileba sasargeblo iqneba biznesdavebisTvis. 

126  Orkun Akseli, Appointment of Arbitrators as Specified in the Agreement to Arbitrate, 20 J. Int’l Arb. 247, 247 
(2003). arbitrebis daniSvna aris gadamwyveti, vinaidan bevr SemTxvevaSi arbitri ar aris 
dakavSirebuli kanonTan an precedentTan da ufro metad moqmedebs samarTlianobisa da 
miukerZoeblobis sakuTari grZnobiT. ix. David Pierce, The Federal Arbitration Act: Conflicting Inter-
pretations of its Scope, 61 U. Cin. L. Rev. 623, 1992, 625.  
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bis mier samarTlianobis miRebaze.127 arbitraJis kanonis Tanaxmad, mxareebs Tavisuf-

lad SeuZliaT arbitrebis raodenobis gansazRvra kontraqtis dadebis dros. xelSek-

rulebis ararsebobisas maTi raodenoba aris sami.128 mxareebs Tavisuflad SeuZliaT 
airCion arbitrebis SerCevis nebismieri meTodi. praqtikulad, mxareebi icaven arbit-

raJis mier SerCeuli provaideris seleqciis meTods.129 im SemTxvevaSi, Tu isini ar ir-

Ceven seleqciis meTods, arbitraJis kanoni icavs tipuri kanonis standartul wesebs 
da uzrunvelyofs, rom TiToeulma mxarem daniSnos erTi arbitri, orive arbitrma ki 
daniSnos mesame. Tu romelime arbitri ar dainiSna drois moTxovnil periodebSi, qar-

Tuli sasamarTloebi romelime mxaris moTxovniT ganaxorcielebs daniSvnas, rome-

lic ar gasaCivrdeba.130  
arbitraJis kanoni icavs tipuri kanonis akrZalvas erovnebis mizeziT arbitris 

daniSvnis dabrkolebaze,131 rac xels unda uwyobdes saerTaSoriso arbitraJisadmi 
ndobas saqarTveloSi, vinaidan es ucxoelebs miscems saerTaSoriso arbitraJSi jgu-

furad momsaxurebis saSualebas.132  

 
2. acileba  

arbitris acilebis procedurebi aris aucilebeli boroteba, Tumca maT moqme-

debas „gamosaSvebi sarqvelis“ xasiaTi aqvs arbitraJis procesis erTianobis sagaran-

tiod; isini, agreTve, SeiZleba gamoiyenebodes arbitraJis procesis sabotaJad an mi-

si winsvlis Sesaferxeblad.133 acilebis procedurebis gaTvaliswinebisas mniSvnelo-

vania imis aRiareba, rom saqarTvelo patara qveyanaa da mxareebi da arbitrebi, albaT, 
icnoben erTmaneTs. es mxareebs aZlevs TavianTi arbitris arCevanis ukeT Sefasebis 

SesaZleblobebs, magram, amave dros, SeiZleba iwvevdes konfliqtebis risks an miuker-

Zoeblobas. miukerZoebeli arbitrebis daniSvna erT-erTi umniSvnelovanesi sakiTxia 
qarTuli arbitraJisTvis. kerZo arbitraJze kanonis periodSi iyo eWvi, rom arbitre-

bi iyvnen mikerZoebulebi.  
arbitraJis kanonis acilebis axalma procedurebma SeiZleba es sakiTxi Searbi-

los. misi acilebis wesebi igivea, rac tipuri kanonis wesebi erTi gamonaklisiT: erTi 
arbitris SemTxvevaSi, acilebis momTxovn mxares SeuZlia, peticiiT mimarTos uSua-

lod sasamarTlos da ar aris saWiro acilebis wardgena tribunalisTvis.134 es aris 

                                                 
127  orive mxaris uflebamosileba, Tanabari monawileoba miiRon gadawyvetilebis mimRebis 

SerCevaSi, samarTliani arbitraJuli forumis mniSvnelovani momentia. ix. 3 Ian Macneil, Fe-
deral Arbitration Law: Agreements, Awards, and Remedies under the Federal Arbitration Act §27:3 (1995 & 
Supp. 1997). 

128  LoA, zemoaRniSnuli sqolio 104, me-10 muxli. 
129  Tsertsvadze, Commentary, zemoaRniSnuli sqolio 77, 104. qarTuli arbitraJis centrebis ume-

tesobis wesebi ubrundeba erTi arbitris SerCevas provaideris mier. ix., mag., Rules of Ar-
bitration Proceedings, Dispute Resolution Center, Ltd. (DRC), R. 5.3, <http://www.drc-arbitration.ge/ index.php? 
option=com_content&view=category&id=47&Itemid=11&lang=en> (bolos ganxiluli 11 seqtembers, 
2015 wels), (SemdgomSi – DRC arbitraJis wesebi), (requiring DRC daniSvnis gansaxorcieleb-
lad, Tu saqmes hyavs erTi arbitro). DRC saqarTvelos erT-erTi umsxvilesi provaideria, 
romelic marTavda 1334 saarbitraJo saqmes 2013 wels. iqve (hiperkavSiri ,,Cven Sesaxeb“, Sem-
deg hiperkavSiri ,,statistika“).  

130  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, me-11 muxli. praqtikulad sasamarTlos da-
niSvna aris iSviaTi. Tsertsvadze, Commentary, zemoaRniSnuli sqolio 777, 106.  

131  Model law, zemoaRniSnuli sqolio 1311, me-11 (1) muxli.  
132  Model law, analitikuri komentari, zemoaRniSnuli sqolio 114, at 28, 1. 
133  Christopher Koch, Standards and Procedures for Disqualifying Arbitrators, 20 J. Int’l Arb. 325, 325 (2003). 
134  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 1044, me-13 (3) muxli. sasamarTlos yvela gada-

wyvetileba aris saboloo da ar eqvemdebareba gasaCirebas. iqve; Model law, zemoaRniSnuli 
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mniSvnelovani cvlileba kerZo arbitraJze kanonis wesebSi, romlebic sasamarTlos 

ar aZlevda acilebis procesze zedamxedvelobis nebas.135 apelaciis ufleba mxareebs 
unda aZlevdes met damajereblobas, rom nafic msajulTa Jiuri iqneba miukerZoebe-

li.136 man SeiZleba, gaaZlieros samarTlebrivi mxardaWera arbitraJisTvis. Tu mosa-

marTleebs eqnebaT arbitrebis daniSvnis, damtkicebisa da acilebis neba, isini ufro 
metad Seitanen wvlils nafic msajulTa Jiuris warmatebaSi.  

amis garda, saqarTvelos arbitraJis asociaciam (GAA) 2014 wels daamtkica ar-

bitrebis eTikis kodeqsi. GAA-is eTikis kodeqsi137 dafuZnebulia 2003 wlis ABA/ AAA 

(amerikis advokatTa asociacia/amerikis arbitraJis asociacia) eTikis kodeqsze ar-

bitrebisTvis komerciul davebSi.138 ABA/AAA kodeqsis pirveli cxra kanoni TiTqmis 

mTlianad miRweul iqna saqarTvelos arbitraJis asociaciis kodeqsSi.139 es wesebi 
aris brwyinvale dasawyisi arbitrebis profesionalizaciisTvis saqarTveloSi da 

SeiZleba xeli Seuwyos ndobis ganmtkicebas arbitraJSi.140 

 

                                                                                                                                                         
sqolio 1055, me-13(3) muxli; saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsi, zemoaRniSnuli 
sqolio 108, 356-e15(6) muxli. 

135  kanoni kerZo arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 68, me-15 muxli. arbitraJis provaideri 
flobda saboloo gadawyvetilebas yvela acilebaze.  

136  arbitraJze kanonis (LoA) me-6 muxli moiTxovs, rom tribunali iyos damoukidebeli Tavis 
qmedebebSi. LoA, zemoaRniSnuli sqolio 104, me-6 muxli. Tumca gaurkvevlad, es mandati mainc 
SeiZleba uzrunvelyofdes mxareebs sasamarTloSi gasaCivrebis damatebiTi uflebebiT.  

137  saqarTvelos arbitraJis asociacias (GAA) ara aqvs vebgverdi, aqvs feisbukis gverdi, Geor-
gian Arbitration Association (GAA), facebook, <https://www.facebook.com/GAAtbilisi?fref=ts>, (ukanaskne-
lad ganxilul iqna 12 seqtembers, 2015 wels), (SemdgomSi moxseniebuli iqneba rogorc GAA 
feisbukgverdi). GAA eTikis kodeqsi xelmisawvdomia: <http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/ 2014/ 
06/Code-of-Ethics-for-Arbitrators.pdf>, (ukanasknelad ganxilul iqna 12 seqtembers, 2015 wels). 

138  Code of Ethics For arbitrators in Commercial Disputes, American Bar Association and American Arbitration 
Association (2003), <https://www.adr.org/aaa/ShowProperty?nodeId=/UCM/ADRSTG_003867 (last visited Sept. 
12, 2015)>, (ukanasknelad ganxilul iqna 12 seqtembers, 2015 wels) (SemdgomSi d 2003 /kodeqsi).  

139  sabolood ABA/AAA Cannon, romelic gansazRvravs gamonaklisebs araneitraluri arbit-
raJisaTvis, iyo uaryofili, rogorc Seusabamo. mxaris mier daniSnuli arbitrebi sammxriv 
komisiaze SeerTebul StatebSi zogjer iTvlebodnen rogorc „araneitralebi“. Olga K. Byrne, A 
New Code of Ethics for Commercial Arbitrators: The Neutrality of Party-Appointed Arbitrators on a Tripartite Panel, 
30 Fordham Urb. L.J. 1815 passim (2002-2003); Code of Ethics For arbitrators in Commercial Disputes, Canon VII 
A(1) (1977). sapirispirod, saerTaSoriso arbitraJis eTikis normebi moicavs yvela arbitrs, 
romlebic moqmedeben sruliad damoukideblad da miukerZoeblad, gamonaklisebis gareSe. 
iqve, 1815-1816, 1825. 2003 ABA/AAA kodeqsi Seecada SeerTebuli Statebis standartebis miax-
loebas saerTaSoriso standartebTan saerTaSoriso normebis, rogorc prezumfciis dar-
Rvevis, CarTvis gziT, magram mxareebs mainc aZlevda saSualebas, dasTanxmebodnen araneitra-

luri arbitrebis dasaqmebas, rogorc mocemulia X kanonSi. sxva qveynebis msgavsad, saqarT-
velo ar aRiarebs araneitralur arbitrebs. aSkara, araorazrovani standartebi aris yvelaze 
mizanSewonili saqarTvelosaTvis.  

140  saqarTvelos saarbitraJo asociacia (GAA) aris ara licenziis gacemis uflebis organos, 
aramed nebayoflobiTi profesionaluri organizacia. miuxedavad amisa, GAA dainterese-
bulia am wesebis gavrcelebiT da aRsrulebiT. mTeli 2014 wlis ganmavlobaSi GAA-m saqar-
Tvelos advokatTa asociaciasTan TanamSromlobiT moawyo seminarebi advokatebisa da sxva 
pirebis kodeqsze informirebis mizniT. ix. GAA-s feisbukgverdi, zemoaRniSnuli sqolio 
137. kanonis ZalaSi Sesvlisas kodeqsi iyo konsultaciuri xasiaTis. GAA gegmavs mis gadaq-
cevas ganxorcielebadad momavalSi.  
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d. iurisdiqcia 

kanoni arbitraJze iTvaliswinebs tipur kanonSi arsebuli kompetencia-kompe-

tencia doqtrinis srul aRiarebas.141 kompetencia-kompetencia doqtrinis Tanaxmad, 
arbitraJis tribunali uflebamosilia, gansazRvros, aqvs Tu ara iurisdiqcia arse-

bul davaze.142 tribunalis sakuTari iurisdiqciiT dadgenilebis gamotanis ufleba-

mosileba fundamenturi sakiTxia arbitraJisaTvis da igi iTvleba tipuri kanonis 

erT-erT sayrdenad.143 amis gareSe arbitraJis procesi advilad Seferxdeboda mxari-

saTvis iurisdiqciuli sakiTxebis sasamarTloSi wamoWriT.144  
arbitraJze kanoni agreTve iRebs tipuri kanonis zedmiwevniT mniSvnelovan gamoyo-

fadobis princips.145 gamoyofadobis principi adgens, rom xelSekruleba sakiTxis arbit-

raJze dasayeneblad, faqtobrivad, calkeuli samarTlebrivi xelSekrulebaa, gamomdina-

re ZiriTadi kontraqtidan, romelsac igi erTvis. amrigad, Tu ZiriTadi xelSekruleba 
aRmoCndeba iuridiulad Zaladakarguli, xelSekruleba sakiTxis arbitraJze dasayeneb-

lad kanonis ZaliT ar iqneba iuridiulad Zaladakarguli. tribunali inarCunebs iuris-

diqcias aseTi gadawyvetilebis gamosatanad.146 gamoyofadobis gareSe iuridiuli Zalis 

                                                 
141  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, me-16 muxli; Model law, zemoaRniSnuli sqo-

lio 1055, me-16 muxli. 
142  C. Ryan Reetz, The Limits of the Competence-Competence Doctrine in the United States Courts, 5 Disp. Resol. 

Int’l 5, 5 (2011). 
143  Peter Binder, International commercial Arbitration and Conciliation in UNCITRAL Model Law Jurisdictions 214 (3rd 

ed., 2010). saerTaSoriso arbitraJis wesebis umravlesoba arbitraJul tribunals aZlevs sa-
kuTari iurisdiqciiT dadgenilebis gamotanis saSualebas. ix. magaliTad, Am. Arbitration Ass’n, 
Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures, 13 (2013) <https://www.adr.org/ aaa/ Show Property? 
nodeId=/UCM/ADRSTG_004103>, (SemdgomSi –  wesebi). SeerTebuli Statebis rva Stats, sxvaTa 
Soris, miRebuli aqvs tipuri kanonis me-16 muxli, xolo kompetencia-kompetencia doqtrina, 
sazogadod, miRebulia SeerTebul StatebSi. rici, zemoaRniSnuli sqolio 142, 6.  

144  tipuri kanonis me-8 (1) muxli da arbitraJze kanonis me-9 (1) muxli saqarTvelos samoqalaqo 
saproceso kodeqsis 356-e16 muxlTan erTad sasamarTlos aZlevs iurisdiqciuri gadawyveti-
lebis gakeTebis uflebas maSinac ki, rodesac sakiTxi notificirebulia rogorc saarbitraJo 
xelSekrulebis sagani. maSin, rodesac muxlebi sasamarTlosgan moiTxovs acilebas, Tu xel-
Sekruleba ar aris Zaladakarguli, isini, amave dros, ewinaaRmdegebian kompetencia-kompe-
tenciis ZiriTad ideas gadawyvetilebis gamotanis uflebamosilebis tribunalidan sasa-
marTloze gadacemiT. saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsi, zemoaRniSnuli sqolio 
108, 186-e, 272-e muxlebi. sasamarTloebis dabrkoleba sawyisi iurisdiqciiT gadawyvetilebis 
gamotanis ganxorcielebaSi miTiTebulia rogorc kompetencia-kompetenciis negatiuri ze-
moqmedeba. John J. Barcelo III, Who Decides the Arbitrators’ Jurisdiction? Separability and Competence-Competence 
in Transnational Perspective, 36 Vand. J. Transnat’l L. 1115, 1124 (2003). am negatiuri zemoqmedebis sau-
keTeso Sedegi aris franguli kanoni. iqve, 1124-1126 (citireba: samoqalaqo procesebis fran-
guli kodeqsis 1458-e muxli). zogi iurisdiqcia nawilobriv mimarTulia negatiuri zemoq-
medebisken, roca me-8 muxls ganmartaven rogorc muxls, romelic, upirveles yovlisa, ubra-
lod, moiTxovs xelSekrulebis arsebobisa da misi kanonierebis samarTlebriv dadasturebas. 
iqve, 1128, sqolio 55, 1129, sqolio 62 (miTiTeba Sveicariaze, honkongsa da ontarioze). Seer-
Tebulma Statebma uaryo kompetencia-kompetenciis doqtrinis negatiuri efeqti Cikago – kap-
lanis saqmis pirvel ofcionSi, 514, aSS, 938 (1995), magram, amave dros, agrZelebs kompetencia-
kompetenciis doqtrinis ZiriTadi anu dadebiTi efeqtis aRiarebas. rici, zemoaRniSnuli 
sqolio 142, 6.  

145  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 1044, 16-e(1) muxli; Model law, zemoaRniSnuli 
sqolio 1055, me-16 (1) muxli; Explanatory Note by the UNCITRAL Secretariat on the 1985 Model Law on 
International Commercial Arbitration, 25 (2006), <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/ 
07-86998_Ebook.pdf> (SemdgomSi tipuri kanonis ganmartebiTi SeniSvna).  

146  ix. Arthur Nussbaum, The “Separability Doctrine” in American and Foreign Arbitration, 17 N.Y.U. L. Q. Rev. 
609 (1939-1940) (providing an early discussion on separability doctrine). (uzrunvelyofs adreul disku-
sias gamoyofadobis doqtrinaze). 
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armqone kontraqtis marTva arbitris mier daasustebda mis uflebamosilebas, gamoetana 

gadawyvetileba, romlis Sedegic logikurad CixSi Sevidoda.147 gamoyofadoba muSaobs 
kompetencia-kompetenciasTan erTad tribunalis avtonomiis SesanarCuneblad. kompe-
tencia-kompetenciis analogiurad es principi amJamad mtkiced aris damkvidrebuli sa-

erTaSoriso arbitraJSi.148 qarTuli sasamarTloebi mxars uWeren orive princips.149 

 
e. droebiTi RonisZiebebi  

kerZo arbitraJze kanonis erT-erTi umniSvnelovanesi naklia droebiTi Ronis-

Ziebebis ararseboba.150 Sedegad, mxareebisTvis ar iyo araviTari iuridiuli dacvis 
saSualeba sasamarTlo akrZalvis SemTxvevaSi arsebuli mdgomareobis SesanarCuneb-

lad an ganuwyveteli zianis SesaCereblad, an aqtivebis SesanarCuneblad. sasamarT-

loebs hqondaT droebiTi Semweobis pirobebi,151 magram, rogorc Canda, kanoni kerZo 
arbitraJze Tavidan aridebda sasamarTlos iurisdiqcias, Tu orive mxare ar Tan-

xmdeboda uaris gamoricxvaze an arbitraJze xelSekruleba ar iyo Zaladakarguli.152 
droebiTi Semweobis ararseboba kerZo arbitraJze kanoniT mxareebisTvis iyo kidev 
erTi dabrkoleba arbitraJis arCevaSi. 

kanoni arbitraJze uzrunvelyofs droebiT RonisZiebebs, nawilobriv tipuri 

kanonis 2006 wlis versiis me-17 muxlis Sesabamisad. saqarTvelos arbitraJis arsebo-

bis ganmavlobaSi droebiTi RonisZiebebi amJamad nebadarTulia: (1) arsebuli mdgoma-

reobis SesanarCuneblad an aRsadgenad, (2) mxarisaTvis an TviT arbitraJis procesi-

saTvis zianis prevenciisTvis,153 (3) resursebis SesanarCuneblad, romlisganac SeiZ-

leba Sesruldes arbitraJis gadawyvetileba an (4) mtkicebulebis SesanarCuneblad.154 

mxarem SeiZleba mimarTos tribunals nebismier dros saboloo gadawyvetilebis gamo-

tanamde droebiTi Semweobis Taobaze. wesebi didi tvirTia ganmcxadebeli mxarisTvis. 

mxarem unda aCvenos „damajerebloba, rom ziani adekvaturad ver gamoswordeba sasa-

marTlos gadawyvetilebiT zaralis anazRaurebaze, Tu ar iqneba micemuli samarT-

lebrivi dacvis saSualeba da rom ziani „mniSvnelovnad gadawonis“ zians mowinaaRmde-

                                                 
147  Alan Scott Rau, The Arbitrability Question Itself, 10 Am. Rev. Int’l Arb. 287, 341 (1999); Alan Scott Rau, Eve-

rything You Really Needed to Know About “Separability” in Seventeen Simple Propositions, 14 Am. Rev. Int’l 
Arb. 1, 81-82 (2003). 

148  Kaj Hober & Annette Magnussen, The Special Status of Agreements to Arbitrate: The Separability Doctrine; 
Mandatory Stay of Litigation, 2 Disp. Resol. Int’l 56, 56 (2008). But ix. Model Law Explanatory Note, supra note 
145, 25 (,,vinaidan 2003 wlis koncefciebi jer kidev ar aris aRiarebuli“). gamoyofadobis 
doqtrina damtkicebuli iyo SeerTebul StatebSi sxvadasxva terminologiis gamoyenebiT. 
Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388 U.S. 1967, 395. The U.S. Supreme Court later doubled down 
on separability in Rent-A-Center, West, Inc. v. Jackson, 561 U.S. 2010, 63. Horton D., Mass Arbitration and 
Democratic Legitimacy, 85 U. Colo. L. Rev. 459, 2014, 487, (reviewing Margaret Jane Radin, Boilerplate: The 
Fine Print, Vanishing Rights, and the Rule of Law, 2013.  

149  Tsertsvadze, Commentary, zemoaRniSnuli sqolio 77, 96.  
150  miuxedavad uflebamosilebis ararsebobisa, erT-erTi eqsperti amtkicebs, rom qarTuli 

arbitraJis centrebi zogjer gamoscemdnen droebiT RonisZiebebs arbitraJis tribunalis 
konstituciamde, iqve, 140. 

151  saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsi, zemoaRniSnuli sqolio 108, 198-e muxli.  
152  kanoni kerZo arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 688, 30-e muxli. 
153  teqsti SeiZleboda gamoyenebuli yofiliyo sasamarTlo procesis akrZalvis gasamarTleb-

lad, Model law, zemoaRniSnuli sqolio 105, me-17 (2) (b) muxli; U.N. Comm’n on Int’l Trade L., Rep. 
on the Work of its Thirty-Ninth Session, 92-95, U.N. Doc. A/61/17 (2006) (SemdgomSi – 2006 UNCITRAL-is 
moxseneba). ena nagulisxmevi iyo mxareebis mier kreatiuli an Semaferxebeli taqtikisaTvis 
gamosayeneblad arbitraluri procesis dabrkolebis mizniT, iqve, 94. 

154  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, me-17 muxli. 
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ge mxarisadmi.155 amasTanave, unda iyos „mizanSewonili SesaZlebloba“, rom ganmcxade-

beli mxare warmatebuli iqneba saCivris arsTan dakavSirebiT.156 es pirobebi Seesabame-

ba tipur kanons. tipuri kanonis SemmuSaveblebi Tvlidnen, rom es maRali standarti 

aucilebeli iyo, raTa tipuri kanoni SesabamisobaSi yofiliyo bevr erovnul iuridi-

ul sistemasTan.157 

tipuri kanonis 2006 wlis wesebi agreTve moicavs calmxriv xelmisawvdomobas sa-

samarTlos winaswar brZanebaze, romlis mizania, Tavidan iqnes acilebuli imedgacrue-

ba moTxovnil droebiT Semweobaze.158 imisaTvis, Tu ratom SeiZleba mxares dasWirdes 

es, arsebobs mniSvnelovani safuZvlebi, rogorebicaa, magaliTad, saxsrebis gadinebis 

an qonebis ganadgurebis prevencia. arbitraJze kanoni am wess ar Seicavs, magram mxaree-

bi inarCuneben qarTuli sasamarTlosgan droebiTi dacvis saSualebis miRebis ufle-

bas.159 saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsis Tanaxmad, mxareebma SeiZleba mii-

Ron droebiTi samarTlebrivi dacvis sxvadasxva saSualeba,160 calmxrivad gansakuTre-

bul gadaudebel SemTxvevebSic ki, oficialuri sarCelis Setanamde.161 amis gamo cal-

mxrivi winaswari sasamarTlo brZanebis ararseboba arbitraJis kanonSi ar unda iwvev-

des mniSvnelovan problemebs. faqtobrivad, am uflebamosilebebis winaaRmdegobrivi 

buneba, albaT, uaryofiTad imoqmedebda arbitraJis reputaciaze saqarTveloSi.162  

sainteresoa aRvniSnoT, rom droebiTi dacvis moTxovnis simZime qarTul sasa-

marTloebSi ufro naklebia, vidre arbitraJul tribunalSi. samoqalaqo saproceso 

kodeqsi moiTxovs, mxareebma daamtkicon „gonivruli safuZveli“, raTa sasamarTlom 

daijeros, rom misi gadawyvetileba iqneboda uSedego am sasamarTlo dacvis gareSe.163 

aris arbitraJze kanonis pirveli elementis analogiuri — ziani adekvaturad ver ga-

moswordeba sasamarTlos gadawyvetilebiT zaralis anazRaurebaze, Tu ar iqneba mi-

cemuli samarTlebrivi dacvis saSualeba,164 Tumca samoqalaqo saproceso kodeqss, 

gansxvavebiT arbitraJze kanonisagan, ara aqvs damatebiTi moTxovna, rom, Tu ar iqneba 

micemuli samarTlebrivi dacvis saSualeba, ziani „mniSvnelovnad gadawonis“ zians 

                                                 
155  iqve, me-18 (1) (a)-(b) muxli. 
156  iqve, me-18 (1) (g) muxli. 
157  2006 wlis UNCITRAL-is angariSi, zemoaRniSnuli sqolio 153, 99; es erTgvarad analogiuria 

winaswari samarTlebrivi dacvis moTxovnebisa SeerTebuli Statebis federalur sasamarT-
loebSi. ix., magaliTad, Winter v. Nat. Res. Def. Council, Inc. 555 U.S. 7 (2008).  

158  Model law, zemoaRniSnuli sqolio 105, me-17 muxlis b da g punqtebi. 
159  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, 23-e muxli.  
160  Georgia Civ. Proc. C., zemoaRniSnuli sqolio 111, 198-e muxli. dacvis saSualebebi, sxvaTa So-

ris, moicavs qonebis konfiskacias an qmedebebis akrZalvas; iqve, 198-e (i)(2) muxli.  
161  iqve, 192-e-193-e muxlebi. SeerTebuli Statebis analogia aris samoqalaqo procesebis fede-

raluri wesebi, 65(a) (winaswari sasamarTlo akrZalva) da samoqalaqo procesebis federa-
luri wesebi, 65(b) (droebiTi sasamarTlo akrZalva Setyobinebis gareSe). arbitraJze kanonis 
sawyisi redaqciiT, rogorc Cans, saerTaSoriso arbitraJisTvis gamoricxulia calmxrivad 
dacva gansakuTrebul SemTxvevebSi. kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, 23-e (3) 
muxli. miuxedavad imisa, rom es ar aris idealuri, gamoricxvas SeiZleboda, gaeTanabrebina 
TamaSis wesebi saerTaSoriso arbitraJSi, vinaidan ufro metia albaToba, rom Sidasaxelm-
wifoebrivi mxare mimarTavda swored aseT calmxriv dacvas qarTuli sasamarTlodan. arbit-
raJis kanonze 2015 wlis SesworebebiT nebadarTulia sagangebo mdgomarebisas calmxrivi 
sarCelebi qarTul sasamarTloebSi. arbitraJze kanonis Sesworebebi, zemoaRniSnuli sqo-
lio 108, 1-li (10) muxli; ganmartebiTi baraTi, zemoaRniSnuli sqolio 125, § (a) (b.g.); (Seswo-
reba: „mieces sasamarTlos uflebamosileba, mimarTos droebiT RonisZiebebs mxaris moT-
xovnisas sarCelis Setanamdec ki“). 

162  Nikoloz Chomakhidze, Provisional Measures in International Arbitration, Alt. Disp. Resol. Y.B. Tbilisi St. U., 
108, 128 (2013).  

163  saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsi, zemoaRniSnuli sqolio 108, 191-e muxli. 
164  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, me-18 (1) (a) muxli. 
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mowinaaRmdege mxarisadmi, an, rom ganmcxadebelma mxarem unda aCvenos warmatebis mi-

zanSewonili SesaZlebloba saCivris arsTan dakavSirebiT. amasTanave, qarTuli sa-

xelmwifo organoebi ar arian mondomebulebi tribunalebis droebiTi RonisZiebebis  

aRsrulebisaTvis. am armosurneobisa da mZime datvirTvis pirobebi iwvevs arbitra-

Juli tribunalis dabneulobas da sarCelis Setanas sasamarTloSi droebiTi dacvis 

saSualebis miRebaze. arbitraJze kanoni zustad misdevs tipuri kanonis wesebs droe-

biTi RonisZiebebis aRiarebasa da aRsrulebasTan dakavSirebiT. yvelaze mniSvnelova-

ni situaciaa saerTaSoriso mxareebisTvis, rodesac kanoni naTlad aCvenebs, rom aseT 

RonisZiebebs eqneba savaldebulo Zala da aRsruldeba qarTuli sasamarTloebis mi-

er, miuxedavad imisa, Tu romel qveyanaSi gamoitanes gadawyvetileba.165 es aris axali 

kanonis mniSvnelovani aspeqti da droTa ganmavlobaSi man SeiZleba, didi gavlena mo-

axdinos.  

msgavsad tipuri modelis SemTxvevisa, mxareebi SeiZleba aferxebdnen mxolod 

SezRudul saSualedo gadawyvetilebebis aRiarebasa da aRsrulebas mxolod SezRu-

dul garemoebebSi.166 es wesebi emTxveva saboloo gadawyvetilebebis aRiarebisa da aR-

srulebis standartul wesebs mcireodeni cvlilebebiT.167 tipuri kanoni ar awesebs 

mtkicebulebis tvirTs, magram sarCelebis umravlesobisTvis kanoni arbitraJze awe-

sebs mtkicebulebis tvirTs im mxareze, romelic cdilobs, uari Tqvas gadawyvetile-

bis aRiarebaze an aRsrulebaze.168 es aris mniSvnelovani aRsrulebiswina niSani sasa-

marTloebisTvis.169  

 

v. saarbitraJo procesebi 

1. Tanabari midgoma mxareebisadmi da SesaZleblobebi saqmis warsadgenad 

arbitraJze kanoni Seesabameba tipur kanonSi arbitraJis ori fundamenturi 

principis garantiebs — mxareebisadmi Tanabar midgomasa da argumentebis moyvanis Se-

saZleblobas.170 tipuri kanonis SemmuSaveblebma am principebs uwodes arbitraJis 
proceduris Tavisuflebis didi qartia, vinaidan maT Tvlidnen arsebiTad arbitra-

JisTvis da, albaT, yvelaze mniSvnelovnad tipur kanonSi.171 mizezebi aris aSkara. Ta-

nabari midgoma da argumentaciis moyvana, rogorc miukerZoeblobis arsi,172 saTanado 

                                                 
165  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, iqve, 21-e muxli. 
166  iqve, 22-e muxli . 
167  iqve, 22-e(1)(a)-22-e (1)(b)(b.a.) muxlebi. 
168  Model law, zemoaRniSnuli sqolio 105, me-17I (1) muxli; kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli 

sqolio 104, 22-e (1)(a) muxli; UNCITRAL-is SemmuSaveblebma specialurad datoves mtkicebu-
lebis tvirTis sakiTxi Sidasaxelmwifoebrivi Sesabamisi kanonisTvis. binderi, zemoaRniS-
nuli sqolio 143, 271;  

  U.N. Comm’n on Int’l Trade L. Working Group on Arbitration and Conciliation, Rep. on the Work of Its Forty-
Second Session, 73, U.N. Doc. A/CN 9/573 (2005) (SemdgomSi – 2005 wlis ivlisi, UNCITRAL-is 
saangariSo moxseneba). 

169  ramdenime sarCelze ar aris mkafio datvirTva: magaliTad, sarCelebs sajaro wesrigis Tao-
baze, romlebic iTvleba dakavebuli Tanamdebobis safuZvlad, sasamarTlom TviTon damou-
kideblad unda gadaxedos, kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, 22-e(1)(b) muxli. 

170  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, me-3 muxli; Model law, zemoaRniSnuli sqo-
lio 105, Arts. 18-19. 

171  Model law, analitikuri komentari, zemoaRniSnuli sqolio 114, 44, 1. 
172  SeerTebul StatebSi federaluri kanoni arbitraJze interpretirebulia rogorc kanoni, 

romelic moiTxovs ZiriTad procesualur miukerZoeblobas; ix., mag., borni, zemoaRniSnu-

li sqolio 109, 1021 (federaluri arbitraJis kanonis citireba, SeerTebuli Statebis ko-
deqsi, §10, 2006).  
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samarTlebrivi procedura da miswrafebaa davebis gadawyvetis yvelanairi sistemi-

saTvis. Tumca praqtikulad SeiZleba arcerTi principi iyos upirobo, isini aucile-

belia imisaTvis, rom arbitraJi darCes sicocxlisunariani.173 mniSvnelovania aRiniS-

nos, rom arbitraJze kanonma gadaanacvla tipuri kanonis Tanabari midgomis punqti 

(tipuri kanonis me-18 muxli) arbitraJze kanonis wina nawilisken, sadac igi amJamad 

aris — arbitraJze kanonis me-3 muxli, romlis ganTavseba kanonis dasawyisSi xazs us-

vams misi gamoyenebis mniSvnelobas mTeli saarbitraJo organizaciisa da ara, ubra-

lod, saarbitraJo procesebisTvis.174 kerZo arbitraJze kanoniT am principebis susti 

dacvis pirobebSi es saimedo samarTlebrivi regulirebaa. 

 
 

2. procesualuri normebis gansazRvra 

orive – tipuri kanoni da kanoni arbitraJze – uzrunvelyofs mxaris damoukideb-

lobas procesualuri normebis gansazRvrisas.175 mxareebis mier sakuTari procesua-

luri normebis Tavisuflad SerCeva saarbitraJo procesis kidev erTi mniSvnelovani 

principia.176 arbitraJis warmatebis erT-erTi mTavari mizezi, sasamarTlo procesis 
sapirispirod, aris mxareebis SesaZlebloba, mimarTon procedurebi TavianTi saWiroe-

bebis Sesabamisad.177 amgvari uflebamosileba aris konkretuli SezRudvebis sagani.178 

magaliTad, mxareebs ar SeuZliaT, daavalon mxareebisadmi Tanabari midgomis dacva.179  

arbitraJze kanonis Tanaxmad, im SemTxvevaSi, rodesac ar arsebobs mxaris xel-

Sekruleba procedurebze, „davebi gadawydeba arbitraJuli tribunalis mier gan-

sazRvruli normebis Sesabamisad.“180 arbitraJze kanonSi gamotovebulia tipuri kano-

nis miTiTeba tribunalis TiTqmis SeuzRudav Tavisuflebaze saTanado normebis Se-

muSavebasTan dakavSirebiT.181 es, samwuxarod, praqtikul mniSvnelobas aniWebs arbit-

rebis Tavisuflad moqmedebis uflebas.182  

 

                                                 
173  Reza Mohtashami, The Requirement of Equal Treatment with Respect to the Conduct of Hearings and Hearing 

Preparation in International Arbitration, 3 Disp. Resol. Int’l 124 (2009). magaliTad, „argumentebis moyva-
nis sruli SesaZlebloba“ ar niSnavs, rom mxares ufleba aqvs, gamoiyenos gaWianurebis taq-
tika, wamoayenos SeuzRudavi winaaRmdegobebi an axali mtkicebuleba saarbitraJo gada-
wyvetilebis gamoSvebis wina dRes. Model law, analitikuri komentari, zemoaRniSnuli sqo-
lio 105, 46, 8. 

174  tipuri kanonis kanonproeqtis SemmuSaveblebs dasawyisSi awuxebdaT, rom Tanabari midgo-
mis Sesaxeb punqtis moTavsebas tipuri kanonis V Tavis (arbitraluri procesebis warmar-
Tva) qvepunqtSi SeiZleboda, Seeqmna varaudi, rom es principi izRudeboda konkretuli 
procesebisTvis. binderi, zemoaRniSnuli sqolio 1433, 277; Summary Records of the 322nd Meeting, 
[1985] 16 Y.B. Comm’n Int’l. Trade L. 466, 468, 28, U.N. Doc. A/CN.9/SER.322.; Model law, analitikuri 
komentari, zemoaRniSnuli sqolio 1144, 46, 7. 

175  Model law, zemoaRniSnuli sqolio 1055, me-19 muxli; kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqo-

lio 104, 24-e, 2(2) muxli. 
176  binderi., zemoaRniSnuli sqolio 143, 281.  
177  borni, zemoaRniSnuli sqolio 109, 1003. 
178  ix. Michael Pryles, Limits to Party Autonomy in Arbitral Procedure, 24 J. Int’l Arb. 327 (2007). 
179  Model law, analitikuri komentari, zemoaRniSnuli sqolio 114, 45, 3.  
180  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, 24-e (2) muxli. 
181  Model law, zemoaRniSnuli sqolio 105, me-19(2) muxli.  
182  borni, zemoaRniSnuli sqolio 109, 1010-1015. saerTaSoriso konvenciebisa da erovnuli sa-

marTlebrivi sistemebis umravlesoba, maT Soris SeerTebuli Statebis, uzrunvelyofs tri-
bunalis diskreciul uflebas procedurebze mxaris xelSekrulebis ararsebobisas. iqve.  
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3. arbitraJis adgilis SerCeva 

arbitraJis adgilis gansazRvra gamomdinareobs tipuri kanonis pirobebidan. 

mxareebi uflebamosilni arian, airCion adgili, sadac gaimarTeba arbitraJi, xolo 

tribunalma SeiZleba gamoscados Tavisi diskreciuli ufleba iq, sadac, Sesabamisad, 

misTvis iqneba moxerxebuli.183 saerTaSoriso arbitraJSi es SeiZleba gansakuTrebu-

lad mniSvnelovani iyos, vinaidan arbitraJis adgili gansazRvravs sasamarTlos meT-

valyureobis tipsa da koliziur normebs.184  

 
4. faqtebis wardgena 

kanoni arbitraJze uzrunvelyofs mxareebs nebismieri piris mier faqtebis war-

dgenis uflebiT sasamarTlo proceduris nebismier etapze.185 kanoniT miTiTebuli 

iqneba „rwmunebuli an sxva warmomadgenloba“, romelic, savaraudod, kars gauRebs ne-

bismier individualur pirs, romelsac mxare moisurvebs. es mniSvnelovania samarT-

lianobaze xelmisawvdomobis TvalsazrisiT. saqarTveloSi bevrs ar SeuZlia, daiqi-

ravos advokati da amitom isargeblebs ojaxis wevriT an megobriT, rogorc araiu-

risti warmomadgenliT.186  

 

5. sasarCelo gancxadebebisa da dacvis ena 

kanoni arbitraJze da tipuri kanoni mxareebs sTavazobs enis arCevanis uflebas, 
mxaris damoukideblobis principis Sesabamisad. rogorc xedavT, kanoni arbitraJze 
ar moicavs gaumarTavi qarTuli enis gamouyeneblobis pirobas, Tundac Sida arbit-

raJisTvis.187 es aris stimulis mimcemi imasTan dakavSirebiT, rom saqarTveloSi aris 

Temebi, sadac qarTuli ena ar dominirebs.188 

                                                 
183  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 1044, 25-e muxli; Model law, zemoaRniSnuli sqo-

lio 105, me-20 muxli. 
184  Tumca, zogadad, gasagebia, rom saerTaSoriso savaWro arbitraJSi mniSvnelovania maspinZe-

li qveynis kanoni (ix. While it is generally understood that the law of the host country is important in inter-
national commercial arbitration (ix. Noah Rubins, The Arbitral Seat is No Fiction: A Brief Reply to Tatsuya Na-
kamura’s Commentary, The Place of Arbitration in International Arbitration-Its Fictitious Nature and Lex Arbitri, 
16 Mealey’s Int. Arb. Rep. 12 (2001), zogierTma mecnierma wamoayena e.w. „delokalizaciis“ Teo-
ria, romelic saerTaSoriso arbitraJs ganixilavs rogorc sakuTar delokalizebul nor-
matiul reJims, romelic ar eqvemdebareba erovnul kanonebs. ix. Tetsuya Nakamura, The Place of 
Arbitration in International Arbitration-Its Fictitious Nature and Lex Arbitri, 15 Mealey’s Int. Arb. Rep. 11 
(2000); Jan Paulson, Delocalisation of International Commercial Arbitration: When and Why It Matters, 32 Int’l 
& Comp. L.Q. 53 (1983).  

185  Model law, zemoaRniSnuli sqolio 105, 28-e muxli. 
186  sirTule wamoiWreba, rodesac dava raime mizeziT gadadis qarTul sasamarTloebSi. nebis-

mier „mcodne warmomadgenels“, ara aucileblad iuriskonsults, SeuZlia, monawileoba 
miiRos pirveli instanciis sasamarTloebSi. saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsi, 
zemoaRniSnuli sqolio 108, 94-e(d) muxli, magram apelaciis doneze daiSvebian mxolod li-
cenzirebuli uflebamosili advokatebi, iqve, 93-e-101-e muxlebi. 

187  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, 29-e muxli; Model law, zemoaRniSnuli sqo-
lio 1055, 22-e muxli. 

188  saqarTvelos hyavs mcire raodenobis Temebi, sadac laparakoben somxurad da azerbaija-
nulad saxlSi, xolo rusulad laparaks amjobineben saxlis gareT. 2002 wlis aRweris Ta-
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Tu mxareebi airCeven adgilobrivi arbitraJis iurisdiqcias, maSin gamoiyeneba 
am iurisdiqciis wesebi sasarCelo gancxadebasa da dacvasTan dakavSirebiT. SeTanxme-

buli wesebis ararsebobis SemTxvevaSi kanoni arbitraJze icavs tipuri kanonis mizan-

Sewonil wesebs.189  

 

6. samarTalwarmoebis forma da mtkicebulebebis miReba 

saerTaSoriso savaWro arbitraJis procesi xSirad, magram ara yovelTvis, moi-

cavs zepir mosmenas, romelic waagavs saqmis garCevas zogadi samarTlis sasamarTlo-

ebSi,190 Tumca zogi saerTaSoriso tribunali kvlav agrZelebs dokumenturi da sxva 

masalebis Canawerebis gakeTebas.191 kanoni arbitraJze tipuri kanonis analogiurad 
cdilobs, marTos saSualedo mdgomareoba am zogadi samarTlisa da samoqalaqo sa-

marTlis tradiciebs Soris da tribunals aZlevs uflebas, gadawyvitos, aris Tu ara 

saWiro zepiri mosmena, rodesac masze ar aris gansakuTrebuli moTxovna.192 moTxov-

nis arsebobis SemTxvevaSi, wesebi avaldebuleben, rom Catardes mosmena.193  

kanoni arbitraJze, tipuri kanonis msgavsad, Rrmad ki ar Sedis detalebSi, 

rogor Caatarebs tribunali mosmenebs,194 aramed ufro Sors midis, vidre ama Tu im 
SemTxvevaSi tipuri kanoni uflebamosilebis miniWebiT zogierTi sasamarTlo saqmi-

sadmi. kanoni arbitraJze, amasTanave, adgens, rom tribunalma SeiZleba mosTxovos 

mxares, warudginos mtkicebuleba meore mxares an tribunals.195 tribunalma, agreT-

ve, SeiZleba moixmos mowmeebi da moiTxovos maTi dakiTxva,196 Tumca es iSviaTad xdeba 

saqarTveloSi.197 am procedurebis umravlesoba mxareebis an tribunalis mier aris 

gadasawyveti.198 mxareebs SeeZleboda saerTaSoriso advokatTa asociaciis wesebis 

(IBA-is wesebi) miReba mtkicebulebebis aRebaze saerTaSoriso arbitraJSi.199 

                                                                                                                                                         
naxmad, yvelaze didi jgufebi saqarTveloSi aris Semdegi: azerbaijanelebis – 6,5%, som-

xebis – 5,7% da rusebis – 1,5%. msoflio cnobari, zemoaRniSnuli sqolio 12.  
189  Model law, zemoaRniSnuli sqolio 105, 23-e, 25-e muxlebi; LoA, supra note 104, Arts. 30-31, 33. 
190  saerTaSoriso komerciuli arbitraJebis umravlesobaSi mxareebi moiTxoven davebis zepir 

garCevas. motaSami, zemoaRniSnuli sqolio 176, 128. Tumca tendencia inacvlebs farTo we-

rilobiTi wardgenebisaken da mokle mosmenebisaken. iqve.  
191  samoqalaqo samarTlis sistemebis umravlesobaSi upiratesobas ufro metad aZleven doku-

mentur mtkicebulebas, vidre mowmeTa Cvenebebs. ix. Nathan D. O’Malley, The Procedural Rules Go-
verning the Production of Documentary Evidence in International Arbitration – As Applied in Practice, 8 Law & 
Prac. Int’l Cts. & Tribunals 27, 27 (2009).  

192  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, 32-e(1) muxli. 
193  iqve. 
194  rogorc praqtikuli sakiTxi, saarbitraJo forumebis umravlesobas eqneba sakuTari ga-

moyenebadi procesualuri normebi.  
195  iqve, 35-e(2)(a), (g.) muxli. 
196  iqve, 35-e(2)(b) muxli. es tribunalze orientirebuli midgoma ufro metad Seesabameba samo-

qalaqo samarTlis tradicias (saqarTvelos CaTvliT), rodesac sasamarTlo pirveli iRebs 
pasuxismgeblobas mowmeebis mowvevasa da dakiTxvaze. ufro detaluri informaciis misaRe-
bad zogadi samarTlisa da samoqalaqo samarTlis tradiciebs Soris arsebul gansxvavebeb-
ze, mtkicebulebis miRebisa da saerTaSoriso arbitraJis praqtikaSi saSualedo gzis gamo-
naxvis gaTvaliswinebiT, ix. motaSami, zemoaRniSnuli sqolio 176; Rolf Trittman and Boris Kaso-
lowsky, Taking Evidence in Arbitration Proceedings Between Common Law and Civil Law Traditions – The De-
velopment of a European Hybrid Standard for Arbitration Proceedings, 31 U.N.S.W.L.J. 330, 333 (2008). 

197  Tsertsvadze, Commentary, zemoaRniSnuli sqolio 844, 131. 
198  UNCITRAL – gaerTianebuli erebis organizaciis saerTaSoriso savaWro kanonis Taobaze 

Seqmnili komisia aCvenebs, rom saerTaSoriso arbitraJis normebis umravlesoba specialu-
rad ar miuTiTebs mosmenis detalebze, rogorebicaa: brZaneba mowmis gamoZaxebaze, da-
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arbitraJze kanonis Tanaxmad, procesualuri moqmedebis daxurvisas arbitri da 

sxva monawileebi unda inaxavdnen informacias konfidencialurad.200 Semdeg kanonia 
garanti, Tu sxvagvarad ar aris SeTanxmebuli an gaTvaliswinebuli kanonSi, rom yve-

la dokumenti, mtkicebuleba da werilobiTi an zepiri gancxadebebi ar iqnes gamoq-

veynebuli an gamoyenebuli sxva sasamarTlo procesSi.201 es ar aris tipur kanonSi,202 

anu SeerTebul StatebSi203 konfidencialobis dacvam SeiZleba xeli Seuwyos mxareebs 
Soris arsebuli davis mogvarebas, ufro efeqtur praqtikas, stimuli misces doku-

mentebis ufro keTilsindisierad da srulyofilad wardgenas da daicvas monawilee-

bi zianisagan, rac SeiZleba gamowveul iqnes informaciis gasajaroebiT. Tumca kon-

fidencialobis dacva dakavSirebulia erTgvar xarjebTan, rogoricaa sazogadoeb-

riobis SezRuduli xelmisawvdomoba informaciaze. es dacva, saboloo jamSi, gamarT-

lebulia saqarTveloSi.  

 
z. saarbitraJo gadawyvetileba  

1. materialursamarTlebrivi normebi 

gansxvavebiT kerZo arbitraJze kanonisagan, romelic ar iZleoda araviTar re-

komendacias davis arsisaTvis gamoyenebad wesebze, kanoni arbitraJze moqmedebs ti-

puri kanonis Sesabamisad gadawyvetilebis misaRebad, mxarisaTvis Tavisuflebis mini-

Webis gaTvaliswinebiT, xolo tribunalis moqmedebis Tavisufleba iTvleba valdebu-

lebebis Seusruleblobad.204 gamoyenebadi samarTlis ararsebobis SemTxvevaSi, kanoni 

                                                                                                                                                         
kiTxvis procesebi an aqtebi mosmenis dawyebasa da dasrulebaze. UNCITRAL-is SeniSvnebis 
rekomendaciiT am wesebs wyvets tribunali mxareebTan SeTanxmebiT procesis adreul etap-
ze. UNCITRAL, Notes on Organizing Arbitral Proceedings (2012), 2012, <http://www.uncitral.org/ pdf/ english/ 
texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-e.pdf>, (bolos Sesworda 2012 wels). 

199   IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, International Bar Association (2010), <http:// 
www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=68336C49-4106-46BF-A1C6-A8F0880444DC>, (bo-
los Sesworda 2015 wlis 23 Tebervals). IBA ar aris savaldebulo, Tumca farTodaa miRebu-
li. Georg von Segesser, The IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration: Revised Version, 
adopted by the International Bar Association on 29 May 2010, 28 ASA Bulletin 735 (2010); ix. agreTve 
tritmani da kasolovski, zemoaRniSnuli sqolio 199, 333 („IBA-s wesebi, Cveni gamocdile-
biT, ekuTvnoda TiTqmis yvela saerTaSoriso saarbitraJo process“).  

200  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, 32-e (4) muxli.  
201  iqve, 32-e (5) muxli. kerZo arbitraJze kanonis sapirispirod, zemoaRniSnuli sqolio 68, 24-e, 

27-e muxlebi. am muxlSi argumentirebulia, rom specialuri teqstiT sasamarTloebs eZle-
vaT gancxadebis gakeTebis ufleba konfedencialobis dacvaze, rodesac aris sazogadoeb-
riobis interesi. cercvaZe, komentari, zemoaRniSnuli sqolio 84, 126.  

202  Tumca Tavis tipur kanonSi Serigebaze UNCITRAL-ma Seitana konfidencialobis dacva. UN-
CITRAL, Model Law on International Commercial Conciliation, art. 9 (2004), <http://www.uncitral.org/pdf/ 
english/texts/arbitration/ml-conc/03-90953_Ebook.pdf>, (bolos Sesworda 2015 wlis 23 Tebervals), 
(SemdgomSi – Serigeba). 

203  Amy J. Schmitz, Untangling the Privacy Paradox in Arbitration, 54 U. Kan. L. Rev. 1211, 1211 (2005-2006) 
(SemdgomSi – Smitci, konfidencialoba). 

204  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, 36-e muxli; Model law, zemoaRniSnuli sqo-
lio 105, 28-e muxli. tipuri kanoni iyenebs sityvebs, – samarTlebrivi normebi, – riTac xaz-
gasmiT aRniSnavs, rom mxareebma SeiZleba moisurvon normebis SerCeva erTze meti samarT-
lebrivi sistemidan. Model law, analitikuri komentari, zemoaRniSnuli sqolio 114, 61-62, 4. 
saarbitraJo kanoni Tavdapirveli redaqciiT iyenebda ufro SezRudul termins – kanoni, – 
magram arbitraJze kanonis 2015 wlis Sesworebebma es termini SesabamisobaSi moiyvana ti-
pur kanonTan. arbitraJze kanonis Sesworebebi, zemoaRniSnuli sqolio 108, 1-li (13) muxli; 
kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 1044, 36-e(1) muxli.  
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arbitraJze adgens, rom samarTali ganisazRvreba tribunalis mier. samwuxarod, ti-

puri kanonisagan gansxvavebiT, kanoni arbitraJze ar miuTiTebs tribunals, gadawyvi-

tos sindisierad da samarTlianad (ex aequo et bono) an megobruli SuamavlobiT (amiable 

compositeur),205 Tumca mihyveba tipuri kanonis miTiTebas, rom tribunali yovelTvis 

iTvaliswinebs kontraqtis pirobebs da Sesabamis savaWro wesrigsa da praqtikas,206 ma-

Sinac ki, rodesac mxareebis mier SerCeuli materialursamarTlebrivi kanoni ar iT-

valiswinebs samrewvelo vaWrobas da sabaJo samarTals.207  

 
2. saarbitraJo gadawyvetilebis miReba da Sinaarsi 

saarbitraJo gadawyvetilebis miRebis, formisa da Sesworebis sakiTxSi kanoni 

arbitraJze savsebiT icavs tipuri kanonis standartebs.208 saarbitraJo gadawyveti-

leba unda iyos werilobiTi formiT, xelmowerili umravlesobis mier, TariRisa da 

adgilis aRniSvniT da unda moicavdes mizezebs, romelTac efuZneba, Tu sxvagvarad 

ar aris SeTanxmebuli.209 sainteresoa aRiniSnos, rom kanons arbitraJze garkveviT 

Seaqvs Sesworeba gansxvavebul mosazrebebze.210 es aris sasargeblo biZgi safuZvliani 

gadawyvetilebis miRebisa da gaumjobesebuli gamWvirvalobis mimarTulebiT.  

 

3. sakiTxis mogvareba  

kanoni arbitraJze iZleva sakiTxis molaparakebebiT daregulirebis SesaZleb-

lobas.211 kanoni arbitraJze saSualebas aZlevs mxareebs, moagvaron TavianTi davebi, 
informacia miawodon tribunals da maTi moTxovnisas daregulirebis xelSekruleba 

gardaqmnan gadawyvetilebad.212 arbitraJis kanonis 2015 wlis Sesworebebma Secvala 
konversiis es procedura mxaris uflebidan versiiT, romelic moiTxovs tribunalis 

                                                 
205  Model law, zemoaRniSnuli sqolio 105, 28-e(3) muxli. arbitraJis gadawyvetilebebi, miRweu-

li sindisierad da samarTlebrivad, an megobruli SuamavlobiT, emyareba miukerZoeblo-
bisa da samarTlianobis zogad principebs, erovnul Tu saerTaSorisosamarTlebriv nor-
mebze yovelgvari miTiTebebis gareSe. Model law, ganmartebiTi baraTi, zemoaRniSnuli sqo-
lio 145, 40; Leon Trakman, Ex Aequo et Bono: Demystifying an Ancient Concept, 14 Chi. J. Int’l L. 621 (2007-
2008 (analyzing ex aequo et bono concept); Hong-lin Yu, Amiable Composition–A Learning Curve, 17 J. Int’l 
Arb. 79 (2000) (analyzing amiable compositeur concept). 

206  Tumca arbitraJze kanonSi SeiZleba ar iyos savaWro praqtika. gavixsenoT, rom arbitraJze 
kanonis iurisdiqcia aris ufro farTo, vidre tipuri kanonisa da moicavs davas nebismieri 
kerZo sakuTrebis uflebaze. kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, 1-li(1) muxli.  

207  es aris gaurkvevlobis potenciuri are – SeiZleba konfliqti arsebobdes SerCeul mate-
rialursamarTlebriv kanonsa da savaWro praqtikas Soris. tipuri kanoni moicavs am for-
mulirebas, vinaidan is moiTxovs xelSewyobas saerTaSoriso komerciuli biznesisTvis. ka-
noni arbitraJze marTavs ufro farTo diapazonis saqmeebs.  

208  gadawyvetilebebisaTvis, sazogadod, moiTxoveba maJoritaruli sistema. kanoni arbitraJze, 
zemoaRniSnuli sqolio 1044, 37-e (1) muxli; Model law, zemoaRniSnuli sqolio 1055, 29-e muxli. 
tipuri kanonisagan gansxvavebiT, arbitris mxridan ikrZaleba Tavis Sekaveba. iqve, 37-e(2) 
muxli. es aris kerZo arbitraJze kanonis analogiuri. zemoaRniSnuli sqolio 688, 34-e muxli. 
qarTvel mosamarTleebs ara aqvT Tavis Sekavebis ufleba; saqarTvelos samoqalaqo sapro-
ceso kodeqsi, zemoaRniSnuli sqolio 108, 243-e muxli.  

209  Model law, zemoaRniSnuli sqolio 1055, 31-e muxli; kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqo-
lio 104, 39-e muxli. 

210  iqve, es Seesabameba samarTlebriv normebs qarTuli sasamarTloebisaTvis. saqarTvelos sa-
moqalaqo saproceso kodeqsi, zemoaRniSnuli sqolio 108, 27-e, 243-e, 247-e muxlebi. 

211  es aris tipuri kanonis analogiuri. Model law, zemoaRniSnuli sqolio 105, 30-e muxli.  
212  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 1044, 38-e muxli. 
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damowmebas.213 mxareebs SeuZliaT sakiTxis mogvareba nebismier dros sasamarTlo pro-

cesebis ganmavlobaSi da kanoni iZleva garantias, rom Sedegad miRebul gadawyveti-

lebas hqondes Zala da efeqti, rogoric nebismier sxva saarbitraJo gadawyvetile-

bas.214 es am gadawyvetilebas ayenebs sasamarTlo verdiqtis doneze, romlis aRsrule-

bac SeuZliaT qarTul sasamarTloebs. Cveulebrivad, or mxares Soris molaparakebe-

biT an mediaciiT miRweuli gadawyvetileba saqarTveloSi aris mxolod da mxolod 

kontraqti, romelic moiTxovs srulmasStabian sasamarTlo process.215  

 
 

T. regresuli moTxovna saarbitraJo gadawyvetilebis, aRiarebisa da 

aRsrulebis mimarT 

tipuri kanonis specifikuri midgoma regresuli moTxovnisadmi gadawyvetile-

bebis mimarT, aseve aRiarebisa da aRsrulebis mimarT daculia saarbitraJo kanonSi. 

es wesebi cdilobs, daabalansos samarTlebrivi interesi zedamxedvelobaSi arbit-

raluri interesis mimarT SezRudul sasamarTlo CarevaSi.216 pirveli nawili aris 

regresuli moTxovna gadawyvetilebis mimarT (ufro metad cnobilia rogorc „ga-

dawyvetilebis gauqmeba“ an „gadawyvetilebis anulireba“), xolo Semdegi nawili eT-

moba gadawyvetilebebis aRiarebasa da aRsrulebas.  

 
 

1. regresi gadawyvetilebis winaaRmdeg 

arbitraJze kanonis Tanaxmad, saarbitraJo gadawyvetileba ar aris gasaCivreba-

di, garda SezRuduli garemoebebisa. mxarisaTvis nebis darTva, advilad gaasaCivros 
saarbitraJo gadawyvetileba, arbitraJs waarTmevda erT-erT mTavar upiratesobas, 
anu davebis swrafi da ekonomikuri gadawyvetis saSualebas. amis Sesabamisad, arbit-

raJis kanoni iTvaliswinebs mxolod SezRudul safuZvlebs saarbitraJo gadawyveti-

lebis gasauqmeblad.217 yvelaze mniSvnelovania is, rom arcerT am safuZvelSi ar aris 

ganxiluli saqmis arsi.218 arbitraJis kanonis pirobebi tipuri kanonis kopirebaa erTi 
saintereso gamonaklisiT: arbitraJis kanoni, tipuri kanonisagan gansxvavebiT, ar mi-

uTiTebs, rom es piroba gamonaklisi wesia, romlis mixedviTac SeiZleba miiRwes gauq-

                                                 
213  ganmartebiTi baraTi, zemoaRniSnuli sqolio 125, §(a)(a.g.). amiT kanoni arbitraJze ukeTes 

SesabamisobaSi modis tipuri kanonis 30-e muxlTan.  
214  iqve, 38-e(3) muxli. 
215  erTgvari asimetria arsebobs, erTi mxriv, mediaciiTa da molaparakebebiT da, meore mxriv, 

arbitraJiT miRweul gadawyvetilebebs Soris. vinaidan mxareebi, romlebic TavianT saqme-
ebs wyveten saarbitraJo procesis inicirebis Semdeg, sargebels iReben am daCqarebuli 
aRsrulebis samarTlebrivi reJimidan, arsebobs arbitraJSi CarTvis stimuli. UNICTRAL-is 
tipur kanonze damyarebuli mediaciis kanoni gamoricxavda saerTaSoriso komerciuli Se-
rigebis stimuls, vinaidan kanoni agreTve moicavs daCqarebuli aRsrulebis SesaZleblo-
bas SuamavlobiT miRweuli gadawyvetilebisaTvis. Serigeba, zemoaRniSnuli sqolio 205, me-
14 muxli da UNCITRAL-is tipuri kanonis miReba da gamoyeneba, 55, 87 (SeniSneT daCqarebuli 
aRsrulebis mizezebi). 

216  ix. binderi, zemoaRniSnuli sqolio 143, 377-378. 
217  gaugebaria, ra xdeba saqmesTan dakavSirebiT, rodesac saarbitraJo gadawyvetileba uqmdeba. 

jafariZe, zemoaRniSnuli sqolio 677, 240-241. Tavidan icilebs tribunali iurisdiqcias?  
218  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, 42-e muxli.  
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meba.219 Sedegad, qarTuli sasamarTloebi ar arian SezRudulebi saarbitraJo gadawy-

vetilebis gauqmebaSi ise, rogorc iqnebodnen tipuri kanonis mixedviT. 

  
2. gadawyvetilebebis aRiareba da aRsruleba220  

erT-erTi yvelaze mniSvnelovani cvlileba saqarTvelos saarbitraJo sistemaSi 
aris gadawyvetilebebis aRiarebisa da aRsrulebis sferoSi. kerZo arbitraJze kano-

nis (LOPA) Zveli wesrigi uzrunvelyofda mxolod SezRudul miTiTebas sasamarTlo-

ebisTvis, romlebic ganixilavdenen pretenziebs gadawyvetilebis aRsrulebaze.221 sa-

samarTloebs SeeZloT aRsrulebis SeCereba mxolod gamousworebeli zianis Sesa-

ferxeblad da ar arsebobda araviTari saxelmwifo politika, romelic sasamarTlo-

ebs miscemda uflebamosilebas sazogadoebis interesebis dasacavad. ufro metic, ar 

iyo araviTari piroba ucxouri saarbitraJo gadawyvetilebebis aRsrulebisaTvis.222  
arbitraJis kanoniT saqarTvelo eTanxmeba mimdinare saerTaSoriso normebs. ga-

dawyvetilebebis aRiarebisa da aRsrulebis wesebTan  dakavSirebiT  is TiTqmis sity-

vasityviT misdevs tipur kanons.223 aq aris ori tipis safuZveli, ris mixedviTac sasa-

marTlom SeiZleba uari Tqvas aRiarebaze an aRsrulebaze — erTi, romelic mxarem un-

da wamoWras da meore, romelic SeiZleba mxarem an sasamarTlom wamoWras, ex officio (Ta-

namdebobisagan damoukideblad). es safuZvlebi, erTi gamonaklisiT, igivea, rac reg-

resis wesebSi gadawyvetilebis mimarT. mxareze damokidebuli safuZvlebi uarisTvis 
aris Semdegi: 

                                                 
219  Model law, zemoaRniSnuli sqolio 105, 34-e muxli. arbitraJis kanonze 2015 wlis SesworebebiT 

Seecadnen, gamoesworebinaT es nakli Semdegi teqstis damatebiT 42-e(1) muxlisadmi: „am kanonis 
farglebSi erTaderTi procesualuri saSualebaa arbitraJis gadawyvetilebis winaaRmdeg 
gadawyvetilebis gauqmeba, rasac SeiZleba adgili hqondes am muxlis me-2-me-5 punqtebis Sesa-
bamisad“. arbitraJze kanonis Sesworebebi, zemoaRniSnuli sqolio 108108, 1-li(17)(1) muxli. 
Sesworebebis ganmartebiTi baraTi gamoxatavs tipur kanonTan harmonirebis tendencias, 
magram Semdeg imeorebs specialur teqsts, rom es muxli aris eqskluziuri saSualeba ar-
bitraJis kanonis farglebSi. ganmartebiTi baraTi, zemoaRniSnuli sqolio 125, §(a)(a.g.). Tumca 
arbitraJis kanonis farglebs gareT ar aris araviTari aSkara saSualeba, es teqsti ar aferxebs 
alternativas. aRsaniSnavia, agreTve, rom tipuri kanonis gamoyenebadi saTauri adgens: „gan-
cxadebas gauqmebaze, rogorc eqskluziuri moTxovnis uflebaze saarbitraJo gadawyveti-
lebis winaaRmdeg (damatebulia xazgasma)“, maSin, rodesac arbitraJze kanonis 42-e muxlis 
gadarqmeuli saTauria, ubralod, Semdegi: „saarbitraJo gadawyvetilebis gauqmeba“. Model law, 
zemoaRniSnuli sqolio 105, 34-e muxli; kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, 42-e 
muxli.  

220  saqarTveloSi ar ganasxvaveben aRiarebasa da aRsrulebas. cercvaZe, komentari, zemoaRniS-
nuli sqolio 84, 175. tipuri kanonis SemmuSaveblebs sjerodaT, rom gansxvaveba mniSvnelovani 
iyo Teoriuli da praqtikuli miznebisaTvis. Teoriulad saarbitraJo gadawyvetilebis 
aRiarebas aqvs abstraqtuli samarTlebrivi Sedegi, radgan Cndeba avtomaturad, mxaris moT-
xovnis gareSe. ix. U.N. Comm’n on Int’l Trade Law Working Group on Int’l Contract Pracs., Rep. on the Work of 
its Seventh Session, 146, U.N. Doc A/CN.9/246 (1984). praqtikulad, saarbitraJo gadawyvetilebis aRi-
areba SeiZleba sasargeblo iyos „res-iudikatasTvis“ (gadawyvetili saqmis ganmeorebiT 
ganxilvaze miuReblobis principi) sxva forumSi, romelic ar ukavSirdeba aRsrulebas. Model 
law, analitikuri komentari, zemoaRniSnuli sqolio 114 at 76 4. aRiareba aris deklaraciuli 
aqti, maSin, rodesac aRsruleba moiTxovs Sesrulebis funqcias. 

221  jafariZe, zemoaRniSnuli sqolio 67, 232. 
222  iqve, saqarTvelos uzenaes sasamarTlos ar surda niu-iorkis konvenciis gamoyeneba, sanam mi-

iRebda kanons arbitraJze. 2000—2007 wlebidan iSviaTad miuTiTebda konvenciaze. Tsertsvadze, 
Commentary, zemoaRniSnuli sqolio 84, 181. 

223  Model law, zemoaRniSnuli sqolio 105, 35-e-36-e muxlebi. 
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• mxares saarbitraJo SeTanxmebaze aklda uflebamosileba da unarianoba;224  

• xelSekruleba  ar  aris  iuridiuli  Zalis  mqone  maregulirebeli  kanonis  mi-

xedviT;225  

• mxares ar miewoda saTanado informacia arbitris an sasamarTlo procesis da-
niSvnaze, an sxva sapatio mizeziT mxarem ver SeZlo monawileobis miReba;226  

• saarbitraJo  gadawyvetileba  agvarebs davas,  magram  ara  saarbitraJo  xelSek-
rulebis pirobebSi an farglebSi;227  

• tribunalis Semadgenloba an procesi ar Seesabameboda saarbitraJo xelSekru-
lebas an kanons arbitraJze xelSekrulebis ararsebobis SemTxvevaSi;228 an 

• gadawyvetileba ar Sevida ZalaSi an gauqmda, an SeCerda im qveynis sasamarTlo-
ebis mier, sadac iyo igi gamotanili.229  

                                                 
224  sruli personaluri uflebamosileba da unarianoba miiRweva 18 wlis asakSi, anu, rodesac 

piri qorwindeba. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi, zemoaRniSnuli sqolio 111, me-12 mux-
li. 2004 wels saqarTvelos uzenaesma sasamarTlom ganixila instituciuri potencialis 
sakiTxi niu-iorkis konvenciis analogiuri wesebis mixedviT, V (1)(a) muxli. sasamarTlom 
neba darTo londonis saarbitraJo gadawyvetilebis aRiarebas da aRsrulebas, rac adgen-
da, rom qarTuli kompaniis warmomadgenels hqonda iuridiuli uflebamosileba xelSek-
rulebis dadebaze, miuxedavad imisa, rom saqarTvelos mTavroba flobda sakontrolo pa-
kets kompaniaSi da ar hqonda xelmowera xelSekrulebaze. R.L., Ltd. v. JSC Z. Factory, case a-204-
sh-43-03 (2004), <www.supremecourt.ge>, (araoficialuri Targmani xelmisawvdomia: <http:// 
www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=more_results&look_ALL=1&user_query=*&autolevel1=1&juri
sdiction=92>) (bolos nanaxia 2015 wlis 23 Tebervals).  

225  es punqti icavs sasamarTlos, rogorc xelSekrulebis safuZvlianobis ukanaskneli arbit-
ris, uflebas, miuxedavad arbitraJze kanonis kompetencia-kompetenciis doqtrinisa. 2009 
wels sqarTvelos uzenaesma sasamarTlom neba darTo ruseTis saarbitraJo gadawyvetile-
bis aRiarebasa da aRsrulebas, romlis mixedviT uaryofili iyo qarTveli respondentis 
pretenzia, rom xelSekruleba ar iyo iuridiuli Zalis mqone rusuli kanonis Tanaxmad. 
S.F.M., LLC v. baTumis meria, saqme a-471-sh-21-09 (2009), <www.supremecourt.ge>, (araoficialuri 
Targmani xelmisawvdomia: http://www.newyorkconvention1958.org/ index.php?lvl=more_results&look_ 
ALL= 1&user_query=*&autolevel1=1&jurisdiction=92 (bolos nanaxia 2015 wlis 23 Tebervals). 

226  uzenaes sasamarTloSi saarbitraJo kanonis mixedviT sasamarTlo saqme iyo qarTveli res-
pondentis winaaRmdeg, romelic acxadebda pretenzias latviis arbitraJis Setyobinebis miu-
Reblobis gamo. JSC “P” v “L” LLC, case a-492-sh-11-2012 (2012), <www.supremecourt.ge>, <http:// www. 
newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=more_results&look_ALL=1&user_query=*&autolevel1=1&jurisdiction=9
2> (bolos nanaxia 2015 wlis 23 Tebervals). ix., agreTve, S.F.M., LLC v. baTumis meria, zemoaR-
niSnuli sqolio 228228 (sadac Cans, rom tribunalma gaatara yvela SesaZlo RonisZieba respon-
dentis monawileobis miRebis sagarantiod). 2003 wels sasamarTlom uaryo ukrainis saar-
bitraJo gadawyvetileba Setyobinebis miuReblobis mizeziT da miuTiTa niu-iorkis konven-
ciis V(1)(b) muxlze, romelic iyenebs imave teqsts, rasac kanoni arbitraJze. kievis (…) insti-
tuti v „M“, Tbilisis samrewvelo-teqnologiuri instituti, saqme 3a-17-02, 2003, ix. <www. sup-
remecourt.ge> (araoficialuri Targmani xelmisawvdomia: <http://www. newyork convention1958.org/ 
index.php?lvl=more_results&look_ALL=1&user_query=*&autolevel1=1&jurisdiction=92> (bolos nanaxia 2015 
wlis 23 Tebervals) (ar moipoveboda dokumenti, romelic adasturebs, rom respondenti in-
formirebuli iyo procesebze).  

227  ix. JSC “P” v “L” LLC, saqme a-492-sh-11-2012 (2012), (romelic adgens, rom latviis gadawyvetileba 
iyo ganxorcielebadi da ar moicavda davebs saarbitraJo xelSekrulebis farglebs gareT.)  

228  ix. R.L., Ltd. v. JSC Z. Factory, saqme a-204-sh-43-03 (2004), (sadac Cans, rom respondentma uari ga-
nacxada arbitris daniSvnis uflebaze da amitom ar SeeZlo sarCelis Setana tribunalis 
Semadgenlobis Taobaze). 

229  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104 45(a) muxli. kanoni arbitraJze Riad tovebs 
sasamarTlos moqmedebis Tavisuflebis SesaZleblobas kanonis aRsrulebis proceduraSi, 
sadac gadawyvetileba iyo gauqmebuli arbitraJis qveyanaSi. arbitraJze kanonis teqsti ad-
gens, rom, Tu mxare amas daamtkicebs, maSin sasamarTlom SeiZleba uari Tqvas gadawyvetile-
bis aRiarebasa da aRsrulebaze.  
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mxarem, romelic davobs aRiarebasa da aRsrulebaze, unda wamoWras da daamtki-

cos es argumentebi.  
mxares an sasamarTlos, Tanamdebobisagan damoukideblad, SeuZlia wamoayenos gan-

meorebiT nebismieri safuZveli uarisaTvis. aq ar aris mkafio mtkicebulebis tvirTi, 
magram Tu am pirobebidan sasamarTlo aRmoaCens romelime maTgans, gadawyvetileba au-

cileblad iqneba arasrulyofili. es safuZvlebi mniSvnelovania arbitraJis dawesebu-

lebisa da saxelmwifosaTvis:230 davis ZiriTadi sakiTxi saqarTvelos arbitraJis kanoniT 

ver gvardeba,231 an gadawyvetileba ewinaaRmdegeba saxelmwifoebriv politikas.232  
iseve, rogorc gauqmebis proceduris SemTxvevaSi, arbitraJis kanonSi gamoto-

vebulia tipuri kanonis gansakuTrebuli teqsti aRiarebisa da aRsrulebisaTvis. 

kvlavac Cans, rom kanonis SemmuSaveblebs surdaT, sasamarTlosTvis miecaT moqmede-

bis ufro farTo Tavisufleba am gancxadebebis gadaxedvaSi. es gasagebia saqarTve-

los problemuri arbitraJis istoriis pirobebSi, ramdenadac sasamarTloebi aras-

worad iyeneben moqmedebis Tavisuflebas.  

 
3. gaurkvevloba or nawils Soris  

zemoaRniSnul or nawils aqvs TiTqmis identuri safuZvlebi saarbitraJo ga-

dawyvetilebebis gauqmebisaTvis an maT aRiarebasa da aRsrulebaze uaris TqmisTvis. 

Sedegad, gadawyvetilebis gauqmebis nawili SeiZleba mogveCvenos gadaWarbebulad,233 
magram gancxadeba gauqmebaze SeiZleba gakeTdes mxolod im qveyanaSi, sadac saarbit-

raJo gadawyvetileba iyo gamotanili.234 gadawyvetilebis gauqmeba saSualebas aZlevs 
mxareebs, pretenzia ganacxadon gadawyvetilebaze im qveynis kanonis Tanaxmad, sadac 

iyo igi miRebuli, miuxedavad im adgilisa, sadac misi aRsrulebaa gansazRvruli;235 

meore mxriv, gancxadeba aRsrulebaze SeiZleba gakeTdes nebismier qveyanaSi.236 tipu-

ri kanoni daproeqtebuli iyo specifikurad saerTaSoriso arbitraJisaTvis da am 
konteqstSi logikuria ori gancalkevebuli pirobis gaTvaliswineba, ramdenadac isi-

ni xSirad gvxvdeba sxvadasxva qveyanaSi.  

sapirispirod, arbitraJis kanoni vrceldeba orive – Sida da saerTaSoriso – ar-

bitraJze237 da erTgvari gaurkvevlobaa imis Taobaze, Tu rogor ukavSirdeba erTma-

                                                 
230  binderi, zemoaRniSnuli sqolio 143, 383. 
231  gaixseneT sakiTxis saarbitraJo wesiT ganxilvisaTvis arbitraJis kanonSi arsebuli gaur-

kveveli standartebiT gamowveuli potenciuri problema: aris dava kerZo xasiaTis? kanoni 
arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 1044, 1-li(2) muxli. 

232  iqve, 45-e(1) (b) muxli.  
233  orives erTdroulad arsebobam Sidasaxelmwifoebrivi arbitrJisTvis SeiZleba gamoiwvios 

ormagi kontrolis problema – ori SesaZlebloba – samarTlebrivi ganxilvis ori SesaZ-
lebloba erTsa da imave safuZvelze. ix. Renaud Sorieul, The Influence of the New York Convention on 
the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 2 Disp. Resol. Int’l 2735 (2008). zo-
gadad, sakiTxebisaTvis proceduris gauqmebis Sesaxeb ix. Albert Jan van den Berg, Should the Set-
ting Aside of the Arbitral Award be Abolished?, 29 ICSID Review 2014, 263 .  

234  Model law, ganmartebiTi SeniSvna, zemoaRniSnuli sqolio 145, 48. 
235  U.N. Secretary-General, Possible Features of a Model Law on International Commercial Arbitration, ¶ 111 

(1981) U.N. Doc. A/CN.9/207 (1981) (SemdgomSi — 1981 UNCITRAL-is angariSi). 
236  iqve, UNCITRAL Guide on the Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, Rep. 

of the U.N. Comm’n on Int’l Trade L. on Its Forty-Seventh Session, 15 (Oct. 2014), U.N. Doc. A/CN.9/814.  
   es agreTve dadasturebulia SeerTebul StatebSi. ix. Alghanim Y.A., Sons, W.L.L. v. Toys “R” Us, 

Inc., 126 F.3d 15 (2d Cir. 1997). 
237  saxelmwifoebis raodenobis TiTqmis naxevarma tipuri kanoni miiRo rogorc Sida, ise saer-

TaSoriso arbitraJisaTvis. binderi, zemoaRniSnuli SeniSvna №143, 27.  
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neTs es ori piroba Sidasaxelmwifoebriv konteqstSi. Tbilisis saapelacio sasamarT-

loSi iyo saqme, sadac sasamarTlom ver aRmoaCina sajaro wesrigis raime darRveva da 

aRasrula gadawyvetileba.238 aRsrulebis Semdeg mopasuxeebma waradgines gancxadeba 
gadawyvetilebis gauqmebaze imave sasamarTloSi. sasamarTlom ganixila gancxadeba 
gauqmebaze da daadgina, rom gadawyvetilebis sajarimo sanqciiT darRveuli iyo sa-

jaro wesrigi da nawilobriv Seicvala igi.239 mopasuxes realurad mieca meore Sansi, 
miuxedavad imisa, rom sasamarTlos pirveli gadawyvetileba aRiarebasa da aRsrule-

baze iyo saboloo da ar eqvemdebareboda gasaCivrebas.240 es aSkarad Zirs uTxris das-

rulebulobis princips. 

am da sxva saqmeebisadmi sapasuxod arbitraJis kanons 2015 wlis SesworebebSi ga-

uqmebis pirobebTan dakavSirebiT daemata qvepunqti, romelic sasamarTloebs miuTi-

Tebs, uari Tqvan sarCelze, Tu gauqmebisaTvis moTxovnili safuZvlebi iqneba igive, 

rac uaryofili iyo adreul sarCelSi aRiarebasa da aRsrulebaze uarisTvis.241 para-

lelurad, aRiarebisa da aRsrulebis pirobebze damatebuli iyo qvepunqti, romelic 
gamoricxavda warumatebel sarCelebs, gakeTebuls sasamarTlo procesebis gauqmebis 

win.242 Tumca Res judicata (ZalaSi Sesuli sasamarTlo gadawyvetileba) scildeba am sta-

tiis farglebs, igi SeiZleba miuTiTebdes iuridiul gaurkvevlobaze, rom arbitraJ-

ze kanoni moiTxovs Sesworebas, raTa sasamarTloebisTvis iqnes gaTvaliswinebuli 
specifikuri gamoricxvebis sakiTxi.  

 
4. saerTaSoriso arbitraJis gadawyvetilebebi 

saerTaSoriso arbitraJTan dakavSirebiT arbitraJze kanonis miRebam saqarTve-

lo srul SesabamisobaSi moiyvana niu-iorkis konvenciis moTxovnebTan.243 niu-iorkis 
konvencia uzrunvelyofs mTavar saerTaSoriso sistemas ucxo qveynebis arbitraJis 
gadawyvetilebebis aRqmisa da aRsrulebisaTvis. es konvencia miRebuli iyo gaerTia-

nebuli erebis mfarvelobis qveS, sanam Seiqmneboda UNCITRAL. saqarTveloSi igi 

ZalaSi Sevida 1994 wlis 31 agvistos.244 140-ze metma qveyanam moaxdina xelSekrulebis 
ratificireba, maT Soris saqarTvelos yvela mTavarma savaWro partniorma.  

niu-iorkis konvenciis Tanaxmad, saqarTvelom unda aRasrulos ucxoeTis saar-

bitraJo gadawyvetilebebi, magram sanam miiRebdnen axal kanons arbitraJze, ar arse-

bobda aRsrulebis araviTari srulyofili meTodi. axla, rodesac kanoni arbitraJze 
Sevida ZalaSi, ukve arsebobs samarTlebrivi sistema aRsrulebis procesisTvis. ro-

                                                 
238  Tbilisis saapelacio sasamarTlos saqme № 2B/1262-11, (4.05.2011). 
239  Tbilisis saapelacio sasamarTlos saqme № 2B/1638-11, (12.07.2011).  
240  saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsi, zemoaRniSnuli sqolio 108, 356-e21(6) muxli; 

ix., agreTve, jafariZe s., zemoaRniSnuli sqolio 677, 241-42 (ganixilavs saqarTvelos uzena-
esi sasamarTlos gadawyvetilebas, romelic mxars uWers sasamarTlos qveda instanciis 
mier gauqmebaze miRebuli gadawyvetilebis saboloo anu daskvniT xasiaTs).  

241  arbitraJze kanonis Sesworebebi, zemoaRniSnuli sqolio 108, 1-li (17) muxli; kanoni arbit-
raJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, 42-e(5) muxli. ganmartebiTi baraTi miuTiTebs, rom kano-
nis SemmuSaveblebi cdilobdnen, xeli SeeSalaT saapelacio sasamarTloebisTvis, rom aRar 
gaegrZelebinaT „urTierTsawinaaRmdego gadawyvetilebebis miReba erTsa da imave safuZ-
velze“. ganmartebiTi baraTi, zemoaRniSnuli sqolio 125, §(a) (a.g.). 

242  arbitraJze kanonis Sesworebebi, zemoaRniSnuli sqolio 107108, 1-li (20) muxli; kanoni ar-
bitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104104, 45-e (2) muxli. 

243  niu-iorkis konvencia, zemoaRniSnuli sqolio 9. 
244  iqve, statusi, konvencia ucxouri saarbitraJo gadawyvetilebebis aRiarebasa da aRsrulebaze, 

<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html> (bolos nanaxia 2015 
wlis 23 Tebervals). 
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gorc 44-e muxli adgens, „arbitraJis gadawyvetileba, miuxedavad imisa, Tu romel 

qveyanaSia igi miRebuli, aRiarebul iqneba rogorc savaldebulo Zalis mqone da ... 

aRsrulebaSi iqneba moyvanili“...245 es konvencia da masTan dakavSirebuli saerTaSo-

riso aRsrulebis reJimi aris erT-erTi mTavari mizezi, Tu ratom aZleven saerTaSo-

riso biznesebi upiratesobas arbitraJs samoqalaqo sasamarTlo procesTan Sedare-

biT.246 davebis SemTxvevaSi, isini SeiZleba garantirebulebi iyvnen, rom gadawyveti-

leba aRsruldeba TiTqmis msoflios nebismier adgilas. axla, rodesac saqarTvelo 
am aRsrulebis sistemis nawilia, saerTaSoriso biznesebi ufro moiwadineben investi-

ciebis ganxorcielebas saqarTveloSi. irkveva, rom saqarTvelos uzenaes sasamar-

Tlos surs, aRasrulos ucxouri saarbitraJo gadawyvetilebebi arbitraJze kanoni-

sa da niu-iorkis konvenciis mixedviT, Tumca man daamata moTxovna (im kanonebis sapi-

rispirod): ganmcxadebelma mxarem unda warmoadginos mtkicebuleba, rom gadawyveti-

leba ar iyo winaswar aRsrulebuli qveyanaSi, sadac Catarda arbitraJi.247  
 

 
5. sajaro wesrigi 

qarTulma sasamarTlom SeiZleba gaauqmos an uari Tqvas gadawyvetilebis cnoba-

sa da aRsrulebaze, Tu igi ewinaaRmdegeba sajaro wesrigs,248 Tumca es termini ar 
aris gansazRvruli. tipuri kanonis SemmuSaveblebma daadgines, rom sazogadoebrivi 
wesrigi faravs „kanonisa da samarTlis fundamentur principebs materialuri da 

proceduruli mimarTulebiT.“249 aris agreTve konsensusi, rom damatebiTi SeniSvnebi 

unda gakeTdes ekonomikurad yvelaze gamousworebel SemTxvevebSi.250  

                                                 
245  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104104, 44-e muxli. 
246  ix. Loukas Mistelis, International Arbitration – Corporate Attitudes and Practices–12 Perceptions Tested: Myths, Data 

and Analysis Research Report, 15 Am. Rev. Int’l Arb. 525, 538 (2004). (sapirispirod, sasamarTlo procesis 
gadawyvetilebebis aRsruleba saerTaSoriso arenaze Zalze rTulia. axali konvencia sasa-
marTlo xelSekrulebebis arCevanze iTvaliswinebs damatebiTi SeniSvnebis arCevanis cnobasa 
da aRsrulebas, da Sedegian gadawyvetilebebs xelmomweri qveynebis komerciul davebSi. The 
Hague Convention on Choice of Court Agreements, Hague Conference on Private International Law, June 30, 2005, 44 
I.L.M. 1294, <http://www.hcch.net/ index_en.php?act= conventions. text& cid=98> (bolos nanaxia 2015 wlis 19 
oqtombers). magram konvenciis moqmedebis areali aris SezRuduli – mxolod meqsikam da am 
bolo dros evrokavSirma (evrokavSiris wevrma qveynebma, daniis gamoklebiT) moaxdines misi 
ratificireba da igi ZalaSi Sevida 2015 wlis 1 oqtombers. ix. Press Release European Union Press Re-
lease, 432/15, Council of the European Union, Justice and Home Affairs (June 11, 2015), <http://www. consi-
lium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/11-hague-convention/> (bolos Sesworda 2015 wlis 8 ivliss).  

247  ix. Sophie Tkemaladze & Inga Kacevska, Procedure and Documents Under Articles III and IV of New York 
Convention on Recognition and Enforcement of Arbitral Awards: Comparative Practice of Latvia and Georgia, 1 
Eurasian Multidisciplinary Forum 7 (citirebulia: saqme §a-548-sh-10-11 da saqme §a-3573-sh-73-2012. 
orive saqme xelmisawvdomia: www.supremecourt.ge), (SemdgomSi – tyemalaZe s., procedura). es 
damatebiTi mtkiceba an ormagi nebarTva ucxouri sasamarTlos gadawyvetilebis Sesrule-
baze gauqmda niu-iorkis konvenciiT. Albert Jan van den Berg, The New York Convention of 1958: An 
Overview, International Council for Commercial Arbitration 17, <http://www.arbitrationicca. org/ media/ 
0/12125884227980/new_york_convention_of_1958_overview.pdf> (bolos nanaxia 2015 wlis 23 Teber-
vals). tyemalZe Tvlis, rom es praqtika uaryofiTad imoqmedebs saqarTvelos saerTaSo-
riso reputaciaze, iqve, 8.  

248  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, 42-e(1) (b) (b.b.); 45-e(1) (b) (b.b.) muxlebi. 
249  U.N. Comm’n on Int’l Trade L., Rep. on the Work of its Eighteenth Session, 297, U.N. Doc. A/40/17 (1985) 

(SemdgomSi – gaeros 1985 wlis moxseneba). aq Cans konsensusi, rom gamoricxva sajaro wesri-
gis safuZvelze vrceldeba oriveze – procesualur da materialur samarTalze, rac ga-
momdinareobs farTo samoqalaqo kanonis sajaro wesrigis koncefciidan da ara ufro viw-
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arbitraJze kanonamde saqarTveloSi samarTlebrivi praqtika arbitraJTan mi-

marTebiT izRudeboda sajaro wesrigis sakiTxebiT.251 dRes es damatebiTi SeniSvna 

gaxda qarTuli saarbitraJo landSaftis mniSvnelovani nawili. qarTuli sasamar-

Tloebi xSirad auqmeben an cvlian gadawyvetilebebs sajaro wesrigis safuZvlebze. 
sajaro wesrigis yvelaze gavrcelebuli sakiTxi saqarTveloSi wamoiWreba saxelSek-

rulebo jarimebidan maRali saprocento ganakveTis formiT.252 erT SemTxvevaSi 

Tbilisis saapelacio sasamarTlom daadgina, rom gadawyvetileba ewinaaRmdegeboda 

sajaro wesrigs, sadac is Seicavda jarimebis 5-6%-ze mets wliurad.253 cnobasa da 
aRsrulebaze uaris Tqmis nacvlad sasamarTlom cno da aRasrula gadawyvetilebis 

nawili, Seamcira ra sajarimo sanqcia 40%-iT.254 sxva kreditoris sajarimo procentis 
SemTxvevaSi Tbilisis saapelacio sasamarTlom daawesa didi jarima sajaro wesrigis 

sapirispirod da gadawyvetileba gadaanawila sam sxvadasxva mopasuxes Soris.255  

am praqtikasTan dakavSirebiT ori problemaa: pirveli – ver xerxdeba qarTuli 

sajaro wesrigis gansazRvra arbitraJTan dakavSirebiT. yovelgvari axsna-ganmarte-

bis gareSe sasamarTloebi Tvlian, rom sajarimo procentze saqarTvelos kanonis 

nebismieri darRveva aris sajaro wesrigis darRveva arbitraJze kanonis mixedviT; 

meore problemaa arauflebamosili sasamarTlo dacva sajaro wesrigis darRvevisas. 
ukeTes SemTxvevaSi gaugebaria gadawyvetilebis Secvlaze uflebamosileba mimdinare 

sasamarTlo praqtikaSi.256 arbitraJze kanonis Tanaxmad, sasamarTloebi uflebamo-

silni arian, uari Tqvan gadawyvetilebis cnobasa da aRsrulebaze, Tu gadawyveti-

lebiT irRveva sajaro wesrigi, magram ara aqvT ufleba, Secvalon igi. am samarTleb-

rivi moqnilobis sasargeblod erT-erTi samarTlebrivi organizacia amtkicebda sa-

                                                                                                                                                         
ro saerTo samarTlidan. iqve, 296-297; Fernando Mantilla-Serrano, Towards a Transnational Procedural 
Public Policy, 20 Arb. Int’l 333, 334 (2004).  

250  yvelaze metad kotirebuli axsna aris saqmidan: Parsons & Whittmore Overseas Co., Inc. v. Societe 
Generale de l’Industrie du Papier RAKTA and Bank of America, sadac sasamarTlom daadgina, rom, niu-
iorkis konvenciis Tanaxmad, ucxouri saarbitraJo gadawyvetileba sajaro wesrigis gamo 
SeiZleba uaryofil iqnes „mxolod iq, sadac misi aRsruleba daarRvevda im Statis (saxel-
mwifos) moralisa da samarTlianobis yvelaze ZiriTad cnebebs, sadac mdebareobs sasa-
marTlo“. 508 F. 2d 969, 974 (2d Cir., 1974). iqve. 

251  saarbitraJo gadawyvetilebebis sasamarTlo praqtikis mimoxilvisaTvis kanoni kerZo arbit-
raJze (zemoaRniSnuli sqolio 68) ar Seicavda Sesworebas sajaro wesrigze. sabWoTa sistemas 
aseve ar hqonda saarbitraJo gadawyvetilebebis aRsrulebis realuri gamocdileba, vinaidan 
sabWoTa sawarmoebi nebayoflobiT asrulebdnen gadawyvetilebebis umravlesobas. ix. Vesselina 
Shaleva, The Public Policy Exception to the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards in the Theory and 
Jurisprudence of the Central and East European States and Russia, 19 Arb. Int’l 67, 79-85 (2003). 

252  Tkemaladze, New Law, zemoaRniSnuli sqolio 733, 669.  
253  Tsertsvadze, Commentary, zemoaRniSnuli sqolio 7777, 205 (citirebulia: Tbilisis saapelacio 

sasamarTlos masalebi da Tbilisis saapelacio sasamarTlos saqme № 2B/1452-11 (22.06.2011). 
254  iqve, ix. agreTve Tkemaladze, New Law, zemoaRniSnuli sqolio 73, 669 (citirebulia: bazisbanki 

kapanaZis winaaRmdeg, Tbilisis saapelacio sasamarTlos saqme №2B/1604-11 (31.05.2011). (sa-
samarTlom jarimis ganakveTi dReSi 0,1% gadaWarbebulad CaTvala da Seamcira 2%-amde TveSi). 
sawinaaRmdegoa saqme Contra Inter Maritime Management SA v. Russin & Vecchi, Bundesgericht [BGer][Federal 
Supreme Court] Jan. 8, 1995, XXII Y.B. Comm. Arb. 789 (1997)(Switz). misi daskvniT, ar aris aucilebeli, 
saarbitraJo gadawyvetileba, romliTac iTvleba, rom darRveulia Sveicariis kanoni kom-
poziciuri procentebis akrZalvaze, moicavdes sajaro wesrigis darRvevas. 

255  Tsertsvadze, Commentary, zemoaRniSnuli sqolio 77, 206 (citireba Tbilisis saapelacio sasa-
marTlos saqmis № 2B/2828-10 (26.11.2010)). 

256  saqarTvelos kanoni samoqalaqo saqmeebSi nebas rTavs qarTul sasamarTloebs, Seamciron 
gadaWarbebuli sajarimo procenti, magram ara aucileblad saarbitraJo gadawyvetilebebis 
mimoxilvisas. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi, zemoaRniSnuli sqolio 111, 420-e muxli, 356. 
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jaro wesrigis gamonaklisTan mimarTebiT. 257 Tumca amisTvis tipuri kanoniT an ar-

bitraJis kanoniT ar aris naTlad gamoxatuli uflebamosileba.258 
saerTaSoriso konteqstSi saqarTvelos uzenaesma sasamarTlom gaiTvaliswina 

sazogadoebrivi wesrigis gamonaklisoba latviis saarbitraJo gadawyvetilebis aR-

srulebaze peticiasTan dakavSirebiT. sasamarTlom daadgina, rom `sajaro wesrigi 

fundamenturi principia samoqalaqo kodeqsiT marTul urTierTobebSi~.259 sasamarT-

lom gaaanaliza, latviis gadawyvetilebiT irRveoda Tu ara samoqalaqo kodeqsis pi-

roba, romelic zRudavs kreditoris im Tanxis garantirebul anazRaurebas, romelic 
realizebulia mevalis qonebis gayidvaSi. man daadgina, rom gadawyvetileba ar ewina-

aRmdegeboda mevalis dacvas saqarTvelos samoqalaqo kodeqsiT da amitom rTavda 

cnobisa da aRsrulebis nebas.260 Tumca sasamarTlos araoficialuri gancxadeba iyo 
SezRuduli: igi gamoxatavda nebas, rom samoqalaqo kodeqsis darRveva avtomaturad 

iqneboda sajaro wesrigis darRveva.  
aseTi pozicia iqneboda sapirispiro saerTaSoriso konsensusisa, rom saarbit-

raJo gadawyvetilebis Sedegi SeiZleba iyos aRmasrulebeli qveynis erovnuli kanone-
bis darRveva, magram ara aucileblad im qveynis sajaro wesrigisa niu-iorkis konven-

ciisa da tipuri kanonis mixedviT.261 am saerTaSoriso normebiT sasamarTlom unda Ca-
ataros meore donis analizi imis dasadgenad, erovnuli kanonis darRveva iyo Tu ara 

ZiriTadi moralisa da samarTlianobis darRvevis donisa.262 magaliTad, Sveicariis 
sasamarTlom daadgina, rom ucxouri saarbitraJo gadawyvetileba, romelic moicav-
da kompoziciuri procentis akrZalvaze Sveicariis kanonis darRvevas, aucileblad 

ar iyo sajaro wesrigis darRveva.263 saqarTvelos uzenaesma sasamarTlom daadgina, 
rom gadawyvetilebaSi ar irRveoda saqarTvelos kanoni, amitom mas ar mouwia meore 
donis analizis Catareba. SesaZlebelia, rom im gansakuTrebuli mevalis dacvis piro-
ba moicavdes saqarTvelos sajaro wesrigs, magram amas dasWirdeboda gaanalizeba da 
axsna. mniSvnelovania, rom sasamarTlo aanalizebs sajaro wesrigis gamonaklisobis 
sazRvrebs da saWiro Sedegebis misaRebad iyenebs Sesabamis meTodologias.  

 

                                                 
257  New Delhi Conference, Final Report on Public Policy as a Bar to Enforcement of International Arbitral Awards, 

Int’l Law Assoc. Rec. 1(h) (2002).  
258  kerZo arbitraJze kanonis mixedviT, sasamarTloebs SeeZloT, SeecvalaT gadawyvetilebebi 

da es SeiZleba iyos praqtikis dasawyisi. kanoni kerZo arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 
6868, 43-e muxli. 

259  JSC “P” v “L” LLC, saqme a-492-sh-11-2012, 2012,4, saqarTvelos uzenaesi sasamarTlo. 
260  iqve. 
261  Giuditta Cordero-Moss, International Arbitration is Not Only International, in International Commercial Arbit-

ration: Different Forms and their Features 7, 21 (Giuditta Cordero-Moss ed., 2013). Scherk v. Alberto-Culver Co.-
iT SeerTebuli Statebis uzenaesma sasamarTlom aRiara, rom, niu-iorkis konvenciiT, saja-
ro wesrigis komponenti iyo ufro mcire da sisruleSi moiyvana saerTaSoriso saarbitra-
Jo gadawyvetileba imis dadasturebiT, rom analogiuri xelSekruleba Tu iqneboda Sidasa-
xelmwifoebrivi, is aRmoCndeboda kanonsawinaaRmdego. 417 U.S. 1974, 506. sajaro wesrigis ga-
monaklisoba ar aris sasamarTlos samarTlebriv sistemasTan sruli Sesabamisobis garan-

tia. kordero-mosi, 21-22. 
262  ix. Alan Redfern, Martin Hunter, Nigel Blackby & Constantine Partasides, Redfern and Hunter on International 

Arbitration 11.109, 11.111-112 (2009); Dirk Otto and Omala Elwan, Article V(2), in Recognition and Enfor-
cement of Foreign Arbitral Awards: A Global commentary on the New York Convention 365 (Herbert Kronke & 
Patricia Nacimiento eds., 2010). 

263  Inter Maritime Management SA v. Russin & Vecchi, [BGer][Federal Supreme Court] Jan. 8, 1995, XXII Y.B. 
Comm. Arb. 789 (1997)(Switz.). 
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V. kanonis Zalis mqone rekomendaciebi 

a. farglebis ukeTesi garkveuloba 

arbitraJze kanoni adgens, rom is iyenebs kerZo xasiaTis qonebriv davebs.264 am 
pirobebis ukeTesi garkveuloba gaaumjobesebda Sedegebis prognozirebas. mxareebma 
SeiZleba ar moisurvon arbitraJSi CarTva, Tu iqneba imis safrTxe, rom sasamarTlo 
gaauqmebs an uars ityvis arbitraJis gadawyvetilebis aRsrulebaze. maSinac ki, rode-
sac es pirobebi naTelia qarTveli profesionalebisTvis, ucxour mxareebs SeiZleba 
hqondeT arbitraJSi CarTvis piroba saqarTveloSi, Tu sakiTxi namdvilad ar aris 
kerZo xasiaTis qonebrivi dava.  

 
b. Ex Aequo Et Bono (sindisiT da samarTlianad)-sa da Amiable Compositeur 

(mSvidobiani Suamavali)-is principebi  

arbitraJze kanonSi gamotovebulia tipuri kanonis nawili, romelic mxareebs 

aZlevs uflebas, gadawyviton saqme ex aequo et bono (sindisiT da samarTlianad)-s an 

amiable compositeur (mSvidobiani Suamavlis)-is principebze dayrdnobiT. orive cneba 

iTvaliswinebs gadawyvetilebebis miRebas miukerZoeblobisa da samarTlianobis 

zogad principebze dayrdnobiT, raime gansakuTrebul erovnul da saerTaSoriso sa-

marTlebriv normebze miTiTebis gareSe.265 es principebi saSualebas iZleva, miviRoT 

moqnili da samarTliani Sedegebi, romelTa miReba SeiZleba gaZnelebuliyo maregu-

lirebeli samarTliT.266 magaliTad, amiable compositeurs-ma SeiZleba SezRudos punqti 
xelSekrulebis pirobebis SeusruleblobisTvis jarimebis Sesaxeb da daabalansos 

mxareebis materialuri daintereseba.267 orive cneba gavrcelebulia saerTaSoriso 

arenaze268 da SeiZleba iyos xelsayreli instrumenti konkretuli davebis gada-

sawyvetad, rodesac mxareebs aqvT araTanabari sabazro Zalaufleba, rogoricaa, ma-

galiTad, davebi damsaqmebelsa da dasaqmebuls Soris,269 an, rodesac mxareebi cdi-

loben urTierTobebis SenarCunebas.270 Tumca es cnebebi SeiZleba ucxo iyos qarTve-

li praqtikosebisTvis, magram ar iqneba ucxo miukeZoeblobasa da samarTlianobaze 

dayrdnobiT gadawyvetilebebis gamotanis idea. es mxareebs unda hqondeT rogorc 

alternativa.  

 

                                                 
264  kanoni arbitraJze, sqolio 104104, 1-li (2) muxli. 
265  ix. trekmeni, zemoaRniSnuli sqolio 208208; iu, zemoaRniSnuli sqolio 208208; ix., agreTve, 

also Laurence Kiffer, Nature and Content of Amiable Composition, 5 Int’l. Bus. L.J. 625 (2008). 
266  kiferi l., zemoaRniSnuli sqolio 268268, 630-33. 
267  iqve, 631-32. 
268  cneba ex aequo et bono (sindisierad da samarTlianad) farTodaa gavrcelebuli mTel msof-

lioSi. ix. trekmeni l., zemoaRniSnuli sqolio 20808, 631-32; Mark Hilgard & Ana Elisa Bruder, 
Unauthorised Amiable Compositeur?, 8 Disp. Res. Int’l 51 (2014). 

269  ix. trekmeni l., zemoaRniSnuli sqolio 208, 623, sqolio 9.  
270  iqve, 624. 
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g. moTxovnis Secvla samrewvelo praqtikis gasaTvaliswineblad 

gadawyvetilebebSi  

kanoni arbitraJze mihyveba tipur kanons da tribunalisagan moiTxovs, gaiTva-

liswinos vaWrobis wesebi da praqtika. amisTvis arsebobs safuZvliani mizezebi.271 is 

gansakuTrebiT Seesabameba saerTaSoriso arbitraJs.272 Tumca SeiZleba iyos araTana-

bari sabazro Sida saqmeebi, sadac vaWrobis wesebi da praqtika individualuri piris 
sawinaaRmdegodaa. magaliTad, normalurma praqtikam SeiZleba uzrunvelyos gamos-

yidvis SezRuduli uflebebi an msesxeblebs daakisros sajarimo procenti. Tu tri-

bunali ar aris iZulebuli, gaiTvaliswinos samrewvelo praqtika, man SeiZleba, uz-

runvelyos ufro samarTliani Sedegi individualuri pirisTvis.273 kanoni arbitraJ-

ze unda Seswordes, raTa moixsnas es moTxovna momxmareblis arbitraJisTvis.  

 
d. remisiis procesis xelSewyoba 

rogorc Cans, qarTuli sasamarTloebi cvlian da Semdeg aRasruleben gadawyve-

tilebebs sajaro wesrigis safuZvelze gamoricxviT. amas aqvs saeWvo samarTlebrivi 
safuZveli, ris gamoc tribunalebi windauxedaobas iCenen TavianTi gadawyvetilebe-

bis miRebisas. Tu sasamarTlos SeuZlia, martivad Secvalos gadawyvetileba romeli-

me samarTlebrivi arasrulyofilebis Sesabamisad, araviTari realuri Sedegi ar iqne-

ba tribunalisTvis an arbitraJis provaiderisTvis. ukeTesi iqneboda, Tu tribunals 
miecemoda sakuTari Secdomebis gamosworebis saSualeba. ufro mkacri remisiis pro-

cesi gaaumjobesebda saqmeebs, vinaidan umjobesia saqmis sxva instanciaSi gadagzavna, 
vidre sasamarTloebma TviTon Secvalon gadawyvetileba.  

arbitraJze sawyisi kanonis 44-e (3) muxli aRsrulebisaTvis sasamarTlos rTavda 

nebas, SeeCerebina sasamarTlo procesi 30 dRemde,274 magram Setanil iqna arbitraJze 

kanonis 2015 wlis SesworebebSi.275 es SeiZleba dabrundes gafarToebuli saxiT, rome-

lic moicavs remisiis Zalauflebas. Zveli 44-e(3) muxlis mixedviT, qarTuli sasamar-

Tloebi zogjer moqmedebdnen, TiTqos es Zalaufleba arsebobda.276 es SemoTavazebu-

li cvlileba sasamarTloebis praqtikas daayenebda ufro mtkice kanonier safuZvel-

ze, xels Seuwyobda samarTlebriv normebs da tribunalebis pativiscemas, srul-

yofili saarbitraJo gadawyvetilebebis miRebas da arbitraJis damoukideblobas.  

 

                                                 
271  ix. Christopher R. Drahozal, Commercial Norms, Commercial Codes, and International Commercial Arbitration, 

33 Vand.J.Transnat’l L. 79 (2000). 
272  iqve, 110-32; Avery Wiener Katz, The Relative Costs of Incorporating Trade Usage Into Domestic versus Inter-

national Sales Contracts: Comments on Clayton Gillette, Institutional Design and International Usages Under the 
CISG, 5 Chi. J. Int’l L. 181, 181 (2004). 

273  arsebobs Tvalsazrisi, romelic kiTxvis niSnis qveS ayenebs komerciuli normebis Sesabami-
sobis gaerTianebas zogadad komerciis kanonSi. ix. Lisa Bernstein, Merchant Law in a Merchant 
Court: Rethinking the Code’s Search for Immanent Business Norms, 144 U. Pa. L. Rev. 1765 (1995) (komer-
ciuli normebi ar Seesabameba sasamarTlo gadawyvetilebis saboloo fazas). 

274  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, 44-e(3) muxli. es ar Cans modelur kanonSi.  
275  Sesworebebi arbitraJis kanonze, zemoaRniSnuli sqolio 108, Art. 1(19) (,,muxli 44(3) amoRe-

bulia“). 
276  ix. Tsertsvadze, Commentary, zemoaRniSnuli sqolio 77, 113, sqolio 408. 



 110 

e. ucxouri gadawyvetilebebis daCqarebuli aRsruleba 

rogorc Cans, saqarTvelos uzenaesma sasamarTlom praqtikulad daamata moTx-

ovna mxareebisTvis, romlebic miiswrafvian ucxouri saarbitraJo gadawyvetilebis 
aRsrulebisaken. mxarem unda aCvenos, rom gadawyvetileba ar iyo aRsrulebuli adre 

mimReb qveyanaSi.277 es ewinaaRmdegeba tipuri kanonis gegmebs da saqarTvelos valde-

bulebebs niu-iorkis konvenciis mixedviT. TviT arbitraJze kanonsac ki ara aqvs ase-

Ti moTxovna.278 samwuxarod, ar aris sasamarTlo dacvis aranairi advili saSualeba, 
romelic SeiZleba mieTiTos uzenaes sasamarTlos, magram arbitraJze kanonis Seswo-

rebiT SeiZleba naTeli gaxdes, rom 44-e muxlis teqnikuri moTxovnebi gadawyvetile-

bis cnobasa da aRiarebaze aris eqskluziuri da ver gafarTovdeba.  

 
v. sajaro wesrigis gaSuqeba  

didi Zalisxmevaa saWiro saqarTvelos sajaro wesrigis parametrebis naTlad 
dasazusteblad arbitraJTan kavSirSi. es SeiZleba ganxorcieldes samarTlebrivi 

qmedebiT an specialuri samarTlebrivi jgufis mier. Tumca es ar aris advili – ufro 
meti sinaTlis mofena sajaro wesrigis sakiTxze gaaumjobesebda prognozirebadobas 
da SezRudavda sasamarTlos SeRwevas saarbitraJo procesSi.  

 
VI. savaldebulo arbitraJis problemis gadaWra 

savaldebulo arbitraJi saqarTvelos saarbitraJo sistemis mniSvnelovani na-

wilia. Tumca savaldebulo arbitraJi gvTavazobs potenciur sargebels firmebis-

Tvis, rogoricaa, magaliTad, davis gadawyveta ufro swrafad da SedarebiT naklebi 

xarjebiT.279 mas mainc aqvs mniSvnelovani naklovani mxareebi. rodesac momxmarebeli 
uars ambobs Tavis uflebebze sasamarTloSi, man SeiZleba, dakargos mniSvnelovani 
procesualuri garantiebi, rogoricaa, magaliTad, sasamarTlosTvis dokumentebis 
wardgena an saxelmwifos mier dafinansebuli iuridiuli daxmareba. ufro metic, in-

dividualuri piri kargavs sajaro vindikaciis an damsaxurebuli sasjelis miRebis 

SesaZleblobas.280 amasTanave, arbitraJis konfidencialoba xels uSlis sazogadoe-

bas, Seityos mxaris cudi qmedebebis Sesaxeb281 da amcirebs sasamarTlo dacvis regu-

laciuri aqciis albaTobas.282 arbitraJis konfidencialobam SeiZleba SezRudos mo-

saxleobis informireba mniSvnelovan socialur sakiTxebze283 da gamoricxos mosax-

                                                 
277  ix. tyemalaZe s., procedura, zemoaRniSnuli sqolio 250, 7-8. 
278  44-e (2) muxli adgens teqnikur moTxovnebs ganacxadis registraciasa da Senaxvaze. kanoni 

arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 10404, 44-e(2) muxli. 
279  imperatiul arbitraJs hyavs Tavisi damcvelebi. ix. mag., Jason Scott Johnson, The Return of Bar-

gain: An Economic Theory of How Standard Form Contracts Enable Cooperative Negotiation Between Busi-
nesses and Consumers, 104 Mich. L. Rev. 857 (2006); Stephen J. Ware, Paying the Price of Process: Judicial 
Regulation of Consumer Arbitration Agreements, 2001 J. Disp. Resol. 89 (2001); Becky L. Jacobs, Often Wrong, 
Never in Doubt: How Anti-Arbitration Expectancy Bias May Limit Access to Justice, 62 Me L. Rev. 531 (2010). 

280  George Padis, Arbitration Under Siege: Reforming Consumer and Employment Arbitration and Class Actions, 91 
Tex. L. Rev. 665, 685 n.131 (2013). 

281  Schmitz, Privacy, supra note 206, at 1232. 
282  Michael A. Satz, How the Payday Predator Hides Among Us: The Predatory Nature of the Payday Loan Industry 

and its Use of Consumer Arbitration to Further Discriminatory Lending Practices, 20 Temp. Pol. & Civ. Rts. L. 
Rev. 123, 145 (2010). 

283  iqve, 146. 
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leobis sxva organizaciebze msjelobis Semkavebeli efeqti.284 TviT arbitrebs aqvT 
SezRuduli pasuxismgebloba, ganpirobebuli maTi samuSaos kerZo xasiaTiT, gadawy-

vetilebebis285 xelSeuxeblobiT da sasamarTlos SezRuduli monawileobiT.  

erT-erTi aRsaniSnavi sakiTxi aris repeat player (moTamaSis ganmeorebis) problema. 

winapiroba isaa, rom arakomerciuli saarbitraJo centrebi286 erTmaneTs uweven kon-

kurencias, raTa kompaniebma gaimeoron saqmianoba davis gadasaWrelad.287 imis gamo, 
rom es kompaniebi adgenen xelSekrulebebs, provaiderebs aqvT stimuli, SesTavazon 

maT ufro xelsayreli produqti.288  
produqtebi, romlebsac es provaiderebi sTavazoben TavianT klientebs, SeiZ-

leba gamiznulad an uneblieT aZlevdes sargebels maT klientebs. gamiznuli tenden-

ciis magaliTia saarbitraJo momsaxurebis provaiderebis marketingi biznesebze, 

romlebic hpirdeba biznesisTvis perspeqtiul produqtsa289 da individualuri ar-

bitrebis amoRebas provaideris siidan, biznesisTvis xelsayreli saarbitraJo gada-

wyvetilebis miuReblobis gamo.290 arawinaswar gamiznuli tendenciis magaliTia Cveu-

lebrivi biznesi da socialuri megobroba, romelic aris grZelvadiani moqmedi bizne-

surTierToba provaidersa da mis korporatiul klientebs Soris;291 meore magaliTia 
mrewvelobis insaiderebis ganmeorebiTi gamoyeneba arbitrebad. Tumca neitralebis eq-

spertiza iTvleba arbitraJis erT-erT upiratesobad, insaiders SeiZleba hqondes saer-

To tendencia mrewvelobis sasargeblod.292 ufro metic, eqsperti moisurvebs, gaagrZe-

los arbitrebis daniSvnebis miReba (arbitraJis provaiderisagan an korporatiuli mxa-

risagan) da SeiZleba es gaiTvaliswinos gadawyvetilebis miRebisas.293  
tipuri kanonisa da arbitraJze kanonis mixedviT iTvleba, rom mxareebi nebayof-

lobiT deben saarbitraJo xelSekrulebas.294 mainc es Tanxmoba problemuria, rode-

sac momxmarebeli iZulebulia, daeTanxmos arbitraJs, rogorc kontraqtis standar-

tuli formis nawils.295 momxmarebels ara aqvs araviTari sabazro Zalaufleba, rode-

                                                 
284  Geraldine Szott Moohr, Arbitration and the Goals of Employment Discrimination Law, 56 Wash. & Lee L. Rev. 

395, 431 (1999). 
285  Tumca saqarTveloSi arbitrebi ar arian daculni sisxlis samarTlis pasuxismgeblobisa-

gan TviTneburi qcevisaTvis. Tsertsvadze, Commentary, zemoaRniSnuli sqolio 77, 115 (citire-
bulia: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 332-e muxli).  

286  Miles B. Farmer, Mandatory and Fair? A Better System of Mandatory Arbitration, 121 YALE L. J. 2346, 2356 
(2012); Jeff Guarrera, Mandatory Arbitration: Inherently Unconscionable, but Immune from Unconscionability, 
40 W. St. U. L. Rev. 89, 93 (2012).  

287  ix. Jean R. Sternlight, Creeping Mandatory Arbitration: Is It Just?, 57 Stan. L. Rev. 1631, 1650 (2005). 
288  iqve. 
289  fermeri m.b., zemoaRniSnuli sqolio 289, 2359. 
290  iqve.  
291   ix. Sarah Rudolph Cole, Revising the FAA to Permit Expanded Judicial Review of Arbitration Awards, 8 Nev. L.J. 

214, 217 (2007). 
292   ix. zemoaRniSnuli sqolio 289, 93-94 (Guarrera “Prosecutors do not get to choose judges who worked as 

prosecutors.”).  
293   ix. Farmer, supra note 289, at 2357; Guarrera, supra note 289, at 93-94; Satz, supra note 285, at 143. Alexander 

O. Rodriguez, The Arbitrary Arbitrator: The Seventh Circuit Offers a Lending Hand [Green v. U.S. Cash Advance 
Ill. LLC, 724 F.3d 787 (7th Cir. 2013)], 53 Washburn L.J. 617, 636 (2014) (,,vinaidan arbitrebi metoqeo-
bas uweven erTmaneTs klientebisTvis, isini avlenen Zlier savaWro markas da reputacias 
mrewvelobis konkretul dargebSi“). 

294   ix. 1981 UNCITRAL Report, supra note 238, at 78, 18. 
295   ix. Friedrich Kessler, Contracts of Adhesion–Some Thoughts About Freedom of Contract, 43 Colum. L. Rev. 629 

(1943); Padis, supra note 283, at 684. ix. zogadad, Alan Scott Rau, Arbitral Jurisdiction and Dimensions of 
“Cons”, 24 Arb. Int’l 199 (2008)(discussing consent in commercial arbitration). 
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sac „aiRe an wadi“296 principis safuZvelze biznesi waradgens punqts momavali davebis 
saarbitraJo wesiT gadawyvetaze. momxmarebeli SeiZleba arc ki iyos informirebuli, 

rom mas uari aqvs naTqvami sasamarTlo sistemisadmi xelmisawvdomobis uflebaze.297 
amasTanave, momxmarebelTa umetesoba produqtebis SeZenisas ar fiqrobs momaval 
davebze. Tundac rom fiqrobdnen amaze, mainc srulyofilad ver gaigebdnen ris-

kebs.298 
saarbitraJo procesis ganmavlobaSi mxareebi arian agreTve araTanabar mdgoma-

reobebSi. korporaciis mudmiv klients, erTjeradi individualuri klientisagan 

gansxvavebiT, SeuZlia, Seafasos Tavisi warsuli da gaakeTos Sesabamisi arCevani.299 is 

informaciuli asimetria Sedgenilia praqtikuli asimetriiT. korporaciis rwmune-

bulebi, individualurisagan gansxvavebiT, irCeven sasamarTlos da wesebs, da iReben 

praqtikul gamocdilebas, swavloben ra Secdomebze.  
mudmivi moTamaSis es borotad gamoyenebebi intensiurad iyo gasajaroebuli 

2009 wlis ivlisSi, rodesac SeerTebuli Statebis erT-erTi umsxvilesi provaideri, 

erovnuli saarbitraJo forumi (NAF), iZulebuli iyo, gaeyvana momxmarebeli saar-

bitraJo saqmidan.300 sami dRis Semdeg amerikis saarbitrJo asociaciam nebayoflobiT 

SeaCera arbitraJi yvela momxmareblis valebze.301 am SemTxvevebma xeli Seuwyo saka-

nonmdeblo mcdelobebs, SeezRudaT momxmareblis savaldebulo arbitraJi SeerTe-

bul StatebSi, msgavsad SezRudvebisa evrokavSirSi.302 miuxedavad amisa, izrdeba sa-

                                                 
296   Padis, supra note 283, at 684; Farmer, supra note 289, at 2359 (2012); David S. Swartz, Enforcing Small Print to 

Protect Big Business: Employee and Consumer Rights Claims in an Age of Compelled Arbitration, 1997 Wis. L. 
Rev. 33, 57-59. იხ. Steven J. Ware, Consumer Arbitration as Exceptional Consumer Law (With a Contractualist 
Reply to Carrington and Haagen), 29 McGeorge L. Rev. 195 (1998). 

297   ix. Sternlight J.R., Creeping Mandatory Arbitration: Is It Just?, 57 Stan. L. Rev. 1631, 2005, 1648. qcevebis 
mecnierulma kvlevebma daadgina, rom momxmareblebi „SezRudulad racionalurebi“ arian 
da gadawyvetilebis miRebisas mxedvelobaSi iReben produqtis mxolod ramdenime atri-
buts. ramdenadac arbitraJi, Cveulebisamebr, ar moiazreba am gaTvaliswinebul atribu-
tebSi, SemmuSaveblebis jgufi motivirebulia, Seitanos igi Tavis standartul pirobebSi. 
Russell Korobkin, Bounded Rationality, Standard Form Contracts, and Unconscionability, 70 U. Chi. L. Rev. 
1203 (2003).  

298   momxmareblebs miaCniaT, rom maT ar SeexebaT Soreuli mosalodneli SemTxvevebi da amitom 
saTanadod ver afaseben maTTan dakavSirebul riskebs. Michael Spence, Consumer Misperceptions, 
Product Failure and Producer Liability, 44 Rev. Econ. Stud. 561 (1977). amas ewoda hiperboluri fasdak-
leba. Benjamin A. Malin, Hyperbolic Discounting and Uniform Savings Floors, 92 J. Pub. Econ. 1986 (2008).  

299  Schmitz, Privacy, sqolio 206, at 1232; Satz, supra note 285, at 143. 
300  Rob Gordon, Binding Pre-Dispute Agreements: Arbitration’s Gordian Knot, 43 Ariz. St. L.J. 263, 263 (2011). 
301  Press Release, American Arbitration Association, The American Arbitration Association® Calls For Reform of 

Debt Collection Arbitration: Largest Arbitration Services Provider Will Decline to Administer Consumer Debt 
Arbitrations until Fairness Standards are Established (July 23, 2009) <https://www.nclc.org/images/ pdf/ arbitra-
tion/testimonysept09-exhibit3.pdf> (bolos Sesworda 2015 wlis 7 oqtombers). 

302  SeerTebuli Statebis mcdelobebi 2007-2015 wlebSi fokusirebuli iyo arbitraJis samarT-
lianobis aqtze, romelic unda gadavides kanonSi. Sesadareblad ix. SeerTebuli Statebisa 
da evrokavSiris momxmarebelTa uflebebis dacva am sferoSi: Fischer J., Consumer Protection in 
the United States and European Union: Are Protections Most Effective Before or After a Sale?, 32 Wis. Int’l L.J. 
2014, 308; Schmitz A.J., American Exceptionalism in Consumer Arbitration, 10 Loy. U. Chi. Int’l L. Rev. 2013, 
81, SemdgomSi – Schmitz A.J., Exceptionalism; Niedermaier T., Arbitration Agreements Between Parties of 
Unequal Bargaining Power – Balancing Exercises on Either Side of the Atlantic, 39 ZDAR 2014, 12. ramdenime 
evropelma specialistma ganixila sakiTxi imasTan dakavSirebiT, gamoxatavda Tu ara ar-
bitraJis es pirobebi adamianis uflebebis dacvaze evropuli konvenciis me-6 (1) muxls 
(ECHR), romelic aris garantia uflebisa samarTlian sasamarTloze damoukidebeli da 
miukerZoebeli tribunalis mier. Robinson W., Kasolowsky B., Will the United Kingdom’s Human Rights 
Act Further Protect Parties to Arbitration Proceedings?, 18 Arb. Int’l 2002, 453; but იხ. Neil McDonald, More 
Harm than Good? Human rights Considerations in International Commercial Arbitration, 20 J. Int’l Arb. 523, 
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valdebulo arbitraJis sixSire SeerTebuli Statebis momxmareblebisaTvis,303 da igi 

kvlav dominirebs momxmarebelTa bevr raionSi.304 jerjerobiT, am droisaTvis, Seer-

Tebuli Statebis momxmareblebisaTvis savaldebulo arbitraJis empiriulma kvle-

vebma mogvca Sereuli Sedegebi.305 

saqarTveloSi, ki, rogorc Cans, savaldebulo arbitraJi momxmarebelTa kontraq-

tebSi farTod aris gavrcelebuli.306 qarTveli momxmareblebi, albaT, ufro metad ar 
iTvaliswineben an ar xvdebian, an ver Tanxmdebian arbitraJis punqtebze, vidre amerike-

li momxmareblebi da iReben ganmeorebiTi moTamaSis Sedegebs. qarTuli arbitraJis 
provaiderebi arian komerciuli organizaciebi, romlebic ejibrebian erTmaneTs gan-

meorebiTi biznesoperaciebisTvis korporaciis klientebisagan.307 zogi maTgani Tavisi 

klientebisTvis sTavazobs fasdaklebas sakomisioebze.308 provaiderebis umravlesoba 

momxmareblis arbitraJs atarebs erTi arbitriT, romelsac irCevs centri.309 saqar-

TveloSi kvalificirebuli arbitrebi SezRuduli raodenobiT arian, rac zrdis ganme-

orebiTi moTamaSis problemis albaTobas.310 yvelaze didi problema isaa, rom saqmeebis 

                                                                                                                                                         
2003, 537. saqarTvelom moaxdina ECHR-is ratificireba 1999 wels. ix. saqarTvelo, qveynis 
profili, evropuli sasamarTlo adamianis uflebebis dacvaze (ianvari, 2015 weli), http:// 
www. echr.coe.int/Documents/CP_Georgia_ENG.pdf (bolos Sesworda 2015 wlis ianvarSi).  

303  arbitraJis Seswavla – saangariSo moxseneba kongresze – uol stritis reformirebisa da 
momxmarebelTa dacvis dod-frenkis kanonis § 1028(a)-is Tanaxmad, momxmarebelTa finansuri 
dacvis biuro (marti, 2015 weli), nawili 2, 11-13, 15-17, 20), <http://files.consumerfinance.gov/f/ 
201503_cfpb_arbitration-study-report-to-congress-2015.pdf> (bolos Sesworda 2015 wlis 19 oqtombers 
(SemdgomSi – arbitraJis Seswavla)). momxmarebelTa finansuri dacvis biurom (CFPB) Ca-
atara arbitraJis Seswavla uol-stritis reformirebisa da momxmarebelTa dacvis dod-
frenkis kanonis §1028(a)-is Tanaxmad, sajaro kanoni, 2010, Pub. L. No. 111-203, tit. X, 124 Stat. 1376, 
2010, 1955, (SemdgomSi – dod-frenki).  

304  arbitraJis Seswavla, zemoaRniSnuli sqolio 306, 1-li nawili, 9-10.  
305  kvlevebis magaliTebisaTvis, romlebic aCvenebs ganmeorebiT xmis micemas da sxva miker-

Zoebul damokidebulebas momxmarebelTa savaldebulo arbitraJSi. ix. gordoni, zemoaR-
niSnuli sqolio 304, 273; O’Donnell J., Public Citizen, The Arbitration Trap: How Credit Card Companies 
Ensnare Consumers 2007, 15, <http://www.citizen.org/documents/Arbitration Trap.pdf> (bolos Sesworda 2015 
wlis seqtemberSi). magaliTebisTvis, romlebSic Cans tendenciurobis uaryofa an imis mtki-
ceba, rom arbitraJis Sedegebi momxmareblebisTvis ar aris ukeTesi, vidre sasamarTlo pro-
cesisa, ix. iakobsi, zemoaRniSnuli sqolio 2822, 538-540 (romelic mimoixilavs dRemde arse-
bul empiriul Seswavlebs); Searle Civil Justice Inst., Consumer Arbitration Before the American Arbitration 
Association 2009, 109-13, <https://www.adr.org/aaa/ShowPDF?doc=ADRSTG_010205>, (13.09.2015), (Semdgom-
Si Searle Study). ix. Drahozal Ch.R., Zyontz S., An Empirical Study on AAA Consumer Arbitrations, 25 Ohio St. J. 
on Disp. Resol. 2010, 843.  

306  bevri provaiderisTvis momxmarebelTa savaldebulo arbitraJi warmoadgens maTi saqme-
ebis umravlesobas. Tkemaladze, New Law, zemoaRniSnuli sqolio 733, 668-669. 

307  iqve, 668 (yvela provaideri aris komerciuli organizacia). 
308  maRalkvalificiur qarTul saarbitraJo centrs es piroba aqvs Tavis normebSi (misi sa-

kuTari inglisuri Targmani): DRC-sa da korporatiul klients (klienti, romelic Tvlis, 
rom arbitraJis punqti kontraqtebSi dadebulia misi biznesis sferoSi; DRC gamosaxavs 
faqtobrivi arbitraJis calkeul pozicias) Soris dadebuli kontraqtis safuZvelze kor-
poratiul klientTan dakavSirebuli davebisTvis SeiZleba sxvadasxva iyos arbitraJis 
gadasaxadis raodenoba da maTi gadaxdis pirobebi gansxvavdebodes am regulaciebiT gaT-
valiswinebuli pirobebisgan. 

  DRC arbitraJis normebi, zemoaRniSnuli sqolio 130, 29-e muxli, 20 (gamoyofilia Cven mier). 
309  Tsertsvadze, Commentary, zemoaRniSnuli sqolio 778, 104.  
310  ix. satci, zemoaRniSnuli sqolio 2855, 147-148 (,,arbitrebis SezRuduli raodenobiT miRe-

bis gamo daSvebul arbitrebs ufro metad mosmenili aqvT mravali saqme mrewvelobis erTsa 
da imave konkretul sferoSi da ufro metia albaToba, rom mosmenili aqvT mravali saqme 
erTi da imave kompaniidan“). 
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umravlesoba dakavSirebulia safinanso an sadazRvevo kompaniebTan, romlebic momxma-

reblebis sapirispirod agroveben valebs,311 rac yvelaze didi darRvevebis sferoa Se-

erTebul StatebSi. Tumca ar arsebobs mtkicebuleba, rom qarTuli arbitraJis prova-

iderebi anu arbitrebi Cabmulni arian raime arakanonierSi, aqtivobebi Cans momxmareb-

lis sawinaaRmdegod. erT-erTma umsxvilesma qarTulma provaiderma aRiara, rom hqon-

da 100%-iani mogeba Tavisi bankis klientebisTvis.312 saqarTvelos kanoni ar iTvaliswi-

nebs personalur dacvas gakotrebisas, amrigad, valebis dagrovebaze bevri es gadawy-

vetileba rCeba sesxis amRebebTan mTeli sicocxlis ganmavlobaSi.313  

 
a. davis arbitraJis wesiT gadawyvetis SesaZlebloba 

susti mxareebis dacvis mizniT saqarTvelom SeiZleba SezRudos davis arbit-

raJis wesiT gadawyvetis SesaZlebloba davebis konkretuli jgufebis arbitraJidan 

gamoricxvis dakanonebiT.314 magaliTad, kanonmdeblobas SeuZlia, gamoricxos nebis-

mieri dava, romelic exeba momxmareblis dagrovil vals sakredito baraTTan an sa-

banko sesxTan dakavSirebiT. am midgomis upiratesoba aris simartive – mosaxleoba 
mixvdeba, rom es davebi ar eqvemdebareba saarbitraJo wesiT ganxilvas. SeerTebulma Sta-

tebma aseTi midgoma Seitana: dod-frenkis kanonSi (kanoni aSS-is safinanso seqtoris re-

formaze), romelic gamoricxavs momxmarebelTa uZravi qonebis kontraqtebSi arsebul 

savaldebulo arbitraJis punqtebs,315 da arbitraJis miukerZoeblobis kanonebSi, ro-

mlebic krZalaven davamde saarbitraJo xelSekrulebebs dasaqmebaSi, momxmareblis, an-

titrestul da moqalaqis uflebebTan dakavSirebul davebSi.316 safrangeTi krZalavs da-

vebamde savaldebulo arbitraJis punqtebs momxmarebelTa kontraqtebSi.317 germania 

krZalavs sacxovrebel ijarasa da dasaqmebasTan dakavSirebuli davebis sakiTxebs,318 xo-

lo inglisi krZalavs arbitraJs, Tu sarCelis Tanxa aris 5 000 evroze naklebi.319 am mid-

gomiT saxelmwifo mainc kargavs arbitraJis sargebels. biznesebi, savaraudod, gamoiw-

                                                 
311  Michael D. Blechman, Assessment of ADR in Georgia, East West Management Institute at 4-6 (Oct. 2011), 

http://www.ewmi-jilep.org/images/stories/books/assessment-of-adr-in-georgia.pdf, (last visited Sept. 13, 2015). 
312  iqve, 4.  
313  iqve. 
314  erT-erTi qarTveli specialisti iZleva arbitraJis akrZalvas qarTveli momxmareblebi-

saTvis. Tkemaladze, New Law, zemoaRniSnuli sqolio 733, 671. 
315  dod-frenki, zemoaRniSnuli sqolio 306, 15 U.S.C. §1639c(e) 2010. ix., agreTve, Todd Zywicki, The 

Consumer Financial Protection Bureau: Savior or Menace?, 81 Geo. Wash. L. Rev. 856, 2013, 907, („dod-
frenki krZalavs arbitraJis savaldebulo normebs ipoTekur xelSekrulebaSi da sakuTari 
kapitalis sasesxo kontraqtebSi.“). 

316  arbitraJis samarTlinobis aqti, 2013, S. 878, 113-e kongresi (2013-2014), C.R.S., xelmisawvdo-
mia: at <https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/878> (7.10.2015). ix. zogadad, Peter B. Rut-
ledge, Who Can Be Against Fairness? The Case Against the Arbitration Fairness Act, 9 Cardozo J. Conflict. Re-
sol. 2008, 267; Mandelbaum J.T., Stuck in a Bind: Can the Arbitration Fairness Act Solve the Problems of Man-
datory Binding Arbitration in the Consumer Context?, 94 Iowa L. Rev. 2008, 1075; Sarah Rudolph Cole, On Ba-
bies and Bathwater: The Arbitration Fairness Act and the Supreme Court’s Recent Arbitration Jurisprudence, 48 
Hous. L. Rev. 2011, 457 . 

317  Shelley McGill, Consumer Arbitration Clause Enforcement: A Balanced Legislative Response, 47 Am. Bus. L.J. 
361, 391 (2010)(citing French laws); Peter B. Rutledge & Anna W. Howard, Arbitrating Disputes Between 
Companies And Individuals: Lessons From Abroad, 65 Disp. Resol. J., 30, 34 (2010)(citing French laws). 

318  Niedermaier, zemoaRniSnuli sqolio 305, 17 (citirebulia: Zivilproziessordnung (ZPO), samoqalaqo 
procesis kodeqsi, 30 ianvari, 1877, Reichsgesetzblatt (RGBt) 97, Sesworebuli, §§ 1025 et seq., 
<http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html>(bolos Sesworda 13 seqtembers, 2015). 

319  Schmitz A.J., Exceptionalism, zemoaRniSnuli sqolio 305, 98 (inglisis 1996 wlis arbitraJis ka-
noni krZalavs davamde da davis Semdeg arbitraJis punqtebs, raTa daicvas calkeuli pire-
bis xelmisawvdomoba wvrilmani davebis sasamarTloebze). 
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vevs gazrdil xarjebs, rac an Seamcirebs maT mogebianobas, an is gadava momxmarebelze 

ufro maRali fasebis saxiT.320 is yvela am davas miaRebinebs sasamarTlo sistemas, rac 

gazrdis saqmeebiT gadatvirTvas da davis gadawyvetisaTvis saWiro dros.321 nacvlad 
mcodne specialistebisa, farTo profilis mosamarTleebi Seecdebian davebis ganxil-

vas. ufro metic, rogorc ramdenime kvleva aCvenebs, ar aris naTeli, rom momxmareblis 

Sedegebi umjobesdeba sasamarTlo procesSi.322 saqmeebis umravlesobas Seadgens valebis 
dagrovebasTan dakavSirebuli davebis sakiTxebi da aseTi tipis saqmeebis warmatebiT 

dasrulebis xarisxi sasamarTloebSi, sazogadod, aris agreTve maRali.323 sabolood, 
aman SeiZleba dartyma miayenos qarTul arbitraJs zogadad, ziani miayenos arbitraJis 
reputacias, bevri provaideri CamoaSoros bizness da Seamciros arbitraJis xelmisaw-

vdomoba sxva samarTlebriv sakiTxebSi.  

 
b. moTxovnebis forma da sasamarTlo kontroli 

davis gadaWris meore SesaZlo gza aris formis savaldebuloobis daweseba sa-

momxmareblo kontraqtebisTvis, sasamarTlos mier farTo interpretaciis SesaZleb-

lobis gaTvaliswineba da momxmareblis informirebulobis gazrda. magaliTad, ger-

maniis momxmareblis saarbitraJo xelSekrulebebi unda iyos gamoyofili calkeul 

dokumentad da xelmowerili orive mxaris mier.324 SeerTebul StatebSi aseTi tipis 

moTxovna dauSvebelia kontraqtebis umravlesobaSi.325 Tumca CFPB (momxmareblis fi-

nansuri dacvis biuro) uflebamosilia, Seiswavlos momxmarebelTa arbitraJi finan-

sur xelSekrulebebSi da momavalSi sxva regulaciebTan erTad gamosces moTxovnebis 

forma.326 punqtebSi, romlebsac CFPB ganixilavs, aris xelSekrulebidan gamosvle-

bi,327 gamoyofebi,328 gadasaxadebisa da xarjebis ganawileba329 da gasajaroeba.330 

                                                 
320  ix. Ware, zemoaRniSnuli sqolio 282 (arbitraJi amcirebs biznesis xarjebs da konkurencia 

iZulebuls xdis biznesebs, gadavides dazogvebze momxmareblebis mimarT). mag. ix. arbitra-
Jis kvleva, zemoaRniSnuli sqolio 306, me-10 nawili, 16-17 („Cven ver aRmovaCineT statis-
tikurad mniSvnelovani mtkicebuleba im hipoTezis dasadastureblad, rom kompaniebi ac-
nobiereben da momxmareblebis mimarT fasebis dawevis formiT atareben xarjebis dazog-
vebs, rac ukavSirdeba maT mier davamde arbitraJis gamoyenebis punqtebs“).  

321  qarTuli saarbitraJo garCevis procesi saSualod grZeldeba erTidan sam Tvemde, xolo 
sasamarTlo garCevis procesi erT wlamde. Blechman M.D., zemoaRniSnuli sqolio 314, 4. 

322  ix. mag., Searle Study, zemoaRniSnuli sqolio 308. sasamarTlo procesSic SeiZleba iyos ganme-
orebiT moTamaSesTan dakavSirebuli igive gadaxrebi, rac savaldebuloa arbitraJSi. Marc 
Galanter, Why the Haves Still Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change, 9 Law & Soc’y 
Rev. 95 (1974), (ganixilavs sasamarTlo sistemis dadebiT Sedegebs ganmeorebiT moTamaSesTan 
dakavSirebiT). ix., agreTve, gordoni, zemoaRniSnuli sqolio 3033, 274-275 (sasamarTlo 
procesma viTareba Seatriala momxmareblebis sawinaaRmdegod).  

323  ix. Gordon, zemoaRniSnuli sqolio 3033, 282-idan (citirebulia: ramdenime empiriuli Ses-
wavla SeerTebul StatebSi). 

324  Niedermaier, zemoaRniSnuli sqolio 305, 18; ZPO, zemoaRniSnuli sqolio 321, § 1031(5).  
325  ix. Margaret L. Moses, Privatized “Justice,” 36 Loy. U. Chi. L.J. 535, 545-47 (2005). 
326  ix. arbitraJis Seswavla, zemoaRniSnuli sqolio 306. 
327  iqve, me-2 nawili, 31 (momxmarebels eZleva SezRuduli dro saarbitraJo xelSekrulebidan 

gamosvlaze gancxadebis warsadgenad). 
328  iqve, me-2 nawili, 32 (konkretuli tipis saCivrebi „gamoyofilia“ saarbitraJo xelSekru-

lebidan, anu ar eqvemdebareba saarbitraJo wesiT ganxilvas).  
329  iqve, me-2 nawili, 57 (rwmunebulis honorari da xarjebi kontraqtis safuZvelze nawildeba 

mxareebs Soris). 
330  iqve, me-2 nawili, 51 (kontraqti asajaroebs arbitraJis riskebs, rogorebicaa SezRuduli 

gasaCivrebebi). 
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sasamarTlo ganxilva formis savaldebuloobis moTxovnis bunebrivi gaZliere-

baa. am kuTxiT mniSvnelovani roli Seasrula evrokavSiris sabWos direqtivam 93/ 
13/EEC (sabWos direqtiva 93)331. sabWos direqtiva 93 acxadebs, rom nebismieri savalde-

bulo saarbitraJo Sesworeba, savaraudod, ar aris samarTliani.332 ramdenadac es Ses-
worebebi oficialurad ar aris gamoricxuli, evropuli Tanamegobrobis sasamar-
Tlos Semdgom gadawyvetilebebSi isini figurireben rogorc sajaro wesrigis nawili 
da ganxiluli unda iqnes evrokavSiris erovnuli sasamarTloebis mier sua sponte (neba-

yoflobiT) miukerZoeblobisTvis da sabWos 93-e direqtivis Sesabamisad.333  
erT-erTi problema moTxovnis formulirebisa da masTan dakavSirebuli sasa-

marTlo kontrolis gafarToebisas aris gazrdili xarjebi. gafarToebuli sasamarT-
lo mimoxilva TiToeul individualur saqmeSi gaaxangrZlivebda davis gadawyve-
tisaTvis saWiro dros da Zirs gamouTxrida arbitraJis dasrulebulobis mniSvne-

lovan princips.334 ufro metic, zogadi samarTlis principis – stare decisis („gadawyve-

tilze dgoma“) gareSe sxvadasxva qarTveli mosamarTlis Sedegebi SeiZleba yofiliyo 
urTierTsawinaaRmdego. es gamoiwvevda dabneulobas da xelSekrulebis SemmuSaveb-

lebs gauZneldebodaT marTebuli xelSekrulebebis Camoyalibeba. qarTuli sasa-
marTlo sistema isev ewyoba kanons arbitraJze da mis normebs sasamarTlos Sez-

Rudul CarevasTan dakavSirebiT. gafarToebuli sasamarTlo kontroli sawinaaRmde-

god moabrunebda am tendencias da gamoiwvevda dabneulobas.  
 

g. sakiTxis gadawyveta „L“-is („gasajaroeba, arbitris daniSvna, 

licenzireba“) RonisZiebebiT  

arbitraJis sakiTxis gadaWris saukeTeso saSualebebi aerTianebs RonisZiebebs, 

romlebic gankuTvnilia arbitraJis procesis srulyofisaTvis, momxmareblebis ga-

moricxvis gareSe. gadaWra fokusirdeba sam sakiTxze: gasajaroeba, arbitris daniSvna 

da licenzireba.  

 1. gasajaroeba 

arbitraJis provaiderebs unda moeTxovebodes savaldebulo arbitraJTan dakavSi-
rebuli sabaziso monacemebis SezRuduli raodenobis gasajaroeba. informacia SeiZleba 
moicavdes: (I) aramomxmarebeli mxaris identurobas; (II) davis tips; (III) arbitr(eb)is iden-

turobas; da (IV) Sedegs. idealur SemTxvevaSi provaiderebma es informacia unda gaxadon 
sajaro vebgverdebze an moTxovnisamebr. rogorc minimum, is unda miewodos saTanado sa-
xelmwifo organoebs, maT Soris Tanamdebobaze daniSvnis uflebis mqone damoukidebel 
instancias (IAA, qvemoT). kaliforniam am bolo dros daadgina analogiuri gasajaroebis 
reJimi335 dadebiTi Sedegebis misaRebad.336 Tumca mxolod gasajaroeba ver Secvlis mom-
xmareblis qcevas, is xels Seuwyobda gamWvirvalobas da gaaumjobesebda tribunalis qme-

                                                 
331  sabWos direqtiva 93/13/EEC, 5 aprili, 1993, arasamarTlian pirobebze momxmarebelTa kon-

traqtebSi, 1993 O.J. (L 095) 29-34, <http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri =CELEX:31993 
L0013:en:HTML>. 

332  me- 3(1) muxli, danarTi. 
333  nidermeieri, zemoaRniSnuli sqolio 3055, 18. 
334  fermeri, zemoaRniSnuli sqolio 2899, 2363-2364. 
335  ix. kaliforniis samoqalaqo procesualuri kodeqsi §1281.96(a (dasavleTi, 2015). 
336  igi saSualebas aZlevda sazogadoebas, ukeT Seeswavla arbitraJis muSaoba. ix. Fellows M., The 

Same Result as in Court, More Efficiently: Comparing Arbitration and Court Litigation Outcomes, Metro. Corp. Couns. 
2006, 32 <http://www.metrocorpcounsel.com/pdf/2006/July/32.pdf>.  (arbitraJis monacemebis gaanali-
zebis SesaZlebloba ganpirobebuli iyo wesebis gasajaroebiT.) 
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debas,337 saSualebas miscemda xalxs, Seefasebina, sistematuri problema iyo Tu ara kon-
kretul provaiderTan. mas SeiZleba, iZulebuli gaexada kidec zogi kompania, Tavidan 

moecilebina saeWvo provaideri. I-s, agreTve, miawvdida informacias IAA-s (qvemoT) 
mosalodnel miukerZoeblobaze da individualur pirebs moamaragebda ukeTesi 
informaciiT provaideris daniSvnis procesSi.  

 

2. arbitris daniSvna 

kanoni arbitraJze icavs tipuri kanonis wesebs arbitris daniSvnaze. es wesebi 
aris saTanado saerTaSoriso arbitraJisTvis da Sidasaxelmwifoebrivi arbitraJi-

saTvis komerciul monawileebs Soris,338 magram daniSvnis procesi saWiroebs modifi-
cirebas savaldebulo samomxmareblo arbitraJisaTvis, sadac calkeuli arbitri 
iniSneba provaideris mier. miukerZoebloba moiTxovs, rom calkeuli arbitri iyos 
namdvilad neitraluri da obieqturi. kanoni unda aumjobesebdes arbitris miuker-
Zoeblobas provaideris CamoSorebiT daniSvnis procesidan. kanoni arbitraJze ukve 
uzrunvelyofs problemis nawilobriv gadaWras: rodesac aris erTi arbitri, mxaree-
bi unda ecadon, dasTanxmdnen mis daniSvnas, magram Tu SeTanxmeba ver xerxdeba, mxa-

rem SeiZleba moiTxovos sasamarTlos daniSvna.339 es ZalaSi iqneba, Tu mxareebi ar 
Tanxmdebian sxvadasxva procesze. problemis erTi gadawyveta aris mxareebisTvis ar-
Cevanis SesaZleblobis CamorTmeva sxvagvarad SesaTanxmeblad da es unda gaxdes wesi, 
romelic moiTxoveba samomxmareblo arbitraJis dasaniSnavad.340 sasamarTlos daniS-
vnas aqvs xarvezebi. sasamarTloebi ar arian CarTulni arbitraJSi regularulad da 
SeiZleba ar gaaCndeT Sesabamisi arbitraJis arCevis unari.341 sasamarTloebi arian ag-

reTve dakavebulebi da marTlmsajulebis „borbals“ didi dro sWirdeba, rom imoqme-

dos daniSvnaze.342 sabolood, erT-erTi specialistis Tanaxmad, saqarTvelos sasa-

marTloebi ar arian mondomebulebi daniSvnis procesSi monawileobis misaRebad.343 
Tu mxareebi ver Tanxmdebian, ukeTesi gadawyveta aris daniSvnis simZimis gadata-

na IAA-ze (Tanamdebobaze daniSvnis damoukidebel instanciaze). IAA SeiZleba iyos 
pirovneba an instituti, rogoricaa, magaliTad, saqarTvelos advokatTa asociaciis 
(GBA) prezidenti an TviT GBA.344 is SeiZleba iyos saqarTvelos saarbitraJo asocia-

cia an gare organizacia; agreTve, SeiZleba iyos specialurad momzadebuli da spe-

cialuri uflebamosilebiT aRWurvili organo, daniSnuli iusticiis saministros 
mier. mTavaria arbitrebis daniSvnis uflebamosilebis CamorTmeva diskreditebuli 
institutebisTvis. arbitraJis kanonis 2015 wlis Sesworebebma gaafarTova daniSvnis 
uflebamosilebebi da sasamarTloebTan erTad ufleba mieca „nebismier instituts“. 
ase rom, kanoni am mimarTulebiT xorcieldeba.345 

                                                 
337  meore mxriv, zogi SeiZleba amayad agrZelebdes fasian momsaxurebas, rogorc dakavSire-

buls saqmian moRvaweobasTan. 
338  erT-erTi adgilobrivi specialisti rekomendacias uwevda qarTveli arbitrebis erTob-

liv SerCevas. Giorgi Narmania, Party-Appointed Arbitrators: Past, Present and Future, 2014 Alt. Disp. Resol. 
Y.B. Tbilisi St. U., 106, 120-21.  

339  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, me-11(3) (b) muxli. 
340  gordoni, zemoaRniSnuli sqolio 3033, 285 (samomxmareblo arbitraJis daniSvnisaTvis re-

komendirebs sasamarTlos mxridan da erTobliv dadasturebas).  
341  Akseli, zemoaRniSnuli sqolio, 126, 252. 
342  iqve. 
343  ix. Tsertsvadze, Commentary, zemoaRniSnuli sqolio 77, 105-06. 
344  ix. Redfern A., Hunter M., Law and Practice of International Commercial Arbitration 3rd ed., 1999, 200. 
345  ix. ganmartebiTi baraTi, zemoaRniSnuli sqolio 125, §(a) (a.g.) (,,arbitr(ebis)is daniSvnis we-

sebTan dakavSirebuli meore cvlileba konkretulad adgens, rom arbitrebi SeiZleba iniS-
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mxaris avtonomiis principis SesanarCuneblad gamoyenebuli unda iqnes siebis 
sistema. amerikis saarbitraJo asociacia da sxva gaerTianebebi iyeneben siebis siste-

mas.346 UNCITRAL-is arbitraJis modeluri wesebiT, magaliTad, Tu mxareebi ver Tan-

xmdebian calkeul arbitrze, daniSvnis uflebis mqone damoukidebeli organizacia 
TiToeul mxares gadascems potenciuri arbitrebis identur sias.347 TiToeul mxares 
eZleva drois SezRuduli periodi, ra droSic unda daabrunos sia, saidanac amo-

Rebuli eqneba gvarebi (mizezis gareSe),348 darCenili gvarebi ranJirebuli iqneba 
upiratesobis miniWebiT.349 Semdeg es damoukidebeli uflebamosili organizacia mxa-

reebis upiratesobebze dayrdnobiT niSnavs arbitrs.350 Tu saerTo gvarebi ar figuri-

rebs orive mxaris mier dabrunebul siebSi, uflebamosili organizacia sakuTari 
nebiT niSnavs arbitrs.351 Tumca siiT daniSvnis sistema ufro nelia, vidre uSualod 
provaideris daniSvna. mxareebs saSualeba eZleva, gamoxaton sakuTari arCevani da 
Tavi igrZnon procesis nawilad, rac mniSvnelovani principia, romelic gamoto-

vebulia qarTul samomxmareblo arbitraJSi.352 siebis sistema mxareebs icavs agreTve 
IAA-s gamovlenili miukerZoeblobisagan. is arbilebs ganmeorebiTi moTamaSis prob-

lemas, vinaidan provaiderebi ar akontroleben arbitrebis sias da arbitrebs ar 
gaaCniaT stimuli, daxmareba gauwion instituciur mxareebs. is, agreTve, gaaumjo-

besebs arbitraJis aRqmebs mosaxleobaSi.  
IAA-sTvis Zalauflebis miniWebas aqvs ori nakli: pirveli – is Seanelebs pro-

cess, rodesac SevadarebT uSualod provaideris daniSvnas, gansakuTrebiT, siebis 
sistemis gamoyenebisas.353 magram samarTlianobis zrda da misi aRqma SeiZleba Rirdes 
im gazrdil drod, romelic ixarjeba daniSvnaze; meore – is ar iqneba popularuli 
provaiderebSi, vinaidan isini dakargaven kontrols arbitris daniSvnaze.354 amave 
dros, Tu am institutebs surT, ganagrZon msxvilmasStabiani samomxmareblo saqmee-
bis miReba, es SeiZleba maTTvis iyos erTaderTi ganxorcielebadi gza gasagrZeleb-
lad. alternativa SeiZleba iyos blanketuri samomxmareblo arbitraJis akrZalva. 

                                                                                                                                                         
nebodes ara mxolod sasamarTlos mier, aramed nebismieri dawesebulebis mier (Tu mxareebi 
arian amaze SeTanxmebuli)“).  

346  ix., agreTve, AAA-s wesebi, zemoaRniSnuli sqolio 143, at R. 2013, 12.  
347  G.A. Res. 65/22, UNCITRAL-is arbitraJis wesebi, 2010-e muxli, 8, <http://www.uncitral.org/ pdf/ en-

glish/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf>, (bolos nanaxia 7 oqtombers, 2015), 
(SemdgomSi – UNCITRAL-is arbitraJis wesebi). 

348  SeerTebul StatebSi gvaris amoRebas (mizezis gareSe) zogjer uwodeben aramotivirebul 
acilebas. 

349  UNCITRAL-is arbitraJis wesebi, zemoaRniSnuli sqolio 350, me-8 (2) muxli. aramotivire-
buli acilebebis (ara acilebebi konkretuli mizeziT) raodenoba SeiZleba Semcirdes, ra-
Ta iyos ufro maRali albaToba, rom dasaxeldeba minimum erTi saTanado pirovneba da, am-
rigad, Semcirdeba arbitris daniSvnis SesaZleblobebi. ix. mag., AAA Securities Arbitration Sup-
plementary Procedures, R. 2009, 3(a), <https://www.adr.org/cs/groups/commercial/ documents/document/ dgdf/ 
mda0/~edisp/adrstg_004107~1.pdf>. (bolos nanaxia 23 Tebervals, 2015). 

350  UNCITRAL-is arbitraJis normebi, zemoaRniSnuli sqolio 350, me-8(2) muxli.  
351  iqve, me-8 (2) (d) muxli. 
352  MacNeil, zemoaRniSnuli sqolio 127, §27:3:6:1 (romelic aRniSnavs mxareTa Tanabari monawi-

leobis mniSvnelobas SerCevis procesSi).  
353  Douglas Earl McLaren, Party-Appointed vs. List-Appointed Arbitrators: A Comparison, 20 J. Int’l Arb. 233, 236 (2003). 
354  erT-erTi alternativaa, mieces provaiderebs SesaZlebloba, marTon arbitris daniSvnis 

procesi, magram gamoiyenon siebis procedura, romelic Ria iqneboda yvela licenzire-
buli arbitrisa da momxmareblisTvis, gamoeyoT sajaro xarjebiT dafinansebuli advoka-
ti, romelic uflebamosili iqneboda, daxmareboda momxmareblebs proceduris warmarTva-
Si. es SeiZleba, ufro metad sasiamovno iyos provaiderebisTvis, Tumca naklebad idealuri 
momxmareblebisTvis.  
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sabolood, IAA SeiZleba daexmaros am institutebs reputaciis amaRlebaSi, arbit-

raJze Semdgomi moTxovnis stimulirebiT momavalSi.  
 

3. licenzireba 

saqarTvelom unda Camoayalibos arbitris licenzirebis reJimi. saqarTvelos 
saarbitraJo asociacia iqneboda bunebrivi mxare am programis dasanergavad, magram 
is SeiZleba imarTebodes saqarTvelos advokatTa asociaciis, davebis alternatiuli 
gadawyvetis erovnuli centris (NCADR)355 an sxva prestiJuli institutis mier. am 
reJimis mTavari komponentebi iqneboda: Sesasvleli testi unarebsa da eTikaSi, 
uwyveti ganaTleba, mkacri saxelmZRvanelo principebis dacva eTikasa da kompeten-

ciaSi, da disciplinuri procedura. licenzirebis reJimi xels Seuwyobda kompeten-

ciasa da profesionalizms, iseve rogorc sazogadoebriv ndobas.356 arbitrebis mom-
zadebiT ZiriTad samediatoro unarebSi arbitraJis kanonis ganxorcielebis piro-

bas357 meti yuradReba mieqceoda da mxareebs eqneboda ukeTesi SesaZleblobebi 
TavianTi finansuri urTierTobebis urTierTmogebianad mosawesrigeblad.358  

DAL-is (gasajaroeba, arbitris daniSvna da licenzireba) samive komponenti er-
TmaneTs aZlierebs. magaliTad, informaciis gasajaroeba mniSvnelovani iqneboda 
IAA-sTvis mxareebis uzrunvelsayofad saarbitraJo neitraluri siiT, xolo licen-

zireba iqneboda IAA-s arbitrTa siis xarisxis ZiriTadi sakontrolo meqanizmi.  
DAL gankuTvnilia arbitraJis gasaumjobeseblad da ara mis SesazRudavad. es Se-

esabameba evrokavSiris axal direqtivas davebis alternatiul gadawyvetaze samom-

xmareblo davebisaTvis.359 DAL xels uwyobs sazogadoebriv ndobas arbitraJisadmi, 
icavs momxmareblebs tendenciurobisagan da inarCunebs arbitraJis mniSvnelovan 
upiratesobebs: efeqturobas, Rirebulebas, moqnilobasa da procesis dasrulebulo-

bas. gadawyvetileba naklebad mavnebluri iyo, vidre sruli akrZalva an moTxovnebis 
rTuli forma araprognozirebadi sasamarTlo gadaxedviT.  

magram DAL ar aris srulyofili. monacemebis gasajaroeba iwvevs axali aRricx-
vebis xarjebs, Tumca isini unda iyos minimaluri. gasajaroeba Seamcirebs konfiden-
cialobis dacvas, Tumca dacvebi, ZiriTadad, emsaxureba ganmeorebiT mxares. monace-
mebis gasajaroeba SeiZleba gaerTiandes sakontrolo uflebamosilebasTan, sistema-

turi Secdomebis SemTxvevebis gadaxedvisa da dasjis mizniT,360 Tumca es ufro gaar-
Tulebda sakiTxs da SeiZleba, arc ki Rirdes miRebuli mogeba. gasajaroebiT arbit-

rebi da provaiderebi Secvlian TavianT qmedebebs (saWiro donemde) Secdomebis an mi-
ukerZoeblobis aRqmis Tavidan asacileblad. am sakiTxis naTelyofa sagrZnob sarge-
bels moitans.  

                                                 
355  The NCADR is located at Tbilisi State University. Its website is available at <http://ncadr.tsu.ge/eng/2/news/52-

ncadr-initiatives-for-business-law-reform> (bolos nanaxia 2015 wlis 23 Tebervals).  
356  ix. Blechman M.D., zemoaRniSnuli sqolio 314, 13. 
357  kanoni arbitraJze, zemoaRniSnuli sqolio 104, 38-e muxli. 
358  Teo Kvirikashvili, Med-Arb / Arb-Med and Prospects of Their Development in Georgia, 2014 Alt. Disp. Resol. 

Y.B. Tbilisi St. U. 51; Raeschke-Kessler H., The Arbitrator as Settlement Facilitator, 21 Arb. Int’l 2005, 523, 
(discussing windows of settlement opportunity during arbitration). 

359  evroparlamentis direqtiva 2013/11/EU da sabWos 2013 wlis 21 maisis davebis alternatiuli 
gadawyveta momxmarebelTa davebisaTvis, №2006/2004 da direqtiva 209/22 EC, 2013 O.J. (L 165) 
63 (wevri saxelmwifoebisgan moiTxovs ADR-is (davebis alternatiuli gadawyveta) meqaniz-
mebis ganviTarebas momxmarebelTa konfliqtebisTvis).  

360  ix. Farmer, supra note 299, at 2369-93 (recommending provider liability for systemic bias). However, systemic bias 
would be difficult to define and penalize. Civil liability would also achieve little for Georgian consumers. Georgian law 
already provides for criminal liability for arbitrators. ix. Tsertsvadze, Commentary, supra note 77, at 115. 
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daniSvnis procesis CamorTmeva provaiderebisTvis iqneba mkacri saSualeba, mag-
ram gadawyvetileba aris ganxorcielebadi da ar unda gamoiwvios ekonomikuri zara-
li provaiderebisTvis an arbitrebisTvis. ramdenadac es gadawyvetileba iZleva sa-
valdebulo samomxmareblo arbitraJis gadarCenis saSualebas, igi aris sargeblis 
momtani provaiderebisTvis drakonul alternativebTan SedarebiT.361 licenzireba, 
agreTve, gamoiwvevs kontrolisa da disciplinuri reJimis SemotanasTan dakav-

Sirebul damatebiT xarjebs, rasac gadaixdian arbitrebi ise, rom jamuri Sedegi maT 
mimarT iyos minimaluri; aseve iqneba administraciuli xarjebic, mimarTuli arbit-

raJis daxvewisaken.  
VII. daskvna 

miuxedavad qveynis arbitraJis problemuri istoriisa, qarTvelebi mainc mimar-
Taven arbitraJs davebis gadasawyvetad. es kargi niSania. rekomendebuli cvlilebe-
biT arbitraJis kanonma unda waaxalisos saerTaSoriso investiciebi, xeli Seuwyos 
qveynis Sida ekonomikur aqtivobas da Seamsubuqos gansaxilveli saqmeebiT gadatvir-
Tuli sasamarTloebi. kanoni arsebiTad gaumjobesebulia wina arbitraJis sistemas-

Tan SedarebiT, magram igi kvalav ganviTarebis procesSia. kanonis msgavsebebi UN-
CITRAL-is tipur kanonTan adgens nacnob struqturas bevri monawilisaTvis.  

kanonis naklovan mxareebze reagireba SeiZleba kanonieri SesworebebiT. Tu ka-
noni iZleva ufro met sicxades, naklebi iqneba gaugebroba, Seusabamoba da misi aras-

worad gamoyeneba. mniSvnelovani sakiTxebi ukavSirdeba sasamarTloebis rols. isto-
riis mixedviT, qarTuli sasamarTloebi eWviT uyureben saarbitraJo gadawyvetile-
bebs, gansakuTrebiT momxmareblebTan dakavSirebulT. ramdenime damatebiTi Seswo-
reba, rogoricaa, magaliTad, remisiis procesisa da sajaro wesrigis ganmartebis da-
mateba, daexmareba sasamarTloebs, daicvas mxareebi kanonis arasworad gamoyenebisa-
gan, arbitraJis ganviTarebisaTvis zianis miuyeneblad. saqarTvelos uzenaesma sasa-
marTlom daamtkica mzaoba ucxouri saarbitraJo gadawyvetilebebis aRsrulebaze 
saSinao firmebis mimarT. sajaro wesrigze Semdgomi sicxadis SemotaniT sasamarTlo 
praqtika gaxdeba brwyinvale magaliTi sxva ganviTarebadi qveynebisTvis.  

arbitraJisaTvis ZiriTadi muqara saqarTveloSi da sadme sxvaganac aris saval-
debulo samomxmareblo arbitraJis gamoyeneba. Tumca arsebobs mkacri gadawyvetile-
bebi, rogorebicaa sargeblis miRebis mizniT moqmedi provaiderebis akrZalva an ga-
moricxva, ufro dazustebul midgomas SeiZleba hqonoda ufro meti azri. yvelaze 
didi albaTobiT warmatebuli iqneboda gadawyvetileba, romelic daabalansebda yve-
la dainteresebuli mxaris gaTvaliswinebebs da Zireul mizezebze (ganmeorebiTi mo-
TamaSisa da arbitris daniSvnis problemebi) reagirebis mcdelobebs.  

sxva ganviTarebadma qveynebma SeiZleba iswavlon saqarTvelos gamocdilebidan. 
arbitraJi iqneba mZlavri instrumenti, romelic xels Seuwyobs efeqturobasa da 
ekonomikur aqtivobas. is SeiZleba, agreTve, gaxdes iaraRi, romelic uaryofs indivi-
dualuri pirebis fundamentur uflebebs. rogorc saqarTvelo swavlobs, momxmare-
belTa mniSvnelovani dacva unda dadges saSinao arbitaJSi socialuri saWiroebebis 
dasakmayofileblad. ganmeorebiTi moTamaSis problemebze reagireba unda xdebodes 
proeqtirebis etapze. ganmartebuli da kontrolirebadi unda iyos sasamarTloebis 
gansakuTrebuli roli. eTikis normebi miRebuli da aRsrulebuli unda iyos dasawyi-
sidanve. farTo profesionaluri ganaTleba da mudmivi gadamzadeba iqneba mTavari 
ingredienti. garkveuli SesworebebiT saqarTvelos arbitraJi SeiZleba gaxdes mode-
li ganviTarebadi msofliosTvis.  

                                                 
361  ix. Blechman M.D., zemoaRniSnuli sqolio 314, 14-15 (rekomendirebs im provaiderebis akrZal-

vis Sesaxeb, romlebic moqmedeben mogebis mizniT); tyemalaZe s., axali kanoni, zemoaRniSnu-
li sqolio 733, 671 (rekomendirebssamomxmareblo arbitraJis SezRudvis Sesaxeb). 
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ana gurieli 

 

advokatis roli samoqalaqo samarTlebrivi davebis          

mediaciis procesSi 

statiaSi ganxilulia qarTul samarTalSi samoqalaqosamarTlebrivi davebis 
mediaciis procesSi advokatTa warmomadgenlobiT uflebamosilebasTan da-
kavSirebuli sakiTxebi. naSromSi mniSvnelovani adgili daeTmo mediaciis 
procesSi advokatis monawileobis mizanSewonilobis Sefasebas; agreTve gan-
xilulia advokatis mier mediaciis, rogorc davis gadawyvetis alternatiu-
li formis, inicirebis sakiTxi; ganisazRvra advokatis mier klientis sauke-
Teso interesebis gamokvlevis Sedegad sakuTari samoqmedo strategiisa da 
taqtikis SemuSavebis meTodologia; naSromSi agreTve ganisazRvra advoka-
tis mier saqmisa da klientis momzadebisaTvis gansaxorcielebeli procedu-
rebi. sabolood, msjelobis Sedegad Camoyalibda sakanonmdeblo rekomenda-
ciebi. 
 
sakvanZo sityvebi: mediacia, advokati, sakanonmdeblo regulireba, eTika. 

 

 

1. Sesavali 

mediacia davis gadawyvetis erT-erTi araformaluri saSualebaa. „es aris mxare-

Ta Tavisufal nebaze damyarebuli procedura, romlis drosac davis sabolood ga-

dawyvetis uflebis arqone mediatori sistematurad uwyobs xels mxareTa Soris ko-

munikacias, raTa SesaZlebeli gaxados modaveTa TviTpasuxismgeblobaze damyarebu-

li SeTanxmebis miRweva~.1 saerTaSoriso mediaciis praqtikas ufro xangrZlivi isto-

ria aqvs, vidre Teoriuls.2 meoce saukunis 70-80-iani wlebSi es instituti swrafad 

ganviTarda iseT qveynebSi, rogorebicaa: aSS, avstralia, kanada, inglisi da uelsi.3 

saqarTveloSi mediaciis instituti sakanonmdeblo cvlilebebis Sedegad dam-

kvidrda. saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsi (SemdgomSi — sssk) gansazR-

vravs savaldebulo sasamarTlo mediaciis saSualebiT gansaxilvel davebs, Tumca Se-

Tanxmebis arsebobis SemTxvevaSi, sasamarTlo mediacia nebismier kerZosamarTlebriv 

davas ganixilavs.4 

                                                 
   samarTlis magistri, Tsu-is iuridiuli fakulteti. 
1   Hopt K. J., Steffek F., Mediation: Rechtsvergleich, Regelungsmodelie, Grundsatzprobleme, in: Hopt K. J., Steffek 

F., Mediation, Rechtstatsachen.Rechtsvergleich, Regelungen, “Mohr Siebeck”, Tubingen, 2008,12. citirebu-
lia: cercvaZe g., davis gadawyvetis alternatiuli forma — mediacia (zogadi mimoxilva), 
davis gadawyvetis alternatiuli meTodebis samecniero-kvleviTi instituti, Tb., 2010, 37, 
<http://d252441.u-telcom.net/books/Full_Version/sajaro/mediacia.pdf>. 

2   Kleiboer M., Understanding Success and Failure of International Mediation, Journal of Conflict Resolution, VOL. 
40. No. 2, 1996, 360, <http://www.engagingconflict.it/ec/wp - content/uploads/2012/06/ Kleiboer -understanding - 
Success - and - Failure - of - International - Mediation.pdf>. 

3   Alexander N.M., Global Trends in Mediation: Riding the Third Wave, Centrale für Mediation, Otto Schmidt 
Verlag DE, 2003, 7. 

4   aqve unda aRiniSnos, sssk-is 1873-e muxlis 1-li nawiliT SezRudulia sasamarTlo mediaciis 
kompetencia da gansazRvrulia, rom sasamarTlo mediaciis farglebSi SesaZlebelia ganixi-
lebodes saojaxo samarTlidan warmoSobili davebi, garda Svilad ayvanisa, Svilad ayvanis 
baTilad cnobisa, mSoblis uflebis SezRudvisa da mSoblis uflebis CamorTmevisa. sasa-
marTlo mediacia uflebamosilia, ganixilos samezoblo da samemkvidreo samarTlidan war-
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mediaciis saSualebiT davis gadawyveta gamarTlebulia, Tuki am gziT xerxdeba 

mxareTa saukeTeso interesebis dakmayofileba da procesi ar iqceva finansuri da 

drois resursis klientis interesTa sawinaaRmdegod flangvad. amis miRweva bevrad 

aris damokidebuli procesSi advokatTa monawileobaze. 

adamianebi, romlebic frTxilad emzadebian mediaciisaTvis, rogorc wesi, aRwe-

ven ukeTes Sedegebs, vidre isini, vinc amas ar akeTeben.5 amdenad, gasaocaria, Tu ra-

tom iwyeben adamianebi molaparakebas saTanado momzadebis gareSe.6 am etapze advoka-

tis sworad ganxorcielebuli qmedebebi gansazRvravs ara mxolod konkretuli kli-

entis interesebis ganxorcielebas, aramed sazogadoebis mxridan mediaciisadmi ndo-

bis damkvidrebas, institutis ganviTarebas. 

`jerjerobiT qarTveli kanonmdebeli mxolod epizoduri regulirebiT Semoi-

fargleba~7 da mediaciis regulirebasTan dakavSirebuli diskusia saqarTveloSi mxo-

lod axla iwyeba~.8 Sesabamisad, samoqalaqosamarTlebrivi davebis mosamzadebel etap-

ze advokatTa rolis sakiTxic upasuxodaa darCenili, saxezea kanonmdeblobis xarvezi. 

es zrdis sakiTxis kvlevis mniSvnelobas, saqarTvelos kanonmdeblobaSi SemdgomSi gan-

saxorcielebeli cvlilebebis warmoCenis mizniT~. 

naSromis mizania qarTul samarTalSi samoqalaqosamarTlebrivi davebis media-

ciis mosamzadebel etapze advokatTa warmomadgenlobiT uflebamosilebasTan dakav-

Sirebuli sakiTxebis kvleva, advokatTa mimarT valdebulebaTa, moTxovnaTa dadgena. 

SemuSavdeba kanonmdeblobis srulyofis rekomendaciebi.  

mizani miiRweva kvlevis analitikuri, istoriuli, SedarebiTsamarTlebrivi me-

Todebis gamoyenebiT. gaanalizdeba aRniSnul sakiTxTan mimarTebiT mniSvnelovnad 

miCneuli regulaciebi. 

Sesavlis Semdgom, naSromis meore Tavi daeTmoba mediaciis procesSi advokatis 

monawileobis mizanSewonilobis Sefasebas; mesame TavSi ganixileba advokatis mier me-

diaciis, rogorc davis gadawyvetis alternatiuli formis, inicirebis sakiTxi; me-

oTxe Tavi gansazRvravs advokatis mier klientis saukeTeso interesebis gamokvlevis 

Sedegad sakuTari samoqmedo strategiisa da taqtikis SemuSavebas; mexuTe Tavi Seexe-

                                                                                                                                                         
moSobili dava, da mxareTa Tanxmobis SemTxvevaSi nebismieri sxva dava. saqarTvelos saka-
nonmdeblo macne (SemdgomSi — ssm), 1106-Is, 14.11.1997, [cvlilebis redaqcia: ssm, 5550-rs, 
20.12.2011]; sssk-is 1873 muxli, ssm, 1106-Is, 14.11.1997, [cvlilebis redaqcia: ssm, 5550-rs, 20. 
12.2011]; kanonmdebeli iTvaliswinebs sxva saxis mediaciasac, rogoric aris sanotaro, same-
dicino, sagadasaxado da sxv. gansaxilveli davis sagnebi TiToeul SemTxvevaSi kanonmdeb-
lobiT calkeulad aris gansazRvruli. sanotaro mediaciiT gansaxilveli davebi dadgeni-
lia notariatis Sesaxeb saqarTvelos kanonis 381-e muxlis 1-li nawiliT. am SemTxvevaSi san-
toro mediacia ufro SezRudulia da am mediaciis saSualebiT ar ganixileba is dava, ro-
melzec kanonmdeblobiT mediaciis specialuri wesi aris dadgenili. ssm, 04.12.2009, 2283-IIs 
[cvlilebis redaqcia: ssm, 5851-Is, 16.03.2012]; samedicino mediaciis ganxorcielebis Ronis-

ZiebaTa Sesaxeb saqarTvelos mTavrobis me-80 dadgenilebis me-2 muxlis e) punqtiT gani-
sazRvreba samedicino mediaciiT gansaxilveli dava. ssm, 29.02.2012; saqarTvelos organuli 
kanoni Sromis kodeqsis 481-e muxli iTvaliswinebs koleqtiuri davis ganxilvas mediaciis 
gziT, ssm, 4113-rs, 17.12.2010, [cvlilebis redaqcia: ssm, 729-IIs, 12.06.2013]; sagadasaxado me-
diacia ganisazRvreba sajaro samarTlis iuridiuli piris — Semosavlebis samsaxuris 
struqturuli erTeulebis damtkicebis Taobaze ufrosis brZanebiT, 2742, me-121 muxli, 
02.06.2011, [cvlilebis redaqcia: ssm, 21623, 20.05.2013]. 

5   Lewicki & Hiam, 2006, 41-70, citirebulia: Craver C. B., Effective Legal Negotiation and Settlement, Sixth 
edition, 2009, 46. 

6   Craver C. B., Effective Legal Negotiation and Settlement, Sixth Edition, 2009, 46. 
7   cercvaZe g., mediaciis samarTlebrivi regulirebis perspeqtivebi saqarTveloSi, iv. java-

xiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis davis alternatiuli gadawyvetis 
nacionaluri centri, Tb., 2013, 18, <http://ncadr.tsu.ge/admin/upload/7706Edited-Final-Version-final. 
pdf,[05.07.2013]. 

8   iqve. 
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ba advokatis mier saqmis Sesabamis momzadebas; meeqvse TavSi ganixileba klientis mom-

zadeba procesisaTvis; daskvnaSi Camoyalibdeba kvlevis Sedegad miRebuli rekomen-

daciebi. 

 

2. mediaciis procesSi advokatis CarTvis mizanSewonilobis Sefaseba 

statistikis Tanaxmad, samoqalaqosamarTlebrivi davebis umravlesoba gadaiW-

reba mediaciis saSualebiT.9 mediaciis standartul SemTxvevebSi moiazreba procesis 

mimdinareoba mxolod mxareTa monawileobiT, Tumca warmomadgenelTa, advokatTa 

CarTulobas mediaciis procesSi iTvaliswinebs Uniform Mediation Act.10 kerZod, am aqtis 

me-10 muxlis Tanaxmad, `advokats an sxva individs, romelsac aqvs miniWebuli ufleba-

mosileba, aris daniSnuli mxaris mier, SeuZlia, mxaresTan erTad miiRos monawileoba 

mediaciis procesSi~.11 aqti mxareebs aniWebs arCevanis Tavisuflebas. ar aris dadgeni-

li moTxovna, rom warmomadgeneli CaerTos procesSi, Tumca es SesaZlebelia.  

dResdReobiT, zogierT saxelmwifoSi, mediaciis procesze advokatisa da klien-

tis erToblivi daswreba normad iTvleba. aseT dros molaparakebebs, ZiriTadad, ad-

vokati awarmoebs (magaliTad, ganqorwinebis sakiTxTan dakavSirebuli mediaciisas). 

is, Tu rogor gadawydeba es sakiTxi, miiCneva adgilobrivi kulturis, aseve davis al-

ternatiuli gadawyvetis saSualebaTa gaerTianebebis gavlenis Sedegad.12 Tumca faq-

tia, rom 21-e saukunis samoqalaqosamarTlebrivi davebis mediaciis procesSi domini-

reben advokatebi, romlebic sxva saxis procesebSi warmomadgenlobas `gaurbian~.13 

iuridiul literaturaSi gavrcelebuli Sexedulebis Tanaxmad, mxareTa warmo-

madgenlebi advokatebi arian, da isini, aRWurvilni gansakuTrebuli uflebamosile-

bebiT, icaven marwmunebelTa kanonier interesebs. samoqalaqo samarTlis TeoriaSi 

dRes aRiarebulia Sexeduleba, rom garigebas debs warmomadgenlis pirovneba, xolo 

Sedegebi warmodgenili piris mimarT dgeba. is, rom warmomadgenlis meSveobiT garige-

bis Sedegebi warmodgenil pirs exeba, emyareba moqmedi pirebis nebas da kanons, rome-

lic aRiarebs am pirTa nebas.14 

`saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsi sasamarTlo mediaciis TavSi ara-

fers ambobs mxareTa warmomadgenlebze (advokatebze), Tumca kanonis sityvasityviTi 

ganmartebidan Tu amovalT, gamodis, rom sityva `mxareSi~ igulisxmeba rogorc uSua-

lod davis monawile piri, aseve misi warmomadgenelic. Sesabamisad, raime gansakuTre-

buli xazgasma advokatis monawileobis Sesaxeb mediaciis procesSi calke sakanon-

mdeblo normis saxiT saWiro ar aris. aqedan gamomdinare, SeiZleba iTqvas, rom media-

ciis procesSi Tavisufladaa SesaZlebeli advokatebis monawileoba~.15 

                                                 
9   Melnick J. D., Lost Opportunities in Mediation, Westlaw Journal Securities Litigation and Regulation, Vol. 19, 

issue 4, 2013, 1, <http://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/Articles/Melnick-Opportunities-Mediation-
2013-06-25.pdf>. 

10   aRniSnuli aqti miRebul iqna 2001 wels. 
11   Uniform Mediation Act, muxli 1, <http://www.mediate.com/articles/umafinalstyled.cfm>. 
12   Coltri L. S., Alternative Dispute Resolution a Conflict Diagnosis Approach, Snd Edition, University of Maryland, 

University College, 2010, 78. 
13   Rubin M. A., Spector B. F., Ethical Conundrums For the 21st Century Lawyer/Mediator “Toto I’ve got a Feeling 

We’re Not in Kansas Any More”, Americam Journal of Mediation, Vol. 2, 2008, 75.  
14   Wanturia l., samoqalaqo samarTlis zogadi nawili, saxelmZRvanelo, Tb., 2011, 422. 
15   cercvaZe g., mediaciis samarTlebrivi regulirebis perspeqtivebi saqarTveloSi, iv. java-

xiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis davis alternatiuli gadawyvetis 
nacionaluri centri, Tb., 2013, 238, <http://ncadr.tsu.ge/admin/upload/7706Edited-Final-Version-final. 
pdf, [05.07.2013]. 
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saqarTveloSi saadvokato saqmianobasTan dakavSirebul sakiTxebs awesrigebs `sa-

qarTvelos kanoni advokatTa Sesaxeb.~ `advokats ufleba aqvs, warmoadginos da daicvas 

klienti, misi uflebebi da Tavisuflebebi sakonstitucio, uzenaes da saerTo sasamar-

TloebSi, arbitraJSi da gamoZiebis organoebSi, sxva fizikur da iuridiul pirebTan~.16 

am normiTac uSualod mediaciis procesSi advokatis monawileoba ar aris gaTvaliswine-

buli, Tumca, vinaidan daSvebulia klientis wardgena `sxva fizikur da iuridiul pireb-

Tan~, dgindeba, rom advokats aqvs ufleba, iyos warmomadgeneli mediaciis procesSi.  

 Model Rules of Professional Conduct17 gansazRvravs SemTxvevebs, rodesac advokatma 

ar unda warmoadginos klienti, xolo rodesac urTierToba ukve arsebobs, Sewyvitos 

igi.18 aqedan gamomdinare, dgindeba, rom saqmeSi warmomadgenlad daniSvnamde, mosam-

zadebel etapze, advokati valdebulia, gamoikvlios misi warmomadgenlad CarTvis mi-

zanSewoniloba, arsebobs Tu ara warmomadgenlobaze uaris Tqmis safuZveli. Tu pasu-

xi aRmoCndeba dadebiTi, Semdgomi nabijebi unda iyos am garemoebis Sesabamisi. aRniS-

nuli moTxovnis gauTvaliswinebloba uaryofiTi Sedegebis momtani iqneba klienti-

saTvis, vinaidan igi uSedegod dakargavs drosa da finansur resurss. 

rogorc aRiniSna, manam, sanam ganisazRvreba mediaciis procesSi advokatis war-

momadgenlobis sakiTxi, aucilebelia dadgindes, ramdenad mizanSewonilia es. ra moi-

azreba `mizanSewonilobis~ cnebaSi? amis gansazRvrisas gasaTvaliswinebelia konkre-

tuli faqtorebi. kerZod: is dadebiTi Tu uaryofiTi Sedegebi, rac zogadad aris da-

maxasiaTebeli mediaciis procesSi advokatis CarTulobisaTvis; yoveli konkretuli 

saqmis garemoebebi, specifika; im advokatis pirovnuli Tu sakvalifikacio maxasia-

Teblebi, romelic warmomadgenlad moiazreba. 

aRniSnuli faqtorebis gaTvaliswineba aucilebelia, vinaidan mxareTa warmo-

madgenlebis moqmedeba, rogorc wesi, mniSvnelovnad gansazRvravs procesis Sedegebs. 

 

2.1. mediaciis procesSi advokatis monawileobis SesaZlo                                          

dadebiTi Sedegebi 

advokatTa umTavresi roli mediaciis procesSi gamoixateba mxareTaTvis (war-

modgenil pirTaTvis) rCeva-darigebis micemiT, mxareTa informirebiT gansaxilvel 

sakiTxTan dakavSirebiT.19 advokatebs SeuZliaT, auxsnan klients mediaciis procesis 

arsi da am procesis dadebiTi mxareebi; moamzadon klienti TanamSromlobiTi molapa-

rakebisaTvis; efeqtur advokats SeuZlia, daexmaros klients sando mediatoris moZi-

ebaSi, romelic Tavs gaarTmevs davis sagans.20 eTikuri TvalsazrisiT, mediators ek-

rZaleba mediaciis procesis mimdinareobisas samarTlebrivi rCevebis gacema.21 e.i. ad-

vokatTa CarTuloba saWiroa imisaTvis, raTa ganumarton mxareebs maTi samarTlebri-

vi mdgomareoba, rac maT daexmareba sakuTari interesebis ukeT gacnobierebaSi.22 gar-

da amisa, warmomadgenlebi valdebulni arian, mxareebs miawodon informacia proce-

                                                 
16   saqarTvelos kanoni advokatTa Sesaxeb, me-4 muxli, 1-li nawili. № 976 20.06.2001. 
17   The ABA Model Rules of Professional Conduct miRebuli 1983 wels. es aqti warmoadgens eTikur we-

sebs. man Caanacvla 1969 miRebuli aqti “Model Code of Professional Responsibility”.  
18   ABA Model Rules of Professional Conduct, 1.16 muxli.  
19   cercvaZe g., mediaciis samarTlebrivi regulirebis perspeqtivebi saqarTveloSi, iv. java-

xiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis davis alternatiuli gadawyvetis 
nacionaluri centri, Tb., 2013, 236, <http://ncadr.tsu.ge/admin/upload/7706Edited-Final-Version-final. 
pdf>[05.07.2013]. 

20   Coltri L.S., Alternative Dispute Resolution a Conflict Diagnosis Approach, Second edition, University of Mary-
land,University College, 2010, 79. 

21   iqve, 80. 
22   iqve, 79. 
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sis mimdinareobis Sesaxeb.23 amis gaTvaliswinebiT, dgindeba, rom klientis samarTleb-

rivi daculobisa da procesis mimdinareobis Sesaxeb informirebulobis uzrunvel-

yofis mizniT, sasurvelia advokatis CarTuloba.  

unda aRiniSnos, mediaciis procesSi advokatTa monawileobis erT-erT saukeTe-

so Sedegad moiazreba is, rom advokatis daxmarebiT, interesTa analizisa da momzade-

bis safuZvelze, martivad xdeba urTierTobis Sedegad miRweuli SeTanxmebis sauke-

Teso alternativis (SemdgomSi – BATNA) naTelyofa. iuristi exmareba klients, gamo-

arkvios misi qvecnobieri interesi, Rirebulebebi, saWiroebebi da principebi.24 

iurists SeuZlia, daamSvidos aRelvebuli da SeSinebuli klienti. im SemTxvevaSi, 

Tuki gamoiyeneba SefasebiTi mediacia,25 warmomadgeneli kidev ufro metad muSaobs 

klientTan imisaTvis, raTa daareguliros misi arakeTilgonivruli molodinebi.26 

mediaciis procesSi advokatis CarTulobis kidev erTi dadebiTi Sedegi aris is, 

rom es garemoeba abalansebs mxareTa uTanasworobas. narCundeba `neitraluroba~27 

procesSi.28 

yovelive zemoaRniSnulis Sesabamisad, xazgasmuli dadebiTi faqtorebis gaTva-

liswinebiT dgindeba, rom, imisaTvis, raTa sazogadoebam miiRos maqsimaluri sargebe-

li mediaciisagan, saWiroa procesSi warmomadgenelTa CarTva, Tumca frTxilad.29 pi-

rebi, romlebic procesSi ar sargebloben advokatis warmomadgenlobiT, savaraudod, 

ver moemzadebian da ver moaxerxeben sakuTari poziciebis efeqtur warmoCenas.30 

 
2.2. mediaciis procesSi advokatis monawileobis SesaZlo   uaryofiTi 

Sedegebi 

zogierTi individis mxridan advokatis warmomadgenloba mediaciis procesSi 

uaryofiT Sefasebas imsaxurebs.31aseTi damokidebulebis safuZvlad rigi qvemoT gan-

xiluli garemoebebisa saxeldeba: 

                                                 
23   cercvaZe g., mediaciis samarTlebrivi regulirebis perspeqtivebi saqarTveloSi, iv. java-

xiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis davis alternatiuli gadawyvetis 
nacionaluri centri, Tb., 2013, 236, <http://ncadr.tsu.ge/admin/upload/7706Edited-Final-Version-final. 
pdf,[05.07.2013]. 

24   Coltri L. S. Alternative Dispute Resolution a Conflict Diagnosis Approach, 2nd Edition, University of Maryland, 
University College, 2010, 80. 

25   TeoriaSi ganasxvaveben sami ZiriTardi saxis mediacias. esenia: SefasebiTi (evaluative), xelis-
Semwyobi (facilitative) da transformaciuli (transformative). xelisSemwyobi mediaciis dros media-
tori aadvilebs mxareTa Soris urTierTobebs. mas SeuZlia, dasvas SekiTxvebi, uzrunvelyos 
procesis mimdinareoba. igi Tavs ikavebs SeniSvnebisa da rekomendaciebis gacemisagan da mxa-
reebs saSualebas aZlevs, Tavad miiRon gadawyvetileba. mediatoris ZiriTadi mizania mxareTa 
interesebis gamokveTa. transformaciuli mediaciis meTodis gamoyenebiT mxareebs saSualeba 
eZlevaT, orientirebuli iyvnen ara mxolod maTTvis sasargeblo gadawyvetilebaze, aramed 
gaiTvaliswinon meore mxaris moTxovnebi. mediatori saSualebas aZlevs mxareebs, gaigon 
dapirispirebuli mxaris saWiroebebi. rac Seexeba Semajamebel mediacias, am dros mediatori 
afasebs arsebul viTarebas, aZlevs rCevebs mxareebs, sTavazobs davis gadawyvetis gzebs, 
aqtiur gavlenas axdens saboloo gadawyvetilebis Sinaarsis Camoyalibebaze. 

26   Coltri L. S.,,Alternative dispute resolution a Conflict Diagnosis Approach, Second edition, University of Ma-
ryland, University College, 2010, 80. 

27   neitraluroba miiCneva mediaciis procesis erT-erT fundamentur principad. 
28   Helm B., Scott S., Advocacy in Mediation, citirebulia: Kestner P.B. Education and Mediation: Exploring the 

Alternatives, American Bar Association, 1988, 382. 
29   Riskin L.L., Mediation and lawyers , Ohio State Law Journal, Vol. 43:29, 1982, 41, ˂http:// Heinonline.org>. 
30   Folberg J., Rosenberg J., Barret R., Use of ADR in California Courts:Findings & Proposals, University of San 

Francisco law review, Vol. 26, 1992, 394. 
31   Clark B., Lawyers and mediation, United Kingdom, 2012, 105. 
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zogjer mediaciis procesSi monawileoba advokatebma SesaZlebelia, borotad 

gamoiyenon da, arakeTilsindisierebis SemTxvevaSi, dava, garkveuli materialuri 

sargeblis miRebis mizniT Segnebulad gawelon droSi.32 amasTan, zogierTi iuristi, 

angarebis an iuristTa standartuli msoflmxedvelobis gamo SesaZlebelia, Seeca-

dos klientis yuradRebis gadatanas davis gadawyvetis winaaRmdegobriv meTodze.33 

iurists SeuZlia, mediacia aqcios dapirispirebul mdgomareobad, romelic molapa-

rakebas gadaiyvans SejibrebiT da mwvave konfliqtSi.34 agreTve, advokatebs SesaZle-

belia, gauWirdeT mediaciis procesSi warmomadgenlis rolTan adaptacia.35 

advokatis CarTulobis erT-erT uaryofiT Sedegad agreTve miiCneva is, rom 

klienti, problemisaTvis Tvalis gasworebis nacvlad, SesaZlebelia, damokidebuli 

gaxdes advokatze. molaparakebas awarmoebdes mxolod iuristi, da ara mxare.36  

agreTve, advokats SeuZlia, mediacia gamoiyenos rogorc mowinaaRmdege mxaris 

konfidencialuri informaciis miRebis saSualeba.37 

xsenebul  mizezTa gamo, zogierT SemTxvevaSi mediatori Segnebulad cdilobs, Se-

amciros an gamoricxos iuristTa monawileoba procesSi. aseTi SemTxvevebi gansakuTre-

biT xSiria gayris, bavSvis meurveobis da sxva ojaxuri davebis mediaciis dros.38 

 
2.3. advokatis mier mediaciis saSualebiT davis gadawyvetis gonivrulobis 

Sefaseba, rogorc aucilebloba, yoveli konkretuli saqmis garemoebebis 

gaTvaliswinebiT 

zogadad, konfliqtis arsebobis SemTxvevaSi, mxareebs aqvT sakiTxis gadawyvetis 

sami SesaZlo alternativa: 1. davisaTvis Tavis Segnebulad arideba, konfliqtis arse-

bobis ignorireba; 2. TavdasxmiTi reagireba, rac moicavs samarTlebriv davas, fizi-

kur an sityvier kamaTs, daSinebas; 3. Semrigebluri reagireba, rac moiazrebs molapa-

rakebis warmoebas, mediacias.39 

e.i. molaparakebis warmoeba yovelTvis ar aris saukeTeso arCevani. zogierT Sem-

TxvevaSi, mxareTa interesebis dakmayofilebisaTvis, saukeTeso gadawyveta SesaZle-

belia iyos ara morigeba, aramed maTi davis mesame piris (mosamarTlis an arbitris) mi-

er gadawyveta.40  

am sakiTxis gadasawyvetad — aris Tu ara mediacia konkretul SemTxvevaSi davis 

gadaWris Sesabamisi saSualeba, aucileblia yoveli mocemuli mdgomareobis maxasia-

Teblebis gaTvaliswineba.41  

                                                 
32   cercvaZe g., mediaciis samarTlebrivi regulirebis perspeqtivebi saqarTveloSi, iv. ja-

vaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis davis alternatiuli gadawyve-
tis nacionaluri centri, Tb., 2013, 240, <http://ncadr.tsu.ge/admin/upload/7706Edited-Final-Version-fi-
nal.pdf>, [05.07.2013]. 

33   Coltri L. S., Alternative Dispute Resolution a Conflict Diagnosis Approach, Second edition, University of Ma-
ryland, University College, 2010, 80. 

34   iqve, 81. 
35   Clark B., Lawyers and mediation, United Kingdom, 2012, 106. 
36   Coltri L. S., Alternative Dispute Resolution a Conflict Diagnosis Approach, Second edition, University of 

Maryland, University College, 2010, 80. 
37   iqve, 81. 
38   Ware S. J., Principles of Alternative Dispute Resolution, Second edition, Printed in the United States of America, 

2003, 274. 
39   Jernigan M., Lord R. B., The Mediator’s Role in the Family Business, American Journal of mediation, Vol. 2, 

2008, 53, ˂Heinonline.org>. 
40   Glick T., Creative Mediation, North Charleston, 2012, 99. 
41   Hames D. S., Negotiation Closing Deals, Settling pisputes and Making Team Decisions, Printed in the United Sta-

tes of America, 2012, 11. 
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Semdegi garemoebebis arsebobis SemTxvevaSi, mediaciis warmatebis albaToba ma-

tulobs: modave mxareTa Soris ukve arsebobs urTierTTanamSromlobis sxva SemTxve-

va; dava ar grZeldeboda xangrZlivad; arsebobs morigebis `iZulebis~ gare faqtore-

bi, zewola; dava aris dabali an saSualo simwvavis;42 mxareebs aqvT gacnobierebuli sa-

kuTari miznebi;43 arsebobs imis SesaZlebloba, rom klienti mediaciis saSualebiT mii-

Rebs ufro faseul Sedegebs, vidre es moxdeba konfliqtis gagrZelebis SemTxvevaSi; 

mxareTaTvis Znelia an SeuZlebeli pirdapiri molaparakebis44 warmoeba.45 molaparake-

ba agreTve maSinaa mizanSewonili, Tuki orive mxares surs erTmaneTisagan raimes mi-

Reba.46 aseve gamarTlebulia maSin, rodesac: mxareTa Soris arsebobs komunikaciis 

problema; saxezea maT kulturaTa Soris arsebiTi sxvaoba; amave saqmeze davis gadawy-

vetis sxva saSualeba aRmoCnda warumatebeli.47 

sayuradReboa, rom mediaciis saSualebiT davis gadawyveta ar aris Sesaferisi im 

klientisaTvis, romlis interesTa dakmayofilebac mxolod sasamarTlosaTvis mimar-

Tvis gziTaa SesaZlebeli.48 mediacia ver iqneba warmatebuli verc araTanaswori mxa-

reebis davis SemTxvevaSi.49 

rogorc zemoTac aRiniSna, advokats, klientTan konsultaciebis gavlis Sem-

dgom, yoveli konkretuli saqmis specifikisa da detalebis gaTvaliswinebiT, unda 

hqondes am sakiTxis sworad gadawyvetis unari.50 gadawyvetilebis miRebis procesSi 

advokati unda moqmedebdes klientis saukeTeso interesebidan gamomdinare.51  

 
2.4. mediaciis mimarT advokatis damokidebulebis Sefasebis                                          

aucilebloba, rogorc misi warmomadgenlad daniSvnis winapiroba 

iuristTa umravlesobas arc esmis mediacia da arc aqvT amis survili. rogorc 

minimum, arsebobs amis sami mizezi: iuristTa msoflmxedveloba samyaros mimarT, eko-

nomikuri faqtorebi da Tanamedrove samarTlis praqtikis struqtura, mediaciis 

sferoSi treningebis simcire.52  

statistikurad arsebobs daaxloebiT 85%-iani Sansi imisa, rom mediaciis saSua-

lebiT dava mogvardeba. amis gaTvaliswinebiT, advokati aRniSnul instituts unda 

aRiqvamdes rogorc davis ganxilvis saboloo instancias, da klientic Sesabamisad un-

da moamzados.53 

                                                 
42   Domenici K., Littlejohn S.W., Mediation Empowerment in Conflict Management, Printed in the United States of 

America, 2nd ed., 2001, 41. 
43   iqve, 42. 
44   aqve unda aRiniSnos, rom ZiriTadi maxasiaTebeli, rac ganasxvavebs mediaciasa da pirdapir 

molaparakebebs, aris mediatoris CarTuloba. 
45   Folberg G., Mediation The Roles of Advocate and Neutral, Second edition, Printed in the United States of Ame-

rica, 2011, 242. 
46   Hames D. S., Negotiation, Closing Deals, Settling Disputes, and Making Team Decisions, Printed in the United 

States of America, 2012, 11. 
47   Folberg J., Rosenberg J., Barrett R., Use of ADR in California Courts: Findings & Proposals, University of San 

Francisco Law Review, Vol 26, 1992, 410. 
48   Ware S.J., Principles of Alternative Dispute Resolution, Second edition, Printed in the United States of America, 

2003, 311. 
49   Leviton S. C., Greenstone J. L., Elements of Mediation, Printed in the United States of America. 2004, 38. 
50   Berman L.J., Mediations’s Evolution in Socal: Where it has been and where it is going, Published in Advocate 

Magazine, 2012, 2, <http://www.mediationtools.com/articles/EvolutionMediationSoCal.html>. 
51   Garner B., (Editor), Black’s Law Dictionary, 2nd ed., Thomson West, 2004, 1315. 
52   Riskin L.L., Mediation and Lawyers, Ohio State Law Journal, Vol. 43:29, 1982,43, <http://Heilonline.org>. 
53   Mann V. J., The Mediation Paradox: Collaborative Combat, 2011, 10, <http://www.jamsadr.com/ files/Uploads/ 

Documents/Articles/Mann-Mediation-Paradox-2011.pdf>. 
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ABA Model Rules of Professional Conduct-is 1.1 muxli adgens, rom advokati unda flob-

des Sesabamis `unarebs~ imisaTvis, raTa gaxdes warmomadgeneli mediaciis procesSi. 

aqve ismis kiTxva: ra moiazreba `unarebis~ cnebaSi? ganmarteba aris Semdegi: imisaTvis, 

raTa advokatma jerovnad ganaxorcielos sakuTari warmomadgenlobiTi xasiaTis uf-

lebamosileba mediaciis procesSi, sakmarisi ar aris mxolod samarTlis codna, praq-

tika, da is Cvevebi, rac davis gadawyvetis sxva saSualebebis gamoyenebisas aris saWi-

ro; arc isaa sakmarisi, rom davis gadawyveta Sinaarsobrivad gadawyvetadi iyos media-

ciis saSualebiT. 

advokati valdebulia, icnobdes mediaciis specifikas, acnobierebdes misi gamo-

yenebis Tanmdev SesaZlo dadebiT Tu uaryofiT Sedegebs; hqondes pirovnuli Tu pro-

fesiuli maxasiaTeblebi, rac mediaciis procesSi warmomadgenlobis winapirobad mi-

iCneva; Tavad iyos mediaciis procesis mimarT ndobiT ganwyobili. 

e.i. advokatebs, mediaciis procesSi warmomadgenlobis SemTxvevaSi, garda maT 

mimarT zogadad dadgenili moTxovnebisa, unda daekisroT damatebiTi valdebuleba, 

rac gamoixateba maTi pirovnuli damokidebulebis SefasebiT mediaciis mimarT. 

aqve aRsaniSnavia, rom advokatTa axal Taobas bolo dros meti codna aqvs davis 

alternatiuli gadawyvetis Sesaxeb.54 kvlevebis Tanaxmad, isini mediacias imitom ir-

Ceven, rom sjeraT am institutisa da amas ar akeTeben finansuri sargeblis miRebis 

mizniT.55 swored aseTi unda iyos advokatis pirovnuli damokidebuleba mediaciis 

procesisadmi, raTa SeiTavsos da jerovnad ganaxorcielos am procesSi warmomadgen-

lis funqcia. 

 
3. mediaciis saSualebiT davis gadawyvetis inicireba advokatis mier 

zogadad, mediaciis saSualebiT davis gadawyvetis inicireba SesaZlebelia Sem-

degi saSualebebiT: 

1.  mxareTa moTxovniT. 

2.  advokatis (warmomadgenlis) iniciativiT. 

3.  sxva, im pirTa iniciativiT, romelTac mxareebTan saqmiani urTierToba akavSi-

rebT. 

4.  sasamarTlos rekomendaciiT. 

5.  kontraqtSi gaTvaliswinebuli pirobiT.56 

e.i., SesaZlebelia, klientebi Tavad flobdnen informacias davis alternatiuli 

gadawyvetis saSualebebis Sesaxeb, zogierT saxelmwifoSi ki sasamarTlo ereva am sa-

kiTxSi,57 Tumca naSromSi gansaxilveli Tematikis gaTvaliswinebiT, am etapze intere-

sis sagania advokatis mier mediaciis saSualebiT davis gadawyvetis inicireba. im Sem-

TxvevaSi, rodesac klienti sargeblobs advokatis momsaxureobiT, swored advokati 

aris Sesabamisi figura, romelic unda daexmaros klients davis gadawyvetis meTode-

bis arCevasa da SefasebaSi; Tu aRniSnul funqcias sxva piri SeiTavsebs, es SesaZlebe-

lia CaiTvalos advokatisa da klientis urTierTobaSi Carevad.58 udavoa, rom samar-

Tlebrivi konsultaciis gawevisas advokatebs eZlevaT saSualeba, mxares SesTavazon 

                                                 
54   Love L.P., Galton E., Stories Mediators Tell: The Editors’ Reflections, Cardzo Law Review, Vol. 34, 2013, 2412, 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2351004>. 
55   Clark B., Lawyers and mediation, United Kingdom, 2012, 81. 
56   Leviton S. C., Greenstone J. L., Elements of Mediation, Printed in the United States of America. 2004, 10. 
57   Kovach K. K., Mediation Principles and Practice, Third edition, Printed in the United States of America, 2004,128. 
58   Folberg J., Rosenberg J., Barrett R., Use of ADR in California Courts: Findings & Proposals, University of San 

Francisco law review, Vol. 26, 1992, 382. 
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misi gadaWris ramdenime alternativa;59  Tuki advokati miiCnevs, rom sasamarTlo we-

siT dava nebismier SemTxvevaSi aris erTaderTi arCevani, misi mxridan aseTi damokide-

buleba Sefasdeba rogorc daudevroba, uyuradReboba.60  

aqve mniSvnelovania aRiniSnos, rom mediaciis procesSi advokatis CarTulobas-

Tan mimarTebiT arsebobs e.w. Two-track Representation midgoma. es moiazrebs imas, rom ad-

vokatebs SeuZliaT, paralelur reJimSi ganaxorcielon Semdegi qmedebebi: warmoad-

ginon klienti davis procesSi da amavdroulad awarmoon molaparakeba misi saxeliT. 

erTi advokati SeiTavsebs erT, xolo meore meore funqcias.61 

mniSvnelovania SeTavazebis Sesabamisi formis Camoyalibeba: mxareTaTvis media-

ciis saSualebiT davis gadawyvetis SeTavazebisas advokatma unda warmoaCinos da xazi 

gausvas imas, rom am gziT mxareebi moaxerxeben imis miRebas, risi survilic aqvT da 

ris saWiroebasac ganicdian. inicirebisas aucilebeli ar aris mediaciis institutis 

Sesaxeb zogadi saubari.62 

 
3.1. klientTan SeTanxmeba mediaciis saSualebiT davis gadawyvetis Sesaxeb 

im moTxovnis arseboba, romlis Tanaxmadac iuristebi valdebulni arian, urCion 

klients mediaciis saSualebiT davis gadawyveta, aris imis garanti, rom davis alter-

natiuli gadawyvetis saSualebebTan mimarTebiT amaRldeba mosaxleobis cnobiereba, 

gaizrdeba am institutis gamoyenebis sixSire. miuxedavad imisa, rom advokatTa mi-

marT dadgenili am valdebulebis arseboba davis sagania da sakiTxisadmi ar aris Camo-

yalibebuli erTgvarovani midgoma, am valdebulebas iTvaliswinebs ABA Model Rule of 

Professional Conduct-is 1.4. muxli.63  

sayuradReboa am TvalsazrisiT aSS-Si arsebuli praqtika: amerikel klientTa 

umravlesoba davis dawyebamde konsultacias iRebs advokatisagan. iuristebs SeuZ-

liaT, maT gauwion daxmareba molaparakebasa da davas Soris arCevanis gakeTebaSi. Sta-

tebis umravlesoba avaldebulebs advokatebs, rom uzrunvelyos klienti informaci-

iT davis gadaWris alternatiuli saSualebebis Sesaxeb,64 maT Soris erT-erTia mine-

sota.65 jorjiis StatSi ki moqmedebs moTxovna, romlis Tanaxmad, advokatTa gaerTia-

nebis yvela wevrs unda hqondes ganaTleba davis alternatiuli gadawyvetis kuTxiT.66 

zogadad, kanonmdeblobebis raodenoba, romelic advokats avaldebulebs davis al-

ternatiuli gadawyvetis saSualebebis gamoyenebis SeTavazebas, izrdeba.67 

bunebrivia, rom mediaciis saSualebiT davis gadawyvetis SeTavazeba ar xdeba wi-

napirobebis gareSe. arsebobs ramdenime faqtori, romelic advokatma mxedvelobaSi 

unda miiRos mediaciis gamoyenebis inicirebisas. esenia: klientis mxridan morigebis 

                                                 
59   Rosenbaum J. M., How Lawyers Benefit From Early Neutral Evaluation, 2013, 1, <http://www.law360. com/ 

articles/426737/how-lawyers-benefit-from-early-neutral-evaluation>. 
60   Ware S. J., Principles of Alternative Dispute Resolution, Second edition, Printed in the United States of America, 

2003,13. 
61   Kovach K.K., Mediation Principles and Practice , Third edition, Printed in the United States of America, 2004,135. 
62   Beer J. E., Packard C. C., The Mediator’s Handbook, Printed in Canada, 4th ed., 2012, 19. 
63   Kovach K. K., Mediation in a Nut Shell, Second edition,Thomson west, Printed in the United States of America, 

2010, 121. 
64   Nolan-Haley J.M., Alternative Dispute Resolution in a Nut Shell, Printed in the United States of America, 

Thomson West, 3rd ed., 2008, 112-113. 
65   Kovach K.K.,Mediation Principles and Practice, 3rd ed., Printed in the United States of America, 2004, 128. 
66   See Ga. R. ADR rule VIII (1999) citirebulia: Kovach K.K., Mediation Principles and Practice , Third edi-

tion, Printed in the United States of America, 2004,128. 
67   Folberg G., Mediation The Roles of Advocate and Neutral, Second edition, Printed in the United States of 

America, 2011, 54. 
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survili; mxareTa Soris arsebuli urTierTobis buneba; klientis finansuri mdgoma-

reoba; drois faqtori; mxareTa poziciebi.68 

amas garda, SesaZlebelia, SeTavazebis inicirebisas advokats hqondes profesiu-

li valdebuleba, miawodos klients informacia imis Sesaxeb, Tu ra dadebiTi da uar-

yofiTi mxareebiT xasiaTdeba mediacia an davis gadawyvetis sxva procesi.69 saukeTeso 

midgomaa saubris mediaciis dadebiTi mxareebis aRniSvniT dawyeba.70 es iqneba imis ga-

ranti, rom klienti, rogorc minimum, yuradRebiT moekideba SeTavazebas, dainaxavs, 

rom procesis arsi mimarTulia misi interesebis dakmayofilebisaken. 

mediaciis dadebiTi mxareebis gacnobis Semdeg sasurvelia procesis mimdinareobis 

axsna.71 gasaTvaliswinebelia isic, rom davis gadaWris SeTavazeba arasodes ar aris gvian, 

Tundac sasamarTlo davis mimdinareobis periodSi, an procesis wina dRes.72 

 
 3.2. oponentTan SeTanxmeba mediaciis saSualebiT davis                                                

gadawyvetis Sesaxeb 

zogierT SemTxvevaSi, erTi mxaris mcdeloba, awarmoos molaparakeba, SesaZlebe-

lia, dasruldes uSedegod, Tuki mowinaaRmdege mxare ar aris amiT dainteresebuli, 

ver xedavs azrs molaparakebaSi.73 orive mxaris mxridan nebis gamovlena ki aris media-

ciis warmatebiT dasrulebis sawindari.74  

amis miuxedavad, rogorc wesi, advokatebs ar aqvT imis survili, rom oponentis 

advokats SesTavazon mediaciis saSualebiT davis gadawyveta. imis kiTxva: Tuki mxares 

aqvs Zlieri pozicia, ratom unda surdes sasamarTlo ganxilvis Tavidan acileba?75 

realurad, mowinaaRmdege mxarisaTvis mediaciis saSualebiT davis gadawyvetis SeTa-

vazeba ar niSnavs sisustis gamovlenas. SesaZlebelia, es qmedeba amgvarad aRiqmeboda 

jer kidev 10 wlis win, Tumca amJamad ase ar aris.76 ese igi, aucilebelia, advokatebma 

gaacnobieron, rom mediaciis saSualebiT davis gadawyveta ar niSnavs sakuTari pozi-

ciis sisustis dadasturebas. amis gacnobiereba TavisTavad gaxdeba zemoaRniSnuli 

problemis gadaWris winapiroba.  

imis misaRwevad, rom mxare dasTanxmdes molaparakebis procesis dawyebas, arse-

bobs Semdegi gzebi: dadgindes misi saWiroebebi; ganisazRvros molaparakebis ararse-

bobis Sedegebi; mniSvnelovania mxarisaTvis mxardaWeris Sepirebac.77 Tavdapirvelad 

advokati unda Seecados oponentis realuri saWiroebebisa da interesebis gagebas. 

misi poziciis gageba ar warmoadgens masze Tanxmobas. Tumca es gaaadvilebs sakuTari 

                                                 
68   Nolan-Haley J. M., Alternative Dispute Resolution in a Nut Shell, Printed in the United States of America, 

Thomson West, 3rd ed., 2008,112-113. 
69   Abramson H. I., Mediation Representation Advocating as a Problem-solver in any Country or Culture, 2rd ed., 

Printed in the United States of America, 2010,129. 
70   Murray O.R.,The Mediation Handbook: Effective Strategies For Litigators, Revised ed., Bradford publishing com-

pany, Colorado, 2010, 44. 
71   iqve, 46. 
72   Berman L. J., The Funnel of Conflict Resolution-Part one: The Stages of Conflict and Opportunities for Reso-

lution, Published by Mediate.Com, 2011, 2, <http://www.mediate.com/articles/bermanfunnel.cfm>. 
73   Luecke R., Harvard Business Essentials Your Mentor and Guide to Doing Bisuness Effectively Negotiation, 

Printed in the United States of America, 2003, 46. 
74   Pel M., Referral to Mediation a Practical Guide for an Effective Mediation Proposal, The Hague, 2008, 71. 
75   Abramson H. I., Mediation Representation Advocating as a Problem-solver in any Country or Culture, 2rd ed., 

Printed in the United States of America, 2010, 156. 
76   Berman L. J., Mediation’s Evolution in Socal:Where it Has Peen and Where It Is Going, Published in Advocate 

Magazine, 2012, 2, <http://www.mediationtools.com/articles/EvolutionMediationSoCal.html>. 
77   Luecke R., Harvard Business Essentials Your Mentor and Guide to Doing Bisuness Effectively Negotiation, 

Printed in the United States of America, 2003, 47. 
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poziciisaTvis gadaxedvas.78 am informaciis codna gaamartivebs iseTi winadadebebis 

SeTavazebas, romlebic orive modave mxarisaTvis iqneboda mogebiani.79 Sesabamisad, 

dgindeba, rom oponenti mxaris interesebis garkveva aucilebelia: aRniSnuli infor-

maciis safuZvelze advokats eZleva SesaZlebloba, misTvis misaRebi formiT moaxdi-

nos mediaciis saSualebiT davis gadawyvetis inicireba.  

yovelive zemoaRniSnulis gaTvaliswineba aucilebelia mediaciis mosamzadebel 

etapze, mediaciis saSualebiT davis gadawyvetis oponenti mxarisaTvis SeTavazebisas. 

 

4. advokatis mier, klientis motivisa da saukeTeso interesebis                                   

Sesabamisad, sakuTari moqmedebis strategiis/taqtikis gansazRvra 

im SemTxvevaSi, Tu mediaciis gamoyenebiT davis gadaWrisas advokati imoqmedebs 

davis gadaWris sxva saSualebebis gamoyenebis SemTxvevaSi miRebuli midgomiT, proce-

si iqneba uSedego. 

`rodesac mediacia aris Sesabamisi gza, zogadi midgomebi ar aris misaRebi. prob-

lemaa is, rom, iuristebis azriT, aseTi midgomebi marTebulia nebismier SemTxvevaSi, 

sadac isini monawileoben rogorc iuristebi~.80 iuridiuli praqtika gajerebulia Se-

jibroebiTobis elementebiT, dawyebuli klientebis mopovebiT da SenarCunebiT, dam-

Tavrebuli Tavad SejibrebiTobis procesiT. studentebi amis Seswavlas Tavidanve 

iwyeben samarTlis skolaSi.81 

is qmedebebi, romelTac advokati axorcielebs davis warmoebis dros, ar aris mi-

saRebi konfliqtisaTvis optimaluri gadaWris gzis Ziebisas. es ar niSnavs imas, rom 

yvela gza, romelic davisas gamoiyeneba, arasaWiroa, Tumca maT Soris bevri marTlac 

SesaZloa iyos aseTi.82 uamravi praqtikosi iuristis azriT, advokatebma unda iswav-

lon gansxvavebuli strategiebi da taqtika mediaciis procesSi gamosayeneblad, Tum-

ca es jer kidev problematuri sakiTxia. bevr praqtikos iurists ar uCndeba interesi, 

Seiswavlos advokatis praqtikis axali da inovaciuri midgomebi, sanam ar eqneba sakma-

risi motivacia, SegrZneba, rom arsebobs amis moTxovna da Semosavali izrdeba. metic, 

advokatTa sazogadoeba xSirad energiulad ewinaaRmdegeba yovelgvar cvlilebas.83  

aqve aRsaniSnavia, rom saqarTvelos advokatTa profesiuli eTikis kodeqsi ad-

gens klientis interesebis upiratesobis princips. kerZod, dadgenilia, rom: `advo-

katma yovelTvis unda imoqmedos klientis interesebidan gamomdinare da daayenos 

isini piradi da sxva pirebis interesebze maRla, Tumca klientis interesebis dasaca-

vad advokatis moqmedebebi unda Seesabamebodes kanonmdeblobas da profesiuli eTi-

kis kodeqss~.84 es iZleva im daskvnis safuZvels, rom advokatebs aqvT valdebuleba, sa-

kuTari startegia klientis saukeTeso interesebis Sesabamisad gansazRvron. Sesaba-

misad, dgindeba, rom aucilebelia, advokatma gansazRvros sakuTari samoqmedo taq-

tika/strategia, misi gansazRvrisas ki unda gaiTvaliswinos klientis mier davis wa-

mowyebis realuri interesi da mizani, romlis miRwevasac igi cdilobs.  

                                                 
78   Jacobs-May J., The Psychology of Mediation, Edition of “The recorder” 2011, 1, <http://www. jamsadr. com/ 

files/Uploads/Documents/Articles/Jacobs-May-Recorder-04-04-11.pdf>.  
79   Craver C. B., Effective Legal Negotiation and Settlement, Sixth edition, 2009, 52. 
80   Riskin L.L., Mediation and Lawyers , Ohio State Law Journal, Vol. 43:29, 1982, 45, ˂Heinonline. org>. 
81   Kovach K.K., Lawyer Ethics in Mediation: Time for a Requirement of Good Faith, Alternative Dispute Resolution 

Yearbook, Tbilisi University Press, 148, <http://www.library.court.ge/upload/lib_ADR.pdf>. 
82   Murray O. R., The Mediation Handbook: Effective Strategies for Litigators, Revised ed., Bradford Publishing 

Company, Colorado, 2010, 41. 
83   Kovach K.K., Lawyer Ethics in Mediation: Time For a Requirement of Good Faith, Alternative Dispute Reso-

lution Yearbook, Tbilisi State University Press, 147, <http://www.library.court.ge/upload/lib_ADR.pdf>. 
84   saqarTvelos advokatTa eTikis kodeqsi, me-5 muxli. 
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klientis saukeTeso interesebis gansazRvrisas gasaTvaliswinebelia, rom pi-

rovnebis poziciebsa da interesebs Soris arsebuli gansxvaveba gadamwyvetia.85 swo-

red klientis interesi86 unda iyos advokatis qmedebebis ganmsazRvreli faqtori.  

amis uzrunvelsayofad erT-erTi gamosavali iqneba erTiani specializebuli eTi-

kuri kodeqsis SemuSaveba maTTvis, vinc warmoadgens klientebs mediaciaSi. SesaZlebe-

lia, alternativad agreTve moiazrebodes komentarebis damateba arsebul kanonebSi.87 

interesebTan mimarTebiT saubrisas aRsaniSnavia isic, rom mogvianebiT, proce-

sis mimdinareobisas, mediatoric Seecdeba maT dadgenas.88 am gziT mediators eqneba 

SesaZlebloba, gazardos morigebis SesaZlo alternativaTa raodenoba.89 advokatis 

mier mediaciis mosamzadebel etapze am sakiTxis sruli naTelyofa SemdgomSi klients 

gaumartivebs mediatoris Sesabamis kiTxvebze pasuxs. 

 
4.1. klientis gamokiTxva davis wamowyebis realuri motivisa da misi                                  

interesebis Taobaze  

manam, sanam problema gadaiWreba, aucilebelia dadgindes, Tu ra saxisaa igi.  

Tumca praqtika naTelyofs, rom zogierT SemTxvevaSi advokatebi mxedvelobaSi ar  

iReben klientTa realur interesebs.90 klientebic, Tavis mxriv, xSirad ar avlenen 

miswrafebebs, rodesac maT, ubralod, gamokiTxaven amis Sesaxeb.91 es xdeba imis miuxe-

davad, rom, realurad, swored interesebi aris imis maCvenebli, Tu ra mimarTulebi-

Taa saWiro muSaoba.92 

advokats moeTxoveba, rom iyos kargi msmeneli.93 man unda hkiTxos klients, Tu ra 

aris misTvis mniSvnelovani da ratom? es SekiTxva iZleva saSualebas, gansazRvros mori-

gebis sxvadasxva varianti.94  mxareTa `poziciebi~, rogorc wesi, aris urTierTgamomricx-

avi, SeuTavsebadi, maSin, rodesac `interesebi~ aris SeTavsebadi da zog SemTxvevaSi iden-

turic ki.95 amis gakeTeba aseve saWiroa imisaTvis, raTa momzaddes mediaciis gegma.96 

Tumca klientis interesTa naTelyofa SesaZlebelia iyos ufro rTuli, vidre es 

advokats an Tavad klients warmoudgenia. `interesis~ cneba aris gansazRvruli da 

iTvleba, rom es aris `is, rac motivacias aZlevs xalxs~, `ramac ganapiroba sakiTxis 

amgvarad gadawyveta~. xolo `pozicia~ aris piris gadawyvetilebis Sedegi~.97 sxvagva-

                                                 
85   Fisher R., Uri W., Getting to Yes Negotiating Agreement Without Giving, 2rd ed., Printed in the United States of 

America, 1991, 23. 
86   xSiria SemTxveva, rodesac advokati ar cdilobs klientis interesis garkvevas. orientire-

bulia mxolod meti sargeblis miRbaze, ar uSvebs, rom klients SesaZloa, sxva survili 
amoZravebdes. gamomdinare iqidan, rom mediaciis procesi, ZiriTadi principebis gaTvalis-
winebiT, xels uwyobs mxareTa Soris komunikacias, arsebobs meti albaToba, dadgindes mxa-
reTa realuri interesebi. 

87   Kovach K.K., Lawyer Ethics in Mediation: Time for a Requirement of Good Faith, Alternative Dispute Resolution 
Yearbook, Tbilisi State University Press, 151, <http://www.library.court.ge/upload/lib_ADR.pdf>. 

88   Kovach K.K., Mediation Principles and Practice , 3rd ed., Printed in the United States of America, 2004, 188. 
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90   Glick T., Creative Mediation, North Charleston, 2012, 71. 
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92   Golann F., Lawyer Negotiation, Theory, Practice and Law, Printed in the United States of America, 2006, 107. 
93   Glick T., Creative Mediation, North Charleston, 2012,61. 
94   Thorpe, R.W., Final Report of the ABA Section of Dispute Resolution Task Force on Improving Mediation 

Quality, American Journal of Mediation, Vol.2, 2008, 14, ˂Heinonline.org>. 
95   Pel M., Referral to Mediation a Practical Guide for an Effective Mediation Proposal, The Hague, 2008, 103. 
96   Murray O.R., The Mediation Handbook: Effective Strategies for Litigators, Revised edition, Bradford Publishing 
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97   Abramson H. I., Mediation Representation Advocating as a Problem-solver in any Country or Culture, 2rd ed., 

Printed in the United States of America, 2010,132. 
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rad rom iTqvas, pozicia aris Sedegi, xolo interesi aris motivatori, rac gansazR-

vravs poziciis garkveuli formiT Camoyalibebas.98 zogierT SemTxvevaSi SeuZlebelia 

poziciis miRweva, maSin, rodesac SesaZlebelia interesis dakmayofileba.99gansxvav-

deba interesebis ori saxe: arsebiTi, substanciuri interesebi da procesualuri in-

teresebi. maT Soris gansxvavebis danaxva, xSirad, Znelad aRqmadia, vinaidan SesaZle-

belia maTi damTxveva. Tanxvedra xdeba imitom, rom Sesabamisi procesis Catarebis sa-

SualebiT klientis arsebiTi interesebic kmayofildeba.100 procesualuri interesis 

erT-erTi magaliTia imis SesaZlebloba, rom klientma Tavad akontrolos davis Sede-

gi, daamkvidros precedenti an Tavi aaridos ukve gamoyenebulis gavlenas.101 

amgvarad, imisaTvis, raTa moiZebnos morigebis optimaluri gzebi, saWiroa in-

formaciis moZieba klientis miznebis, motivaciis, saWiroebebis Sesaxeb da ara mxo-

lod maTi mxridan gancdili zaralisa da kanonieri uflebebis Sesaxeb.102 mSrali faq-

tebis codna ar aris sakmarisi, miuxedavad maTi Sesabamisobisa realobasTan.  

am sakiTxTan mimarTebiT aRsaniSnavia, rom mxaris interesTa Soris SesaZlebelia 

iyos, ubralod, moTxovnileba, mousminon da gaugon, miiRos samarTliani mopyroba.103 

advokati unda iyos mzad iseTi interesebis miRebisaTvis, romlebic misTvis ucxoa an 

ucnauri. ucxo interesebi SesaZlebelia, iyos Taviseburad damaxasiaTebeli ucxo 

kulturisaTvis. Sesabamisad, im SemTxvevaSi, rodesac klienti miekuTvneba gansxvave-

bul kulturas, advokatma mas metad yuradRebiT unda gamohkiTxos am sakiTxis 

Taobaze.104 advokati unda moeridos klientisaTvis sakuTari azris Tavs moxvevas. 

warmomadgenelTa umravlesoba, formalurad Tu araformalurad, klientis in-

teresebs sam kategoriad yofs: 1. aucilebeli, 2. mniSvnelovani, 3. sasurveli. `auci-

lebeli~ moicavs miswrafebebs, romelTac klienti miiRebs im SemTxvevaSi, Tuki SeTan-

xmeba warmatebiT Sedgeba. mniSvnelovania is, risi miRebac klients surs, Tumca ro-

melzec uaris Tqma SesaZlebelia im SemTxvevaSi, Tuki `aucilebeli~ miznebi iqneboda 

miRweuli. `sasurveli~ moicavs iseT punqtebs, romelTa miRwevac klients unda, Tum-

ca daTmobda ufro mniSvnelovani pirobis sanacvlod.105 

xazi unda gaesvas im garemoebas, rom klientis interesis gansazRvrisas advokat-

ma aucileblad unda ganaxorcielos Semdegi qmedebebi: darwmundes imaSi, rom SemuSa-

vebuli miznebis arseboba aris gamarTlebuli da gamyarebuli argumentebiT; sasurve-

lia imis warmodgena, Tu ra Sedegebis momtani iqneboda maTi realurad ganxorciele-

ba. amasTan, fsiqologTa da marketingis specialistTa azriT, sasurvelia interese-

bis, miznebis werilobiT Camoyalibeba.106 es xels Seuwyobs praqtikaSi maT realizebas. 

yovelive aRniSnulis analizis Semdgom advokatma unda gamohkiTxos klients 

imis Sesaxeb, Tu ra SeiZleba iyos, misi azriT, mowinaaRmdege mxaris interesi.107 e.i., sa-
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moqmedo strategiis/taqtikis gansazRvra mniSvnelovania, Tumca manamade sasurvelia 

dadgindes sawinaaRmdego mxaris interesebi, saWiroebebi da motivaciac.108 Tuki iqne-

ba amis SesaZlebloba, aqve unda ganisazRvros im interesTa nusxa, romlebic orive 

mxarisaTvis saerToa.109 e.i., orive mxaris interesebis dadgenis mizania iseTi SesaZlo 

pirobebis gansazRvra, rac orive maTgans daakmayofilebda.110 

am procesis mimdinareobisas advokatma unda dasvas dawvrilebiTi SekiTxvebi, 

gamoiyenos mosmenis yuradRebiani da aqtiuri meTodi.111 aqve xazi unda gaesvas imas, 

rom klientis gamokiTxva aucilebelia ara mxolod erTxel, aramed pirveli gamo-

kiTxvidan garkveuli periodis gasvlis Semdgomac. droTa ganmavlobaSi SesaZlebelia 

gamoikveTos axali informacia. gamokiTxvis teqnika, romliTac advokati xelmZRvane-

lobs, unda iyos iseTive, rogoric pirveli intervius dros.112 

 
 4.2. advokatis moqmedebis strategiis/taqtikis gansazRvra 

mas Semdeg, rac dadgindeba, Tu ra gansazRvravs TiToeuli mxaris qmedebebs kon-

fliqtSi, advokats SeuZlia daiwyos muSaoba problemaTa gadaWris gzebze da TiToeu-

li mxaris interesTa dakmayofilebaze.113 amis winapirobaa molaparakeba. nebismieri 

molaparakebis warmoeba ki moiTxovs startegias, taqtikas.114 mniSvnelovania, gani-

sazRvros xsenebuli cnebebi: `strategia~ aris gegma an procesi, romlis meSveobiTac 

mxareebi cdiloben, ganaxorcielon sakuTari miznebi; xolo taqtika aris specifiku-

ri, moklevadiani moqmedebebi, romelTa meSveobiTac xorcieldeba strategia.115  

mxareTa da advokatTa Tanadrouli CarTuloba mediaciaSi SesaZloa gaxdes da-

Zabulobis mizezi. mediatorebi Riziandebian im SemTxvevaSi, Tuki advokati iqceva 

ise, rogorc sasamarTloSi, ar aZlevs klients saubris saSualebas.116 aseTi an msgavsi 

uaryofiTi Sedegebis Tavidan acilebis mizniT, advokatis strategia unda gamoixa-

tos SemdegSi: man unda moamzados klienti da sakuTari Tavi imisaTvis, raTa imuSaos 

mediatorTan; agreTve, Tavi unda Seikavos tradiciuli midgomebisagan mediaciaSi 

warmomadgenlobisas.  

zogadad, miiCneva, rom arsebobs molaparakebis ori stili: mtkice da rbili. ada-

mianTa umravlesoba ver xedavs sxva arCevans, garda am orisa.117 Tumca im SemTxvevaSi, 

Tuki pirs ar moswons es ori ukiduresi midgoma, wesebis Secvla SesaZlebelia.118 mas 
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SeuZlia, SearCios saSualo, neitraluri stili, rac, rogorc wesi, klientis intere-

sebis dakmayofilebisaTvis saukeTesoa.  

strategiis gansazRvrisas advokatma unda gaiTvaliswinos Semdegi rekomendaci-

ebi: 

1. gansxvavdes pirovnebebi da problemebi erTmaneTisagan; 

2. yuradReba gamaxvildes mxareTa interesebze, da ara poziciebze.  

3. SemuSavdes sakiTxis iseTi gadawyveta, romelic iqneba orive mxarisaTvis sa-

sargeblo.  

4. sakiTxis gadawyvetisas gamoiyenebodes obieqturi kriteriumebi.119 

 im SemTxvevaSi, rodesac mxaris prioritetia sakuTari miznebis miRweva, SesaZ-

lebelia SejibrebiTi strategiis gamoyeneba; xolo im SemTxvevaSi, rodesac sasurve-

lia saerTo sargeblis miReba, unda gamoiyenebodes TanamSromlobiTi strategia.120 

advokatma agreTve unda gaiTvaliswinos, rom ultimatumi mxolod im SemTxvevaSi ga-

moiyenos, rodesac erT an orive mxares surs molaparakebis dasruleba.121 

gasaTvaliswinebelia, rom samoqmedo strategia/taqtika unda Seesabamebodes me-

diatoris tips.122 igi unda moiazrebdes, procesSi klientisa da advokatis Tanadrouli 

monawileobisas, Tu rogor gainawileben isini Sesaval sityvas, sesiebSi monawileo-

bas.123  

e.i. ganviTarebuli analizis safuZvelze dgindeba, rom advokatma, klientis in-

teresTa gansazRvris Semdeg, aucilebelia, SeimuSaos samoqmedo strategia. misi Se-

muSavebis dros gasaTvaliswinebeli garemoebebi zemoT Camoyalibda. 

 

5. advokatis mier saqmis momzadeba 
 

mediaciisaTvis warmatebuli molaparakebis saidumlo martivia: momzadeba, mom-

zadeba da momzadeba. rac ufro rTulia molaparakebis warmoeba, miT ufro metad in-

tensiuri unda iyos es procesi. praqtikaSi, im SemTxvevaSi, Tuki am procesze adamiane-

bi daxarjavdnen met dros, vidre uSualod Sexvedrebze, molaparakebebi iqneboda 

bevrad ufro efeqturi.124 The ABA Model Rules of Professional Conduct-is 1.1 muxli adgens, 

rom warmomadgenlobis aucilebeli pirobaa `safuZvlianoba da momzadeba~, es moTx-

ovna mediaciis mosamzadebel etapze saqmis momzadebisas xdeba sayuradRebo da, faq-

tobrivad, umTavresia. am etapis dasrulebisas advokats unda hqondes ganxorciele-

buli rigi qmedebebisa. es yovelive unda Sesruldes saTanado safuZvlianobiT. sa-

fuZvlianoba da momzadeba moiazrebs sxvadasxva saxis qvemoT ganxilul faqtorebs. 

swored maTi ganxorcielebisas aris gasaTvaliswinebeli es ori umniSvnelovanesi 

standarti. 

momzadebis mniSvnelobas adasturebs Semdegi faqti: 2006 wels ABA-s mier Catar-

da kvleva. gamoikvlies im samoqalaqosamarTlebrivi davebis mimdinareoba, romleb-

Sic mxareebi sargeblobdnen warmomadgenlobiT. monawileebma moaxdines mediaciis xa-
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risxis ganmsazRvreli oTxi ZiriTadi faqtoris identificireba. dadginda, rom medi-

aciis procesis warmatebis ganmsazRvreli oTxi faqtoridan125 erT-erTia mediato-

ris, mxareTa da advokatTa momzadebis xarisxi.126 e.i., im SemTxvevaSi, Tuki momzadebis 

xarisxi aris maRali, molaparakeba iqneba warmatebuli. momzadebis ararsebobis Sem-

TxvevaSi ki, savaraudod, igi iqneba warumatebeli.127 es garemoeba calsaxad udides 

mniSvnelobas sZens mediaciis mosamzadebel etaps. 

amasTan, mediaciis procesisTvis saqmis momzadebisas advokatma unda moamzados 

werilobiTi gegma.128 es aucilebelia, imis miuxedavad, miiCneva Tu ara aRniSnuli qme-

deba praqtikulad.129 

 
5.1. saqmis faqtobrivi garemoebebis Seswavla da samarTlebrivi Sefaseba 

The ABA Model Rules of Professional Conduct-is 1.1 muxli adgens, rom: advokatma unda uz-

runvelyos klienti kompetenturi warmomadgenlobiT. kompetenturi warmomadgenloba 

ki erT-erT komponentad moiazrebs `samarTlis codnas~.130 mediaciis mosamzadebel  

etapze advokatma unda Seafasos, ramdenad aqvs mas codna am sakiTxSi. im SemTxvevaSi, Tu 

igi ar aris gacnobierebuli, es Tavidanve unda gaxdes pasuxismgeblobis aRebaze uaris 

Tqmis safuZveli. codna mniSvnelovania, vinaidan mediaciis mosamzadebel etapzeve advo-

kati saqmes amzadebs procesisaTvis. es iTvaliswinebs iseT qmedebebs, rogorebicaa: saq-

mis faqtobrivi garemoebebis Seswavla da maTi samarTlebrivi Sefaseba; im SemTxvevaSi, 

Tu advokati ar Seiswavlis saqmis garemoebebs da ver moaxdens maT samarTlebriv Sefase-

bas, es CaiTvleba advokatis valdebulebebis uxeS darRvevad. 

amave aqtis Tanaxmad, gansazRvrulia rom: `advokatma unda acnobos klients, 

hqonia Tu ara mas praqtika samarTlis konkretuli mimarTulebiT~.131 es daTqmac 

msgavs moTxovnas awesebs — advokats hqondes saTanado praqtika, raTa uzrunvelyos 

mediaciis procesis warmateba. praqtika xom uSualod aris dakavSirebuli codnasTan. 

rogorc iTqva, mediacia saqarTvelosaTvis axali institutia da advokatTa mxolod 

mcire nawils Tu eqneba am procesSi warmomadgenlobis gamocdileba. amasTan, cxadia, 

rom klients unda hqondes ufleba, hyavdes kvalificiuri advokati, romelic acnobi-

erebs mediaciis arss, SeZlebs saqmis srulyofil momzadebas. 

zemoaRniSnuli normebis mediaciis mosamzadebel procesTan mimarTebiT gan-

xilvas met mniSvnelobas aniWebs isic, rom, vinaidan mediaciis arsi Teoriulad ar iT-

valiswinebs mogeba-wagebas, bevris azriT, kanonmdebloba am procesSi araviTar rols 

ar asrulebs, an asrulebs mxolod mcires.132 aRniSnuli ki aris myari argumenti, rome-

lic adasturebs advokatis valdebulebas, hqondes adekvaturi codna da gamocdile-

ba mediaciis procesSi warmomadgenlobisaTvis. 
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advokatma unda Seiswavlos arsebuli kanonmdebloba. misi mizani unda iyos, rac 

SeiZleba, meti TavdacviTi meqanizmis aRmoCena.133 saqmeSi sruli gaTviTcnobierebis 

Semdeg man klients unda miawodos informacia am sakiTxis (saqmis Zlieri da susti mxa-

reebis) Sesaxeb.134 

e.i., sabolood, dgindeba, rom mosamzadebel etapze mxareebma unda ganaviTaron 

samarTlebrivi Teoriebi, romlebic uzrunvelyofs sakuTari poziciebis ganmtkice-

bas. maT unda ganWvriton is argumentebic, romelTac, savaraudod, daeyrdnoba mowi-

naaRmdege mxare.135 oponentis argumentebis ganWvreta xom TavisTavad aris maTi gaba-

Tilebis gamartivebis winapiroba.  

 

 5.2. mediaciis procesisaTvis mtkicebulebaTa mopoveba 

erT-erTi qmedeba, romelic advokatma mediaciis mosamzadebel etapze unda gana-

xorcielos, aris faqtobrivi sakiTxebis gamokvleva, imisaTvis, raTa moxdes klientis 

poziciis Zlieri da susti mxareebis gansazRvra.136 zogierT SemTxvevaSi, piris saCivari 

SesaZlebelia efuZnebodes mxolod mis rwmenas an eWvebs.137 im SemTxvevaSi, Tuki media-

ciis procesi wamowyebulia sasamarTlo an sxva saxis ganxilvamde, advokatma unda gani-

xilos saqmesTan kavSirSi myofi yvela mniSvnelovani dokumenti, dakiTxos mniSvnelo-

vani mowmeebi.138 gasaTvaliswinebelia, rom mtkicebulebebi, sqemebi da mowmeebi SesaZ-

lebelia, sasargeblo iyos mediaciisaTvis, Tumca mxolod im SemTxvevaSi, Tuki isini 

legitimurs xdian davis sagans an mxaris pozicias. mtkicebulebebi, romlebic mxolod 

erT-erTi mxaris simcdares adastureben, ar unda gamoiyenebodes.139 am TvalsazrisiT, 

saWiroa, yuradRebis gamaxvileba drois faqtorzec: sasurvelia, mxarem yvela saWiro 

dokumentis moZieba da procesis sxva monawileTaTvis (mediatorisa da oponentis advo-

katisaTvis) gadacema mediaciis dawyebamde 30 dRiT adre moaxerxos.140  

The ABA Model Rules of Professional Conduct-is Tanaxmad, warmomadgenlobis SemTxveva-

Si, advokatma Segnebulad ar unda ganaxorcielos Semdegi qmedebebi: 1. waradginos 

araswori faqtebi an kanoni; 2. waradginos mtkicebuleba, romelic misi winaswari in-

formaciiTve aris araswori. im SemTxvevaSic ki, Tu ukanono mtkicebulebis wardgena 

iyo klientis an mowmis azri, advokatma unda miiRos Sesabamisi samarTlebrivi zome-

bi.141 es daTqma mediaciis mosamzadebel etapze iZens aqtualobas, radgan, rogorc uk-

ve aRiniSna, am etapze advokati axdens saqmis srul momzadebas, rac moicavs mtkicebu-

lebebis mopovebas, romelTac an mediaciis procesSi gamoiyenebs, an im SemTxvevaSi, 

Tuki sasamarTlo ganxilva gardauvali gaxdeba. Sesabamisad, es swored is etapia, ro-

desac advokatma unda gaiTvaliswinos zemoaRniSnuli daTqma. 
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aqve mniSvnelovania im tendenciis aRniSvna, rac praqtikaSi ikveTeba: iuristma 

SesaZlebelia, icodes, rom konkretuli mtkicebulebis warmodgena Seasustebda opo-

nentis pozicias, Tumca mediaciis procesSi gamoyenebis nacvlad igi mas inaxavs sasa-

marTlo ganxilvis SemTxvevisaTvis.142 

 

5.3. mediatoris SerCeva da masTan urTierTobis meTodis SemuSaveba 

advokatTa (warmomadgenelTa) umravlesoba xSirad ver iRebs mediacis procesisa-

gan im maqsimums, risi SeTavazebac mediators SeuZlia, da risTvisac klienti ixdis.143 me-

diacia rom nayofieri aRmoCndes, aucilebelia Sesabamisi mediatoris SerCeva — mediaci-

is procesis warmateba Tu warumatebloba xSirad  swored am faqtorzea damokidebuli.144 

mxareTa warmomadgenelTaTvis xSirad Znelia garkveuli uxilavi barierebis SemCneva da 

daZleva. kvalificiur mediators ki SeuZlia amis miRweva.145 Tumca yvelas ar aqvs iseTi 

saqmis warmarTvis unari, sadac urTierTobebi daZabulia.146 Sesabamisad, moqmedebs wesi, 

romlis Tanaxmadac, nebayoflobiTi mediacia ar Sedgeba advokatisa da klientis Tanxmo-

bis gareSe, imis Taobaze, rom konkretuli piri iyos mediatori.147   

ra qmnis karg mediators? am kiTxvaze imdeni pasuxia SesaZlebeli, ramdenic media-

tori.148 da mainc, arsebobs garkveuli kriteriumebi. gasaTvaliswinebelia, rom yovel 

konkretul SemTxvevaSi, Tavdapirvelad, unda gadawydes, Tu rogori stilis mediatoris 

arCeva surT mxareebs, `SefasebiTi~ Tu `xelis Semwyobi~, eqneba mas mkacri Tu rbili mid-

goma.149 aseve udavoa, rom advokatma unda moiZios informacia mediatoris codnisa da 

kvalifikaciis Sesaxeb. aris Tu ara igi eqsperti gansaxilvel sakiTxTan mimarTebiT, dai-

cavs Tu ara iseT mniSvnelovan princips, rogoricaa konfidencialoba, da sxv.150 

advokats profesionali mediatoris procesSi monawileoba SeuZlia sasikeTod 

gamoiyenos. magaliTad, amis gakeTeba SesaZlebelia Semdeg SemTxvevebSi: Tuki advo-

kats surs raime sakiTxis ganxilva da, amavdroulad, ar surs am sakiTxis Tavad wamoW-

ra; Tuki konkretuli sakiTxis ganxilva gamoiwvevda klientis uaryofiT reaqcias, Se-

saZlebelia mediatorisaTvis Txovna, rom es diskusia Sewydes.151  

mediators aucileblad unda hqondes garkveuli unarebi imisaTvis, rom warmar-

Tos mediaciis procesi. konkretuli saqmis faqtebis codna aris meorexarisxovani.152 

maTi Sejerebisas dgindeba, rom mediatoris SerCevisas yuradReba unda mieqces Sem-

deg garemoebebs: 1. misi treningebi da kvalifikacia, maT Soris sertificirebis arse-

boba; 2. konkretul specifikur sakiTxebze muSaobis gamocdileba; 3. mediaciis stili, 
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romelsac igi iyenebs; 4. gadasaxadis odenoba, romelsac igi moiTxovs; 5. gamosadego-

ba; 6. kultura, enaSi gawafuloba.153 mediaciis procesisaTvis agreTve dadebiTi Sede-

gebis momtania, Tuki mediatori erkveva davis `bunebaSi~.154 

mediatoris SerCevisas, agreTve, gasaTvaliswinebelia, Tu ramdenad aqvs ganvi-

Tarebuli mas Semdegi unarebi: situaciebisa da alternativebis analizis unari; ada-

mianebis darwmunebis unari, aqtiuri mosmenis unari; Ria SekiTxvebis dasmis safuZ-

velze informaciis Segrovebis unari; efeqturi mxardaWeris unari; unari imisa, rom 

SeeZlos sakiTxebis wamoWra mediduri tonis gamoyenebis gareSe; SeeZlos morigebis 

sxvadasxva saxis variantebis gansazRvra; hqondes Tanadroulad ramdenime strategi-

isa da taqtikis SemuSavebis unari.155 aqve aRsaniSnavia, rom efeqturi komunikaciis 

unari mediatoris funqciebis warmatebiT ganxorcielebis sawindaria. misi gamoyene-

biT mediatori SeZlebs, Caswvdes davis arss da, imavdroulad, mxareTa Soris infor-

maciis urTierTgacvlas Seuwyos xeli.156 aseve, unda hqondes unari, ganasxvaos mxare-

Ta poziciebi da interesebi erTmaneTisagan.157 gamocdil mediatorebs gavlili aqvT 

araerTi mosamzadebeli kursi molaparakebis strategiaSi.158 

sasurvelia, igi iyos pativcemuli sakuTari kolegebis mxridan da unda hqondes 

mediaciis sferoSi gamocdileba, iseve rogorc konfliqtis gadawyvetis sxva saxis 

procesis warmoebisa.159  

bolo dros ikveTeba tendencia, rom mediatorTa arCeva xdeba provaideri kompa-

niebis saSualebiT. magaliTad, samxreT kaliforniaSi funqcionirebs ori ZiriTadi 

nacionaluri provaideri. esenia: AAA da JAMS, aseve sami kargad cnobili regionalu-

ri provaideri: ADR Services, ARC da Judicate West.160 

aqve, zemoxsenebul mediatorTa sertificirebis sakiTxTan mimarTebiT aRsaniS-

navia, rom NMI-ma, Det Norske Veritas institutTan erTad SeimuSava mediatorTa sertifi-

cirebis sistema. sertificirebis pirobebia: Sesabamisi treningkursis gavla; codnis 

Semowmebis mizniT gamocdis Cabareba; gamocdaSi sasurveli Sefasebebis miReba; yo-

velwliurad garkveuli raodenobis mediaciis procesebis Catareba; uwyveti profe-

siuli ganaTlebis miReba; TanatolebTan ganxilvaSi aqtivoba.161 

sabolood, mniSvnelovania aRiniSnos, rom dResdReobiT advokatTa Soris popu-

larulia midgoma, romlis Tanaxmadac, mediatoris arCevis uflebis daTmoba xdeba 

oponenti mxarisaTvis.162 gasaTvaliswinebelia, rom, Tuki mediatoris vinaobas daasa-

xelebs oponenti mxare, klientma da advokatma unda miiRon es SeTavazeba, im SemTxve-

vaSi, Tuki sxva faqtorebis safuZvelze ar aris aucilebeli sxvagvari gadawyvetile-

bis miReba.163 e.i., Tuki oponentis mier SemoTavazebuli kandidati ar aris calsaxad 
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arakompetenturi, arakvalificiuri da mikerZoebuli, mxare unda dasTanxmdes am ar-

Cevans.164 msgavsi qmedeba xels Seuwyobs mediaciis miznebis miRwevas da iqneba proce-

sis ZiriTadi principebis Sesabamisi. 

gasaTvaliswinebelia, rom zemoxsenebuli im informaciis moZieba, romelsac 

mniSvneloba unda mieniWos mediatoris SerCevisas, SesaZlebelia mediatorisaTvis 

pirdapiri kiTxvebis dasmis gziT, iseve rogorc im mxareebisa da advokatebis gamo-

kiTxviT, romelTac adre usargebliaT am konkretuli mediatoris momsaxurebiT.165 

 
5.4. mediaciis monawile pirTa wris gansazRvra 

saocaria im procesTa raodenoba, romlebic warumateblobiT mTavrdeba mxo-

lod imitom, rom procesze ar arian warmodgenilni Sesabamisi pirebi.166 amis mizezad 

SesaZlebelia imis dasaxeleba, rom im mxarisaTvis, vinc uSualod ar daswrebia media-

ciis process, metad martivia SeTavazebaze uaris Tqma. 

Tavad cneba `monawile~ moicavs mxareebs, iseve rogorc nebismier pirs, romlis 

daswrebac aris aucilebeli rCevisaTvis, raime saxis wvlilis an, Tundac, fsiqologi-

uri mxardaWerisaTvis.167  

zogjer monawile pirTa SerCeva ufro mniSvnelovanic kia, vidre mediato-

ris.168 e.i., SeTanxmebis miRweva bevrad aris damokidebuli imaze, imyofebian Tu ara mo-

laparakebis oTaxSi Sesabamisi adamianebi.169  

agreTve, imis gansazRvra, Tu vin ar unda miiRos monawileoba procesSi, aranak-

leb mniSvnelovania, vidre imisa, Tu vin unda miiRos.170 gasaTvaliswinebelia, rom, rac 

ufro meti adamiania CarTuli molaparakebaSi, miT metia seriozuli xelisSemSleli 

faqtorebi.171 konfidencialobis172 dacvis mizniTac sasurvelia mxolod mxareTa mo-

nawileoba.173 

da mainc, ra kriteriumebi unda gaiTvaliswinebodes imis gansazRvrisas, Tu vin 

iqneba mediaciis procesis monawile mxareTa da maTi advokatebis garda? gadamwyveti 

faqtori unda iyos is, Tu vis SeuZlia, wvlili Seitanos konfliqtis gadawyvetaSi. es 
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aris strategiuli da, amasTanave, praqtikuli sakiTxi.174 SesaZlebelia, klienti ga-

nicdides imis saWiroebas, rom process daeswron pirebi, romelTac SeuZliaT rCeve-

bis micema. am pirebs SeiZleba hqondeT raime saxis informacia, SeeZloT fsiqologiu-

ri mxardaWeris aRmoCena, an flobdnen SeTanxmebis miRwevis resurss.175 

 

5.5. SeTanxmebis pirobebis gansazRvra 

mediaciis mosamzadebel etapze aucilebelia ganisazRvros SeTanxmebis pirobe-

bi. pirvel rigSi, ganisazRvreba saukeTeso alternativa urTierTobis Sedegad miRwe-

uli SeTanxmebisa (SemdgomSi — BATNA). amis Semdgom Camoyalibdeba SeTanxmebis sxva 

alternativebi. gasaTvaliswinebelia, rom maTi gansazRvrisas advokatma mxedveloba-

Si unda miiRos is danaxarjebi, rac mediaciis procesis warumateblobiT dasrulebas 

da davis arbitraJis an sasamarTlos gziT gadawyvetas mohyveba.176 

 
5.5.1. saukeTeso alternativa urTierTobis Sedegad miRweuli SeTanxmebisa 

(e.w. BATNA) 

BATNA aris warmodgena, romelic Seqmnes rojer fiSerma da uiliam urim 177 da 

aris Semokleba frazisa: `molaparakebuli SeTanxmebis saukeTeso alternati-

va~.178 BATNA-s gasagebad saWiroa SemTxvevis efeqturi Sefaseba. Tavis mxriv ki, misi 

gansazRvra molaparakebis efeqturobis winapirobaa.179 

BATNA-s gansazRvra niSnavs imis codnas, Tu ra moxdeba molaparakebis waruma-

teblad dasrulebis SemTxvevaSi. misi SemuSaveba moiTxovs sami ZiriTadi moqmedebis 

ganxorcielebas: 1. ganisazRvros is qmedebebi, romlebic ganxorcieldeba im SemTxve-

vaSi, Tuki SeTanxmeba ar miiRweva; 2. ideebis daxvewa da maTi metad praqtikul alter-

nativad gardaqmna; 3. im erTi variantis SerCeva, romelic yvelaze mimzidvel alter-

nativad gamoiyureba.180 

BATNA Sedgeba ori gansxvavebuli komponentisagan: sajaro da kerZo komponente-

bisagan. advokati valdebulia, gamoikvlios sajaro komponenti saqmis samarTlebrivi 

Sefasebis, faqtobrivi informaciis Sekrebis safuZvelze. rac Seexeba personalurs, 

misi dadgena miiRweva uSualod klientis gamokiTxviT, vinaidan aucilebelia iseTi 

sakiTxebis warmoCena, rogorebicaa, magaliTad, pirovnebis Rirebulebebi da davis Se-

degad miRweuli sargebeli.181 mas Semdeg, rac moxdeba personaluri BATNA-sa da sa-

jaro BATNA-s Sejameba, gamoikveTeba klientis sruli BATNA.182 
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BATNA-s gansazRvrisas gasaTvaliswinebelia sami faqtori: 1. ra qmedebis ganxor-

cieleba SeuZlia pirs imisaTvis, raTa uzrunvelyos sakuTari interesebis ganxorcie-

leba? 2. rogor SeiZleba moipovos oponentis mxridan misi interesebis pativiscema?  

3. ra gziT miiweva mesame piris (mediatoris) mxridan daxmarebis miReba?183 

mniSvnelovania drois faqtoric: BATNA-s gansazRvra aucilebelia manam, sanam 

daiwyeba uSualod molaparakebis procesi. adamianebi, romlebic molaparakebas iwye-

ben misi gansazRvris gareSe, sakuTar Tavs igdeben cud mdgomareobaSi.184 

amasTanave, saWiroa imaze fiqri, Tu ra saxis SeTanxmeba iqneba misaRebi mowinaaR-

mdege mxarisaTvis. rac ufro meti informacia iqneba cnobili aRniSnulis Sesaxeb, miT 

ufro maRali iqneba momzadebis xarisxi. im SemTxvevaSi, Tuki oponentis BATNA calsa-

xa winaaRmdegobaSi iqneba klientis SemuSavebul BATNA-sTan, sasurveli iqneba maTi 

molodinebis Secvla.185 

 

5.5.2. morigebis sxva SesaZlo alternativebis gansazRvra 

zogierT SemTxvevaSi, adamianebi molaparakebis SesaZlo alternativebs mxolod 

mas Semdeg gansazRvraven, rac saukeTeso Sedegebi ver miiRweva. es Secdomis klasiku-

ri magaliTia. sxva SesaZlo alternativebis gansazRvra SesaZlebelia gaxdes inter-

esTa dakmayofilebis winapiroba.186 e.i., mosamzadebel etapze, davis gadaWris gzebis 

Camoyalibebis Semdeg, unda daiwyos maTi Sefaseba da maTTvis prioritetebis miniWe-

ba.187 sxvagvarad rom iTqvas, erT-erTi sakiTxi, romelic mediaciis mosamzadebel 

etapze unda gadawydes, aris is misaRebi alternativebi, romlebic gamoiyeneba im Sem-

TxvevaSi, Tuki morigebis saukeTeso varianti ver miiRweva.188 

morigebis alternativebze saubrisas aucilebelia, ganisazRvros iseTi cnebis 

arsi, rogoricaa: `SesaZlo SeTanxmebis zona~ (SemdgomSi – ZOPA). Sinaarsobrivad, es 

aris areali, romlis farglebSic SesaZlebelia miiRwes orive mxarisaTvis damakmayo-

filebeli SeTanxmeba. es aris SeTanxmeba, romelic potenciurad daakmayofilebs ori-

ve mxares.189 

aqve unda ganisazRvros iseTi cnebac, rogoricaa „Bottom Line~. es aris is minimumi, 

romelic klientma aucileblad unda miiRos manam, sanam dasTanxmdeba raimes xelmowe-

ras.190 Tumca xazi unda gaesvas imas, rom morigebis es SesaZlebloba unda ganisazRvros 

ara mediaciis mosamzadebel etapze, aramed maSin, rodesac saxeze iqneba kritikuli 

mdgomareoba — molaparakeba Seva CixSi.191 metic, Bottom line ar SeiZleba ganisazRvros me-
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diaciis procesis dasrulebamde.192 klientma SesaZlebelia, zog SemTxvevaSi Secvalos 

Tavisi Bottom Line, rac damokidebuli iqneba axali informaciis miRebaze.193 

 

6. advokatis mier klientis momzadeba mediaciis procesisaTvis 

klientebi, romelTac aqvT imis SegrZneba, rom advokatma isini safuZvlianad mo-

amzada mediaciis procesisaTvis, arian kmayofilni momsaxurebiT, xolo isini, vinc 

fiqroben, rom ar moamzades adekvaturad, ar arian kmayofilni advokatiT.194 e.i., me-

diaciis mosamzadebel etapze advokatis erT-erTi funqciaa klientis momzadeba me-

diaciis procesSi monawileobisaTvis.195 

zogadad, arsebobs mosazreba, romlis Tanaxmadac: `procesis mimdinareobisas 

advokatebi dominireben im SemTxvevaSi, rodesac klienti aris xelmokle an gamouc-

deli; Zlieri, mdidari da Tavdajerebuli klientebi ki marTaven advokats~. am mosaz-

rebis miuxedavad, aucilebelia, mediaciis mosamzadebel etapze yvela klientisadmi 

gamovlindes erTgvari midgoma da yvela maTganis momzadeba moxdes erTgvarovnad.196 

miuxedavad imisa, rom advokatis mier klientis momzadeba gansxvavdeba sasamar-

Tlo procesisaTvis momzadebisagan, mainc arsebobs nawilobrivi Tanxvedra.197  

im sakiTxs, Tu rogor momzaddeba klienti, mniSvnelovnad gansazRvravs is, Tu 

ra saxis midgoma aqvs mediators klientis monawileobasTan mimarTebiT. im SemTxveva-

Si, Tuki mediatori gaiTvaliswinebs procesSi klientis aqtiur CarTulobas, advoka-

ti mas moamzadebs imisaTvis, rom upasuxos SekiTxvebs, romelTa dasmac mosalodne-

lia mediatoris, oponentis, an oponentis advokatis mxridan. im SemTxvevaSi, Tu medi-

atori apirebs klientis monawileobis SezRudvas, misi momzadeba mainc aucilebelia, 

imis gaTvaliswinebiT, Tu rogor gansazRvravs advokati mis CarTulobas.198 

 
6.1. klientisaTvis mediaciis arsisa da ZiriTadi principebis ganmarteba 

erT-erTi sakiTxi, romelic advokatma klients mediaciis mosamzadebel etapze 

unda ganumartos, aris formati, Tu riT gansxvavdeba mediacia Cveulebrivi molapa-

rakebebisagan.199  

mosamzadebeli periodis ganmavlobaSi advokatma klients ar unda Seuqmnas aras-

wori warmodgenebi. misTvis cnobili unda iyos, rom: mediacia realurad ar aris axa-

li instituti, es aris fiqris axali mimarTuleba,200gadawyvetilebis miRebis procesi, 

rodesac mxareebi muSaoben erToblivad, imisaTvis, raTa miiRon orive mxarisaTvis 
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damakmayofilebeli gadawyvetileba.201 mxares unda ganemartos, rom mediaciis proce-

si aris molaparakebis erTgvari gagrZeleba.202 Sesabamisad, isini unda iyvnen mzad 

imisTvis, rom mousminon procesis sxva monawileTa azrs.203  

klients unda ganemartos mediaciis dadebiTi Sedegebi, rac, ZiriTadad, SemdegSi 

gamoixateba: 1. mxareTa kontroli procesis mimdinareobasa da miRebul gadawyvetileba-

ze; 2. urTierTobebis SenarCunebis meti albaToba; 3. kreatiuli da adaptirebadi gadawy-

vetilebis miRebis miRwevadoba; 4. problemis SedarebiT swrafi gadawyveta; 5. naklebi 

xarjebi; 6. sasamarTlos resursis dazogva.204 e.i. mediacia ar aris dapirispirebuli pro-

cesi. saWiroa mxareTa TanamSromloba, gamosavlis Zieba.205 masSi monawileoba aris neba-

yoflobiTi da nebismier mxares nebismier dros SeuZlia Sewyvitos procesi.206 amasTan, 

mxareebma unda icodnen, rom isini mihyvebian mediatoris instruqciebs.207 

advokatma klienti unda gaafrTxilos imis Taobaze, rom igi ar unda Seecados 

procesis `mogebas“.208 aseTi qmedeba xom srul winaaRmdegobaSi iqneboda mediaciis 

principebTan. mediaciis mizania, gamartivdes mxareTa Soris komunikacia, moxdes ur-

TierTgagebis xelSewyoba, orientacia moxdes interesebze da problemis gadawyvetis 

kreatiuli gzebis Ziebaze. erT-erTi umTavresi garemoeba, romlis Sesaxeb informa-

ciasac unda flobdes klienti, aris is, Tu vin iRebs gadawyvetilebas procesSi.209 es 

saWiroa imisaTvis, raTa mxareebma Tavad SeZlon SeTanxmebis miRweva.210 klientma ag-

reTve unda icodes, rom am procesSi aravin ar apirebs imis faqtobriv gamokvlevas, 

Tu vin aris marTali da vin ara.211 davis procesi SesaZloa misTvis iyos gamanadgure-

beli, SeTanxmeba ki swrafi da umtkivneulo.212  

aRiarebulia, rom mediacia Tavisi arsiT aris procesi, romelic uzrunvelyofs 

im sakiTxebs, rac adamianebisaTvis aris mniSvnelovani, esenia: urTierTobebi, samar-

Tlianobis damkvidreba, emociebi, urTierTpativiscema, CarTuloba, problemis ga-

daWra. adamianebs aqvT saSualeba, gauziaron erTmaneTs gulistkivili, gamoTqvan az-

ri, isaubron sakuTari saWiroebebis Sesaxeb. maT agreTve SeuZliaT, Seexon maTTvis 

saintereso nebismier Temas, ar arian SezRudulni am TvalsazrisiT.213 

                                                 
201  mediaciis mosamzadebel etapTan mimarTebiT mniSvnelovania amave aqtis daTqma, romlis Ta-

naxmadac, `advokati valdebulia, klients gauwios konsultacia sakuTari qcevebis Sez-
RudvaTa Sesaxeb, maSin, rodesac klienti elis qmedebebs, romlebic ar aris nebadarTuli 
kanoniTa da profesiuli qcevis wesebiT“.201 am moTxovnis arseboba gamarTlebulia Semdegi 
mizezis gamo: xSirad, SesaZlebelia, klients araswori Sexeduleba hqondes advokatis saq-
mianobasa Tu kompetenciaze. Sesabamisad, mediaciis Semdgom etapebze gaugebrobis Tavidan 
asacileblad aucilebelia am sakiTxis mediaciis mosamzadebel etapze naTelyofa. 
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es yovelive klients unda ganemartos mediaciis mosamzadebel etapze. winaaR-

mdeg SemTxvevaSi, mediaciis arsisa da ZiriTadi principebis arcodnis gamo SesaZlebe-

lia, procesis mimdinareobisas warmoiSvas rigi gauTvaliswinebeli problemebisa. 

 
6.2. klientis samarTlebrivi kuTxiT informireba 

winasamediacio etapze mniSvnelovania advokatTa roli mxareTa informirebulobi-

sa da samarTlebrivi sakiTxebis garkvevisaTvis, raTa mediaciis procesSi warmoCenili 

iyos zustad is sakiTxebi, romlebic mxareTaTvis upiratesi interesis mqonea da 

romlebic ar SeewinaaRmdegeba moqmed sakanonmdeblo normebs.214 aRniSnulSi moiazreba 

is, rom advokatma unda warudginos klients informacia imis Sesaxeb, Tu risi miRweva 

aris SesaZlebeli da risi ara moqmedi sakanonmdeblo normebis gaTvaliswinebiT.215 

e.i., advokatebma mxareebs unda miawodon informacia da rCevebi davis samar-

Tlebriv aspeqtebze, Tumca es calsaxad ar niSnavs imas, rom mxareebi aucileblad ga-

moiyeneben mediaciis procesSi am rCevebs.216 xazgasasmelia advokatis valdebuleba, 

rom klients gauwios marTebuli konsultacia, misi rCeva unda Seesabamebodes arse-

bul realobas, raoden rTulad mosasmenic ar unda iyos igi.217 man ar unda Caunergos 

klients ararealuri molodinebi.218 rac ar unda rTuli iyos konkretul sakiTxebTan 

dakavSirebiT gulwrfeli saubari, advokatma mainc unda gaarTvas Tavi am valdebule-

bas. am gziT mxaris Zlieri da susti mxareebis naTlad warmoCeniT advokatebi metad 

SeZleben klientis saWiroebebis dakmayofilebas.219 

 
6.3. klientisaTvis mediaciis procesis gegmis gacnoba 

`warmomadgenlebi valdebulni arian, miawodon informacia mxareebs mediaciis 

procesis Sesaxeb~.220 advokatma es unda moaxerxos winaswar, adreul stadiaze.221 e.i., 

dgindeba, rom advokatma mosamzadebel etapze unda SeimuSaos warmomadgenlobis geg-

ma. es sakiTxi aris mniSvnelovani imdenad, ramdenadac gegma gansazRvravs imas, Tu ra 
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qmedebebs ganaxorcieleben klienti da advokati procesis mimdinareobisas.222 gasaT-

valiswinebelia, rom, zogadad, advokatis axsna-ganmarteba imis Taobaze, Tu rogor 

warimarTeba procesi davis gadawyvetis sxvadasxva saxis saSualebis gamoyenebis 

dros, iqneba gansxvavebuli.223 

mediaciis procesi, rogorc wesi, mimdinareobs Semdegi Tanmimdevrobis dacviT: 

1. pirvel rigSi, adamianebi gamoxataven sakuTar mosazrebebsa da emociebs, xSirad, 

xmamaRla; 2. isini erTmaneTs uziareben da naTelyofen informacias; 3. emociuri daZa-

bulobis moxsnis SemTxvevaSi gadasvla xdeba problemis gadaWris etapze. mxareebi sa-

ubroben imis Sesaxeb, Tu risi Secvla surT, ganixilaven morigebis SesaZleblobebs, 

wyveten sakiTxebs; 4. sabolood, isini xels aweren miRebul SeTanxmebas.224  

klientma unda icodes, Tu ra moxdeba mediaciis pirvel Sexvedraze; aseve, unda 

ganasxvavebdes saerTo da daxurul Sexvedrebs; icodes mediatorTa mier gamoyeneba-

di ZiriTadi teqnikebi; amasTan, unda flobdes informacias konfidencialobis pri-

ncipTan dakavSirebiT; advokatma klienti unda gaafrTxilos, raTa procesis mimdina-

reobisas gamoiCinos moTmineba da goniereba; amasTan, icodes, rom im SemTxvevaSic ki, 

Tu dava srulad ar gadawydeba, mediaciis saSualebiT SesaZlebelia gadawydes garkve-

uli sakiTxebi da, rogorc minimum, sadavo sakiTxebis raodenoba Semcirdes.225 

klients unda ganemartos, rom procesSi aqtiuri CarTvisagan TavSekavebis Sede-

gi SesaZlebelia aRmoCndes dakarguli SesaZleblobebi da SesaZlebelia, am faqtorma 

negatiuri gavlena moaxdinos saqmis saboloo gadawyvetaze.226 

swored esenia is ZiriTadi procesualuri sakiTxebi, romelTa ganmartebac ad-

vokatma mediaciis mosamzadebel etapze unda moaxdinos. 

 
6.4. klientisaTvis mediaciis monawileTa rolis ganmarteba                                           

mediaciis procesSi 

 mosamzadebel etapze advokatma ara mxolod sakuTari uflebebis farglebi un-

da ganumartos klients, aramed unda miawodos informacia mediatorisa da misi ro-

lis Sesaxebac. es unda CaiTvalos mosamzadebeli etapis ganuyofel nawilad.  

 

6.4.1. mediatoris rolis ganmarteba 

advokatma unda auxsnas klients mediatoris SerCevis mniSvneloba,227 rac Tavis-

Tavad moicavs mediatoris rolis ganmartebas. 

mediatori228 aris momlaparakebeli. igi aris procesis wamyvani figura, ris ga-

moc mas xSirad uwodeben `procesis menejers~.229 misi roli SeiZleba ganimartos ro-
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gorc modave mxareebis damxmare.230 mediatori mxareebs exmareba davis gadaWraSi. igi 

ar adgens wesebs, ar gascems samarTlebriv konsultacias.231 

mediators Seaqvs wvlili imis gadawyvetaSi, Tu vin miiRebs monawileobas media-

ciaSi, ra saxiT Camoyalibdeba procesis gegma.232 igi aris meTodisti, romelic uzrun-

velyofs mxareTa informirebas da xsnis process. akeTebs yvelafers, rac aris saWiro 

imisaTvis, raTa miiRwes SeTanxmeba. ekontaqteba mxareebs, niSnavs Sexvedrebs, amza-

debs mediaciis sxdomebs. is agreTve gansazRvravs Sesvenebebis dros.233  

mediatori axdens monawileTa informirebas konfidencialobis wesis dacvis Ta-

obaze.234 igi xsnis process klientisaTvis davis arsis gamokiTxviT, Tumca am sakiTxis 

naTelyofa SesaZlebelia dasruldes mediaciis mosamzadebel etapze Sexvedrebis 

drosac. 235 imisaTvis, raTa Sedges efeqturi molaparakeba, mediatori Seiswavlis saq-

mis istoriasa da problemis arss.236 

mediatoris roli aris viTarebis Semsubuqeba. mas ar SeuZlia mxareTa iZuleba an 

procesze uxeSi zegavlenis moxdena. mediatorma SesaZlebelia, ifiqros, rom man ipova 

sakiTxis Sesabamisi gadawyveta, Tumca, Tuki igi am gadawyvetas mxareebs Tavs moaxvevs, 

es iqneba mediatoris eTikis uxeSi darRveva.237 mediatori verc im SemTxvevaSi moax-

dens mxaris gadawyvetilebaze gavlenas, Tuki mas surs procesis Sewyveta.238 mediato-

ri adgens mxolod imas, Tu romeli sakiTxebis irgvliv iqneba SesaZlebeli SeTanxme-

bis miRweva, romeli maTgani mogvardeba ufro swrafad.239 mxareebs sTavazobs argu-

mentebul, kompromisuli xasiaTis SeTanxmebebs.240 

mediatori unda iyos erTgvari modeli mxareTaTvis. igi adgens saubris tons, 

Tu rogor unda isaubron da rogor mousminon erTmaneTs.241 

sakiTxis Sejerebisas dgindeba, rom mediatoris rolis ganmarteba mediaciis 

procesSi SesaZlebelia, Semdegi saxiT  Camoyalibdes: 1. uzrunvelyofs procesebis 

mimdinareobas imisaTvis, raTa moxdes problemis gadaWra, Sedges komunikacia mxare-

Ta Soris, gadawydes problema; 2. xels uwyobs mxareTa urTierTgagebas; 3. procesis 

monawileebs aZlevs rCevebs imis Taobaze, Tu rogor gazardon molaparakebis efeqtu-

roba; 4. ikvlevs mxareTa mosazrebebisa da poziciebis dasabuTebulobas; 5. exmareba 

mxareebs gansxvavebuli interesebis aRqmaSi, cdilobs mtrobis, simwvavis Semcirebas, 

ndobis damkvidrebas; 6.exmareba mxareebs problemis gadawyvetis gegmis momzadeba-
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Si.242 mas unda SeeZlos saTqmelis mokled gamoxatva; unda icavdes distancias mxare-

ebTan;243 hqondes kargad ganviTarebuli moTminebis unari — unda SeeZlos xangrZlivi 

lodini. naTelia, rom mediatoris roli ar Semoifargleba konkretuli unarebisa da 

xerxebis flobiT — misi pirovneba, humanuroba da cxovrebiseuli gamocdileba, ag-

reTve, aris misi rolis nawili.244 

advokatma yovelive zemoxsenebuli informacia aucileblad unda miawodos 

klients mediaciis mosamzadebel etapze. 

 

6.4.2. klientis rolis ganmarteba 

mediaciis procesSi gadawyvetilebas iReben mxareebi da ara mediatori.245 ga-

dawyvetileba efuZneba maT pasuxismgeblobas, isini mediatorisagan ver miiReben rCe-

vas, miaRwion Tu ara konkretul SeTanxmebas.246 marTalia, tradiciulad, mediaciis 

procesis mimdinareobas mediatori uZRveba, Tumca SeTanxmeba kontroldeba mxareTa 

mier.247 aqve unda aRiniSnos, rom gadawyvetilebas, romelTac mxareebi Tavad iReben, 

aqvs aRsrulebis meti potenciali, aris metad mdgradi.248 es garemoeba miiCneva media-

ciis procesis erT-erT dadebiT mxared da, TavisTavad, zrdis klientis CarTulobis 

mniSvnelobas. 

garda garkveuli gamonaklisi SemTxvevebisa, rac uSualod klientis pirovnebis 

problema SeiZleba iyos, swored igi unda iyos procesis epicentrSi.249 mas, agreTve, 

SesaZlebelia, mouwios kerZo xasiaTis Sexvedrebi oponentTan.250 Tavad unda gadawy-

vitos, saerTod surs Tu ara davis gadawyvetis am meTodis gamoyeneba da SemdgomSic 

miiRebs Tu ara SeTanxmebis im pirobebs, romelTa miRebac procesis mimdinareobisas 

gaxdeba SesaZlebeli.251 

 

6.4.3. advokatis rolisa da uflebebis ganmarteba 

mediaciis mosamzadebel etapTan mimarTebiT mniSvnelovania The ABA Model Rules 

of Professional Conduct-is daTqma, romlis Tanaxmadac, `advokati valdebulia, klients 

gauwios konsultacia sakuTari qcevebis SezRudvaTa Sesaxeb, maSin, rodesac klienti 

elis qmedebebs, romlebic ar aris nebadarTuli kanoniTa da profesiuli qcevis wese-
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biT~.252 am moTxovnis arseboba gamarTlebulia Semdegi mizeziT: xSir SemTxvevaSi, Se-

saZlebelia, klients araswori Sexeduleba hqondes advokatis saqmianobasa Tu kompe-

tenciaze. Sesabamisad, mediaciis Semdgom etapebze gaugebrobis Tavidan asacile-

blad, aucilebelia am sakiTxis mediaciis mosamzadebel etapze naTelyofa. 

praqtikaSi, rogorc wesi, saubroben `advokatirebaze~ mediaciis procesSi, Tumca 

mediacia xom, ZiriTadad, molaparakebas moicavs.253 realurad, advokatis roli media-

ciis procesSi aris molaparakebis xelSewyoba, klientis poziciis dacva da imis uzrun-

velyofa, rom mxareTa saboloo SeTanxmeba aisaxos Sedegze. imisaTvis, raTa es moxdes, 

aucilebelia, klientis miznebis gageba, oponentis miznebis amocnoba da imis dadgena, 

Tu riT gamoixateba maTi arsebiTi gansxvaveba.254 mediaciaSi warmomadgenlobisaTvis 

advokats arsebiTad gansxvavebuli unarebis gamoyeneba sWirdeba, rac gansakuTrebu-

lad gamoixateba meore mxaresTan TanamSromlobiTa da konstruqciuli saubriT.255 ad-

vokatis gulisxmierebis valdebuleba mediaciis procesSi warmomadgenlobis SemTxve-

vaSi sxvagvarad ganimarteba, vidre sasamarTlo darbazSi.256 klientma unda icodes, rom 

advokati Seasrulebs TanamSromlobiT, problemaTa gadamWrelis rols am procesSi, 

nacvlad standartuli rolisa.257 e.i., udavoa, rom, mediaciis procesSi warmomadgen-

lobis SemTxvevaSi, advokatis roli aris sxvagvari — nacvlad `mogebisa~, advokati exma-

reba klients, gadaWras problema da amis misaRwevad axdens misi interesebs naTelyo-

fas, saqmis susti mxareebis warmoCenas, problemaTa gadaWris gzebis moZiebas. 

advokatma klients unda ganumartos isic, rom, marTalia, iuristis mTavari ro-

li aris sakiTxis samarTlebrivi Sefaseba, es faqtori ar amcirebs konfliqtis arasa-

marTlebriv aspeqtebSi monawileobis miRebas.258 saboloo jamSi, advokatis ZiriTadi 

roli — miiRos saukeTeso SesaZlo Sedegi, ucvlelia, Tumca samoqmedo gegma iqneba 

gansxvavebuli.259 

 
6.5. klientis momzadeba mosalodnel kiTxvebze pasuxis gasacemad 

mediaciasTan dakavSirebul procesualur sakiTxebs Soris erT-erTi aqtualu-

ria imis gadawyveta, unda isaubros Tu ara klientma mediaciis mimdinareobisas. is, Tu 

ra formiT gadawydeba aRniSnuli sakiTxi, mniSvnelovnadaa damokidebuli yoveli 

konkretuli klientis SesaZleblobebze. zogierT mediators ar surs klientis mos-

mena, gansakuTrebiT im SemTxvevaSi, Tuki igi saTqmels ver gamoxatavs lakoniurad da 

damajereblad.260 

                                                 
252  The ABA Model Rules of Professional Conduct, 1.4. muxli. 
253  Golann D., Mediationg Legal Disputes Effective Strategies for Neutrals and Advocates, Printed in the United 

States of America, 2009, 264. 
254  Foster R. V., Effective Negotiation Strategies and Approaches for MA Lawyers and Their Clients, 2011, 8. 
255  iremaSvili q., mediaciis integrireba samarTlis skolis saswavlo programaSi, davis al-

ternatiuli gadawyvetis erovnuli centri, Tb., 2012, 8 <http://www.library.court.ge/upload/lib_ 
ADR.pdf>. 

256  Kovach K. K., Mediation Principles and Practice, 3nd ed., Printed in the United States of America, 2004, 424. 
257  Abramson H. I., Mediation Representation Advocating as a Problem-Solver in any Country or Culture, 2nd ed., 

Printed in the United States of America, 2010, 311. 
258  Coltri L. S., Alternative Dispute Resolution a Conflict Diagnosis Approach, Second edition, University of Mary-

land, University College, 2010, 80. 
259  Golann D. Mediationg Legal Disputes Effective Strategies for Neutrals and Advocates, Printed in the United Sta-

tes of America, 2009, 268. 
260  Berman L. J., Mediator’s Opening Statements Offer Insights for Successful Results, Published in the “Mediation 

Strategies”, California’s Legal Newspaper, 2003, 2-3, <http://www.americaninstituteofmediation.com/pg66.cfm>. 
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nebismier SemTxvevaSi, SesaZlebelia, mediatori mxareebs esaubros cal-calke, 

raTa gansazRvros maTi realuri interesebi,261 mxares dausvas Ria kiTxvebi, raTa mi-

iRos informacia faruli emociebis Sesaxeb.262 Sesabamisad, advokatma klientTan er-

Tad unda ganixilos is savaraudo kiTxvebi, romelTac mas dausvamen mediatori an 

procesis monawile sxva pirebi. 

es klients miscems saSualebas, moamzados Sesabamisi, produqtuli pasuxe-

bi.263 agreTve, advokati unda daexmaros klients sakuTari interesebis sityvierad ga-

moxatvaSi.264  

savaraudo Tematika, romelzec pasuxis gacema, SesaZlebelia, klients mouwios, 

aris Semdegi: ra moxda? ra saxis dokumentebi aqvs sakuTari poziciis mtkicebisaTvis? 

romeli mowme daadasturebs mis pozicias? ra miznebi da interesi amoZravebs? ra aris 

oponenti mxaris interesi? ra moelis mediaciis procesisagan? aqvs Tu ara mosaz-

rebebi imasTan dakavSirebiT, Tu rogor SeiZleba gadawydes dava? ra Sedegebi miiR-

weva sasamarTlosTvis mimarTvis SemTxvevaSi? ra dro dasWirdeba saqmis sasamarTlo 

ganxilvisaTvis momzadebas? daaxloebiT ramdens Seadgens sasamarTlos danaxarjebi? 

ra qmedebebs ganaxorcielebs im SemTxvevaSi, Tuki SeTanxmeba ar miiRweva?265 ra ba-

rierebma SeuSala xeli pirdapiri molaparakebis warmoebas?266 

klients advokatma unda urCios, rom man oponenti mxaris advokatis SekiTxvebs 

upasuxos patiosnad, frTxilad da sworad. Tumca man aseve unda icodes, Tu romeli 

SekiTxvebis pasuxze unda ganacxados uari. zogierTi advokati mediacias iyenebs 

informaciis moZiebis saSualebad, Sesabamisad, aucilebeli ar aris oponentisaTvis 

yvela detalis Taobaze informaciis miwodeba.267 
 

6.6. klientis informireba mis da advokatis mier SeTanxmebuli poziciis 

dafiqsirebis aucileblobisa da urTierTgamomricxavi poziciebis 

gamoTqmis dauSveblobis Sesaxeb 

advokatma da klientma mediaciis mosamzadebel etapze unda gadainawilon pasu-

xismgeblobebi.268 sakiTxis garkveuli saxiT gadawyveta xSirad warmoSobs uTanxmoebas 

advokatsa da klients Soris.269 Sesabamisad, arsebobs SemTxvevebi, rodesac maTi in-

teresebi ar emTxveva.270 rodesac saxezea msgavsi faqti, advokatma profesiuli eTikis 

gaTvaliswinebiT, unda dauTmos klients. es amgvarad unda gadawydes, imis miuxeda-

vad, aris Tu ara klientis gadawyvetileba advokatis interesebis sawinaaRmdego.271 
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7. daskvna 

yovelive zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT, dgindeba, rom mediaciasTan dakav-

Sirebul sakiTxTa sakanonmdeblo regulacia aucilebelia. Sesabamisad, kvlevis Se-

degad miRebuli daskvna Semdegi saxiT Camoyalibdeba:  

 sakanonmdeblo doneze unda moxdes mediaciis procesis regulireba. maT So-

ris procesis definiciis gansazRvra. igi unda moicavdes periods, romelic iwyeba me-

diacis saSualebiT davis ganxilvaze mxareTa da warmomadgenelTa SeTanxmebiT. mosam-

zadebeli etapi unda CaiTvalos mediaciis procesis ganuyofel nawilad. Sedegad, ad-

vokatTa valdebulebebi mediaciis mosamzadebel etapze ufro metad iqneboda anga-

riSgasawevi adresatTa mxridan. 

 sakanonmdeblo doneze unda ganisazRvros, rom yvela is valdebuleba, romel-

Ta dacvac ekisrebaT advokatebs, vrceldeba mediaciis procesSi warmomadgenlobis 

drosac (imis miuxedavad, aris moTxovna Sidasaxelmwifoebrivi kanoniT dadgenili Tu 

saerTaSorisod aRiarebuli). unda dakonkretdes, rom maT es valdebulebebi daekis-

rebaT mediaciis mosamzadebeli etapidanve. 

 garda im valdebulebebisa, romlebic advokatebs ekisrebaT davis gadawyvetis 

sxva saSualebebis gamoyenebisas, saWiroa, ganisazRvros is valdebulebebi, romlebic 

advokatebs daekisrebaT konkretulad mediaciis procesSi warmomadgenlobis Sem-

TxvevaSi. 

 mediaciis mosamzadebel etapze advokatma unda Seafasos, Tu ramdenad mizan-

Sewonilia davis gadawyvetis am saSualebis gamoyeneba. gadawyvetilebis miRebis pro-

cesSi man unda gaiTvaliswinos yoveli konkretuli saqmis TiToeuli detali. zogadi 

midgomebi ar aris sakmarisi.  

 relevanturia is sakiTxi, Tu romeli konkretuli advokati SeiTavsebs media-

ciis procesSi warmomadgenlis rols. advokatis profesionalizmi da samarTlis 

codna ar SeiZleba CaiTvalos damakmayofilebel pirobad. imisaTvis, raTa piri gaxdes 

mediaciis procesSi warmomadgeneli, aucilebelia misi pirovnuli unarebi, Tvisebebi 

iyos Sesabamisi standartisa. metic, Sefasebis sagani unda iyos misi damokidebuleba 

mediaciis institutis mimarT. 

  mniSvnelovania imis gansazRvra, Tu ra formiT moxdeba advokatis mxridan media-

ciis saSualebiT davis gadawyvetis inicireba. gasaTvaliswinebelia ara mxolod is sa-

kiTxi, Tu rogor moxdeba klientisaTvis SeTavazeba, aramed oponentis mxarisTvisac. 

 mediaciis mosamzadebel etapze advokatma unda gansazRvros sakuTari samoq-

medo strategia/taqtika. is sakiTxi, Tu konkretulad ra formiT Camoyalibdeba 

strategia, srulad aris damokidebuli klientis realur interesebsa da im winapiro-

bebze, romlebmac gamoiwvia davis warmoSoba. e.i., manam, sanam ganisazRvreba strate-

gia, advokatma detalurad unda gamoikvlios es faqtorebi. 

 advokatma mediaciis mosamzadebel etapze srulad unda moamzados saqme. es 

moicavs konkretuli qmedebebis ganxorcielebis aucileblobas. maT Soris: saqmis 

faqtobrivi garemoebebis Seswavla, samarTlebrivi Sefaseba; procesisaTvis mtkice-

bulebaTa mopoveba; mediatoris SerCeva; mediaciis monawile pirTa wris gansazRvra. 

 saqmis momzadeba agreTve moiazrebs SeTanxmebis pirobebis gansazRvras. ro-

gorc Catarebuli kvlevebis safuZvelze dgindeba, unda moxdes morigebis ara erTi, 

aramed ramdenime alternativis SemuSaveba, xolo Semdeg maTTvis prioritetebis mi-

niWeba. 
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 mediaciis mosamzadebel etapze saqmis momzadebaze aranakleb mniSvnelovania 

klientis momzadeba, rac moiazrebs konkretul qmedebebs: Tavdapirvelad unda mox-

des klientisaTvis mediaciis arsisa da ZiriTadi principebis ganmarteba. es aris saba-

ziso moTxovna. amis Semdgom aucilebelia misi samarTlebrivi kuTxiT informireba 

da procesis gegmis gacnoba. 

 advokatma klients unda ganumartos procesis TiToeuli monawilis roli, ra-

Ta maTi midgomebi, qcevis stili (rac, cxadia, gansxvavebuli iqneba sxva saxis proce-

sebSi monawileobisgan) SemdgomSi ar aRmoCndes klientis gakvirvebisa Tu ukmayofi-

lebis safuZveli. am TvalsazrisiT, gansakuTrebuli aqtualobis mqonea advokatis 

rolis ganmarteba. aseTi gadawyvetis safuZvels iZleva is garemoeba, rom mediaciis 

procesSi advokatis qcevis taqtika, strategia Tu damokidebuleba procesis monawi-

leTa mimarT radikalurad gansxvavdeba maTi tradiciuli midgomebisagan, im qcevebi-

sagan, rac maTi tradiciuli msoflmxedvelobisaTvis aris damaxasiaTebeli.  

 advokatis erT-erTi ZiriTadi valdebuleba klientis momzadebis Tvalsazri-

siT, agreTve aris misi momzadeba mediaciis procesSi mosalodnel kiTxvebze pasuxis 

gasacemad.  

 mniSvnelovania, rom advokatis qcevebi mediaciis procesSi (iseve rogorc sxva 

procesebSi) warmomadgenlobisas unda iyos klientis saukeTeso interesebis Sesabami-

si. amis gaTvaliswinebiT, dgindeba, rom im SemTxvevaSic ki, Tu, advokatis azriT, kli-

entis qmedeba aris gaumarTlebeli, an hqonda ukeTesi arCevanis gakeTebis alternati-

va, man sakuTari pozicia ukana planze unda gadawios. 

 am yvelafris uzrunvelsayofad, sasurvelia, mxareTaTvis da maTi advokatebi-

saTvis Sedges amomwuravi xasiaTis mediaciis saxelmZRvaneloebi.272 

yovelive aRniSnulis gaTvaliswinebiT, aucilebelia saqarTvelos kanonmdeb-

lobaSi cvlilebebis ganxorcieleba. 

                                                 
272  Thorpe R.W., Final Report of the ABA Section of Dispute Resolution Task Force on Improving Mediation 

Quality, American Journal of Mediation, Vol.2, 2008, 5. 



 153

Ana Gurieli 

Advocate Role in the Mediation Process of Civil Legal Disputes 

The issues, related to the representational authorities of lawyers in the process of mediation of 
civil law disputes in Georgian law are considered in the article. In the paper, significant place 
is given to the assessment of expedience of lawyer’s participation in mediation process; the 
issue of initiation by lawyer of mediation, as alternative form of dispute resolution, is also con-
sidered; the methodology of development of the lawyer’s own action strategy and tactics as a 
result of investigation by lawyer of the best interests of the client is determined; the procedures 
to be implemented by the lawyer for preparation of the case and the client are also considered 
in the paper. Finally, legislative recommendations are formulated as a result of judgment.  

 

Key words: Mediation, lawyer, legislative regulation, ethics. 

 

1. Introduction 

Mediation is one of the informal means of dispute resolution. “It is a procedure based on a free will 
of parties, during which a mediator, who does not have the right to settle the dispute finally systematically 

supports communication between the parties in order to reach an agreement based on responsibilities of“.1 

International mediation has a longer history, than theoretical.2 In 70-80s of the XX century this institute 

developed fast in such countries, as the USA, Australia, Canada, England and Wales.3  
Mediation in Georgia was established as a result of legislative changes. The Civil Procedures Code 

of Georgia (hereinafter – CPCG) defines disputes to be examined by compulsory court mediation, though 
in case of the existence of an agreement court mediation will examine any private legal dispute.4 

                                                 
   Master of  Law, TSU Faculty of Law, PhD Candidate at the Caucasian International University, Faculty of Law, 

Lawyer. 
1   Hopt K.J., Steffek F., Mediation: Rechtsvergleich, Regelungsmodelie, Grundsatzprobleme, in: Hopt K.J., Steffek 

F., Mediation, Rechtstatsachen. Rechtsvergleich, Regelungen, Mohr Siebeck, Tubingen, 2008, 12. Cited: Tser-
tsvadze G., Mediation as an Alternative Form of Dispute Resolution (General Review), Scientific-Research In-
stitute of Alternative Methods of Dispute Resolution, Tbilisi, 2010, 37, <http://d252441.u-telcom.net/ books/ 
Full_Version/ sajaro/mediacia.pdf>. 

2   Kleiboer M., Understanding Success and Failure of International Mediation, Journal of Conflict Resolution, Vol. 
40, № 2, 1996, 360, <http://www.engagingconflict.it/ec/wp-content/uploads/2012/06/ Kleiboer -understanding- 
Success – and-Failure-of-International-Mediation.pdf >. 

3   Alexander N.M., Global Trends in Mediation: Riding the Third Wave, Centrale für Mediation, Otto Schmidt 
Verlag DE, 2003, 7. 

4   Here should be noted that by Part I of Article 1873 of Civil Procedure Code of Georgia the competence of court 
mediation is confined and it is determined that within the scopes of court mediation can be examined disputes 
arising from family law, with the exception of adoption of child, invalidation of adoption of child, restriction and 
forfeiture of parent’s right. Court mediation is entitled to examine disputes arising from neighbor law, hereditary 
law and any other dispute in case of agreement of the parties. Legislative Herald of Georgia (hereinafter GLH), № 
1106-Is, 14.11.1997, [Amendment: GLH, №5550-rs, 20.12.2011]; CPCG 1873 Article, GLH, № 1106-Is, 
14.11.1997, [Amendment: GLH, № 5550-rs, 20.12.2011]; A legislator also envisages other kinds of mediation, 
such as notary, medical, tax and others. A subject of dispute in individual cases is defined separately. Litigations 
under notary mediation are stated by Part I of Article 381 of Georgian Law on Notaries. In this case notary 
mediation is more limited and by this mediation is not examined the dispute, on which a special rule of mediation 
is established. GLH, 04.12.2009, #2283-IIs [Amendment: GLH, № 5851-Is, 16.03.2012]; Disputes under medical 
mediation are defined by paragraph “e” of Article 2 of № 80 statement of the Georgian government about taking 
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Resolution of disputes by means of mediation is justified, if it is arranged to satisfy the best interests 
of the parties by this way and the process is not wasting financial and time resources against a client’s 
interests. Accomplishment of this objective greatly depends on the participation of advocates. Persons, who 
are carefully preparing for mediation, are getting better results than those who don’t do it.5 Considering this 
it is surprising why people are starting negotiations without the proper preparation.6 At this stage actions 
done by the advocate properly determines not only fulfillment of a concrete client’s interests, but also the 
establishment of the confidence of the society to mediation, the development of the mediation institute.  

“A Georgian legislator has been confided only with episodic regulation so far”7 and a discussion 
connected with the regulation of mediation in Georgia is starting only now”8. Accordingly at the prepa-
ratory stage of civil legal disputes an issue of advocates’ role is left unanswerable, it is a legislation defi-
ciency. It increases the importance of the issue for the purpose of revealing further changes which should 
be done in Georgian legislation”. 

The objective of the work is studying the issues connected with representative authority of advocates 
at the preparation stage of mediation of civil legal disputes in Georgian law, establishment of obligations 
and requirements to advocates, recommendations will be worked up for the improvement of legislation.  

The objective will be reached by using analytical, historic and comparative legal methods and 
regulations important in relation to the mentioned issue will be analyzed. 

After introduction in Chapter two the advisability of advocate’s participation in the mediation pro-
cess is estimated; in Chapter three an issue of initiation of mediation, as an alternative form of dispute reso-
lution by an advocate, is discussed; Chapter four defines advocate’s own action strategy and tactics worked 
up as a result of studying the client’s best interests by the advocate; Chapter five concerns the preparation 
of the case by an advocate; in Chapter six client’s preparation for the process is discussed; In conclusion 
are represented recommendations received as a result of research.  

 
2. Estimation of Advisability of Involvement of an Advocate in the Mediation Process 

According to statistics most of civil legal disputes are resolved by mediation.9 In standard cases of me-
diation the course of the process is meant only with participation of parties, though involvement of advocates in 
the mediation process is foreseen by the Uniform Mediation Act.10 Particularly according to Article 10 of the 
mentioned act “an advocate or other individual person, to whom is granted authority, is appointed by the party, 
can participate in the mediation process together with the party”11. The act gives the parties free choice. The 
involvement of the representative in the process is not demanded, though it is possible.  

In some countries the joint attendance of an advocate and a client at the mediation process is thought 
to be a norm. In such a case negotiations are basically done by the advocate (for example, in mediation con-
nected with the issue of divorce). Settlement of this issue is considered to be a result of the influence of the 

                                                                                                                                                         
measures of medical mediation. GLH, 29.02.2012; organic law of Georgia of labor code 481 envisages handling of 
collective dispute by mediation, GLH, #4113-rs, 17.12.2010, [Amendment: GLH, № № 729-IIs, 12.06.2013]; tax 
mediation is defined by № 2742, Article 121, 02.06.2011, [Amendment: GLH, № 21623, 20.05.2013] order of the 
officer in charge of a legal entity of public law – Revenue Service – about structural units.  

5   Lewicki & Hiam, 2006, 41-70, cited: Craver C.B., Effective Legal Negotiation and Settlement, 6th ed., 2009, 46. 
6   Craver C.B., Effective Legal Negotiation and Settlement, 6th ed., 2009, 46. 
7   Tsertsvadze G., Perspectives of Legal Regulation of Mediation in Georgia, Ivane Javakhishvili Tbilisi State Uni-

versity, National Center of Alternative Resolution of Disputes, Tbilisi, 2013, 18, <http://ncadr.tsu.ge/admin/ up-
load/7706Edited-Final-Version-final.pdf>, [05.07.2013]. 

8   Ibid. 
9   Melnick J.D., Lost Opportunities in Mediation, Westlaw Journal Securities Litigation and Regulation, Vol. 19, 

Issue 4, 2013, 1, <http://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/Articles/Melnick-Opportunities-Mediation-
2013-06-25.pdf>. 

10   This Act was Accepted in 2001. 
11   Uniform Mediation Act, Article 1, <http://www.mediate.com/articles/umafinalstyled.cfm>. 
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combination of local culture and alternative dispute resolution means.12 Though it is a fact that in the me-
diation process of civil-legal disputes of the XXI century are dominating the advocates, which “are 
averting” representation in other kinds of processes.13 

According to the opinion spread in juridical literature the representatives of the parties are advocates 

with special authority, which serve convincing lawful interests. Today in the theory of civil law is recognized 

the opinion that dealing is carried out in the representative’s personality, but the results in relation to the 

representee. The fact that the results of dealing concern the represented person is based on a will of acting 

persons and a law recognizing these persons’ will.14 

“The Civil Procedure Code of Georgia in the chapter of court mediation does not say anything about te 

parties’ representatives (advocates), though from the literal point of view the word “party” means as a par-

ticipator of a dispute directly, as well as the participator’s representative. Accordingly it is not necessary to 

emphasize the advocate’s participation in the mediation process as an individual legislative norm. So it can be 

said that advocates can freely participate in the mediation process~.15 

In Georgia questions connected with advocate activities are regulated by the “Law of Georgia on 

Advocates”. “An advocate has the right to represent and protect a client, his/her rights and freedoms in consti-

tutional, Supreme and general courts, arbitration and investigative bodies, with other physical and juridical 

persons”.16 Participation of an advocate directly in the mediation process is not foreseen by this norm either, 

though it is admitted the client’s representation “with other physical and juridical persons”, it is stated that an 

advocate has the right to be a representative in the mediation process.    

ABA Model Rules of Professional Conduct17 defines cases when an advocate must not represent a client 

and when the relation already exists to terminate it.18 Hence it can be stated that an advocate before being 

appointed as a representative in the case at the preparatory stage is obliged to investigate the reasonability of 

appointing him as a representative, whether there is a basis of waiving the representation. If the answer is 

positive there must be taken the roper measures. Not considering the mentioned demand will cause negative 

results for the client, as he/she will waste time and financial resources without any results.  

As it was already mentioned before stating the reasonability of the advocate’s representation it must be 

defined to what extent it is reasonable. What is implied in the concept of “reasonability”? For an answer to 

this question concrete factors must be taken into account, namely: those positive and negative results, 

which generally characterize the involvement of an advocate in the mediation process; circumstances of 

each concrete case, specifics; personal and job description of the advocate, which is thought to be a rep-

resentative.  

The mentioned factors must be inevitably taken into account, because as a rule, the action of the 
parties’ representatives substantially defines the results of the process.  

 

                                                 
12   Coltri L.S., Alternative Dispute Resolution a Conflict Diagnosis Approach, 2nd ed., University of Maryland, Uni-

versity College, 2010, 78. 
13   Rubin M.A., Spector B.F., Ethical Conundrums For the 21st Century Lawyer/Mediator Toto I’ve got a Feeling 

We’re Not in Kansas Any More, American Journal of Mediation, Vol. 2, 2008, 75.  
14   Chanturia L., General Part of Civil Law, Guideline, Tbilisi, 2011, 422. 
15   Tsertsvadze G., Perspectives of Legal Regulation of Mediation in Georgia, Ivane Javakhishvili Tbilisi State Uni-

versity, National Center for Alternative Dispute Resolution, Tbilisi, 2013, 238, <http://ncadr.tsu.ge/admin/ up-
load/7706Edited-Final-Version-final.pdf>, [05.07.2013]. 

16   The Law of Georgia on Advocates, Article 4, Part I, № 976 20.06.2001. 
17   The ABA Model Rules of Professional Conduct Adopted in 1983. The Mentioned Act is Ethical Rules, which 

Replaced the Act Adopted in 1969 Model Code of Professional Responsibility.  
18   ABA Model Rules of Professional Conduct, Article 1.16.  
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2.1. Possible Positive Results of an Advocate’s Participation in the Mediation Process 

The main role of advocates in the mediation process is giving advice and provision of the parties 
(representees) with information connected with a question under review.19 Advocates can explain a client the 
point of the mediation process and positive sides of this process; can prepare a client for cooperative 
negotiations; an effective advocate can assist a client to find a reliable mediator, which will be able to deal 
with a subject of dispute.20 From the ethical point of view a mediator is prohibited to give legal advice during 
the mediation process.21 I.e. the involvement of advocates is necessary to explain the parties their legal status 
that will help them to comprehend their own interests.22 Besides representatives are obliged to give parties 
information about the course of the process.23 Considering this it is stated that for provision of information 
awareness about the legal protection of the client and the course of the process the involvement of the 
advocate is desirable.  

It should be remarked that one of the best results of the participation of advocates in the mediation process 
is that by the assistance of the advocate basing on the analysis of interests it is easy and simple to reach the best 
alternative of the agreement (hereinafter BATNA). A lawyer helps a client to clear up his/her subconscious 
interest, values, necessities and principles.24 

A lawyer can calm the excited and frightened client. In case of using evaluative mediation,25 a rep-
resentative will work harder with the client in order to regulate his/her unreasonable expectations.26 

Another positive result of the involvement of an advocate in the mediation process is that this 
circumstance is balancing inequality of the parties. “Neutrality~27 is maintained in the process.28 

According to the above mentioned considering the emphasized positive factors it is stated that for 
maximal profit for society from mediation the involvement of representatives in the process, though very 
carefully, is necessary.29 Persons, which don’t use the representation of advocate, presumably will not be 
prepared and will not be able to show own positions effectively.30 

                                                 
19   Tsertsvadze G., Perspectives of Legal Regulation of Mediation in Georgia, Ivane Javakhishvili Tbilisi State Uni-

versity, National Center of Alternative Resolution of Disputes, Tbilisi, 2013, 236, <http://ncadr.tsu.ge/admin/ up-
load/7706Edited-Final-Version-final.pdf>, [05.07.2013]. 

20   Coltri L.S., Alternative Dispute Resolution a Conflict Diagnosis Approach, 2nd ed., University of Maryland, Uni-
versity College, 2010, 79. 

21   Ibid, 80. 
22   Ibid, 79. 
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2.2. Possible Negative Results of an Advocate’s Participation in the  Mediation Process  

In the opinion of some people representation of an advocate in the mediation process is estimated 
negatively.31 Such attitude is caused by the following reasons:  

Sometimes advocates might abuse of participation in the mediation process and in case of dishonesty 
for getting a certain material profit might linger the dispute in time on purpose.32 Some lawyers because of 
self-interest or the standard ideology of lawyers might try to distract attention of the client onto the opposite 
method of dispute resolving.33 A lawyer might turn mediation into the opposite situation, which will trans-
fer the negotiation to competitive and acute conflict.34 Also advocates might have difficulty in adapting to a 
representative’s role in the mediation process.35 

One of the negative results of the advocate’s involvement in the mediation is that a client instead of 
envisaging the problem might become depended on the advocate, negotiation might be only conducted by 
the lawyer, not the party.36 Also an advocate might use mediation as a source of getting confidential 
information of the opposite party.37 

Because of the mentioned reasons in some cases some mediators are consciously trying to increase 
or exclude the participation of lawyers in the process. Such cases are especially frequent in mediation when 
disputes concern divorce, custody over child and family relations.38 

 

2.3. Estimation by an Advocate of Reasonableness of Dispute Resolution by Means of 
Mediation as the Necessity Considering Circumstances of All  Concrete Cases  

Generally in case of a conflict parties have three possible alternatives of dispute resolution: 1. envision of 
a dispute purposely, ignoring the existence of a conflict, 2. assaulting, which includes legal dispute, physical or 
verbal arguing and 3. conciliating reaction, which implies conducting negotiations, mediation.39 

So negotiations are not always the best choice. In some cases for satisfaction of the parties’ interests 
the best solution might be not conciliation, but the solution of the dispute by the third person (judge or 
arbiter).40  

In order to decide whether mediation is a proper means of dispute resolution in a concrete case it is 
necessary to take into account characteristics of each concrete situation.41  

The probability of success of mediation is increasing in the case of the following circumstances: bet-
ween the disputing parties there is already other case of cooperation; the dispute was not continuing long; 
there are external factors of conciliation “compulsion”, pressure; a dispute is of low or moderate acu-
teness;42 The parties have been aware of their own objectives;43 There is the possibility that by means of 
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mediation a client will get more valuable results than it will happen if a conflict continues; For the parties it 
is hard or impossible44 to conduct direct negotiations.45 Negotiations are reasonable when both parties want 
to get something from each other.46 It is also justified when: between the parties is a communication prob-
lem; there is observed the difference between their culture; other way of dispute solution on this case was 
unsuccessful.47 

It is important that dispute solution by mediation is not suitable for the client, whose interests can be 
satisfied only by applying to court.48 Mediation can’t be successful even in case of a dispute between 
unequal parties.49 

As it was mentioned before an advocate after having done consulting service with a client considering 
specifics and details of each concrete case must have the ability of solving this issue correctly.50 In the process of 
taking decision an advocate must be acting considering the best interest of the client51.  

 
2.4. The Necessity of Estimation of the Attitude of an Advocate to Mediation, as a 

Precondition of Appointing him as a Representative 

Most lawyers don’t understand mediation and don’t even want to. There are at least three reasons of it: 
ideology of lawyers in relation to the universe, economic factors and structure of contemporary law practice, 
lack of training in mediation sphere.52  

Statistically there is about 85% of chance that a dispute will be settled by mediation. Considering this 
an advocate must perceive this institute as a final instance of dispute resolution and must prepare a client 
accordingly.53  

Article 1.1 of ABA Model Rules of Professional Conduct states that an advocate must have appropriate 
”skills” in order to become a representative in the mediation process. There arises a question: What does the 
concept “skills” mean? The answer is the following: For an advocate to carry out properly his own authority 
of representative character in mediation, it is not enough the knowledge of law, practice and those skills, 
which are necessary for resolution of disputes by other means. It is not enough either dispute resolution to be 
meaningfully resolvable by mediation.  

An advocate is obliged to know specifics of mediation, to be aware of expected positive or negative 
results of using it, to have personal and professional characteristics, which are preconditions of representation 
in the mediation process; to have confidence to the mediation process.  

Except the generally stated requirements in case of representation in the mediation process advocates 
must be charged additional obligations, which is expressed by estimation of their personal attitude to 
mediation.  
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It should be noted that new generation of advocates have more knowledge about alternative dispute 
resolution.54 According to researches they are choosing this institute because they believe in it and are not 
doing it for the purpose of getting financial profit.55 Just such must be the advocate’s personal attitude to the 
mediation process in order to combine and perform a representative’s function properly in this process.  

 

3. Dispute Resolution by Means of Mediation Initiated by an Advocate 

Generally initiation of dispute resolution by mediation is possible by the following ways: 
6.  By the parties demand; 
7.  By the advocate’s (representative) initiation;  
8.  On the initiative of other persons, which have business relations with the parties; 
9.  By court recommendation 
10. As a result of the condition foreseen in the contract.56 

 

It might be possible that clients themselves have information about alternative means of dispute 
resolution, in some countries court intervenes in this issue.57 Though considering the theme of the present 
work at this stage a subject of interest is dispute resolution by means of mediation initiated by an advocate. 
When a client is using advocate service, the proper figure is just an advocate, which must help the client in 
choosing and estimating methods of dispute resolution. If other person takes this function, it will be consi-
dered as intervention in the client and advocate’s relations.58 It is certain that in conducting a legal con-
sultation advocates can offer the party several alternatives for dispute resolution.59 If an advocate admits 
that dispute by court rule in any case is a single choice, such attitude of the advocate will be estimated as 
carelessness, inattention.60  

Here should be mentioned that in relation to the advocate’s involvement in the mediation process there is 
so called Two-track Representation approach. It implies that advocates are able to perform the following actions 
in parallel regime: to represent a client in the dispute and at the same time to conduct negotiation in the client’s 
name. One advocate will combine one function, the other one – the second function.61 

It is important to establish a proper form of offer: in offering mediation for dispute resolution an 
advocate must emphasize that by this means the parties will be able to get what they want and need. On 
initiating it is not necessary to talk generally about the mediation institute.62 

 
3.1. Agreement with a Client on Dispute Resolution by Mediation 

The existence of a demand, according to which lawyers are obliged to advise a client to resolve a dispute 
resolution by mediation is a guarantee that in relation to alternative means of dispute resolution the awareness of 
population will be increased, the mediation institute will be used frequently. Despite that the existence of this 
obligation stated in relation to advocates is a subject of dispute and an approach to this issue is not uniform, this 
obligation is foreseen by Article 1.4 of ABA Model Rule of Professional Conduct.63  
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From this point of view the practice existed in the USA is important. Most American clients before 
starting a dispute gets consultation from an advocate. Lawyers can assist them in making a choice between 
a negotiation and a dispute. Most states are obliging advocates to provide a client with information about 
alternative ways of dispute resolution.64 One of them is Minnesota.65 In the state of Georgia there is a 
demand, according to which each member of the advocates association must have education connected with 
an issue of the alternative dispute resolution.66 Generally a number of legislators obliging advocates to offer 
using alternative means of dispute resolution are growing.67 

It is natural that offering the dispute resolution by mediation is not done without preconditions. 
There are several factors to be taken into account by an advocate on initiating the usage of mediation. 
These are: a conciliation desire from the client; the nature of relation between the parties; time factor; the 
parties’ positions;68 

Besides on initiating offer an advocate might have a professional obligation to inform a client about 
positive and negative sides of mediation or any other process of dispute resolution.69 The best approach is 
to start with positive sides.70 It will be a guarantee that a client at least will be attentively to the offer and 
see that the process is directed to satisfy his/her interests.  

After informing about positive sides it is desirable to explain the process of mediation.71 It should be 
also foreseen that offering dispute resolution is never late, even in the period of the court dispute process or 
the day before the process.72 

 
 3.2. Agreement with an Opponent about Dispute Resolution by Mediation 

In many cases an attempt of one of the parties to negotiate might be finished with no result, if the 
other party is not interested in it, cannot see any point in the negotiations.73 The success of the mediation 
process depends on the will of both parties.74  

Regardless of this, as a rule, advocates don’t wish to offer the opponent’s advocate to resolve a 
dispute by mediation. There is a question: if the party has a strong position, why does it want to avoid court 
proceeding?75 Really offering the opponent party dispute resolution by mediation does not mean revealing 
of weakness. This action was perceived in such a way 10 years ago, but now it is not so.76 I.e. advocates 
must recognize that dispute resolution by mediation does not mean the confirmation of own position 
weakness. Recognition of this will become the precondition of the above mentioned problem.  
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In order to reach the agreement of the party to start negotiation process are the following ways: to 
state the necessity of it; to define results without conducting negotiations; it is also important to promise 
support to the party.77 First of all an advocate must try to understand real needs and interests of the op-
ponent. Understanding its position does not mean agreement on it, though it will facilitate to review own 
position.78 Knowledge of this information will facilitate offering such proposals, which will be profitable 
for both parties.79 Accordingly it is stated it is necessary by all means to clear up the interest of the opposite 
party: On the basis of the mentioned information the advocate will be able to initiate dispute resolution by 
mediation in the form admissible to him.  

All the above mentioned facts must be foreseen at the preparatory stage of mediation on offering the 
odispute resolution by mediation to the opponent party.  

 
4. Define by an Advocate the Strategy/Tactics of Own actions in Accordance with a Client’s 

Motive and Best Interests 

If in resolving a dispute by mediation an advocate acts using the approach received in the case of 
using other means of dispute resolution, the process will have no result.  

“When “mediation is a relevant way, general approaches are not acceptable. The problem is that in the 
opinion of lawyers such approaches are right in any cases, where they are participating as lawyers”.80 Juridical 
practice is saturated with competitiveness elements, starting with finding and maintaining clients and ending 
with competitiveness process itself. Students begin to study it from the very start in a law school.81 

Those actions, which an advocate is carrying out in resolving a dispute, are not admissible in 
searching for optimal ways of conflicts resolution. It does not mean that not all the ways used in resolving 
disputes are necessary, though many of them might be necessary.82 In the opinion of many practical 
lawyers should learn different strategies and tactics for using in the mediation process, though it is still a 
problematic issue. Many practical lawyers will not have any interest to learn new and innovative 
approaches of the advocate practice, before they have enough motivation, the sense that such a demand 
exists and the profit increases. Moreover most advocates are often against all kinds of changes.83 A 

It should be also noted here that the Advocates Professional Ethics Code of Georgia states the 
priority principle of client’s interests, namely it is stated that: “An advocate must always act based on 
client’s interests and putting them before personal and other persons’ interests, though in order to protect 
the client’s interests the advocate’s actions must correspond to legislation and the Professional Ethics 
Code.’’84 It allows us to conclude that advocates are obliged to define their own strategy according to the 
best interests of a client. Accordingly it is stated that it is necessary for an advocate to define his/her own 
strategy/tactics and on defining it must foresee the client’s real interest of commencing a dispute and the 
objective he/she is trying to reach.  
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When defining the best interests of the client it should be foreseen that the difference between a 
person’s positions and interests is decisive.85 Just the client’s interest86 must be a defining factor of the 
advocate’s actions.  

For provision of this one of the ways will be working up the united specialized ethic code for those 
who are clients in mediation. It might be possible that the addition of comments to the existed laws might 
be thought to be an alternative.87 

On talking about interests it should be also noted that later in the course of the process a mediator 
will be trying to define them too.88 By this way the mediator will be able to increase a number of possible 
alternatives of conciliation.89 At the preparatory stage the full elucidation of this issue by the advocate will 
simplify for the client to answer the mediator’s relevant questions.  

 

4.1. Questioning of a Client about the Real Motivation of the Commencement of a 
Dispute and Interests  

Before solving a problem it is necessary the point of it,90 though practice shows that in many cases 
advocates do not take into account clients’ real interests.91 Clients often do not show their intentions, when 
being questioned about it.92 It is happening regardless of the fact that really just these interests show in 
which direction it is necessary to conduct work.93 

An advocate is requested to be a good listener.94 He must ask a client what is important for him/her 
and why. This question allows defining different versions of conciliation.95 As a rule, the parties’ “posi-
tions” are mutually exclusive, incompatible, while “interests” are compatible and in some cases identical 
too.96 This is necessary in order to prepare a mediation plan.97 

Though clearing up the client’s interests might be more difficult than a client or an advocate can 
imagine himself/herself. A concept of “interest” is defined and it is considered to be “what gives people 
motivation”, “what conditioned solution of the issue in this way”, whereas “position” is a result of a per-
son’s decision.98 In other words a position is a result but an interest – motivator, which defines formation of 
position in a certain form.99 In many cases it is impossible to reach the position, while it is possible to 
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satisfy interests.100 There are two types of interests: essential, substantial interests and procedural interests. 
Often the difference between them is hard to perceive, because there might be coincidence of them. The 
reason of this coincidence is that by conducting the relevant process the client’s basic interests are satis-
fied.101 One of the examples of procedural interest is the opportunity for a client to control the dispute result 
himself/herself, establish a precedent or avoid the influence of the used one.102  

So to find optimal ways of conciliation it is necessary to search for the information about the client’s 
objectives, motivation, necessities and not only about the loss experienced by them and the lawful rights.103 
Knowledge of only facts is not enough, in spite of their conformity with reality.  

In relation to this issue among the interests of the party might be merely a demand to be listened to 
him and to get a fair treatment.104 An advocate must be ready to accept such interests, which are strange or 
queer to him. Strange interests might be peculiarly characteristic for foreign culture. Accordingly when a 
client belongs to different culture, an advocate should ask him this issue more attentively.105 An advocate 
must avoid dictating the client his own will.  

Most of representatives formally or informally divide clients’ interests into three categories: com-
pulsory, important and desirable. “Compulsory” interest includes strivings, which a client will get, if the 
agreement is made successfully. “Important” interest is what a client wants, though which can be refused, if 
the “compulsory” aims are reached. “Desirable” includes such aims, which a client wants to get, though 
would concede it instead of the more important condition.106  

It must be emphasized that on defining a client’s interest an advocate must carry the following ac-
tions: to make sure that the existence of the worked up objectives are justified and strengthened by argu-
ments; it is desirable to imagine what kind of results their real implementation would give. Besides ac-
cording to psychologists and marketing specialists it is desirable to establish interests, objectives in written 
form.107 It will favor to realize them in practice.  

After the analysis of the above mentioned an advocate must ask the client what might be the op-
ponent’s interest in his/her opinion.108 I.e. it is important to define action strategy/tactics, though in the first 
place it is desirable to define interests, necessities and motivation.109 If it is possible there should be defined 
a list of common interests of both parties.110 So the aim of defining of both parties’ interests is to find such 
possible conditions, which would satisfy both of them.111 

In the course of this process an advocate must put detailed questions and use an attentive and active 
method of listening.112 Here must be emphasized that questioning of the client must be done not only once, 
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but after a certain period from the first questioning. In the course of time some new information might be 
emerged. The method of questioning should be the same as on the first interview.113 

  

4.2. Defining Advocate’s Action Strategy/Tactics 

After stating what defines actions of each party in the conflict, an advocate can begin work on 
finding of problems settling ways and satisfying interests of each party.114 The precondition is negotiations. 
Any negotiation requires strategy, tactics.115 It is important to define the mentioned concepts:”strategy” is a 
plan or a process, by means of which parties are trying to implement their own objectives. Tactics is 
specific, short-time actions, by means of which the strategy is carried out.116 The simultaneous involvement 
of parties and advocates in mediation might become a reason of strain. Mediators felt fretted, if an advocate 
behaves as he does in court, does not allow the client to talk.117 In order to avoid such or analogous ne-
gative results an advocate’s strategy must be the following: he must prepare a client and must get him-
self/herself prepared for working with a mediator. He must restrain himself from using traditional ap-
proaches on being represented in mediation.  

Generally there are two styles of negotiations: firm and soft. Most people can’t see other choices 
except these two ones,118 though if a person does not like these two extreme approaches, rules can be chan-
ged.119 He can choose a moderate, neutral style, which is best for satisfying the client’s interests.  

On defining strategy, an advocate must foresee the following recommendations:  
1. Persons and problems must be distinguished from each other;  
2. Attention must be focused on interests of parties and not on their positions.  
3. The solution of the issue must be found such, which will be useful for both parties.  
4. On settling the issue objective criteria must be used.120 
When the priority of the party is the attainment of own objectives competitive strategy might be 

used, but when it is desirable to get common advantage, cooperative strategy must be used.121 An advocate 
must also foresee to use ultimatum only when one or both parties want to finish negotiations.122 

It must be foreseen that the action strategy/tactics must be in conformity with a mediator type.123 He 
must think over how a client and an advocate will distribute introductory speech on simultaneous partici-
pating in the process, in general terms.124  

I.e. on the basis of the developed analysis it is stated that an advocate after having defined the 
client’s interests must work out strategy. The circumstances to be foreseen in working out the strategy have 
been established above.  
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5. Preparing of the Case for Mediation by an Advocate 

The secret of the successful negotiation is simple: making preparation. The more difficult is con-
ducting the negotiation, the more intensive must be this process. In practice if people spent more time on 
this process, than directly at the meetings, negotiations would be much more effective.125 According to 
Article 1.1 of the ABA Model Rules of Professional Conduct the necessary condition for the representation 
is “foundation and preparation”. This requirement becomes important at the preparatory stage and factually 
it is a main demand. On completing this stage an advocate must have lots of actions carried out. These must 
be performed with relevant foundation. Foundation and preparation imply different kinds of factors and just 
on realizing them these two most significant standards must be foreseen.  

The importance of preparation is confirmed by the following fact: in 2006 by ABA was conducted 
research of those civil legal processes of disputes, where parties were using representation. The participants 
identified four main factors defining mediation rate. It was stated that from these four main factors126 
defining the success of mediation is the preparation rate of mediators, parties and advocates.127 It means 
that if the preparation rate is high, the negotiation will be successful, but without preparation it will be 
presumably unsuccessful.128 This condition is very significant for the preparatory stage of mediation. 

Besides for preparing the case for the mediation process an advocate must prepare a written plan.129 
It is necessary despite this action being practical or not.130 

 
5.1. Study of Factual Circumstances and Legal Estimation 

According to Article 1.1 of the ABA Model Rules of Professional Conduct an advocate must provide 
a client with the competent representation. One of the components of competent representation is 
“knowledge of Law”.131 At the preparatory stage of mediation an advocate has to estimate his knowledge in 
relation of this issue. If he is not aware of this issue, he must decline responsibility. Knowledge is 
significant, as at the preparatory stage of mediation an advocate is preparing the case for the process. It 
envisages such action as: studying of factual circumstances of the case and their legal estimation. If an 
advocate does not study circumstances of the case and fails to perform legal estimation of them, it will be 
considered as gross violation of the advocate’s obligations.  

According to this act: “An advocate must inform a client whether he has practice in a concrete sphere 
of Law”.132 This condition is setting an analogous requirement – an advocate must have proper practice in 
order to provide successful mediation. Practice is directly connected with knowledge. As it was said 
mediation is a new institute for Georgia and very few advocates have the representation experience. In ad-
dition a client must have the right to have a qualified advocate, which is aware of the essence of mediation 
and will be able to prepare the case perfectly.  
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The discussion of the above mentioned norms in relation to the preparatory process of mediation is 
becoming more important by the fact that as the essence of mediation does not envisage profit-loss in the 
theory, many think that legislation does not play any role in this process or plays a very little role.133 This is 
a solid argument confirming the advocate’s obligation to have adequate knowledge and experience for 
representation in the mediation process.  

An advocate must study current legislation. His/her objective must be to find maximal defensive 
mechanisms.134 Having been completely aware of the case he/she must inform a client about the positive 
and negative sides of the case.135  

So it is finally stated that at the preparatory stage the parties must develop legal theories, which pro-
vide strengthening their own positions. They must foresee those arguments, on which the opposite party 
will be presumably based.136 The foresight of the opponent’s arguments is a precondition for facilitation of 
their abrogation.  

  
5.2. Finding Evidences for the Mediation Process 

 
One of the actions to be done by an advocate at the preparatory stage is investigate factual issues in 

order to define strong and weak sides of the client’s position.137 In many cases a person’s claim might be 
based on his belief or doubts.138 If mediation is conducted before court proceeding or some other 
examination, an advocate must examine all important documents connected with the case and investigate 
important witnesses.139 It should be foreseen that evidences, schemes and witnesses might be useful for 
mediation, though only if they make legitimate a subject of the dispute or position of the party. Evidences, 
which confirm only wrongness of one party, must not be used.140 From this point of view it is necessary to 
accentuate a time factor: it is desirable for the party to find all necessary documents and transfer them to 
other participants of the process (to a mediator and the opponent’s advocate) 30 days before starting the 
mediation process.141  

According to the ABA Model Rules of Professional Conduct an advocate must not perform cons-
ciously the following actions: 1. to produce wrong facts or laws; 2.to submit evidence which by his pre-
liminary information is not right. Even if submission of the wrong evidence is a client’s or a witness’ idea 
the advocate must take adequate legal measures.142 This condition is very actual at the preparatory stage of 
mediation, because as it was already mentioned at this stage an advocate is making complete preparation of 
the case. It includes finding evidences which he will use in the mediation process or in case when court 
proceeding becomes inevitable. Accordingly it is just the stage when an advocate must foresee the above 
mentioned condition.  
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Here it is important to note tendencies observed in practice: a lawyer might know that submission of 
concrete evidence would weaken the opponent’s position, though instead of using it in the mediation 
process he/she is keeping it for court proceeding.143 

 

5.3.Choosing a Mediator and Working out a Method for Communication with Him  

Most advocates (representatives) are not often able to get from the mediation process the maximum, 
which a mediator can offer and for which a client pays.144 For fruitful mediation it is necessary to choose a 
proper mediator. The success or failure of the mediation process often depends just on this factor.145 It is 
often hard for representatives to notice and overcome certain invisible barriers. A qualified mediator can 
achieve this,146 though not everybody is able to deal with the case, where relations are strained.147 Accor-
dingly there is a rule according to which a voluntary mediation will not be made without the agreement of a 
client and an advocate, about a concrete person being a mediator.148 A  

What creates a good mediator? Answers to this question might be as many, as a number of media-
tors.149 And still there are certain criteria. It should be taken into account that in each concrete case it must 
be decided what kind of mediator the parties want to choose, “evaluative” or “facilitative”, whether he will 
have strict or mild approach.150 It is also indisputable that an advocate must find information about the 
mediator’s knowledge and qualification, is he an expert or not in the issue under review, whether he will 
observe such an important principle, as confidentiality and others.151 

An advocate can use the participation in the process of a professional mediator for the good. For 
example, it can be done in the following cases: if an advocate wants to discuss some issue but at the same 
time does not want to raise it himself. If discussion of a concrete issue caused a negative reaction of a 
client, it would be possible to ask the mediator to cease this discussion.152  

A mediator must have certain skills to conduct the mediation process. The knowledge of facts of a 
concrete case is of minor importance.153 By saturating them it is stated that when choosing a mediator there 
should be paid attention to the following circumstances: 1.His trainings and qualification, including certi-
fication; 2. work experience on specific issues; 3. a mediation style, which he uses; 4. amount of payment, 
which he demands; 5. his availability; 6. culture, proficient in language.154 For the positive results of medi-
ation is if a mediator can comprehend the dispute “nature”.155 

On choosing a mediator it should be taken into account to what extent are his following skills deve-
loped: skills of analyzing situations and alternatives; skill of persuading of people, active listening skill; 
skill of collecting information basing on asking open questions; skill of effective support; the ability of 
rising issues without haughty tone; the ability of defining different versions of conciliation; to have ability 
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of working out several strategies and tactics simultaneously.156 It should be noted that an effective 
communication skill is a precondition of carrying out mediator’s functions successfully. By using it a me-
diator will be able to comprehend the essence of the dispute and at the same time to support exchange the 
information between the parties.157 He/she must have the ability to distinguish positions and interests of the 
parties from each other.158 Experienced mediators have passed several preparatory courses in negotiations 
strategy.159 

He/she is desirable to be respected by own colleagues and to be having experience in mediation as 
well as in conducting the other process of conflict resolution.160  

Lately there has been emerged the tendency of choosing of mediators by provider companies. For 
example, in South California two main national providers are functioning. They are: AAA and JAMS, also 
three well known regional providers: ADR Services, ARC and Judicate West.161 

In relation to the issue of mediators’ certification it should be mentioned that NMI together with Det 
Norske Veritas Institute worked out a certification system of mediators. The certification conditions are: 
passing a relevant training course; to take an exam for knowledge estimation; receiving desirable results in 
the exam; to conduct a certain number of mediation processes every year; to get continuous professional 
education; activity in discussion with peers;162 

Finally it is important to note that according to a popular approach spread among advocates the right 
of choosing a mediator is conceded to the opponent party.163 It should be foreseen that if the opponent party 
names a mediator, a client and an advocate must accept this offer, if basing on other factors it is not 
necessary to take the other resolution.164 I. e. if a candidate offered by the opponent, is not incompetent, 
unqualified and impartial, the party must agree on this choice.165 The analogous action will favor the 
accomplishment of mediation objectives and will be corresponding to the main principles of the process.  

It must be noted that the information, which will be important for choosing a mediator, can be found 
by means of asking direct questions to the mediator, as well as by questioning of those parties and advo-
cates, which have used service of this concrete mediator before.166 

 

5.4. Defining a Circle of Persons Participating in Mediation 

A number of processes, which are finished with failure only because at the process are not repre-
sented appropriate persons, is very strange.167 It is because for the party, which has not directly attended the 
mediation process, it is very simple to decline the offer.  

A concept “participant” includes parties, as well as any person, whose presence is necessary for advi-
ce, for any kind of contribution or even for psychological support.168  
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Sometimes choosing of participants is more significant than choosing of a mediator.169 I.e. reaching 
an agreement greatly depends whether there are corresponding persons in the negotiation room.170  

To define who must not participate in the process is of no less importance than to define those who 
must participate.171 It must be taken into account that the more people are involved in the negotiation, the 
more serious hindering factors will be.172 For defending confidentiality173 it is desirable only participation 
of parties.174 

And yet what kind of criteria should be foreseen in defining participants of the mediation process 
except the parties and their advocates. The crucial factor will be who can contribute in solving a conflict. It 
is a strategic and a practical question too.175 It is possible that a client needs the attendance of some persons 
at the process, who can give advice. These persons might have some kind of information, can give psy-
chological support or have a resource for reaching agreement.176 

 

5.5. Defining of Agreement Conditions 

At the preparatory stage of mediation it is inevitable to define agreement conditions. First the best 
alternative to a negotiated agreement (hereinafter BATNA) will be defined. After that other alternatives of 
the agreement will be developed. In defining them an advocate must take into consideration the expenses, 
which follow the failure of the mediation process and solution of a dispute by arbitration or court.177 

 

5.5.1. The Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA) 

QBATNA is a concept created by Roger Fisher and William Ury and is an abbreviation of the 

following phrase: “the Best Alternative to a Negotiated Agreement”.178 For understanding BATNA it is ne-
cessary to estimate the effectiveness of the event. Defining it on its own is a precondition of effectiveness 

of the negotiations.179 

Defining BATNA means to know what will happen in case of failure of the negotiation. Working out 
of it requires carrying out three main actions: 1. to define those actions, which will be carried out, if the 
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agreement is not reached; 2. refinement of ideas and transforming them into practical alternative and 3. to 
select the alternative, which will be the most attractive alternative.180 

BATNA consists of two components: public and private components. An advocate is obliged to 
study a pubic component on the basis of legal assessment of the case, the collected factual information. As 
for personal component it can be stated by questioning of the client, because it is inevitable to raise such 
questions, as personal values and the profit gained as a result of the dispute.181 After summing up personal 
BATNA and public BATNA a client’s whole BATNA will be received.182 

In defining BATNA three factors must be foreseen: 1. What kind of action can a person perform to 
realize his own interests? 2. How can a person manage his interests being respected by his opponent? 3. By 
what way the assistance from the third person (mediator) may be reached?183 

Time factor is also important: defining of BATNA is necessary before starting a direct process of 
negotiation. People, who start negotiation without defining it, will be in bad situation.184 

Besides it must be thought of what kind of agreement will be acceptable for the opponent. The more 
information will be known about the above mentioned, the higher will be the preparation rate. If the 
opponent’s BATNA is opposite to the BATNA worked out by the client, it will be desirable to change their 
expectations.185 

 

5.5.2. Defining Other Alternatives of Conciliation 

 

In some cases people are defining possible alternatives of negotiation only when the best results 
cannot be reached. It is a classical example of mistake. Defining of other possible alternatives might be-
come a precondition of satisfaction of interests.186 I.e. at the preparatory stage after forming dispute re-
solution ways there must be started estimation and granting them priorities.187 In other words one of the 
issues to be solved at the preparatory stage of mediation is those acceptable alternatives, which are used 
when the best alternative of conciliation can’t be reached.188 

On talking of conciliation alternatives it is necessary to define the essence of such a concept, as: 
“zone of possible agreement (hereinafter – ZOPA). It implies areal, within the scope of which it will be 
possible to reach an agreement satisfying both parties. It is an agreement, which potentially will satisfy 
both parties.189  

Here should be defined such a concept, as “Bottom Line”. It is the minimum, which a client must get 
inevitably before he agrees to sign.190 It must be emphasized that this opportunity of conciliation must be 
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defined not at the preparatory stage of mediation but in critical situation, when there is impasse in ne-
gotiations.191 Moreover, Bottom line must not be defined before finishing the mediation process.192 In many 
cases a client might change his Bottom Line depending on new information.193 

 

6. Preparation of a Client for the Mediation Process by an Advocate 

Clients, who think that they are thoroughly prepared for the mediation process by an advocate, are 
content with service but those who think that are not prepared adequately, are not satisfied by the ad-
vocate.194 So at the preparatory stage of mediation one of the mediator’s function is preparation of a client 
for participation in the mediation process.195 

Generally there is an opinion, according to which:”In the course of the process advocates are do-
minating, when a client is poor, but strong, rich and confident clients are governing an advocate themsel-
ves”. Despite this opinion at the preparatory stage of mediation it is mandatory to develop similar approach 
to all clients and prepare them uniformly.196 

In spite of the fact that the preparation of a client by an advocate differs from the preparation for the 
court process, there is still some partial coincidence.197  

The issue concerning how a client is prepared is considerably defined by the approach of a mediator 
in relation to a client’s participation. If a mediator foresees the active involvement of a client in the process, 
an advocate will prepare the client so that he will be able to answer to expected questions from a mediator, 
opponent or from the opponent’s advocate. If a mediator is going to confine the client’s participation, the 
preparation of the client is still inevitable by taking into account how the advocate defines the client’s 
involvement.198 

 

6.1. Explanation of the Essence and Basic Principles of Mediation for a Client 

One of the issues to be explained by an advocate to a client is a format, what is the difference 
between mediation and ordinary negotiation.199  

During the preparatory period an advocate must not create wrong imaginations for a client. He must 
know that mediation is not really a new institute; it is a new direction of thinking,200 a process of taking 
decision, when parties are working jointly to take a satisfactory decision for both parties.201 The party must 
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be explained that mediation is some continuation of the negotiation.202 Accordingly they must be ready for 
listening to the other participators of the process.203  

A client must be explained positive results of mediation, which are mainly expressed by the fol-
lowing: 1. Parties’ control over the course of the process and taken decision; 2. More probability of main-
tenance of relations; 3. Attaining creative and adaptive decisions; 4. Comparatively fast resolution of a 
problem; 5. Less expenses; 6. Economy of court resources.204 So mediation is not an opposing process, it is 
necessary for parties to cooperate and find the way out.205 Participation in it is voluntary and any party can 
terminate the process at any time.206 Besides the parties must know that they are observing the mediator’s 
instructions.207 

An advocate must warn a client not to try “to win” the process.208 Such action would be in complete 
contradiction with the mediation principles. The goal of mediation is to facilitate communication between the 
parties, to favor mutual understanding; it must be oriented on interests and finding creative ways of settling of 
problems. One of the main circumstances the information about which must be possessed by a client is who is 
taking decision in the process.209 It is needed so that the parties will be able to reach agreement themselves.210 
A client must also know that in this process nobody is going to investigate factually who is right and who is 
not.211 The dispute process might be devastating to him but the agreement – fast and painless.212  

It is recognized that mediation substantively is a process providing issues, which are important for 
people: these are relations, establishment of fairness, emotions, mutual respect, involvement, settling of 
problems. People have opportunity to share their sorrows, to express their opinion, to talk about their needs; 
they can also touch themes interesting to them. They are not confined from this point of view.213 

This all must be explained to a client at the preparatory stage of mediation, otherwise because of the 
unawareness of the mediation essence and main principles unforeseen problems might be emerged in the 
course of the process. 

 
6.2. Informing a Client from Legal Point of View 

At a preparatory stage of mediation advocates play a significant role for awareness of parties and 
elucidation of legal issues in order to show just those issues, which are preferentially interesting for parties 
and don’t resist current legislative norms.214 This implies that an advocate must give a client the infor-
mation about what can be reached considering current legislative norms.215 
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So advocates must provide the parties with information and advice about legal aspects of dispute, 
though it does not mean that parties will use these pieces of advice in the mediation process by all 
means.216 It should be emphasized that an advocate is obliged to give the client the right consultation; his 
advice must be in conformity with reality, no matter how hard it will be to listen to.217 He must not give the 
client unreal expectations.218 No matter how hard a sincere talk might be about concrete issues, an advocate 
must deal with this obligation. In this way by revealing strong and weak sides of the party advocates will be 
able to satisfy the client’s needs.219 

 

6.3. Informing a Client on a Plan of the Mediation Process 

“The representatives are obliged to give parties the information about the mediation process”.220 It 
must be done by an advocate in advance at an earlier stage.221 So an advocate at the preparatory stage must 
work out a plan of representation. It is important because a plan defines which actions must be performed 
by a client and advocate in the course of the process.222 It must be foreseen that generally advocate’s 
explanations about conducting the process using different means of dispute resolution will be different.223 

The mediation process, as a rule, is conducted in the following order: 1. first of all people are expres-
sing own opinions and emotions, often loudly; 2. they are sharing and elucidating the information; 3. in ca-
se of relaxation of tension the talk is about a stage of dispute resolution. The parties are talking about what 
they want to change, are discussing conciliation opportunities, are deciding issues; 4. Finally they are 
signing the received agreement.224 

A client must know what will happen at the first meeting of mediation, must differentiate open and 
closed meetings, must know main techniques usable by mediators and the information connected with 
confidentiality principle. An advocate must warn a client to show patience and consciousness in the course 
of process. He must know that even in case a dispute is not settled completely, certain issues might be 
settled by mediation and at least a number of disputes will be decreased.225 

A client must be explained that a result of restraining from active involvement might be lost op-
portunities and this factor might have a negative influence on a final decision of the case.226 

These are just those procedural issues, which must be explained at the preparatory stage of me-
diation.  
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6.4. Explanation to a Client a Role of Mediation Participants in the Mediation  

At preparatory stages an advocate must not only explain a client scopes of own rights, but also give the 
information about a mediator and his role. It must be thought to be an integral part of the preparatory stage.  

 

6.4.1. A Role of Mediator 

An advocate must explain to a client the significance of choosing a mediator.227 It itself includes 
definition of a role of mediator.  

Mediator228 is a negotiator. He is a leading figure of the process and is often called “process ma-
nagers”.229 His role may be interpreted as a helper of disputing parties.230 A mediator helps parties in resol-
ving disputes, he does not establish rules, does not give a legal consultation.231 

A mediator contributes in deciding who will participate in mediation and how a plan of mediation 
will be formed.232 He is a facilitator, providing information awareness of the parties, opens a process, does 
everything needed for reaching an agreement, comes into contact with the parties, fixes meetings, prepares 
mediation meetings and defines adjournment time.233  

A mediator provides information awareness of participants on keeping the confidentiality rule.234 He 
opens the process with questioning a client about the point of the dispute, though clarification of this issue 
might be completed at the meetings at the preparatory stage of mediation.235 In order to conduct effective 
negotiation a mediator will study the history and essence of the problem.236 

A mediator’s role is facilitation of the circumstance. He cannot force the parties or have rough 
influence on the process. A mediator might think that he found a proper solution of the issue, though if he 
presses this solution on the parties, it will be gross violation of mediator’s ethics.237 A mediator will not 
have influence on the party’s decision either even if he wants to terminate the process.238 A mediator only 
states the issues, around which an agreement might be reached, which of them will be settled faster.239 He 
offers the parties agreements of argumentative, compromised character.240 

A mediator must be a kind of model for the parties. He states a tone of talking, how to talk and how 
to listen to each other.241 
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By summing up this issue it is stated that the definition of a role of mediator in the mediation process 
can be formulated in the following way: 1. he provides conducting processes in order to solve a problem, to 
make communication between the parties for solving the problem; 2.he favors mutual understanding of the 
parties; 3. he gives the parties pieces of advice about increasing the effectiveness of negotiations; 4. he is 
studying relevancy of the parties’ opinions and positions; 5. assists the parties in perceiving distinguished 
interests, trying to decrease hostility and poignancy and establish confidence; 6. assists the parties to pre-
pare a plan of dispute resolution.242 He must be able to express his opinion in short; must keep a distance 
with the parties;243 He must have a good developed patience ability – must be able to wait long. Of course a 
mediator’s role is not confined with possession of certain skills and means. His personality, humanity and 
life experience are parts of his role as well.244 

All the above mentioned information must be given to a client by the advocate at the preparatory 
stage of mediation.  

 

6.4.2. Definition of a Client’s Role 
 
In the mediation process the decision is taken by the parties, not by the mediator.245 The decision is 

based on their responsibilities; they will not receive advice from the mediator to reach a concrete agreement 
or not.246 Although traditionally the mediation process is led by a mediator, the agreement is controlled by 
the parties.247 Here should be noted that the decision taken by the parties themselves has more execution 
potential and is more stable.248 This is one of the positive sides of the mediation process and heightens itself 
the importance of the client’s involvement.  

With the exception of certain concrete cases, which might be directly a personality problem of a 
client just it must be in the epicenter of the process.249 He might have to have private meetings with the 
opponent.250 He must decide himself he wants or not to use this or that method of dispute resolution and 
afterwards to accept or not the conditions of the agreement, the acceptance of which became possible in the 
course of the process.251 

 

6.4.3. Definition of Advocate’s Role and Rights 

In relation to the preparatory stage of mediation it is important the condition of The ABA Model 
Rules of Professional Conduct, according to which “An advocate is obliged to give a client consultation 
about restriction of own behaviors when a client is expecting actions, which are not permitted by law and 
according to the rules of professional behavior”.252 The existence of this demand is justified because of the 
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following reasons: often it is possible that a client might have the wrong opinion on the advocate’s opinion 
or competence. Accordingly at the further stages of mediation in order to avoid misunderstanding it is 
inevitable to clarify this issue at the preparatory stage of mediation.  

In practice, as a rule, the talk is about “advocacy” in the mediation process, though mediation itself 
mainly includes negotiation.253 In fact an advocate’s role in the mediation process is to assist with ne-
gotiation, defend a client’s position and provision of the final agreement between the parties to be reflected 
on the result. In order to reach this, it is inevitable to find out a client’s objectives and guess the opponent’s 
objectives and to state the main difference between them.254 For the representation in mediation an ad-
vocate needs essentially distinguished skills, which is especially reflected in cooperation and constructive 
talk with the other party.255 The advocate’s sensitiveness obligation in case of representation in the me-
diation process is defined differently from the obligation in the court room.256 A client must know that an 
advocate instead of a standard role will play a cooperative, problem solving role.257 It is indisputable that 
the advocate’s role in case of representation in the mediation process is different. Instead of “winning” an 
advocate helps the client to solve the problem and in order to reach it, is clarifying his interests, showing 
weak sides of the case, searching ways of solving problems.  

An advocate must explain to the client that in spite of the fact that the main role of a lawyer is a 
judicial estimation of the issue, this factor does not diminish taking part in nonjudicial aspects of con-
flict.258 Finally the main role of an advocate – getting the best possible result is unchanged, though an 
action plan is different.259 

 
6.5. reparing a Client to Answer Unexpected Questions 

One of the actual procedural issues connected with mediation is to decide whether a client has to talk 
during the process of mediation or not. The form how this issue will be decided is greatly depended on each 
client’s capability. Some mediators don’t want to listen to a client, especially when the latter does not talk 
concisely and convincingly.260  

In any case a mediator can talk with the parties separately so that to define their real interests,261 put 
open questions to the party in order to get information about hidden emotions.262 Accordingly an advocate 
must discuss with a client presumable questions, which might be given to the client by a mediator or other 
participants of the process.  

It enables the client to prepare relevant productive answers.263 An advocate must assist the client to 
express his own interests verbally.264  
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Presumable questions, to which a client will have to answer, are the following: What happened? 
What kind of documents does he have to prove own position? Which witness will confirm his position? 
What are his objectives and interest? What is the opponent party’s interest? What expectation has he from 
the mediation process? Has he any opinions connected with the resolution of the dispute? What results will 
be reached in case of applying to court? How long will it take court proceeding to prepare case? How much 
are approximately court expenses? What kind of actions will he perform, if the agreement can’t be 
reached?265 What barriers hampered him to conduct direct negotiation?266 

An advocate must advise a client to answer the opponent party’s questions honestly, carefully and 
correctly. He must also know which questions he must not answer. Some advocates uses mediation as a 
source of finding information. Accordingly it is not necessary to give the opponent information about all 
the details.267 

 
6.6. Information Awareness of a Client About the Necessity of Fixing the Agreed Position 

from Him and an Advocate and Inadmissibility of Expressing Mutual Exclusive Expressions 

An advocate and a client must distribute responsibility among each other at the preparatory stage of 
mediation.268 A concrete resolution of the issue often causes disagreement between the advocate and the 
client.269 Accordingly there are cases when their interests don’t coincide.270 In such cases an advocate 
considering professional ethics must make concession to the client. It must be solved in this way in spite of 
the client’s decision is against the advocate’s interests or not.271 

 
7. Conclusion 

Considering all the above mentioned it is stated that legislative regulation of issues connected with 
mediation is inevitable. Accordingly the conclusion received as a result of research will be following:  

 Regulation of the mediation process must be done at a legislative level, including the definition of 
the process. It s a period, which starts with an agreement between parties and representatives on adjudica-
tion by means of mediation. The preparatory stage must be considered as an integral part of the mediation 
process. As a result advocates’ obligations at the preparatory stage of mediation would be more reckoned 
with from the addressees’ side.  

 At a legislative level must be defined that all the obligations, which are imposed on advocates are 
also spread during representation in the mediation process (regardless of this demand is stated by state law 
or internationally recognized). It must be defined concretely that these obligations will be imposed on them 
from the preparatory stage of the mediation process.  

 In addition to the obligations imposed on advocates when they are using other means of dispute 
resolution it is necessary to define those obligations, which will be imposed on advocates concretely in case 
of representation in the mediation process. 

 At the preparatory stage of mediation an advocate must estimate how much reasonable is using of 
this means of dispute resolution. In the process of taking decision he must foresee each detail of each con-
crete case. General approaches are not enough.  
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 Relevant is an issue concerning which concrete advocate will combine with the role of a rep-
resentative in the mediation process. Advocate’s professionalism and the knowledge of Law cannot be con-
sidered to be a sufficient condition. For a person to be a representative in the mediation process it is man-
datory that his personal capacity, properties and skills must comply with requirements of standard. Mo-
reover a subject of estimation must be his attitude to mediation institute.  

  It is important to define a form of initiation of dispute resolution by means of mediation from the advo-
cate’s side. It should be foreseen not only how an offer will be made for a client, but for the opponent party too. 

 At the preparatory stage of mediation an advocate must arrange to define own action strategy/ tac-
tics. Concretely in which form the strategy will be formed completely depends on a client’s real interests 
and those preconditions, which caused the dispute. So before defining the strategy an advocate must study 
these factors in detail.  

 At the preparatory stage of mediation an advocate must completely prepare the case, which inclu-
des the necessity of performing concrete actions, including studying factual circumstances, legal estima-
tion; finding evidences for the process; choosing of a mediator; defining of a circle of persons participating 
in mediation.  

  Preparation of the case also implies defining agreement conditions. As it is stated on the basis of the 
conducted research there must be worked out several alternatives of conciliation and define priorities to them.  

 At the preparatory stage of mediation it is also important to prepare a client. It implies concrete 
actions: first of all the essence and basic principles of mediation must be explained to a client. It is a basic 
requirement. After this it is necessary to inform a client from a legal aspect and a plan of the process.  

 An advocate must explain to a client each participant’s role in the process in order not to become a 
base of a client’s astonishment or dissatisfaction their approaches, conduct style (which of course will be 
different from participation in other kinds of process). From this point of view especially actual is the de-
finition of an advocate’s role. Such decision is caused by the fact that in the mediation process an advo-
cate’s action tactics, strategy or attitude to the participants of the process are radically different from their 
traditional approaches, from those conducts, which are characteristic for their traditional ideology.  

 From the point of view of a client’s preparation one of the main obligations of an advocate is the 
preparation of a client for answering to presumable questions.  

 It is important that an advocate’s conduct on representation in the mediation process (as well as in 
other processes) must be conformable to the client’s best interests. Taking it into account it is stated that 
even in the case when in the opinion of the advocate a client’s action is not justified, or had an alternative 
of a better choice, he must recede his own position into the background.  

 In order to provide all these it is desirable for the parties and their advocates to compile exhaustive 
guides of mediation.272 

 Considering of all the above mentioned it is inevitable to make changes in Georgian legislation.  

                                                 
272  Thorpe R.W., Final Report of the ABA Section of Dispute Resolution Task Force on Improving Mediation Qua-

lity, American Journal of Mediation, Vol.2, 2008, 5. 
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lado javaxiSvili

 

arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaciis programis 

mimoxilva 

Tanamedrove msoflioSi aRdgeniTi marTlmsajulebis koncefciis saWiroe-
basa da aqtualurobas dRiTidRe ufro da ufro meti qveyana xedavs. am sa-

kiTxSi arc saqarTveloa gamonaklisi. amis magaliTi 2010 wels danergili 
arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaciis programaa, romlis Sedegebi-
Tac araerTi qveyana dainteresda. am naSromis farglebSi mkiTxveli gaec-
noba saqarTveloSi ganridebisa da mediaciis programis ganviTarebis isto-
rias, statiaSi ganxiluli iqneba programis principebi, misi samarTlebrivi 
regulirebis sakiTxebi da mocemuli iqneba detaluri statistika. aRniSnu-

li sakiTxebi gansakuTrebul aqtualobas iZens 2016 wlis 1 ianvars amoqme-
debuli arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis fonze. 
 
sakvanZo sityvebi: arasrulwlovanTa marTlmsajuleba, ganrideba, sisxlis 
samarTlis mediacia, mediacia dazaralebulsa da damnaSaves Soris, aRdge-
niTi marTlmsajuleba. 

 

1. Sesavali 

arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaciis programa efuZneba saerTaSoriso 

gamocdilebasa da aRdgeniTi marTlmsajulebis1 principebs. programis amosavali 

wertilia arasrulwlovnis ganrideba formaluri marTlmsajulebis procesisagan da 

misTvis imgvari garemos Seqmna, romelic Tavidan agvacilebs arasrulwlovnis damna-

Saved Camoyalibebas. ganrideba aris arasrulwlovnis sisxlissamarTlebrivi pasuxis-

mgeblobisagan gaTavisuflebis meqanizmi, romlis umTavres mizani aris ganmeorebiTi 

danaSaulis Tavidan acileba da dazaralebulis CarTva samarTlianobis aRdgenis 

procesSi. profesionalebi, romlebic am programaze muSaoben, iRvwian ZiriTadi miz-

nisaken — sazogadoebas daubrundes srulyofili moqalaqe, romelic aRar Caidens da-

naSauls. swored amitom eniWeba programaSi udidesi mniSvneloba arasrulwlovnis 

reabilitaciasa da socialur reintegracias. 

 

2. programis ganviTarebis istoria 

saqarTveloSi Tanamedrove sisxlis samarTlis mediaciis istoria 2010 wlidan, 

arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaciis programis amoqmedebidan, iwyeba. aras-

rulwlovanTa ganridebisa da mediaciis programa dReisaTvis saerTaSoriso gamoc-

                                                 
   Tsu-is iuridiuli fakultetis magistri. ganridebis/ganridebisa da mediaciis programis 

menejeri. saqarTvelos iusticiis saministros ssip – danaSaulis prevenciis centri. 
1   aRdgeniTi marTlmsajulebis (Restorative Justice) mizania darRveuli urTierTobebis aRdgena. 

es aris procesi, romelic mimarTulia danaSaulis Camdeni piris, dazaralebulis da sazo-
gadoebis saWiroebebis gamokveTasa da maTi dakmayofilebisaken. aRdgeniTi marTlmsaju-
lebis programebis ganxorcielebisas gansakuTrebuli yuradReba eqceva zians, rogorc 
moralurs, aseve materialurs, mxareebis CarTulobas procesSi da danaSaulis Camdeni pi-
ris mier qmedebis gaazrebas, mis mier valdebulebebis aRebas sakuTar Tavze (avtoris gan-
marteba, l.j.). 
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dilebasa da aRdgeniTi marTlmsajulebis ZiriTad principebs efuZneba. samarTlia-

nad unda aRiniSnos, rom sisxlis samarTlis mediacia Cvens qveyanaSi calke, rogorc 

programa, danergili araa. igi, rogorc ganridebis instrumenti da ZiriTadi progra-

mis Semadgeneli nawili, ise gamoiyeneba, Tumca, 2015 wels miRebuli da 2016 wlis 1 ian-

vars amoqmedebuli arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 67-e muxlis me-4 

nawili ukve iZleva saSualebas, aRdgeniTi marTlmsajulebis RonisZiebebi da, Sesaba-

misad, mediaciac, mosamarTlis gadawyvetilebiT, ganaCeniT, sasjelTan erTad daeniS-

nos arasrulwlovans. 

saerTaSoriso standartebisa da midgomebis Tanaxmad, ganridebisa da mediaciis 

programis amosavali wertilia arasrulwlovnis ganrideba formaluri marTlmsaju-

lebis sistemidan da misTvis imgvari garemos Seqmna, romelic xels Seuwyobs aras-

rulwlovnis mier ganmeorebiTi danaSaulis Cadenis Tavidan acilebas. ganrideba aris 

arasrulwlovnis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobisagan gaTavisuflebis meqa-

nizmi, romlis umTavresi mizania ganmeorebiTi danaSaulis Tavidan acileba, aras-

rulwlovnis, rogorc srulyofili moqalaqis, sazogadoebaSi dabruneba da dazara-

lebulis samarTlianobis aRdgenis procesSi CarTva. swored amitom eniWeba prog-

ramaSi udidesi mniSvneloba arasrulwlovnis reabilitaciasa da socialur reinteg-

racias. swored amave mizans emsaxureba am programaSi mediaciis komponentic. ra Tqma 

unda, mediaciis erT-erTi umniSvnelovanesi mizani dazaralebulis saWiroebebisa da 

moTxovnilebebis dakmayofilebacaa. 

arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaciis programa saqarTveloSi 2010 wels, 

sisxlis samarTlis saproceso kodeqsSi Sesuli cvlilebebis safuZvelze amoqmedda.2 

swored am cvlilebebis safuZvelze 2010 wlis 19 noembers pirvelad moewera xeli gan-

ridebisa da mediaciis xelSekrulebas. am dros programa mxolod saqarTvelos 4 qa-

laqSi moqmedebda.3 „ganridebisa da mediaciis programis mizania, is arasrulwlovani, 

romelmac pirvelad Caidina naklebad mZime danaSauli, bodiSi mouxada dazarale-

buls, mzad aris aanazRauros miyenebuli zarali, gaTavisufldes sisxlissamarTleb-

rivi pasuxismgeblobisagan. axali programa, erTi mxriv, ganaridebs arasrulwlovans 

sisxlis samarTlis sistemisa da nasamarTlobisagan, meore mxriv, xels uwyobs samar-

Tlianobis aRdgenas, recidivis Tavidan acilebas da mozardis kanonmorCil pirovne-

bad Camoyalibebas“.4  2010 wlis Semdeg programa gafarTovda, 2013 wlis agvistos Tve-

Si dasrulda sapilote reJimi, xolo 2014 wlis noemberSi, misi amoqmedebidan 4 wlis 

Semdeg, daiwyo ganridebisa da mediaciis programis reforma. gaanalizda sapilote 

periodSi arsebuli mdgomareoba, moxda Secdomebisa da xarvezebis identificireba, 

Sesworda bevri ram da, rac yvelaze mTavaria, programa axal etapze gadavida.5  

2014 wels gatarebuli reformis farglebSi araerTi mniSvnelovani cvlileba 

ganxorcielda. upirveles yovlisa, unda aRiniSnos iusticiis ministris 2010 

wlis 216-e brZanebis 1-li muxlis „a“ punqtSi arsebuli miTiTeba, romlis Tanaxmadac, 

programa vrceldeboda mxolod naklebad mZime danaSaulebsa da iseT danaSaulze, 

romelic „jgufurobis“ (rogorc damamZimebeli garemoebis) gamo xvdeboda mZime da-

naSaulTa kategoriaSi. 2014 wels, brZanebaSi Sesuli cvlilebebis Tanaxmad ki, prog-

                                                 
2   saqarTvelos kanoni saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsSi damatebebisa da 

cvlilebebis Setanis Sesaxeb, 3616, saqarTvelos sakanonmdeblo macne, 24.09.2010. 
3   ssip „danaSaulis prevenciis centris“ angariSi ganridebis/ganridebisa da mediaciis prog-

ramis Sesaxeb, 2015, 1. ix. <http://ganrideba.ge/res/files/ 52/Diversion% 20Report_2015.pdf> [30.06.2016]. 
4   SalikaSvili m., arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaciis programis sisxlissamarTleb-

rivi, kriminologiuri da fsiqologiuri aspeqtebi, Tb., 2013, 4. 
5   ssip „danaSaulis prevenciis centris“ angariSi ganridebis/ganridebisa da mediaciis prog-

ramis Sesaxeb, 2015, 1. ix. <http://ganrideba.ge/res/files/52/Diversion%20Report_2015.pdf>[30.06.2016]. 
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rama gavrcelda ukve mZime danaSaulebzec. am cvlilebebamde iusticiis ministris 

brZaneba, garkveulwilad, ewinaaRmdegeboda saqarTvelos sisxlis samarTlis sapro-

ceso kodeqsis 105-e muxls, romelic ganridebis SesaZleblobas iZleoda rogorc nak-

lebad mZime, aseve mZime danaSaulebzec, iusticiis ministris brZaneba ki zRudavda am 

SesaZleblobas. 

mniSvnelovan cvlilebad SeiZleba CaiTvalos iusticiis ministris 2010 wlis 216-e 

brZanebaSi miTiTebuli pirvelad Cadenili danaSaulis cnebis gauqmeba. aRniSnuli 

daTqmis arseboba tovebda farTo ganmartebis saSualebas da aseve ewinaaRmdegeboda 

Tavad amave brZanebis sxva muxlebs, kerZod, danaSaulTa erTobliobis dros ganridebis 

daSvebas. danaSaulTa erTobliobisas, umetes SemTxvevaSi, danaSaulTa Cadenis dro er-

TmaneTisagan gansxvavdeba. Sesabamisad, SeuZlebeli xdeba meore danaSaulisaTvis gan-

rideba, ramdenadac is pirvelad Cadenil danaSaulad veRar CaiTvleba. cvlilebis Sem-

deg ki programa gavrcelda pirebze, romlebic ar yofilan nasamarTlevi ganridebis 

gadawyvetilebis miRebamde. 

mediaciis mimarTulebiT mniSvnelovan cvlilebad SeiZleba CaiTvalos ganride-

bis gadawyvetilebis miRebis savaldebulo winapirobis gauqmeba arasrulwlovnis 

mzadyofnis Sesaxeb, dazaralebulisaTvis bodiSis moxdisa da zianis anazRaurebisaT-

vis mzadyofnis Taobaze.  

mniSvnelovan cvlilebebad SeiZleba CaiTvalos procedurebis daxvewa da pro-

fesionalTaTvis samoqmedo vadebis daweseba. 2014 wlis cvlilebebamde programaSi 

CarTuli profesionalebisaTvis ar arsebobda detalurad gawerili samoqmedo vade-

bi. amis gamo, praqtikaze dafuZnebiT SeiZleba iTqvas, rom yofila SemTxvevebi, rode-

sac ganridebis an/da mediaciis xelSekruleba gaformebula danaSaulis Cadenidan 

ramdenime Tvis an wlis Semdegac ki. TavisTavad cxadia, es garemoeba rogorc ganride-

bas, aseve mediacias mniSvnelobasa da arss akargvinebda. aRniSnuli viTareba aras-

rulwlovans xels uSlida danaSaulis gacnobierebaSi; xels uSlida imasac, rom daza-

ralebuls ar hqonoda usamarTlobis SegrZneba. garda amisa, vadebis ararsebobis gamo 

momxdara isec, rom ganxorcielebula formaluri, arafrismomcemi mediacia.  

2014 wels erT-erT umniSvnelovanes cvlilebad SeiZleba CaiTvalos programaSi 

mediatoris rolis gazrda. iusticiis ministris 2010 wlis 216-e brZanebis cvlilebis 

mixedviT, mediatori 2014 wlis noembridan ukve adreul etapzeve erTveba ganridebi-

sa da mediaciis procesSi. manamde arsebuli redaqciiT, mediaciis procesSi dazara-

lebulis monawileobis Taobaze Tanxmobas an uars iRebda prokurori, cvlilebebis 

Semdeg ki yvela saqmeSi, sadac dazaralebuli arsebobs, erTveba mediatori. igi Tavad 

uxsnis programis arss, miznebs da amis Semdeg iRebs dazaralebulis informirebul 

Tanxmobas an uars mediaciis procesSi monawileobasTan dakavSirebiT. „praqtikam aC-

vena, rom prokurorebi xSirad ver axerxeben saWiro doneze dazaralebulTan komuni-

kacias, drois uqonlobisa da sxva mizezebis gamo uWirT dazaralebulisaTvis prog-

ramis miznebisa da arsis axsna da maTi daTanxmeba mediaciis procesSi CarTvaze“.6 es 

cvlileba udavod dadebiT movlenad unda CaiTvalos. amas ssip — danaSaulis preven-

ciis centris mier gamoqveynebuli maCveneblebic adasturebs. 2015 wlis monacemebiT, 

programaSi gazrdilia mediaciis komponentis gamoyeneba, 2015 wels warmatebiT das-

rulebuli mediaciis7 maCvenebelma Seadgina 51%, rac wina wlebis maCveneblebTan Se-

                                                 
6   ssip „danaSaulis prevenciis centris“ angariSi arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaci-

is programis Sesaxeb, 2014, 2-3. ix. <http://diversion.ge/res/files/52/Diversion% 20Report%202014. pdf> 

[30.06.2016]. 
7   mediaciis procesi, romelzec Sedga mediaciis konferencia da romelic dasrulda ganri-

debisa da mediaciis xelSekrulebiT gaformebiT (avtoris ganmarteba, l.j.). 
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darebiT TiTqmis gasammagebulia: 2014 wlis amave periodSi warmatebuli mediaciis 

maCvenebeli iyo 18%, 2013 wels — 25%. warmatebas cxadyofs mediaciis konferenciebis 

raodenobac: 2015 wels Catarda 114 mediaciis konferencia, maSin, rodesac wina wlis 

analogiur periodSi Catarebuli iyo 28, xolo 2013 wlis analogiur periodSi 34 medi-

aciis konferencia Sedga.8 

 

3.programis principebi 

saqarTvelos iusticiis ministris 2016 wlis 1 Tebervlis 120-e brZaneba „aras-

rulwlovnis mimarT ganridebis/ganridebisa da mediaciis programis gamoyenebis we-

sisa da mxareebs Soris gasaformebeli xelSekrulebis ZiriTadi pirobebis damtkice-

bis Sesaxeb“ awesebs arasrulwlovanTa ganridebis/ganridebisa da mediaciis progra-

mis Semdeg principebs: alternatiuli meqanizmebis gamoyenebis maqsimaluri xelSewy-

oba; nebayoflobiToba; proporciuloba; konfidencialuroba; stigmatizaciis dauS-

vebloba; arasrulwlovnis saukeTeso interesebis gaTvaliswineba. ganvixiloT TiTo-

euli maTgani cal-calke. 

alternatiuli meqanizmebis gamoyenebis maqsimaluri xelSewyobis principis 

qarTul realobaSi Semotana da damkvidreba Zalze mniSvnelovani da sasargebloa saq-

misaTvis. m. SalikaSvili Tavis naSromSi aRniSnavs, rom es principi saqarTvelos rea-

lobaSi axalia da aseT rames aqamde ar icnobda mis mier damuSavebuli literatura.9 

unda aRiniSnos, rom qarTuli realobisagan gansxvavebiT, zemoaRniSnul princips ic-

nobs da awesebs iseTi mniSvnelovani saerTaSoriso aqtebi, rogorebicaa: bavSvis uf-

lebaTa konvencia10 da gaerTianebuli erebis organizaciis standartuli minimaluri 

wesebi arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis administraciis Sesaxeb (SemdgomSi – „pe-

kinis wesebi“).11 gaeros bavSvis uflebaTa konvenciis me-40 muxlis me-3 punqtis „b“ qve-

punqti saxelmwifoebs avaldebulebs, kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebisaTvis mii-

Ros zomebi sasamarTlo ganxilvis gareSe, adamianis uflebaTa da samarTlebrivi ga-

rantiebis sruli dacviT. garda amisa, „pekinis wesebis“ me-6 da me-11 wesebi calsaxad 

aweseben alternatiuli RonisZiebebis gamoyenebis upiratesobas sisxlis samarTlis 

procesis dros. swored am saerTaSoriso normebis Sesatyvisi normebi iqna asaxuli 

qarTul sisxlis samarTalSi, rac, calsaxad SeiZleba iTqvas, rom metad mniSvnelova-

ni movlenaa. es principi kidev ufro gamyarebulia arasrulwlovanTa marTlmsajule-

bis kodeqsis mier,12 rac sagrZnoblad win gadadgmuli nabijia qarTuli sisxlis samar-

Tlisa da arasrulwlovanTa marTlmsajulebisaTvis. 

iusticiis ministris 120-e brZanebis Tanaxmad, ganridebis/ganridebisa da media-

ciis procesSi monawileoba aris nebayoflobiTi gadawyvetileba, rodesac arasrul-

wlovani aRiarebs danaSauls. maTi procesSi monawileobis uzrunvelyofis mizniT 

mxareebze zegavlena dauSvebelia. mxareebi uflebamosili arian, nebismier etapze 

Tqvan uari ganridebis/mediaciis procesSi monawileobaze. zemoxsenebuli principi 

                                                 
8   ssip „danaSaulis prevenciis centris“ angariSi ganridebis/ganridebisa da mediaciis prog-

ramis Sesaxeb, 2015, 5. ix. <http://ganrideba.ge/res/files/52/ Diversion%20Report_ 2015.pdf> [30. 06.2016]. 
9   SalikaSvili m., arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaciis programis sisxlissamarTleb-

rivi, kriminologiuri da fsiqologiuri aspeqtebi, Tb., 2013, 32-33. 
10   Convention on the Rights of the Child (miRebuli 1989 wlis 20 noembers, ZalaSi Sevida 1990 wlis 2 

seqtembers). 
11   United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules"), 

(miRebuli 1985 wlis 29 noembers). 
12   arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis me-8 muxli, 3708-II s, saqarTvelos sakanon-

mdeblo macne, 24.06.2015. 
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ganridebisa da mediaciis programis erT-erTi fuZemdeblur principia. nebayoflobi-

Tobis gareSe SeuZlebeli iqneba im miznebis miRweva, romlebsac programa gulis-

xmobs. gansakuTrebiT mniSvnelovania, rom procesis yvela monawiles nebismier dros 

SeuZlia, uari ganacxados programaSi monawileobaze; aRniSnuli iqneba mosamzadebe-

li, prekonferenciisa Tu mediaciis konferenciis etapi. es principi kidev ufro amya-

rebs programiT gaTvaliswinebul garantiebs. sxvagvarad, procesSi misi nebayoflo-

biTi monawileobis gareSe SeuZlebeli iqneboda arasrulwlovnis mier danaSaulis 

gacnobiereba.  

aqve unda aRiniSnos isic, rom gansaridebel arasrulwlovans ara aqvs ufleba, 

uari ganacxados mxolod mediaciis komponentze — igi, rodesac Tanxmobas acxadebs 

ganridebaze, avtomaturad acxadebs Tanxmobas mediaciaSi monawileobazec. metad 

mniSvnelovania dazaralebulis gacnobierebuli Tanxmoba mediaciis procesSi mona-

wileobaze. swored am mizeziT gaxda saWiro mediatoris rolisa da CarTulobis gaz-

rda ganridebisa da mediaciis programaSi. dReisaTvis, praqtikaze dayrdnobiT, SeiZ-

leba iTqvas, rom mediatorebi muSaobis procesSi did drosa da Zalisxmevas uTmoben 

dazaralebulis mier misi rolisa da funqciis gacnobierebas. dazaralebulis CarTu-

loba, garda imisa, rom igi iRebs rogorc materialuri, ise moraluri zianis anazRau-

rebas, Zalze mniSvnelovania arasrulwlovnis mier Cadenili danaSaulis gacnobiere-

bisTvisac. 

proporciulobis principis Tanaxmad, arasrulwlovnisaTvis dakisrebuli 

valdebulebebi Cadenili qmedebis proporciuli unda iyos. iusticiis ministris 120-

e brZanebis mixedviT, RonisZiebebis gansazRvrisas aucilebelia, gaTvaliswinebul iq-

nes arasrulwlovnis asaki, misi piradi maxasiaTeblebi, danaSaulis buneba, simZime, mi-

yenebuli ziani da danaSaulis gavlena sazogadoebze. zemoTqmuli principi uzrun-

velyofs imas, rom arasrulwlovans ar daekisros sasjelze ufro mkacri RonisZieba 

da misTvis SerCeuli pirobebi ar iyos imaze mkacri, vidre is Cadenili qmedebiT imsa-

xurebs. praqtikosi profesionalebis mier mowodebuli informaciiT, ganridebis 

xelSekrulebis pirobebis SerCeva yvela SemTxvevaSi individualurad xdeba probaci-

is erovnuli saagentos socialuri muSakis mier Sedgenili individualuri Sefasebis 

angariSis safuZvelze. aseT pirobebze pirvel etapze aucileblad unda SeTanxmdnen 

prokurori, socialuri muSaki da mediatori, Semdeg ki mxareebi.  

konfidencialuroba arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaciis programis 

erT-erTi umniSvnelovanesi principia. konfidencialurobis dacvis gareSe SeuZlebe-

li iqneboda programis miznebis miRweva da profesionalebis mier gaweuli Sromac 

wyalSi Cayrili aRmoCndeboda. igi erT-erTi safuZvelia imisa, rom ar moxdes aras-

rulwlovnis stigmatizacia. swored konfidencialurobis dacvisa da stigmatizaci-

is dauSveblobis principebia is umTavresi da fuZemdebluri principebi, romlebic 

icaven arasrulwlovans da aseT didi mniSvnelobas sZenen arasrulwlovanTa ganride-

bisa da mediaciis programas. „ganridebis da/an mediaciis procesSi monawile saxel-

mwifosa da sazogadoebriv institutebzea damokidebuli is, rom ar moxdes mozardis 

damnaSaved stigmatizacia (etiketireba) da Semdgom mis mier sakuTar pirovnebaSi dam-

naSavis Zebna. ganridebis da/an mediaciis procesSi monawile pirebis saTuTi da indi-

vidualuri damokidebuleba damnaSave mozardisadmi unda eyrdnobodes moqalaqeTa 

piradi informaciis konfidencialobas da xels unda uSlides mozardis kriminalad 

stigmatizacias da misi kriminaluri „karieris“ Camoyalibebas“.13 

                                                 
13   SalikaSvili m., arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaciis programis sisxlissamarTleb-

rivi, kriminologiuri da fsiqologiuri aspeqtebi, Tb., 2013, 41. 
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arasrulwlovnis saukeTeso interesis zust definicias ar iZleva kvlevaSi ga-

analizebuli arcerTi saerTaSoriso Tu adgilobrivi dokumenti. am dokumentebze 

dayrdnobiT arasrulwlovnis saukeTeso interesi yvela konkretul SemTxvevaSi in-

dividualurad unda dadgindes. bavSvis saukeTeso interesi sisxlis samarTlis mar-

Tlmsajulebis sferoSi unda ganvmartoT rogorc misi ufleba: iyos daculi, hqondes 

usafrTxoebisa da keTildReobis gancda; aseve unda iyos daculi misi janmrTelobis, 

ganaTlebisa da ganviTarebis uflebebi; umTavresi amosavali wertili ki unda iyos 

bavSvis resocializacia-reabilitacia da sazogadoebaSi misi srulfasovan wevrad 

dabruneba.14 yvela zemoaRniSnulis dacva ki unda moxdes Tavad bavSvis mosmeniT. am 

uflebis definicias calke gvaZlevs bavSvis uflebaTa konvenciis me-12 muxli.15 bav-

Svis saukeTeso interesis definicia aRwerilia iseT saerTaSoriso dokumentSi, ro-

goricaa „pekinis wesebi“ da gaeros bavSvis uflebaTa komitetis zogadi komenta-

ri №10. am ukanasknelSi naTqvamia: „arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis 

procesSi nebismieri gadawyvetileba unda iTvaliswinebdes bavSvis WeSmarit inte-

ress. bavSvebs ufrosebisgan fizikuri da fsiqologiuri ganviTareba, agreTve emoci-

uri da saganmanaTleblo saWiroebebi ganasxvavebs. swored es gansxvavebebia kanonTan 

konfliqtSi myofi bavSvebisaTvis SedarebiT msubuqi pasuxismgeblobis dakisrebis 

safuZveli. es gansxvavebebi warmoSobs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis 

gancalkevebisa da bavSvebis mimarT gansxvavebuli mopyrobis saWiroebas. bavSvis WeS-

mariti interesebis dacva kanondamrRvevi bavSvebis mimarT gulisxmobs sisxlis sa-

marTlis iseTi tradiciuli amocanis Canacvlebas, rogoricaa represia/dasja reabi-

litaciiTa da aRdgeniTi marTlmsajulebiT. yovelive aucilebelia ganxorcieldes 

sazogadoebis usafrTxoebis sakiTxis gaTvaliswinebiT“.16 

 

4. programis samarTlebrivi regulireba 

dReisaTvis arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaciis programa regulirdeba 

Semdegi aqtebiT: saqarTveloskanoni „arasrulwlovanTa marTlmsajulebiskodeqsi“; 

saqarTvelos iusticiis ministris 2016 wlis 1 Tebervlis brZaneba „arasrulwlovnis 

mimarT ganridebis/ganridebisa da mediaciis programis gamoyenebis wesisa da mxareebs 

Soris gasaformebeli xelSekrulebis ZiriTadi pirobebis damtkicebis Sesaxeb“; sa-

qarTvelos iusticiis ministris, saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministrisa da saqar-

Tvelos sasjelaRsrulebisa da probaciis ministrebis 2016 wlis 15 martis erTobli-

vi z132/z95/z23 brZaneba da ssip — danaSaulis prevenciis centris direqtoris brZa-

neba „arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaciis programaSi CarTuli mediatorebis 

saqmianobis wesisa da samuSao dokumentaciis damtkicebis Sesaxeb“. 

2016 wlis pirvel ianvars amoqmedebuli arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

kodeqsiT bevri cvlileba Sevida ganridebis/ganridebisa da mediaciis programis re-

gulaciebis sakiTxebSi. maT Soris, mniSvnelovani cvlilebebi iyo programis gavrco-

ba 18-idan 21 wlamde pirebze, ganridebis uflebamosilebis miniWeba sasamarTlosaT-

vis, axali RonisZiebebis Semotana da sxv. 

moqmedi regulaciebis mixedviT, 21 wels miuRweveli piris ganridebis ufleba-

mosilebas prokurors winasasamarTlo sxdomamde saqarTvelos arasrulwlovanTa 

                                                 
14   arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis ganmartebiTi baraTi, 59-60. ix. <http://www. 

parliament.ge/ge/law/8688/18832>[30.06.2016]. 
15   Convention on the Rights of the Child (miRebuli 1989 wlis 20 noembers, ZalaSi Sevida 1990 wlis 2 

seqtembers). 
16   General Comment #10, Children’srightsinjuvenilejustice, UN, [2007]. 
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marTlmsajulebis kodeqsis 39-e muxlis 1-li nawili aniWebs, xolo amave muxlis me-2 

nawilis Tanaxmad, ganridebis uflebamosileba aseve aqvs mosamarTlesac, romelsac 

swored arasrulwlovanTa kodeqsma mianiWa ufleba — saqme daubrunos prokurors pi-

ris ganridebis mizniT. xolo prokurori ukve valdebulia, ganaridos 21 wels miuR-

weveli piri. mosamarTles arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis mixedviT, 

ganridebis gadawyvetilebis miRebis ufleba aqvs rogorc sakuTari iniciativiT, ase-

ve mxaris dasabuTebuli Suamdgomlobis safuZvelzec. Zalze mniSvnelovania, rom 

praqtikaSi mosamarTleebi gadawyvetilebas iReben ara mxolod mxaris Suamdgomlo-

bis safuZvelze, aseve probaciis erovnuli saagentosagan iTxoven gansaridebeli pi-

ris individualuri Sefasebis angariSs, rac Zalze mniSvnelovan rols asrulebs gan-

ridebis gadawyvetilebis miRebisas.  

mosamarTlisaTvis ganridebis uflebamosilebis miniWeba Zalze dadebiT movle-

nad unda CaiTvalos, Tumca am dromde arsebuli statistika cxadyofs, rom sasamar-

Tlodan dabrunebuli ganridebis maCvenebeli saerTo maCvenebelTan SedarebiT sakma-

od dabalia. saqarTvelos prokuraturis informaciiT, 2016 wlis 5 Tvis ganmavlobaSi 

sasamarTlodan dabrunda 15 ocdaerT wels miuRweveli piris saqme, saerTo jamSi ki 

ganridda 200-amde piri. Tumca aRniSnuli faqtori garkveuli filtria prokuroris-

Tvisac, rom man droulad miiRos swori gadawyvetileba ganridebis Taobaze. 

aseve Zalze mniSvnelovan faqtorad unda CaiTvalos arasrulwlovanTa mar-

Tlmsajulebis kodeqsis me-8 muxlis me-2 nawilis Canaweri, romlis mixedviTac, aras-

rulwlovanTa saqmeebze, pirvel rigSi, unda moxdes ganridebis SesaZleblobis gan-

xilva da unda Sefasdes sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis dakisrebasa da sas-

jelis gamoyenebaze ukeT uzrunvelyofs Tu ara ganrideba arasrulwlovnis resocia-

lizacia-reabilitacias da danaSaulis Tavidan acilebas. yovelive zemoaRniSnuli 

qmnis maRal standarts rogorc prokurorisaTvis, aseve mosamarTlisaTvis — Sesaba-

misi winapirobebis arsebobis SemTxvevaSi daasabuTos, ratom ar iyenebs ganridebas da 

ratom Tvlis sisxlissamarTlebriv pasuxismgeblobas ufro mniSvnelovnad yovel 

konkretul saqmeSi. 

ganvixiloT ganridebis procedurebi zemoaRniSnuli dokumentebisa da praqti-

kis safuZvelze. pirvel etapze, mas Semdeg, rac prokurori miiRebs ganridebis winas-

war gadawyvetilebas, igi xvdeba arasrulwlovans da mis kanonier warmomadgenels 

(advokatis yolis SemTxvevaSi advokatsac); uxsnis maT ganridebis programis arss, sa-

magaliTo pirobebs da awvdis yvela saWiro informacias. Tanxmobis miRebis SemTxveva-

Si igi xvdeba dazaralebulsac, masac awvdis ganridebis gadawyvetilebis miRebis Sesa-

xeb informacias da aformebs dazaralebulTan konsultaciis oqms; amis Semdeg ki ux-

snis, rom mas daukavSirdeba mediatori da awvdis mokle informacias misi saqmianobis 

Sesaxeb. momdevno etapze prokurors gamoaqvs dadgenileba ganridebis procesis 

dawyebis Sesaxeb, ris Semdegac igi mimarTvas agzavnis 3 samuSao dRis ganmavlobaSi 

probaciis erovnuli saagentos Sesabamis teritoriul erTeulSi socialuri muSakis 

gamoyofis moTxovniT. paralelurad igi agzavnis mimarTvas iusticiis saministros 

ssip — danaSaulis prevenciis centrSi mediatoris gamoyofis moTxovniT. probaciis 

biuros ufrosi da ganridebisa da mediaciis programis menejeri valdebulni arian, 2 

samuSao dRis ganmavlobaSi saqme daaweron socialur muSaks da mediators. TiToeuli 

maTgani mxolod amis Semdeg iwyebs muSaobas. 

socialur muSaks aqvs 10 samuSao dRis vada imisaTvis, rom man Seafasos aras-

rulwlovani da misi socialuri garemo; Seafasos gansarideblis biologiuri, fsiqo-

logiuri da socialuri faqtorebi da moamzados individualuri Sefasebis angariSi, 

romelSic dafiqsirebuli iqneba yvela zemoaRniSnuli faqtori da aseve SesTavazos 

prokurors da, mediaciis SemTxvevaSi, mediatorsac sarekomendacio pirobebi ganri-
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debisaTvis, amasTan erTad, unda Sefasdes ganmeorebiTi danaSaulis riskic. socialu-

ri muSakis paralelurad, 10 samuSao dRis ganmavlobaSi dazaralebulTan muSaobs me-

diatoric. am vadaSi igi valdebulia, Sexvdes dazaralebuls, gaacnos mas ganridebis 

programa, miawodos informacia mediaciis Sesaxeb da miiRos misgan mediaciaSi CarTva-

ze gacnobierebuli Tanxmoba an uari. aqve unda davZinoT, rom mediators aqvs ufle-

bamosileba, Tavad ganacxados uari dazaralebulis mediaciis procesSi CarTvaze. es 

garemoeba SesaZlebelia, sxvadasxva mizeziT iyos ganpirobebuli, magaliTad: dazara-

lebulis agresiulobiT, misi cxovrebiseuli damokidebulebiT an sxva faqtorebiT. 

zemoxsenebul 10 dRis vadaSi mediatori valdebulia, dazaralebulis uaris an mis 

(mediatoris) mier dazaralebulis procesSi CarTvaze uaris SemTxvevaSi, Sesabamisi 

oqmi gadaugzavnos prokurors, ganridebisa da mediaciis programis menejers, da, ag-

reTve, Seatyobinos socialur muSaks. swored am etapze wydeba, ganrideba gagrZelde-

ba mediaciiT Tu mediaciis gareSe. 

praqtikaze dayrdnobiT da praqtikosi mediatorebis informaciiT, maT yvelaze 

didi Sromis gaweva dazaralebulis mediaciaSi monawileobaze dasaTanxmeblad uwevT. 

am dros isini dazaralebulTan muSaoben motivaciis amaRlebis mizniT, radgan daza-

ralebulebis motivacia, umetes SemTxvevaSi, Zalian dabalia. umetesoba maTgani ver 

acnobierebs mediaciis dadebiT rols rogorc misTvis, aseve arasrulwlovnisaTvis. 

xSirad moqalaqeebs arc smeniaT mediaciis Sesaxeb da, bunebrivia, arc programas ic-

noben. mediatorebs didi Zalisxmevis gaweva uwevT programis arsis, miznebis, princi-

pebis axsnisaTvis da dazaralebulebis motivaciis amaRlebisaTvis. Tumca ssip — dana-

Saulis prevenciis centris gamoqveynebuli statistikis Tanaxmad, dazaralebulebis 

didi nawili Tanxmdeba mediacias.17 umetes SemTxvevaSi, maTi uari mouclelobiTa da 

zianis simciriTaa ganpirobebuli. praqtikaSi aris SemTxvevebi, rodesac Tavad media-

tori aformebs uaris oqms. amis mizezi SeiZleba sxvadasxva iyos, magaliTad: danaSau-

lis Semdeg gasuli didi dro, arasrulwlovnis fsiqologiuri mdgomareoba an, Tun-

dac, dazaralebulis uari mediatorTan pirvel Sexvedrazec ki.  

im SemTxvevaSi, Tu ganrideba grZeldeba mediaciis gareSe, socialuri muSakis mi-

er momzadebuli individualuri Sefasebis angariSis miRebidan 10 samuSao dRis vada 

eZleva prokurors, imisaTvis, rom uzrunvelyos ganridebis xelSekrulebis gaforme-

ba. am vadaSi Sedis aseve xuTi samuSao dRe, romlis ganmavlobaSic socialuri muSaki 

da prokurori valdebuli arian, SeTanxmdnen xelSekrulebis pirobebze. mediaciis 

gareSe ganridebis warmarTvis SemTxvevaSi, praqtikaSi xelSekruleba formdeba pro-

kuraturis SenobaSi, sadac mas xels aweren: arasrulwlovani, misi kanonieri warmo-

madgeneli, prokurori da socialuri muSaki. im SemTxvevaSi, Tu arasrulwlovans 

hyavs advokati, xelSekrulebas xels awers isic; aseve SesaZlebelia, saWiro iyos Tar-

jimnis an sxva piris daswreba, romlebic xelmoweriT adastureben xelSekrulebas. 

im SemTxvevaSi, Tu ganrideba warimarTeba mediaciiT, socialuri muSakis mier 

momzadebuli individualuri Sefasebis angariSis miRebidan 10 samuSao dRis vada aqvs 

mediators imisaTvis, rom uzrunvelyos mxareebTan mediaciis mosamzadebeli Sexved-

rebisa da mediaciis konferenciis warmarTva. am 10 samuSao dRis ganmavlobaSi media-

tori valdebulia, xelSekrulebis pirobebi SeaTanxmos prokurorTan da socialur 

muSakTan, Semdeg ki, sul mcire, erTxel, Sexvdes arasrulwlovans da dazaralebuls, 

moamzados isini mediaciis konferenciisaTvis da Semdeg Caataros mediaciis konfe-

rencia. zemoaRniSnuli Sexvedra imarTeba aucileblad neitralur teritoriaze. da-

naSaulis prevenciis centris direqtoris brZanebis Tanaxmad, TbilisSi mediaciis mo-

                                                 
17   ssip „danaSaulis prevenciis centris“ angariSi ganridebis/ganridebisa da mediaciis prog-

ramis Sesaxeb, 2015, 5. ix.<http://ganrideba.ge/res/ files/52/Diversion% 20Report_2015.pdf>, [30. 06.2016]. 
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samzadebeli da saerTo Sexvedrebi tardeba „mediaciis saxlSi“, romelic 2014 wels 

gaixsna da aris specialurad mowyobili sivrce mediaciisaTvis; uzrunvelyofilia 

komfortuli oTaxebi mosamzadebeli Sexvedrebisa da mediaciis konferenciisTvis. 

rac Seexeba konferenciis mimdinareobas, mas warmarTavs mediatori. Sexvedras eswre-

bian arasrulwlovani, misi kanonieri warmomadgeneli, advokati (aseTis arsebobis 

SemTxvevaSi) da dazaralebuli. mediaciis konferencias, aseve survilis SemTxvevaSi, 

SesaZloa, daeswros prokurori da socialuri muSakic. rac aseve mniSvnelovan cvli-

lebad SeiZleba CaiTvalos arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis amoqmede-

bis Semdeg. praqtikosi mediatorebis informaciiT, mediaciis process sakmaod arTu-

lebda prokurorisa da socialuri muSakis daswreba, rac, umetes SemTxvevaSi, maTi 

drois uqonlobiTa da mouclelobiT gamoixateboda da rTuldeboda konferenciis 

yvelasaTvis misaRebi drois CaniSvna. es praqtikaSi sirTuleebs qmnida. unda aRiniS-

nos isic, rom danaSaulis prevenciis centris direqtoris brZanebiT, gansazRvrulia, 

rom Sexvedras aseve SeiZleba daeswron mxareTa mxardamWerebi. mxardamWeri SeiZleba 

iyos nebismieri piri, vis daswrebasac mxare moisurvebs. mediatori aseT SemTxvevaSi 

valdebulia, winaswar SeaTanxmos meore mxaresTan da mxolod maTi Tanxmobis miRebis 

Semdeg CarTos es piri mediaciis procesSi.  

mediaciis konferenciis dros yvela damswre pirs rigrigobiT eZleva sityvis 

warmoTqmis saSualeba. rigiTobas winaswar gansazRvravs mediatori. praqtikosi medi-

atorebis TqmiT, Zalze mniSvnelovania, agreTve, monawileebis ganlageba konferenci-

is msvlelobisas: arasrulwlovani da dazaralebuli unda isxdnen pirispir mediato-

ris marjvniv da marcxniv; arasrulwlovnis gverdiT unda ijdes misi kanonieri warmo-

madgeneli da socialuri muSaki; dazaralebulis gverdiT ki — prokurori. konferen-

ciis dros monawileebi gulwrfelad saubroben momxdari faqtis Sesaxeb, gamoxataven 

emociebs da mosazrebebs. mediaciis saerTo Sexvedraze dauSvebelia arasrulwlovnis 

pirovnebis gakicxva. am dros saubari exeba mxolod qmedebas da ara Tavad arasrul-

wlovnis pirovnebas. aseve dauSvebelia agresiuli da direqtiuli toniT saubari. si-

tuaciis daZabvis SemTxvevaSi, mediatori uflebamosilia, gamoacxados Sesveneba da 

mxareebi gaiyvanos cal-calke oTaxebSi, Semdeg isev daabrunos da gaagrZelos media-

ciis konferencia. saerTo Sexvedris dasasrulia xelSekrulebis xelmowera, romel-

sac xels awers yvela damswre piri.  

aRdgeniT marTlmsajulebaSi, gansakuTrebiT ki sisxlis samarTlis mediaciaSi, 

sakamaTo, Tumca mniSvnelovan, Teoriad miiCneva e.w. „reintegraciuli Sercxvenis“ 

Teoria, romelic aRwerilia jon braitvaitis naSromSi: „danaSauli, sircxvili da re-

integracia“18. avtori naSromSi msjelobs, rom rogorc ganmeorebiTi danaSaulis Ta-

vidan acilebis erTi-erTi gza, erTmaneTisagan unda gaimijnos Sercxvena, romelic 

amcirebs pirs, Seuracxyofas ayenebs mas, stigmatizacias axdens da reintegraciuli 

Sercxvena, rodesac mniSvnelovani adamianebi, swori gziT gmoben danaSauls, magram 

ara damnaSavis pirovnebas, rac, Tavis mxriv, aZlevs am adamians sircxvilisgan gaTavi-

suflebis saSualebas da Tavidan gvaridebs ganmeorebiT danaSauls. reintegraciuli 

Sercxvenis Teoriis mixedviT, danaSaulis Sedegebis ganxilva dazaralebulis (damna-

Savis ojaxis) TandaswrebiT, ayalibebs konferenciaze sircxvilis gancdis process; 

am procesSi im adamianebisagan daxmareba, visac gansakuTrebuli pativiscema, siyvaru-

li da mWidro urTierToba aqvT danaSaulis Camden pirTan, reintegraciis miznebis 

miRwevas uwyobs xels da am process ritualad aqcevs. es ar aris policiis, mosamar-

Tlis an sagazeTo statiis meSveobiT gancdili sircxvilis grZnoba, romelsac dana-

                                                 
18   Braithwaite J., Crime, Shame and Reintegration,Cambridge, UK, 1989.  
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Saulis Camdeni piri didi albaTobiT yuradRebas ar miaqcevs; es aris sircxvilis gan-

cda imaTi TvalTaxedvidan, visac did pativs vcemT da vendobiT.19 

rac Seexeba, ganridebisa da mediaciis xelSekrulebas, es aris samoqalaqo tipis 

xelSekruleba, romlis xangrZlivobis vada SeiZleba iyos 12 Tve. masSi asaxulia mxa-

reTa valdebulebebi, gansakuTrebiT gamosayofia is nawili, romelic exeba arasrul-

wlovans da pirobiTad SegviZlia davyoT 2 nawilad — servisebi da valdebulebebi. 

pirveli nawili moicavs sxvadasxva serviss arasrulwlovnis reabilitaciisa da reso-

cializaciisaTvis; rac Seexeba valdebulebebis nawils, isic aseve pirobiTad SeiZle-

ba 2 nawilad davyoT — valdebulebebi dazaralebulis winaSe da valdebulebebi sazo-

gadoebis winaSe. praqtikaSi momuSave profesionalebze dayrdnobiT, SeiZleba iTqvas, 

rom mediatorebic da sxva profesionalebic, umetes SemTxvevaSi, cdiloben, aras-

rulwlovanma ziani sakuTari qmedebiT, da ara TanxiT, aanazRauros. aq igulisxmeba 

dazaralebulis winaSe valdebulebebis dakisreba. maTi TqmiT, msgavsi pirobis Semu-

Saveba SedarebiT martivia, rodesac saqme gvaqvs iuridiul pirTan. praqtikis anali-

zis Sedegad, SeiZleba iTqvas, rom xSiria SemTxveva supermarketebSi, maRaziebsa da 

sxva dawesebulebebSi arasrulwlovnis xelfasis gareSe dasaqmebisa, riTic igi mis mi-

er miyenebul zarals anazRaurebs. rac Seexeba sazogadoebis winaSe valdebulebebis 

nawils, igi emsaxureba arasrulwlovnis mier danaSaulis gacnobierebas, sazogadoe-

bisaTvis miyenebuli zianis gamosworebas da sxv. aseT SemTxvevebSi, praqtikuli ga-

mocdilebidan gamomdinare, xSiria iseTi pirobebiT sargebloba, rogorebicaa moxu-

cebulTa TavSesafrebSi an ufaso sasadiloebSi personalisaTvis daxmarebis gaweva, 

gamwvanebisa da dasufTavebis aqciebSi monawileoba da sxv.20 

sailustraciod SegviZlia moviyvanoT xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli ram-

denime pirobis magaliTi, romelic mediaciis procesSi SeirCa: 

-  daexmaros dazaralebuls sasoflo-sameurneo saqmianobaSi; 

- daexmaros dazaralebuls sakuTar maRaziaSi sursaTis aRricxva-dalagebaSi; 

- aanazRauros dazaralebulis maRaziisTvis miyenebuli ziani; 

- daexmaros wyalmomaragebis samsaxuris TanamSromlebs samsaxuris kuTvnili 

milebis monitoringisa da SekeTebis saqmeSi; 

- daexmaros sacurao auzis xelmZRvanelobas ezos mowesrigebaSi.21 

aRniSnuli da sxva pirobebis safuZvelze SesaZlebelia iTqvas, rom dazaralebu-

lis CarTulobas mediaciis procesSi, gansakuTrebiT ki pirobebis SerCevisas, didi 

mniSvneloba aqvs. msgavsi pirobebis umTavresi daniSnuleba arasrulwlovnis mier Ca-

denili qmedebisa da miyenebuli zianis gaanalizebaa. swored amitomac Zalze mniSvne-

lovania dazaralebulTa CarTuloba da maT mier sakuTari pirobebis wamoyeneba. gar-

da imisa, rom amiT arasrulwlovans vexmarebiT danaSaulebrivi qmedebis da misi Sede-

gis gaazrebaSi, aseve vzrunavT dazaralebuli pirisaTvis rogorc materialuri zia-

nis anazRaurebaze, ise moraluri zianis Semcirebaze. 

ganridebis/ganridebisa da mediaciis xelSekrulebis gaformebis Semdeg xelSek-

rulebiT gansazRvruli pirobebis arasrulwlovnis mier Sesrulebis monitorings 

axorcielebs socialuri muSaki, romelic xvdeba mas garkveuli periodulobiT, esa-

ubreba momxdari faqtis Sesaxeb da muSaobs masTan danaSaulis gacnobierebaze. igi 

aseve amowmebs xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis mimdinareobas. zemoaRwerilis 

Taobaze wers yovelTviur angariSs, romelic egzavneba prokurors. Tavad prokuro-

                                                 
19   Annual Report for 2003 and Resource Material Series No. 63, Unafei, Fuchu, Tokyo, 2004. 
20   ssip „danaSaulis prevenciis centris“ angariSi ganridebis/ganridebisa da mediaciis prog-

ramis Sesaxeb, 2015, 5. ix. <http://ganrideba.ge/res/files/52/ Diversion%20Report_2015. pdf>[30. 06.2016]. 
21   iqve. 
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ri ki valdebulia, sul mcire, 3 TveSi erTxel Sexvdes arasrulwlovans. arsebobs al-

baToba, rom arasrulwlovanma ar gamoiyenos micemuli Sansi da daarRvios xelSekru-

lebis piroba. aseT SemTxvevaSi, Tu piroba uxeSadaa darRveuli, prokurori arasrul-

wlovanTan da mis kanonier warmomadgenelTan gasaubrebis Semdeg yvela garemoebis 

gaTvaliswinebiT uflebamosilia, Sewyvitos ganridebis/ganridebisa da mediaciis 

xelSekruleba da saqme warmarTos sasamarTloSi tradiciuli marTlmsajulebis 

gziT. msgavsi SemTxvevebis raodenoba sakmaod mcirea — 2015 wels es maCvenebeli mxo-

lod 2%-s Seadgenda.22 

 

5. statistika23 

2010 wlidan 2014 wlamde periodi sakmao droa imisaTvis, rom gamovleniliyo 

xarvezebi da gaanalizebuliyo satatistika. swored amazea dafuZnebuli 2014 wlis 

bolos ganxorcielebuli cvlilebebi. metad mniSvnelovania, rom ganridebis maCvene-

beli 2015 wlis ganmavlobaSi gazrdilia. gansakuTrebul yuradRebas iqcevs warmate-

biT dasrulebuli mediaciis24 maCvenebeli — igi 2015 wels gasul welTan SedarebiT 

gasammagda. esec 2014 wlis bolos ganxorcielebuli cvlilebebis Sedegia. 

saerTo jamSi 2015 wlis ganmavlobaSi ganridebul iqna 296 arasrulwlovani. aqe-

dan 143 arasrulwlovnis mimarT gamoyenebul iqna mediacia da Sedga 114 mediaciis sa-

erTo Sexvedra.  

2010 wlidan 2015 wlis 31 dekembris CaTvliT saerTo jamSi ganridebul iqna 1038 

arasrulwlovani. 

 

1.  warmatebiT dasrulebuli mediaciis maCvenebeli arasrulwlovanTa raodeno-

bis mixedviT (saqmeebSi, sadac konkretuli dazaralebuli arsebobda) 
 

 2013 weli 2014 weli 2015 weli 

warmatebiT 
dasrulda 

25% 18% 51% 

 

2.  warmatebiT dasrulebuli mediaciis konferenciebi 
 

 2013 weli 2014 weli 2015 weli 

warmatebiT 
dasrulda 

34 mediaciis 
konferencia 

28 mediaciis 
konferencia 

114 mediaciis 
konferencia 

 

3.  mediaciis CaSlis mizezebi 2015 wels 
 

mizezi raodenoba procentuli 
maCvenebeli 

dazaralebuli ar arsebobda 7 2% 
mediaciaze uari ganacxada mediatorma 71 24% 
mediaciaze uari ganacxada dazaralebulma 67 23% 
sxva 8 3% 
mediacia warmatebiT dasrulda 143 48% 
sul 296  

                                                 
22   saqarTvelos mTavari prokuraturis angariSi „arasrulwlovanTa ganrideba“, 2015, 19. 
23   ssip „danaSaulis prevenciis centris“ angariSi ganridebis/ganridebisa da mediaciis prog-

ramis Sesaxeb, 2015, 5. ix. <http://ganrideba.ge/res/files/52/Diversion%20Report_2015.pdf> [30.06.2016]. 
24   mediaciis procesi, romelzec Sedga mediacis konferencia da romelic dasrulda gan-

ridebisa da mediaciis xelSekrulebis gaformebiT (avtoris ganmarteba, l.j.). 
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4.  2013-2015 wlebis monacemebi 

 2013 weli 2014 weli 2015 weli 

ganridebisa da mediaciis programaSi 
CarTuli arasrulwlovnebi 

332 saqme 204 saqme 296 saqme 

aqedan konkretuli dazaralebuli 
arsebobda 

203 saqme 197 saqme 282 saqme 
 

sxva   7 saqme 

mediacia Sedga 51 saqme 36 saqme 143 saqme 

procentuli maCvenebeli 25% 18% 51% 

 

5. 2015 wlis statistikuri monacemebi regionebis mixedviT 

regioni raodenoba procentuli 
maCvenebeli 

imereTi  16 5% 
raWa 0 0% 
kaxeTi 28 9% 
samcxe-javaxeTi  15 5% 
samegrelo-zemo svaneTi 27 9% 
Sida qarTli 19 6% 
mcxeTa-mTianeTi 8 3% 
qvemo qarTli 22 7% 
aWara 29 10% 
guria 17 6% 
Tbilisis prokuraturebi 104 35% 
mTavari prokuratura/saolqo 
prokuraturebi 

 
11                   4% 

sul 296  
 

6.  2015 wlis statistikuri monacemebi Tveebis mixedviT 

Tve raodenoba procentuli 
maCvenebeli 

ianvari 14 5% 
Tebervali 16 5% 
marti 29 10% 
aprili 27 9% 
maisi 28 9% 
ivnisi 32 11% 
ivlisi 27 9% 
agvisto 25 8% 
seqtemberi 14 5% 
oqtomberi 21 7% 
noemberi 15 5% 
dekemberi 48 16% 
sul 296  
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7.  2015 wlis statistikuri monacemebi sqesis mixedviT 

sqesi saqmeebis raodenoba procentuli maCvenebeli 

mdedrobiT 26 9% 

mamrobiTi 270 91% 

         sul 296  

 

8.  ganridebulTa monacemebi danaSaulis Cadenis dros asakis mixedviT 

asaki saqmeebis raodenoba procentuli maCvenebeli 

14 wlis 52 18% 

15 wlis 61 21% 

16 wlis 75 25% 

17 wlis 108 36% 

sul 296  

 

9.  2015 wlis statistikuri monacemebi danaSaulTa kategoriis mixedviT 

kategoria saqmeebis raodenoba procentuli maCvenebeli 

mZime 95 32% 

naklebad mZime 201 68% 

sul 296  
 

10. 2015 wlis statistikuri monacemebi xelSekrulebis xangrZlivobis mixedviT 

xangrZlivoba saqmeebis raodenoba procentuli maCvenebeli 
1 Tve 19 6% 

1,5 Tve 1 0% 
2 Tve 129 44% 

2,5 Tve 4 1% 
3 Tve 93 31% 
4 Tve 35 12% 
5 Tve 6 2% 
6 Tve 9 3% 
7 Tve - 0% 
8 Tve - 0% 
9 Tve - 0% 

10 Tve - 0% 
11 Tve - 0% 
12 Tve - 0% 

sul 296  
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1. 2010-2015 wlebis statistikuri monacemebi regionebis mixedviT 
 

regioni raodenoba procentuli 
maCvenebeli 

imereTi  104 10% 
raWa 1 0% 
kaxeTi 67 6% 
samcxe-javaxeTi  49 5% 
samegrelo-zemo svaneTi 64 6% 
Sida qarTli 68 7% 
mcxeTa-mTianeTi 33 3% 
qvemo qarTli 102 10% 
aWara 88 8% 
guria 35 3% 
Tbilisis prokuraturebi 412 40% 
mTavari prokuratura/saolqo prokuraturebi 15 1% 
sul 1038  

 

11. 2010-2015 wlebis statistikuri monacemebi sqesis mixedviT 

sqesi saqmeebis raodenoba procentuli maCvenebeli 

mdedrobiT 96 9% 

mamrobiTi 942 91% 

sul 1038  
 

 

6. daskvna 

daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom 2010 wlidan dRemde arasrulwlovanTa ganri-

debisa da mediaciis programa mudmiv ganaxlebas ganicdis: yovel wels etapobrivad ema-

teboda qalaqebi da izrdeboda samoqmedo areali; 2014 wels gaizarda danaSaulebis ka-

tegoria, romelzec ganrideba vrceldeba da programa gavrcelda mZime kategoriis da-

naSaulebzec; Seicvala procedurebi; dawesda profesionalTa samoqmedo vadebi; re-

formis amave talRis dros gaizarda mediatoris roli; aRmoifxvra programis ganvli-

li periodis analizis Sedegad gamovlenili problemebi; arasrulwlovanTa marTlmsa-

julebis kodeqsis mixedviT, arasrulwlovanTa ganridebis programa 2016 wlidan gav-

rceldeba aseve 18-21 wlamde axalgazrdebzec; mosamarTles mieniWa ganridebis mizniT 

prokurorisaTvis saqmis dabrunebis ufleba, rac prokurorisaTvis Sesasruleblad 

savaldebuloa; Seiqmna ganridebis axali RonisZiebebi; ganridebisa da mediaciis prog-

rama gaxda upirvelesi gansaxilveli zoma marTlmsajulebis sistemaSi momuSave pro-

fesionalebisaTvis da ganxorcielda sxva mniSvnelovani cvlilebebi. 
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Lado Javakhishvili  

Overview of the Juvenile Diversion and Mediation Program 

 
More and more countries encounter necessity and relevance of restorative justice concept in 
the modern world. Georgia is no exception in this regards. The clear example of this tendence 
is Juvenile Diversion and Mediation Program incluclated in Georgia in 2010, the results of 
which appear of utmost interest of various countries. The hereby work provides history of de-
velopment of diversion and mediation program in Georgia. The article also considers the prin-
ciples of the program, legal regulation issues. We will also find the detailed statistics of the 
program. The hereof issues obtain particular relevancy against the background of juvenile jus-
tice code, enacted on January 1, 2016. 
 
Key words: Juvenile Justice, diversion, mediation in criminal justice, victim offender mediation 
(VOM), Restorative Justice. 

1. Introduction 

The Juvenile Diversion and Mediation Program is based on international practice and the principles of 
restorative justice.25 The starting point of the program is diversion of a juvenile from the process of formal 
justice and provision of an environment for him/her to prevent formation of a juvenile as a criminal. Diversion 
is a mechanism to exempt a juvenile from a formal justice system the primary objective of which is to avert 
the repeated crime and to involve the victim of an offense into the process of restoration of justice. The 
professionals developing the hereof program, aspire to the main goal – to provide formation of a juvenile into 
a full-fledged citizen for a society, abstaining from committing a crime henceforth. Hence, the greatest 
importance within the program is attached to rehabilitation and social reintegration of a juvenile. 

 

2. History of Development of a Program 

The history of a modern mediation in criminal justice in Georgia starts in 2010, with the enactment 
of the Juvenile Diversion and Mediation Program. Currently, the Juvenile Diversion and Mediation 
Program is based on an international practice and the basic principles of the restorative justice. It is fairly 
noteworthy that the victim offender mediation is not inculcated as an independent program in Georgia. It is 
applied in capacity of the diversion instrument and an integral part of a main program. However, the part 4 
of the Article 67 of the Juvenile Justice Code, adopted in 2015 and enacted on January 1, 2016 already 
allows application of the restorative justice remedies and correspondingly mediation on the basis of the 
Order of the Judge under the judgment to the juvenile in combination with the sentence. 

                                                 
   Master of Law, TSU Faculty of Law. The Diversion/Diversion and Mediation Program Manager, The LEPL 

“Center for Crime Prevention” Under the Ministry of Justice of Georgia. 
25   Restorative Justice Aims at restoration of Broken Relationships. This is the Process Directed to Outline and Satisfy the 

Needs of an Offender, a Victim and a Society. Upon Implementation of the Programs of Restorative Justice, the 
Particular Attention is Attached to the Damage – as Moral so Material, Involvement of the Parties into the Process and 
Acknowledgement of Actions Committed by an Offender, Assuming Obligations (clarification by an author – L.J.). 



 194 

In compliance with the international standards and approaches, the starting point of the Diversion 
and Mediation Program is diversion of a juvenile from the formal justice system and provision of environ-
ment to facilitate the prevention of a juvenile from committing a repeated crime. 

Diversion is the mechanism for exemption of a juvenile from criminal responsibility the primary 
objective of which is to prevent repeated crime, to facilitate the juvenile to reintegrate into the society as a 
full-fledged citizen and to involve the victim of an offense into the process of restoration of justice. That is 
why rehabilitation and social reintegration of a juvenile is of utmost importance in the program and thus, 
the component of mediation serves for the hereof goal within the program. Naturally, one of the most 
important objectives of mediation is to satisfy the needs and requirements of a victim as well. 

The Juvenile Diversion and Mediation Program was enacted in 2010 on the basis of the Changes 
introduced to the Criminal Code of Practice of Georgia.26 On the hereof basis, on November 19, 2010 the 
Diversion and Mediation Agreement was signed for the first time. It was a time when the program was 
valid only in four cities of Georgia.27 “The Diversion and Mediation Program aims to exempt the juvenile, 
committing a less grave crime for the first time, who apologized to the victim and is committed to com-
pensate the inflicted damage, from the criminal responsibility. On the one hand, the new program diverts a 
juvenile from the criminal system and conviction and on the other hand, facilitates to restoration of justice, 
to prevention of relapse and to form a juvenile into a law-abiding person”.28 Since 2010, the program has 
been extended and in August, 2013 the pilot mode has been accomplished. In November, 2014, 4 years 
after enactment of the program, the diversion and mediation program reform has started. The pilot period 
situation has been analyzed, allowing identification of the gaps and shortcomings and correction of 
numerous aspects. Most importantly, the program has forwarded to a new stage.29 

Within the framework of the reforms undertaken in 2014, numerous important changes have been 
implemented. First of all, it is noteworthy that the indication into the paragraph “a” of the Article 1 of the 
Decree of the Minister of Justice of Georgia of 2010 N216 envisages application of the program to the less 
grave crime and the crime, attributed to the category of a grave crime due to its “group” character (as due to 
the aggravating circumstances). According to the changes introduced to the Decree in 2014, the program 
has further applied to the grave crimes as well. Prior to the hereof changes, the Decree of the Minister was 
to some extent in contradiction with the Article 105 of the Criminal Code of Practice of Georgia, allowing 
diversion both for less grave or grave crimes, while the Decree of the Minister provided restriction of the 
hereof possibility. 

The repeal of the concept of the first committed crime, provided in the Decree of the Minister of 
Justice of Georgia of 2010 N216 is to be considered as an important change, Existence of the hereof 
reservation implied the possibility of wider elucidations and contradicted with other Articles of the hereof 
Decree, namely with admission of diversion upon aggregate of crimes. In most cases upon aggregate of cri-
mes, time of commitment of crime differs. Correspondingly, diversion from the second crime becomes im-
possible as the second crime cannot be considered as the crime committed first. After introduction of chan-
ges, the program further applies to the persons without previous crime records before decision on diversion. 

Annulment of the mandatory pre-condition of decision-making on diversion on commitment of a 
juvenile to apologize to the victim and compensate the damage can be considered as the most important 
change in terms of mediation. 

                                                 
26   The Law of Georgia on Amendments and Changes to the Criminal Code of Practice, № 3616, the Legislative He-

rald of Georgia, 24, 09, 2010. 
27   The Report by the LEPL Center for Crime Prevention on the Diversion and Mediation Program, 2015, 1, <http:// 

ganrideba.ge/res/files/52/Diversion%20Report_2015.pdf>, [30.06.2016]. 
28   Shalikashvili M., the Legal, Criminological and Psychological Aspects of the Juvenile Diversion and Mediation 

Program, Tbilisi, 2013, 4. 
29   The Report by the LEPL Center for Crime Prevention on the Diversion and Mediation Program, 2015, 1, <http:// 

ganrideba.ge/res/files/52/Diversion%20Report_2015.pdf>, [30.06.2016]. 
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Another significant change was to improve the procedures and establish the action terms for the 
professionals. Prior to the changes of 2014, the professionals engaged in the program had no detailed action 
terms outlined. Hence, based on the practice we may state that there were cases when the mediation and/or 
diversion agreement has been signed sundry months or even one year after commitment of crime. Natu-
rally, it entailed loss of meaning of mediation and diversion. The hereof circumstance hindered a juvenile 
in acknowledgment of the crime committed thereby; it was the basis for the victim to have the sense of 
injustice. Besides, absence of terms even entailed formal vain mediation. 

One of the most important changes of 2014 was increase of the role of the mediator in the program. 
On the basis of the change introduced to the Decree of the Minister of Justice of Georgia of 2010 N216, the 
mediator enjoys the right to be engaged into the diversion and mediation process on the early stage starting 
in November, 2014. According to the previous edition, the prosecutor was to receive approval or rejection 
of participation of the victim in the process. The change envisages involvement of the mediator in all the 
cases with participation of the victim. He/she elucidates the essence and objective of the program and then 
receives informed approval or rejection of the victim on participation in mediation process. “Practice 
revealed that the prosecutors often fail to provide communication with the victim on the extent necessary 
due to lack of time or other grounds. They fail to elucidate the essence and the objectives of the program 
for the victims, thus gaining their approval on participation in the mediation process”.30 

Therefore, change undoubtedly is one of the positive steps, evidenced with the indices published by 
the LEPL “Center for Crime Prevention”. According to data for 2015, application of the mediation 
component is increased in the program. The index of the successfully accomplished mediation31 for 2015 
constituted 51%, which is higher than the index of the preceding years almost three times. The index of 
successful mediation for 2014 constituted 18% and for 2013 – 25%. Success of mediation is as well 
evidenced with the number of mediation conferences: 114 mediation conferences have been held in 2015 
while the number of the conferences constituted 28 for the similar period in 2014, and 34 conferences in 
2013.32 

 

3.Principles of the Program 

The Decree of the Minister of Justice of Georgia of February 1, 2016 N120 on “Rules of Application 
of the Juvenile Diversion/Diversion and Mediation Program and Approval of the Basic Conditions of the 
Agreement to be signed between the Parties” establishes the following principles of juvenile diversion/ 
diversion and mediation program: maximal facilitation to application of alternative mechanisms; volun-
tarism; proportionality; confidentiality; inadmissibility of stigmatism; consideration of the best interests of 
juveniles. Below, we will consider each of the principles severally. 

Maximal Facilitation to Application of Alternative Mechanisms. Introduction and establishment 
of the hereof principle into Georgian reality is very important and useful. M. Shalikashvili, in his work, 
notes that the hereof principle is new for Georgian reality and the material33 processed thereby had no 
indication thereto. It is noteworthy that unlike Georgian reality, the said principle is provided in and 
established under the important international acts, such are: Convention on the Rights of the Child34 and 

                                                 
30   The Report by the LEPL Center for Crime Prevention on Juvenile Diversion and Mediation Program, 2014, 2-3, 

<http://diversion.ge/res/files/52/Diversion%20Report%202014.pdf>, [30.06.2016]. 
31   Mediation process served as the topic for the conference, accomplished with conclusion of the Agreement on 

Diversion and Mediation ,clarification by the author – L.J. 
32   The Report by the LEPL Center for Crime Prevention on Diversion/Diversion and Mediation Program, 2015, 5, 

<http://ganrideba.ge/res/files/52/Diversion%20Report_2015.pdf>, [30.06.2016]. 
33   Shalikashvili M., The Legal, Criminological and Psychological Aspects of Juvenile Diversion and Mediation Prog-

ram, Tbilisi, 2013, 32-22. 
34   Convention on the Rights of the Child , adopted on November 20, 1989, enacted on September 2, 1990. 
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UN Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (hereafter referred to as the “Beijing 
Rules”).35 

The sub-paragraph “b” of the paragraph 3 of the UN Convention on Rights of the Child abides the 
States to undertake the remedies or the children in conflict with the law without court proceedings and with 
full observance of human rights and legal guarantees. Besides, the 6th and the 11th norms of the “Beijing 
Rules” uniquely establish preference of application of alternative remedies upon criminal proceedings. The 
norms, consistent with the hereof international norms, shall be introduced into the Criminal Code of Geor-
gia, which undoubtedly can be considered as an event of utmost importance. The above-mentioned process 
is even further enhanced with the Juvenile Justice Code36 which is a significant step forward for Georgian 
Criminal Law and Juvenile Justice. 

In line with the Decree of the Minister of Justice of Georgia N120, participation in the Diversion/ 
Diversion and Mediation process is a voluntary decision when the juvenile admits the crime committed. 
Any kind of pressure on the parties in view of their participation in the process is inadmissible. The parties 
are entitled, at any stage, to refuse participation in diversion/mediation process. The hereof principle is one 
of the constituent principles of diversion and mediation program. Without voluntarism, the goals envisaged 
under the program could not be achieved. It is particularly important that all the participants of the process 
are empowered, at any stage – pre-conference or mediation conference, to refuse participation in the 
program. The hereof principle further enhances the guarantees envisaged under the program. Otherwise, 
without participation thereof in the process, juveniles would fail to acknowledge the crimes committed 
thereby. 

It is as well noteworthy that the juvenile subject to be diverted shall not refuse the mediation com-
ponent solely when he/she agrees on diversion. Her/his consent on diversion implies automatic consent on 
participation in mediation. This is the very reason entailing increased role and involvement of the mediator 
in diversion and mediation program. Currently, based on practice, we can state that the mediators spend 
much time and efforts to ensure acknowledgement by the victim of his/her role and function. Involvement 
of the victim is very important for a juvenile to acknowledge his/her own crime as well besides the benefit 
of compensation of the moral and material damage for the victim. 

According to the principle of proportionality, the obligations imposed on a juvenile shall be pro 
rata to the offenses committed thereby. In line with the Decree of the Minister of Justice of Georgia N120, 
it is important to take the age of juvenile, his/her personal characteristics, the nature and gravity of the cri-
me, inflicted damage and impact of the crime on the society into account upon definition of the remedies.  

The said principle prevents imposition of the severer punishment on a juvenile for his/her offenses 
and prevents the remedies selected therefore to be severer than the crime committed. According to the in-
formation provided by the practitioner professionals, selection of the terms for the agreement on diversion 
shall be individual in any case on the basis of the individual estimation report composed by the social wor-
ker of the National Probation Agency. 

Confidentiality is one of the most important principles of juvenile diversion and mediation program. 
Without confidentiality, the objectives of the program could not be achieved, entailing vanity of the efforts 
of the professionals. The said fact is one of the bases to prevent stigmatization of a juvenile. The principles 
of privacy protection and inadmissibility of stigmatization are the most important and fundamental, pro-
tecting a juvenile and granting such an importance to the juvenile diversion and mediation program. “It is 
up to the participatory state in the diversion and/or mediation process and the public institutions to prevent 
stigmatization of a juvenile as guilty (labeling) entailing him/her to seek an offender in his/her personality. 
Tender and individual attitude of the parties of the diversion and/or mediation process towards the juvenile 

                                                 
35   United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, The Beijing Rules, adopted 

on November 29, 1985. 
36   Juvenile Justice Code, Article 8, №3708-IIR, the Legislative Herald of Georgia, 24.06. 2015. 
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shall be based on privacy of personal information of the citizens and shall prevent stigmatization of an adult 
as a criminal and formation of his/her criminal career”.37 

None of the international or local documents analyzed by me give an exact definition of the best in-
terests of a juvenile. Based on these documents, the best interest of a juvenile in every particular case shall 
be identified in individual manner. The best interest of a child within the criminal justice sphere shall be 
elucidated as his/her right to: be protected, have the sense of safety and welfare; have the rights on health, 
education and development protected; and the primary starting point shall imply resocialization-reha-
bilitation of a child and his/her reintegration in society in capacity of a full-fledged citizen.38 All the hereof 
aspects shall be observed on the basis of communication with the child, listening if he/she has something to 
say. The hereof right is severally defined under the Article 12 of the Convention on the Right of the 
Child.39 Definition of the best interest of a child is provided in the international document, such is the “Bei-
jing Rules” and the General Comment N10 of the UN Committee on the Right of the Child, stating: “In all 
decisions taken within the context of the administration of juvenile justice, the best interests of the child 
should be a primary consideration. Children differ from adults in their physical and psychological deve-
lopment, and their emotional and educational needs. 

Such differences constitute the basis for the lesser culpability of children in conflict with the law. 
These and other differences are the reasons for a separate juvenile justice system and require a different 
treatment for children. The protection of the best interests of the child means, for instance, that the tra-
ditional objectives of criminal justice, such as repression/retribution, must give way to rehabilitation and 
restorative justice objectives in dealing with child offenders. This can be done in concert with attention to 
effective public safety”.40 

 

4. Legal Regulation of the Program 

Currently, the Juvenile Diversion and Mediation Program is regulated under the acts as follows: the 
Law of Georgia on “Juvenile Justice Code”; the Decree of the Minister of Justice of Georgia of February 1, 
2016 on “Ratification of the Basic Conditions of the Agreement on Juvenile Diversion/Diversion and Me-
diation Program to be signed between the Parties”; the joint Decree of the Minister of Justice, the Minister 
of Internal Affairs and the Minister of Corrections of Georgia of March 15, 2016 N132/N95/N23 and the 
Decree of the Director of the LEPL “Center for Crime Prevention” on “Rule of Activity of the Mediators 
engaged in the Juvenile Diversion and Mediation Program and Ratification of the Draft Documents”. The 
Juvenile Justice Code enacted on January 1, 2016 entailed introduction of lots of changes to the issues of 
regulation of diversion/diversion and mediation program, including the most important changes envisaging 
extended application of the program to the persons of the age of 18-21, granting the authority of diversion 
to the Court, establishment of new remedies etc. 

According to the current regulation, the authority of diversion of the person under 21 shall be granted 
to the Prosecutor prior to the pre-court session under the part one of the Article 39 of the Juvenile Justice 
Code of Georgia and in line with the part two of the hereof Article, the Judge as well enjoys the authority 
of diversion, granted under the Juvenile Justice Code – to return the case to the Prosecutor in view of diver-
sion of a person. It entails liability of the Prosecutor to divert the person under 21. In line with the Juvenile 
Justice Code, the Judge is entitled to make the decision on diversion as with own initiative so on the basis 
of the substantiated mediation of the party. It is as well important that the Judges in practice make decisions 
not only on the basis of the mediation of the party but require from the National Probation Agency to 

                                                 
37   Shalikashvili M., The Legal, Criminological and Psychological Aspects of the Juvenile Diversion and Mediation 

Program, Tbilisi, 2013, 41. 
38   The Explanatory Note to the Juvenile Justice Code, 59-60, <http://www.parliament.ge/ge/law/8688/18832>, 

[30.06.2016]. 
39   Convention on the Rights of the Child, adopted on November 20, 1989, enacted on September 2, 1990. 
40   General Comment №.10, Children’s Rights in Juvenile Justice, UN, 2007. 
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deliver the individual estimation report of the person subject to be diverted, which plays an important role 
upon decision-making on diversion. 

The authority of diversion granted to the Judge can be considered as a positive action, though the 
statistical data so far evidences that the index of diversion returned from the Court compared to the com-
mon index, is quite low. According to the information by the Prosecutor’s Office of Georgia, in 2015 du-
ring five months 15 cases of persons under 21 have been returned from the Court, constituting 200 persons 
in total diverted. However, hereof factor serves as the filter at some extent for the Prosecutor as well to ti-
mely make correct decision on diversion. 

The record provided in the part two of the Article 8 of the Juvenile Justice Code can be considered as 
the most important factor as well, envisaging consideration of possibility of diversion on the juvenile cases 
first of all and estimation of the degree of resocialization-rehabilitation of a juvenile and prevention of crime 
against the criminal responsibility and application of penalty. All these factors set high standards both for the 
Prosecutor and the Judge – in case of availability of the respective pre-conditions to argument non-application 
of diversion and preference of criminal responsibility as more important in every concrete case. 

Let us consider the diversion procedures on the basis of the hereof documents and practice. On the 
first stage, after the Prosecutor makes the preliminary decision on diversion, he/she meets the juvenile and 
his/her legal representative (in case if the juvenile uses the services of a lawyer, with the lawyer as well); 
elucidates the essence of the diversion program, the model terms and provides all necessary information. In 
case if the consent is granted, the Prosecutor meets the victim to provide the information about the decision 
on diversion and concludes the protocol of consultation with the victim; henceforth, the Prosecutor elu-
cidates that the victim will be contacted by the mediator and provides the brief information about the 
activity of the mediator. At the second stage, the Prosecutor adopts the resolution on onset of the diversion 
process and submits the address within the term of three business days to the respective territorial unit of 
the National Probation Agency appealing assignment of a social worker. Simultaneously, he/she submits 
the address to the LEPL “Center for Crime Prevention” of the Ministry of Justice of Georgia appealing for 
assignment of the mediator. The Head of the Probation Bureau and the Manager of the Diversion and 
Mediation Program shall, within the term of two business days, assign the social worker and the mediator 
with the case. Each of them then is entitled to start their activity. 

The social worker has the term of 10 business days to estimate the juvenile and his/her social en-
viron; to estimate the biological, psychological and social factors of the juvenile subject to be diverted and 
to prepare the individual estimation report providing all hereof factors and to offer the terms of reference 
for diversion to the Prosecutor and in case of mediation, to the mediator. At that, he/she shall estimate the 
risk of repeated crime. Simultaneously, the mediator, within the similar term of 10 business days, shall 
work with the victim. Within the hereof term, he/she shall meet the victim, introduce the diversion prog-
ram, provide the information on mediation and obtain consent or refusal on involvement in the mediation. 
Besides, the mediator is authorized to declare refusal on involvement of the victim in the mediation pro-
cess. The above-mentioned circumstance can be conditioned on various basis, for instance with aggressive 
behavior of the victim, his/her ideology or other factors. The mediator, within the term of 10 days, in case 
of the refusal of the victim or his/her (mediator) personal refusal on involvement of the victim in mediation 
process, shall submit the respective protocol to the Prosecutor, the Diversion and Mediation Program 
Manager and notify the social worker as well. At this very stage the decision is made either on further con-
tinuation of mediation or termination of the process. 

Based on practice and according to the information of the practitioner mediators, the greatest efforts 
they have to direct to convince the victim to participate in mediation. In this case, the mediators strive to 
increase the motivation of the victim as mostly their motivation is quite low. Most of them fail to acknow-
ledge the positive role of mediation as for him/her so for the juvenile. Often, the citizens are not even aware 
of mediation and naturally know nothing about the program. The mediators strive to elucidate the essence, 
objectives and principles of the program to the victims and to increase their motivation. However, ac-
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cording to the statistic data by the LEPL “Center for Crime Prevention”, the greater part of the victims ag-
rees on mediation.41 Mostly, their refusal is conditioned with the lack of time and minimal degree of da-
mage. There are the cases in practice when the mediator himself/herself concludes the protocol of refusal 
due to various reasons, for instance due to the long period after commitment of crime, psychological state 
of the juvenile, or even due to refusal of the victim to meet the mediator at all. 

In the event if diversion continues without mediation, within the term of 10 business days upon 
receipt of the individual estimation report developed by the social worker, the Prosecutor shall provide con-
clusion of the Diversion Agreement. The hereof term covers as well five business days, given to the social 
worker and the Prosecutor to communicate the Agreement terms. In case of diversion without mediation, 
the agreement in practice is signed in the Prosecutor’s Office by: juvenile, his/her legal representative, 
Prosecutor and the social worker. In the event if the juvenile uses the services of the lawyer, the lawyer 
shall as well sign the agreement; the translator or other person may as well be attending the signing process, 
certifying the agreement with their signatures. 

In the event if diversion is accompanied with mediation, within the term of 10 days upon receipt of 
the individual estimation report developed by the social worker, the mediator shall provide the preparatory 
meetings for mediation between the parties and organize the mediation conference.  

Within the term of 10 days, the mediator shall communicate the agreement terms with the Prosecutor 
and the social worker and then at least once meet the juvenile and the victim to prepare them for the me-
diation conference subject to be held by the mediator. The hereof meeting shall necessarily be held on the 
neutral territory. In compliance with the Ordinance of the Director of the Center for Crime Prevention, the 
preparatory and general meetings in Tbilisi shall be held in “Mediation House” established in 2014 pur-
posed to serve the special venue for mediation; the “Mediation House” provides the comfortable rooms for 
the preparatory meetings and mediation conference. As to the process of the conference, it is held by the 
mediator. The meeting is attended by the juvenile, his/her legal representative, lawyer (if such) and the 
victim. In case of will, the mediation conference can as well be attended by the Prosecutor and the social 
worker. It can be considered as another important change after enactment of the Juvenile Justice Code. 
According to the practitioner mediators, the mediation process was at significant extent complicated with 
presence of the Prosecutor and the social worker, which mostly was expressed in lack of time or busy sche-
dule, entailing difficulty of establishment of the conference time to be acceptable for all the parties. It was 
causing difficulties in practice. It is as well noteworthy that on the basis of the Ordinance of the Director of 
the Center for Crime Prevention, the meeting can as well be attended by the supporters of the parties. The 
supporter can be any person attending the meeting with the will of the party. The mediator, in this event, 
shall preliminarily communicate the hereof fact with another party and only upon consent of another party, 
shall allow involvement of the supporter in mediation process. 

During the mediation conference, all the parties are given the floor. The sequence of the speeches 
shall be defined by the mediator. According to the practitioner mediator, it is as well important to ensure 
layout of the participants upon the conference. The juvenile and the victim shall be seated face to face on 
the right and the left side of the mediator. The legal representative of the juvenile and the social worker 
shall seat next to him/her and the Prosecutor shall seat next to the victim. During the conference, the par-
ticipants frankly speak about the occurred fact, express their emotions and opinions. At the general meeting 
of mediation, the juvenile shall not be rebuked. The parties shall speak about the action committed instead 
of personality of the juvenile. Aggressive and directive speeches are as well inadmissible. In case of the 
tension, the mediator is entitled to declare the break and lead the parties to the separate rooms to later 
gather them at the mediation conference again. The general meeting shall be accomplished with signing of 
the agreement by all the attendees. 

                                                 
41   The Report by the LEPL Center for Crime Prevention on Diversion/Diversion and Mediation Program, 2015, 5, 

<http://ganrideba.ge/res/files/52/Diversion%20Report_2015.pdf>, [30.06.2016]. 
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In restorative justice, especially in the victim offender mediation, so-called “reintegration shame” 
theory is considered as a disputable but important theory, described in the work by John Braithwaite42 “Cri-
me, Shame and Reintegration”. The author discusses that shame, especially as one of the methods of 
prevention of repeated crime, shall be dissociated as the shame, humiliating a person, insulting him/her and 
entailing stigmatization, from the reintegration shame, when important people do correctly condemn the 
crime but not the personality of the offender, which allows the offender to be released from shame and 
prevents repeated crime. According to the reintegration shame theory, consideration of the crime conse-
quences in presence of the victim (family members of the offender) creates the sense of shame at the con-
ference; in this process, support of the people beloved and respected by the offender, facilitates to achi-
evement of reintegration goals, converting the process into the ritual. It is not the shame felt by means of 
police, Judge or an article in the newspaper, to which the offender most likely would not pay attention; it is 
the feeling of shame from the point of view of the people he/she loves and respects.43 

As to the Agreement on Diversion and Mediation, it is the agreement of a civil type with the possible 
validity period of 12 months. It reflects the obligations of the parties. We shall attach particular attention to 
the part of the agreement concerning the juvenile and it can be conditionally divided into two parts – 
services and obligations. The first part covers various services for rehabilitation and resocialization of the 
juvenile; as to the obligation part, it can as well be sub-divided into two parts – obligations towards the 
victim and obligations towards the society. Based on the information by the practitioner professionals, we 
can state that the mediators and other professionals mostly try to ensure compensation of the damage by the 
offender not with his/her actions but by monetary means. It means imposition of obligations towards the 
victim. As the mediators state, development of such conditions is relatively simple when we deal with the 
legal entity. Based on practice analysis we can state that there are frequent cases of employment of ju-
veniles in the supermarkets, stores and other facilities without been paid which serves for compensation of 
the damage inflicted by the juvenile. As to the part of the obligations towards the society, it is purposed for 
the juvenile to acknowledge the crime committed by him/her, elucidation of the damage inflicted to the 
society etc. In such cases, deriving from the practice, conditions such are assistance rendered to the per-
sonnel in the nursing homes and canteens, participation in greening and cleaning actions etc. are frequently 
applied.44To illustrate the above-said, below we provide the examples of sundry conditions envisaged under 
the agreement, selected in the mediation process: 

– help to the victim in agricultural activity; 
– help to the victim in stock-taking and cleaning of the store owned by the victim; 
– compensation of the damage inflicted to the store owned by the victim; 
– help to the water supply service employees in mending and monitoring the pipes; 
– help to the top management of the pool in cleaning the yard.45 
On the basis of the hereof and other conditions we can state that involvement of the victim in 

mediation process especially upon selection of the conditions is of utmost importance. The primary purpose 
of such conditions is analysis of the action committed and damage inflicted by the juvenile. That is why 
involvement of the victim putting forward his/her conditions is so important. Besides, it may serve as a 
trigger for the juvenile to realize his/her culpable action and consequences thereof. Thus, we strive to 
provide compensation of the material damage and reduction of the moral damage inflicted to the victim. 

After signing the Diversion/Diversion and Mediation Agreement, implementation by the juvenile of 
the terms envisaged under the Agreement shall be monitored by the social worker, organizing intermittent 
meetings with him/her to speak about the occurred fact and to let him/her realize the crime committed. The 

                                                 
42   Braithwaite J., Crime, Shame and Reintegration, Cambridge, UK, 1989. 
43   Annual Report for 2003 and Resource Material Series № 63. UNAFEIFuchu, Tokyo, 2004. 
44   The Report by the LEPL Center for Crime Prevention on Diversion/Diversion and Mediation Program, 2015, 5, 

<http://ganrideba.ge/res/files/52/Diversion%20Report_2015.pdf>, [30.06.2016]. 
45   Ibid. 



 201

social worker also inspects the course of implementation of the agreement terms and develops the monthly 
report to be submitted to the Prosecutor. The Prosecutor, in his/her turn, shall at least once per three months 
meet the juvenile. There exists probability that the juvenile will not use the chance and will breach the 
agreement term. In this case, if the breach is gross, the Prosecutor, after interviewing the juvenile and his/ 
her legal representative and taking all the circumstances into account, is entitled to terminate the Diver-
sion/Diversion and Mediation Agreement and process the case to the Court by means of traditional juris-
diction. The number of similar cases is few – in 2015 the index constituted only 2%.46 

 

5. Statistics47 

The period of 2010-2014 is sufficient to detect the shortcomings and analyze the statistics. It serves 
as basis for the changes introduced in the end of 2014. It is crucial that the index of diversion has remained 
unchanged in 2015. Particular attention shall be attached to the index of successful mediation48, increased 
three times compared to 2015. It also is a result of the changes introduced in the end of 2014. 

All in all, 296 juveniles in total were diverted in 2015. 143 juveniles out of 296 were subordinated to 
mediation and 114 mediation general meetings were held. 

Starting from 2010 till December 31, 2015 inclusive, 1038 juveniles in total were diverted. 
1. The index of successful mediation according to the number of juveniles (in re cases with the 

concrete victim): 
 

 2013 2014 2015 
Successfully 
accomplished 

25% 18% 51% 

 
2. The index of Successful Mediation Conferences: 

 2013 2014 2015 
Successfully 
accomplished 

34 mediation 
conferences 

28 mediation 
conferences 

114 mediation 
conferences 

 
3. Reasons of Failed Mediations in 2015: 

Reason Quantity Percentage 
Refusal of the victim 7 2% 

The mediator refusing mediation 71 24% 
The victim refusing mediation 67 23% 

Other 8 3% 
Successful mediation 143 48% 

Total 296  
 

4. Data for 2013-2015: 
 2013 2014 2015 

Juveniles involved in 
diversion and mediation 

program 

332 cases 204 cases 296 cases 

Concrete victims in cases 203 cases 197 cases 282 cases 
Other   7 cases 

Mediation held 51 cases 36 cases 143 cases 
Percentage 25% 18% 51% 

                                                 
46   The Report of the Prosecutor General of Georgia on Juvenile Diversion, 2015, 19. 
47   The Report by the LEPL Center for Crime Prevention on Diversion/Diversion and Mediation Program, 2015, 5, 

<http://ganrideba.ge/res/files/52/Diversion%20Report_2015.pdf>, [30.06.2016]. 
48   The Process of Mediation, Serving as the Topic for the Mediation Conference, Ending with Conclusion of the 

Diversion and Mediation Agreement (clarification by the author – L.J.). 
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5. The Statistic Data of 2015 According to the Regions: 

Region Quantity Percentage 
Imereti 16 5% 
Racha 0 0% 

Kakheti 28 9% 
Samtskhe-Javakheti 15 5% 

Samegrelo-Zemo 
Svaneti 

27 9% 

Shida Kartli 19 6% 
Mtsketa-Mtianeti 8 3% 

Kvemo Kartli 22 7% 
Adjara 29 10% 
Guria 17 6% 

Prosecutor’s 
Offices in Tbilisi 

104 35% 

The Prosecutor’s 
Office/District 
Prosecutor’s 

Offices 

11 35% 

Total 296  
 

6. The Statistic Data for 2015 According to Months: 

Month Quantity Percentage 
January 14 5% 

February 16 5% 
March 29 10% 
April 27 9% 
May 28 9% 
June 32 11% 
July 27 9% 

August 25 8% 
September 14 5% 

October 21 7% 
November 15 5% 
December 48 16% 

Total 296  
 

7. The Statistic Data According to Gender: 

Gender Quantity of cases Percentage 
Female 26 9% 
Male 270 91% 
Total 296  

 

 
8. Diversion data According to the Age upon Committing a Crime: 
 

Age Quantity of cases Percentage 
14 years old 52 18% 
15 years old 61 21% 
16 years old 75 25% 
17 years old 108 36% 

Total 296  
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9. The Statistic Data for 2015 According to the Categories of Crimes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. The Statistic Data for 2015 According to Validity Term of the Agreement: 
 

Category Quantity of cases Percentage 
Grave 95 32% 

Less grave 201 68% 
Total 296  

 

11. The Statistic Data for 2010-2015 According to the Regions: 
 

Region  Quantity Percentage 
Imereti 104 10% 
Racha 1 0% 
Kakheti 67 6% 
Samtskhe-Javakheti 49 5% 
Samegrelo-ZemoSvaneti 64 6% 
ShidaKartli 68 7% 
Mtskheta-Mtianeti 33 3% 
Kvemo Kartli 102 10% 
Adjara 88 8% 
Guria 35 3% 
Prosecutor’s Offices in Tbilisi 412 40% 
Prosecutor’s Office/District Prosecutor’s Offices 15 1% 
Total  1038  

 
12. The Statistic Data for 2010-2015 According to Gender: 

Gender Quantity of cases Percentage 
Female 96 9% 
Male 942 91% 
Total 1038  

Validity term Quantity of cases Percentage 

1 month 19 6% 

1,5 months 1 0% 

2 months 129 44% 

2,5 months 4 1% 

3 months 93 31% 

4 months 35 12% 

5 months 6 2% 

6 months 9 3% 

7 months - 0% 

8 months - 0% 

9 months - 0% 

10 months - 0% 

11 months - 0% 

12 months - 0% 

Total 296  
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6. Conclusion 

 

Hence, we may conclude that starting since 2010 up-today, the Juvenile Diversion and Mediation 

Program has constantly been updated: year after year the program coverage has been extending to include 

more cities and enlarge application area; in 2014 the category of crimes has been enlarged to which diversion 

applies and the program coverage extended to the crimes of grave category; the procedures have changed; the 

action terms for the professionals have been established; upon the hereby wave of the reform, the role of the 

mediator has been enhanced; the problems revealed as a result of analysis of the past period of the program 

have been eliminated; in line with the Juvenile Justice Code, the Juvenile Diversion Program shall as well 

apply to the adults of 18-21 years old since 2016; the Judge has been granted the authority to return the case to 

the Prosecutor in view of diversion, which will be mandatory for the Prosecutor; new diversion remedies have 

been established; the Diversion and Mediation Program became the primary considerable remedy for the 

professionals in the justice system and other significant changes have been implemented. 
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Catherine Green Burnett 

Tasha Willis  

Mediation  

(Training Manual) 

 

Introduction 

This Manual represents a compilation of material used in decades of mediation training.1 It draws 
from a variety of academic disciplines, including: 

 

 Law  

 Psychology 

 Communication Theory 

 Game Theory 

 Conflict Theory 

 Sociology 

 Cultural Anthropology 
 
The principles upon which it is based transcend state and national boundaries. This is not a text about 

mediation theory. Rather, it is a platform for mediation skills development. It is intended to provide the 
background and context necessary for a rigorous experiential learning model. It is written in a simple, 
straight forward style that seeks to avoid excessive footnotes and jargon.  

This Manual takes an interest-based, problem-solving approach to conflict resolution. It is neither 
wholly “facilitative” nor “evaluative” in orientation. While these training materials are relevant to media-
tion in any context, they often focuses on a “compulsory” mediation paradigm – whether the result of con-
tractual agreement or litigation-based court referrals. 

The heart of mediation skills training remains learning by doing. A Manual can never replace the 
learning cycle of seeing-doing-critiquing-re-doing, and this Manual is no exception. What a Manual can do 
is help inform that cycle. 

                                                 
  Vice President and Associate Dean, Professor at South Texas College of Law, Mediation Expert, 

Frank Evans Center for Conflict Resolution.  
    University of Houston Law Center Faculty, ADR Director, Profes0sor.  
  Creation of the manual is enabled by the generous support of the American people through the United States 

Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the authors and do not 
necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. 

 Creation of this manual is enabled through USAID Sponsored Joint Project of East West Management Institute 
Judicial Independence Legal Empowerment Project (EWMI JILEP), Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
National Center for Alternative Dispute Resolution (TSU NCADR) and South Texas College of Law (STCL). 

1  We wish to thank our training colleagues for their many contributions through the years to the Frank Evans Center 
for Conflict Resolution at South Texas College of Law that lead to the creation of the various Training Manuals 
and materials on which this project is based. We are particularly grateful to the late Professor Hans Lawton, Judges 
Bruce Wettman and John Coselli, and the host of volunteer facilitators. We dedicate this Manual to the People of 
Georgia, with gratitude for the honor of sharing their efforts to incorporate mediation as one method of civil 
society dispute resolution. 
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Mediation training has become a core competency for many advocates and practitioners, even those 
who never intend to serve as mediators. A thorough, working knowledge of the process allows counsel to 
better serve their clients – whether crafting transactional documents that must consider the possibility and 
consequences of non-compliance, advising clients of potential recourses available in a pre-litigation envi-
ronment, or participating in court-referred mediation as their client’s representative. 

Training faculty may supplement this Manual with exercises, role plays, work sheets, and samples. 
For those wishing to study further, or to research underlying theories and assumptions, the faculty can point 
to a wealth of resources, both print and e-based. 

 

I. Mediation Basics 

1. The Nature of Mediation  

1.1. Overview 

Mediation2 gives parties a relatively inexpensive way to resolve their conflicts at an early stage. It 
offers them an opportunity to avoid some of the time, expense and stress involved in litigation or other 
formal grievance procedures. In some cases it may help the parties maintain valuable business and personal 
relationships. The hallmark of mediation is that it allows people to retain decision-making power and to 
craft solutions limited only by their own imagination. 

Conflict is an inevitable part of life. It appears in many forms: within a person, between people, bet-
ween a person and an institution, between a person and government, between institutions, between soci-
eties, between cultures, between nations.  

Conflicts have many root causes. Mediation is not intended to “solve” the complex psychology, cul-
tural, and social underpinnings of conflict. Similarly, it is not designed to determine the existence of his-
toric facts that may have led to the conflict or proclaim the “truth” of the conflict narrative.  

 In some instances conflict proves to be a positive impetus for growth or change. It other instances, it 
mires the participants, sometimes impacting areas of life beyond the immediate scope of the conflict. In the 
vast majority of life’s conflicts, the people involved are able to navigate their own end to the conflict. But 
that is not true in every instance. Mediation is intended to assist those experiencing conflict to reach a reso-
lution that they craft and that allows them to move beyond the conflict. 

In this training, the goal is not to eradicate conflict. It is to develop tools that allow parties in conflict 
to each “win” or, at a minimum, to be able to walk away from the conflict with a mutually acceptable so-
lution which they can each live. 

Mediation is essentially a form of assisted negotiation. In mediation, a neutral third person helps the 
parties to: 

 identify issues and interests,  

 vent anger and frustration,  

 negotiate effectively, and  

 find creative solutions to their problems.  

                                                 
2   In some systems, “mediation” may be known as “conciliation” although the term “conciliation” has other meanings as 

well. An example of mediation/conciliation in commercial disputes is found in UNCITRAL’s 1980 Conciliation Rules. 
The conciliator’s role is identical to that of the mediator, he “assists the parties in an independent and impartial manner in 
their attempt to reach an amicable settlement of their dispute.” The UNICTRAL Rules “cover all aspects of the con-
ciliation process, providing a model conciliation clause, defining when conciliation is deemed to have commenced and 
terminated and addressing procedural aspects relating to the appointment and role of conciliators and the general conduct 
of proceedings. The Rules also address issues such as confidentiality, admissibility of evidence in other proceedings and 
limits to the right of parties to undertake judicial or arbitral proceedings whilst the conciliation is in progress”, 
<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1980Conciliation_rules.html>. 
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Mediation differs from litigation or arbitration in that the parties themselves “own the results”. That 
means it is the parties who have the power to decide whether and when to compromise, and under what 
terms. While the mediator’s role is to direct the course of the process, the parties themselves maintain 
control over the content and any settlement. 

 

 
 
There are many different definitions of mediation, but generally, they involve an explanation of the 

mediator’s role as a facilitator who assists people in conflict to arrive at a mutually agreeable solution. The 
mediator’s role is not one of decision maker; instead, the mediator works with the parties to promote 
reconciliation, settlement, or understanding.  

Generally speaking, mediation offers a private, confidential process in which an impartial third party 
encourages and helps disputing parties to communicate effectively with one another. It provides a 
somewhat structured, but still flexible, negotiation environment in which the parties may talk confidentially 
with one another. 

Parties may come to mediation via different routes: 

 pre-dispute agreement to submit to ADR process (frequently contractual)3 

 post-dispute, ad hoc agreement to submit to ADR process 

 mandatory referral (often court or agency-based). 
 
A. Mediation’s Role in the Continuum of Dispute Resolution Processes 

 

 
 

                                                 
3   For example, the International Centre for Dispute Resolution (ICDR) [the international division of the American 

Arbitration Association (AAA)] provides the following mediation clause examples: If the parties want to adopt 
mediation as a part of their contractual dispute settlement procedure, they can insert the following mediation clause 
into their contract in conjunction with a standard arbitration provision: If a dispute arises out of or relates to this 
contract, or the breach thereof, and if the dispute cannot be settled through negotiation, the parties agree first to try 
in good faith to settle the dispute by mediation in accordance with the International Mediation Rules of the 
International Centre for Dispute Resolution before resorting to arbitration, litigation or some other dispute reso-
lution procedure. If the parties want to use a mediator to resolve an existing dispute, they can enter into the following 
submission: The parties hereby submit the following dispute to mediation administered by the International Centre 
for Dispute Resolution in accordance with its International Mediation Rules. (The clause may also provide for the 
qualifications of the mediator(s), method of payment, locale of meetings and any other item of concern to the parties.) 
See <https://www.adr.org/aaa/faces/rules>. 
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The far left of this flow chart represents how a majority of “disputes” are resolved in daily life – the 
parties to the dispute reach a solution on their own, without the intervention of third parties.  

The far right represents the opposite extreme, in which the dispute is decided by someone other than 
the parties to it. The middle block, where mediation is found, represents the insertion of a third party not 
connected to the dispute to help, while still leaving the ultimate decisions about whether and how a dispute 
is resolved to the parties themselves. 

 

1.3. The Mediation Format 

Mediation is normally conducted in a more relaxed and informal manner than formal court proce-
edings. Because the process involves individuals, it can be adapted to meet their particular needs. The de-
tails concerning how a particular mediation is conducted may vary according to an individual mediator’s 
preferences and style, the relationship between the parties, and information and needs that become known 
during the course of the mediation. Nevertheless, there is a general template, or process, that is often 
followed. 

 
Overview 
The mediation session often begins with party presentations, where the participants are encouraged 

to give their respective versions of the dispute. This may include the parties venting their anger and frus-
tration. During these discussions, the mediator seeks to identify the parties’ underlying interests and to de-
termine the “why” behind the stated position. Next, the mediator assists the parties in settlement discu-
ssions by setting a discussion agenda, reframing their communications in neutral language and focusing 
their attention on possible solutions. The mediator will often help the parties “reality test” their proposed 
solutions. If the parties reach an accord, they usually execute a written agreement that may be enforced as 
any other contract.  

 

Stages 
The mediation process has five basic stages4: 

 

Mediator Introduction and Party Presentations 
 
 
 

Gathering Information & Identifying Issues 
 
 

 
Setting Agenda 

 
 
 

Resolving Issues 
[Generating Options, Reality Testing, Bargaining and Negotiating] 

 
 

 
Reaching Agreement 

[Or Impasse] 

                                                 
4   Some trainers separate the process into nine distinct stages, with four additional optional components. 
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Within this structure, the participants may repeat individual stages as often as necessary. The process 
is not a linear one.  

 

2. The Mediator’s Role 

The mediator’s primary function is to assist the parties in their communication with one another. The 
mediator conducts the process, controls the flow of information, helps clarify issues, and brokers the par-
ties’ negotiations.  

What the mediator does NOT do: 

 Adjudicate 

 Make evidentiary rulings 

 Advocate for a particular outcome 

 State opinions 

 Serve as judge or jury 

 Render a verdict or binding resolution 

 Coerce the parties into settlement 
During the course of the mediation, the mediator will try to focus the parties’ attention on the real 

issues in dispute and help them generate problem-solving options. Sometimes the mediator serves as a 
facilitator of communications by actively supervising the parties’ negotiations; at other times, the mediator 
functions as a teacher, helping the parties understand the dynamics of their conflict and how to make ef-
fective use of the mediation process. 

Often, the mediator performs the role of a devil’s advocate, encouraging each party to look at the 
dispute from the other party’s point of view and to make a realistic evaluation of the other side’s position. 
The mediator, however, NEVER performs the function of a judge or jury. This means the mediator should 
refrain from making decisions or advocating a particular outcome of the case. The mediator’s sole obliga-
tion is to assist the parties in reaching a voluntary settlement. The mediator should never coerce the parties 
to enter into an agreement against their wishes. Although the mediator ethically may make suggestions re-
garding settlement options, all settlement decisions must be left to the parties. 

Good, effective mediators share critical characteristics including: 

 Neutrality [relationship of mediator to parties – not aligned with either side] 

 Impartiality [committed to aid all parties; unbiased] 

 Flexibility [able to respond in real time to the dynamics present in the mediation] 

 Good listening and communication skills [comfortable using a range of questioning and reframing 
styles] 

 Creativity [able to generate options when needed or help parties do so] 
 

3. The Mediation Environment 

Parties to a dispute often come to mediation with preconceived notions about the merits of the con-
troversy and with definite ideas about how it should be resolved. It is not unusual for the parties to feel 
anger toward the opposite side and they may also be apprehensive about the mediation process. Addi-
tionally, this may be the first time the parties have encountered one another since the conflict began. Be-
cause of this tension, the mediator must conduct the process in an environment that is neutral, comfortable, 
and calming.  

In setting the stage for mediation, the mediator should consider the following items: 

 A Neutral Site  
If possible, the mediation should be conducted at a neutral site. This might be the mediator’s office, a 

hotel conference room, commercial mediation conference space for rent, or unused space at the courthouse. 
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ONLY when no other location is available, should the mediation be conducted in the offices of one of the 
parties or their counsel. 

 Space and Seating 
Parties often come to mediation with a high degree of emotion, anxiety, and even hostility. The me-

diator should try to create an environment that encourages cooperative interaction. The mediator must be 
aware that even the seating arrangement and the distance between the parties may be important consi-
derations. 

Different cultures have established norms regarding the acceptable distance between people in 
various situations.5 People become uncomfortable when the space between them does not fit their cultural 
expectations.  

The mediation rooms need ample space for the participants to move freely. Room temperatures 
should be maintained at a comfortable level. The rooms should be soundproof so as to preserve confi-
dentiality. Some studies have shown that parties reach agreement more easily in rooms that have windows. 

Ideally the facility should have enough space for a joint meeting room, with smaller conference 
rooms [“caucus rooms”] available for the participants if it becomes necessary to move from a joint session 
into private meetings. When possible, a “caucus room” should also be provided for each party to the media-
tion. This is space separate and apart from the central conference room, so that each side may meet priva-
tely with the mediator. However, a mediator may find themselves conducting a mediation where space is li-
mited. In these instances, the mediator may have to ask one party to step out of the room so they may cau-
cus with the other party and vice versa.  

 

 Food and Other Considerations 
Typically, the mediator will supply beverages and food for the disputants. If the mediation lasts a full 

day, the mediator should make suitable arrangements for lunch. These meals should be scheduled so that 
they enhance, rather than disrupt, the natural rhythm of the parties’ negotiations. 

If possible, each caucus room should be equipped with a telephone, drawing board, and writing pads 
and utensils. In some instances a DVD player, computer or touch pad, and monitor will assist the process.  

 

 Party Advisors 
Sometimes a party will arrive at the mediation session accompanied by an accountant, financial 

planner, or friend who has no individual or professional interest in the dispute. The mediator should try to 
ascertain, before the mediation begins, if possible, the exact role such non-party intends to play in the pro-
cess and whether the opposing party objects to his or her attendance. The mediator must then decide 
whether the third party will be permitted to attend the mediation process. Generally, it is advisable to try to 
keep the number of participants roughly the same on both sides. 

 
4. The Mediation Atmosphere / Attitude                                                                   

4.1. The Mediator’s Responsibility 

An important part of the mediation environment is its “atmosphere.” The goal is to create an envi-
ronment conducive to reaching a mutually satisfactory resolution and to avoid elements and attitudes that 
place the parties in opposition to one another or that heighten an adversarial posture. 

The mediator directs, or choreographs, the process. To create a positive mediation atmosphere, the 
mediator must remain sensitive to the needs of the parties and demonstrate continuing concern about their 

                                                 
5   Christopher W. Moore, The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict at 149-150 (1989). 
  For example, in the United States people comfortably engage in personal relationship communication on a 1 to 2 

foot range. In contrast, working relationships and formal social interactions in the United States are normally 
conducted within a four to seven feet range.  
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comfort and well-being. This covers more than their physical comforts. Although the mediator always 
maintains neutrality and impartiality, the mediator is also serving as the primary proponent of successful re-
solution. Much of the mediator’s activities will center on moving the process forward in a positive manner 
and recognizing when advances to settlement have been made. Even while asking the parties difficult 
questions and reality testing proposals, the mediator is an advocate for resolution. 

 

4.2. Mediator Styles 

 

Mediators may have very different mediation styles. This may be a function of personal preference or 
their initial mediation training. Generally, mediators tend toward either an evaluative or facilitative approach.  

One way to categorize a mediator’s style is to ask: 
1.  How narrowly or broadly does the mediator tend to define the problem/ issue? 
2.  Does the mediator view her responsibility to include making assessments, offering prediction, or 

generating options and proposals? 
At the risk of gross generalization, a mediator with an evaluative style can be thought of as one who 

tends to be more comfortable assessing parties’ claims and options and more appear slightly more aggre-
ssive in her interactions. In contrast, the mediator with a facilitative style is one who tends to take a more 
passive problem-solving approach. Most mediators have a preference for one style over the other, but 
should be able to move smoothly between evaluative and facilitative techniques as the need arises. Many 
mediators have developed a style somewhere between those two extremes. 

 

 
 

Some markets place a premium on mediators who are much more evaluative than facilitative. Me-
diators practicing in these environments have responded to market demands by developing the technique of 
“living in the question”. The phrase describes a process used by evaluative mediators that has the parties 
constantly evaluating their case in an effort to reach settlement. Instead of the mediator stating what might 
be a fair and reasonable settlement, the mediator engages in sets of logical questions designed to bring the 
parties around to the same line of thinking. When used in caucus sessions, the questions have the party exa-
mine the strengths and weaknesses of both positions to analyze what a court might do. 

Some mediators may begin a particular mediation with a more facilitative approach but in later sta-
ges move to a more evaluative stance. These shifts in approach should always be the result of a strategic 
choice by the mediator based on how the session is proceeding.  

 

4.3. The Parties’ Responsibility 

A successful resolution often requires more than just a good mediator. The parties themselves will 
play the most important role in determining whether there is resolution. 

The parties must be educated about why settling the dispute in mediation is in their best interest 
regardless of how they came to be at the mediation table. Concomitantly, both sides to the dispute must ha-
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ve the necessary information, capability, and motivation in order to arrive at a realistic appraisal of their po-
sition. A party’s settlement efforts may be futile if it does not have a realistic view of the dispute. 

In addition, the true decision-makers must either be present at the mediation or give their repre-
sentative full authority to negotiate and agree to a settlement on their behalf. When a party’s representative 
lacks adequate settlement authority, attempts at settlement can be severely hampered. However, if the per-
son with true settlement authority can be reached during the mediation (taking advantage of the many tech-
nology resources of the 21st Century), then their actual physical presence may not be necessary. Some me-
diators and mediation centers may insist on the presence of settlement authority as a precondition for 
beginning mediation. 

The mediator, if possible, will have had some communication with the parties before the session for-
mally begins. Through these communications, the mediator begins to build trust and confidence and may 
help alleviate some anxieties and concerns. The mediator may also start the task of gathering information 
about the parties and their dispute. Often this is accomplished when counsel submits a one or two page 
submission statement.6 

If parties are mentally prepared for and committed to the mediation process before coming to the 
mediation session, they will more likely be willing to engage in good faith settlement negotiation. 

  

5. Benefits of Mediation 

How valuable mediation may in any given dispute will be a function of the nature of the dispute, the 
stage in the dispute at which mediation occurs, the personalities of the disputants and possibly their rep-
resentatives, and the underlying interests at issue. 

Generally, mediation is thought be provide the following positives: 

 Saves time 

 Saves money 

 Is confidential 

 Fosters party self-determination 

 Allows for creative settlement options and tailored solutions  

 Reaches agreements that are more likely to be upheld. 
Although mediation provides many positive benefits, there may be situations in which this confiden-

tial process is not as appropriate as other methods of resolving disputes. Consider: 

 Cases affecting important constitutional or human rights, 

 Cases presenting issues that need public airing and resolution for societal reasons, 

 Cases involving high animosities and power imbalances between the parties, such as domestic 
violence.  

In some instances, a party’s advocate may have little choice concerning mediation or another ADR 
process. There may be contractual provisions requiring ADR as a predicate to litigation, or even in lieu of 
court-based proceedings. In other instances, although litigation has begun, mediation may be court-ordered 
or court-referred. 

Assuming, however, that the parties will have a choice, factors that an advocate may consider, and 
which echo factors that a mediator may later find relevant, include: 

 What type of solution does the party need: 
o Quick fix 
o Temporary or permanent 
o Precedent, public or confidential 

                                                 
6   The mediator is not reviewing pleadings, discovery transcripts, or court documents. Nor is the mediator con-

ducting independent legal research into the strength of a party’s position or the merits of their claim. 
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o Modifiable 

 How do the parties interact: 
o Long term relationship 
 Interested in maintaining 
 Want to terminate 
o One-time event 

 What are the client’s emotional or psychological interests: 
o Vindicating position 
o Avoiding stress of unresolved issue 
o Avoiding stress of litigation or similar proceeding 
o Maintaining relationship 

 What are the client’s financial interests: 
o Securing speedy recovery 
o Containing or limiting risk 
o Containing or limiting costs 

 

II. Conducting the Mediation 

Overview 

Mediation, as with all dispute resolution processes, consists of a series of stages. Although these sta-
ges may overlap, they usually will include five identifiable steps. Each step has its own activities, and each 
step presents goals and objectives from the mediator’s perspective: 

 
Mediator’s Introduction 
Activity: Mediator makes a presentation to disputants 
Objectives: 

 Establish rapport with disputants 

 Explain process, roles, and format 

 Develop guidelines for the process 

 Obtain commitments from parties 
 

Party Presentations 
Activity: Parties relate their view of events, desired outcomes 
Objectives: 

 Preliminarily identify issues underlying the dispute  

 Preliminarily identify parties’ positions on the issues 

 Recognize problems that might occur during this mediation, including: roadblocks to communi-
cation, potential power imbalances, likelihood that parties might work together to craft creative solutions 

 

Information Gathering/Issue Identification 
Activity: Mediator follows up with questions [sometimes, also, parties respond to what they heard 

from one another] 
Objectives:  
 Clarify 
 Develop list of parties issues 
 Frame issues in neutral language 
 Set agenda 
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Settlement Options/Negotiation 
Activity: Can occur in joint session or private meetings (caucus) 
Objectives: 

 Brainstorm 

 Help generate new proposals 

 Explore ways for parties to share information with one another 

 Reality test 
 
Closing 
Activity: Obtain written agreement (whether complete or partial) 
Alternative Activity: Set date for further communications  
Objective: 

 Memorialize parties commitments to one another 

 Provide framework for later settlement document 
 
Mediator’s Introduction  
The mediator’s introduction is one of the most important stages of the mediation session because it 

sets the tone for the parties’ negotiations. Before beginning the mediation/negotiation, the mediator should 
make appropriate disclosures to the participants, explain the format, and confirm that the parties are willing 
to go forward. 

 
Basic Mediator Introductory Checklist 

 

Introduce mediator, parties, and representatives 
Explain mediator’s credentials; make disclosures; confirm neutrality and confidentiality 
Obtain parties’ commitments [Might include signed agreement to mediate] 
Explain mediation process and mediator’s role 
E. Explain mediation format: 
Parties’ presentations 
Joint or separate meetings 
Discuss questions or concerns regarding any aspects of the process, neutrality or confidentiality 
Express confidence and encouragement 
 
Disclosures and Explanations 
 
The mediator should fully disclose any known relationships with the parties or their counsel that 

might affect or give the appearance of affecting the mediator’s neutrality. It is appropriate for a mediator to 
withdraw if either party expresses dissatisfaction with the mediator’s neutrality or impartiality.  

The mediator should fully inform the parties about: (1) his or her experience and qualifications; (2) 
any existing or prior relationships that might raise question about the mediator’s neutrality and impartiality; 
and (3) the mediator’s fees and other costs charged to the mediation.7 

  
Commitments About Time and Settlement Authority 
 
Before convening the mediation, the mediator should ascertain that all parties (or their designated 

representatives) have adequate authority to negotiate a settlement and have set aside sufficient time for the 
mediation.  

                                                 
7  Normally issues of fees and costs will have been decided well in advance of the Mediation. 
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Issues Impacting the Pro Se Party 
The mediator should refuse to proceed with the mediation if, in his opinion, a pro se party does not 

fully understand that the mediator will not provide legal advice. The mediator should also explain to a pro 
se party there might be risks in proceeding without independent counsel or professional advisors. 

 
Commitment to Negotiate in Good Faith 
Next, the mediator should obtain the parties’ commitments they will abide by the rules and proce-

dures established by the mediator and will engage in good-faith negotiations to try to reach a compromise 
of their dispute. At the end of the mediator’s introductory statement, the parties should fully understand the 
mediation process and be mentally committed to try to settle the dispute. The mediator should then give the 
parties another opportunity to ask questions and make comments. 

 

Mediator Opening: Sample One 

 

Good Morning! 
I appreciate your coming here today. I hope you are comfortable and relaxed. We have water, coffee, 

and cookies on the table; if you need anything else, please let me (us) know. The restrooms are right down 
the hall. 

We have some important tasks to accomplish today, but I think you will find this to be a rewarding 
process. If we all work together, I am confident we can reach a good result and that you will appreciate 
having taken part in this cooperative effort. 

First, I would like for each of us to introduce ourselves, and I will begin. My name, again, is 
__________________, and my role is to assist you and your counsel in resolving this dispute. (Continue 
around the table with introductions).  

Now, before we hear the parties’ presentations, let me take a minute to further explain my back-
ground and experience and to be sure you are satisfied with my qualifications and neutrality as the me-
diator. (Mediator offers further explanation about credentials, if necessary; makes any required disclosures; 
and confirms the parties’ desire that he/she continue to serve as the mediator). It is very important that you 
are comfortable with my serving as your mediator today. If anything occurs during the mediation that 
seems unusual or inappropriate to you, please do not hesitate to bring it to my attention so we can discuss 
it. Unless you have confidence in my ability, in my neutrality and in the mediation process, we will not be 
able to make the most effective use of the mediation process and everyone’s time today. However, if you 
have confidence in me and the mediation process, and if we work together as we have committed to do, I 
think we have an excellent chance of resolving this matter today. Now, here is the mediation agreement that 
represents what we have agreed. I have previously sent a copy of it to your counsel, but I would like you to 
briefly review it and let me know if you do not understand something in it. If it is agreeable to you, please 
sign in the appropriate place and return it to me. Everyone will receive a signed copy. 

All right, now let’s review the mediation process and decide what our roles are here today. First, as I 
am sure you understand, this is not a court function (even though the court may have referred this dispute to 
mediation), so there are no court rules to be concerned with. I will not function as a judge or jury. I will not 
enter a judgment, make a ruling, or render a verdict. My sole function is to serve you, as a neutral person, 
and to assist you in your settlement negotiations. So, please keep in mind that no one is going to try to 
make you settle your case, and it will be entirely up to you and your counsel whether or not you decide to 
settle. If you do decide to settle your case today, you will likely save yourselves considerable time, cost and 
stress, and you certainly will be able to get on with your lives without worrying about this case. I will 
discuss these and other considerations with you in greater detail. 

Next, I would like to briefly cover what we will be doing today and see if the format is agreeable to 
you. I have had some discussions with your counsel (if represented by counsel), so I think I have their 
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general guidance on the format of today’s session. First, we will hear brief presentations from each side 
(what will constitute “brief” will depend upon the facts of each case). This means that each party’s counsel 
(or the party if not represented by counsel) will address some brief remarks to the opposite party, giving 
their client's understanding of the dispute and stating what they would like to see happen as a result of 
today’s efforts. I have an understanding with counsel that: (1) their remarks will be as brief as possible; (2) 
they will explain their client’s claims in a non-accusatory manner; and (3) that we will not interrupt one 
another and will address each other civilly and with respect. At the conclusion of each counsel’s opening 
remarks, I will invite each party and their representatives to add their statements to those given by your 
counsel, and particularly, to tell us what you hope to see accomplished here today. It is not imperative that 
you or your representatives say anything at that time, and each of you will have ample opportunity to talk 
throughout the day. However, if you feel inclined to say something, and your counsel does not object to 
your doing so, please feel free to say whatever you would like. In this respect, I would like to emphasize 
the importance of a free and open exchange of information and ideas in developing options for the 
resolution of this dispute. 

At the conclusion of the parties’ presentations, we will take short break. (Here describe logistics, 
including location of rooms, etc). Then, I think it may be best to move one side of our table to the far 
conference room, so that I will have an opportunity to personally visit with each of you and so we can more 
easily exchange information that may be confidential to you (this portion to be used when the plan is to 
caucus right after initial party presentations). During these visits, I will discuss the issues with you and your 
counsel in an effort to bring a more objective focus on the matters in dispute. In these discussions, my duty 
is to raise questions about the relative strength and weakness of particular arguments, and on occasion, it 
may seem that I am more inclined toward the position taken by the opposing side. But, in reality, that is not 
the case, and you may be assured that I am performing an identical “devil’s advocate” task when I am in 
the other conference room visiting with the opposing side. If, in our discussions, I seem to be “way off 
course” in my questions or comments, please don’t hesitate to tell me about it. We are here to reach a 
consensus of thought, and that will not happen if we are afraid to talk openly with one another during our 
confidential discussions. 

On the issue of confidentiality, I want to assure you that any confidential information given to me 
during our private discussions will stay with me and will not be released to the opposite party unless and 
until you tell me to do so. Therefore, I hope you will tell me anything that bears on the dispute and which 
could help us reach a settlement, knowing that I will respect the confidential nature of the information. To 
be sure that I understand what information should not be disclosed without your permission, please try to 
tell me what information you consider to be confidential so that I can “flag” that information in my notes. 

Now, sometimes I will have to stay longer talking with one room than another, and I can seldom 
predict when that will occur. So, while I will try to keep you apprised of my whereabouts, please know that, 
when I am not with you, I am working hard with the other side. In this respect, when I am not in the room 
with you, I would appreciate your continuing to work with your counsel, so that you may continue to analy-
ze your position and perhaps keep a step or so ahead of me (if not represented by counsel it is still a good 
idea to leave the party with something to work on).  

We have a lot of ground to cover today. However, I know we have a good chance for settlement if 
we all work hard and keep at it. Please let me know if at any point you feel you need to take a break. 
Otherwise, I hope you will try to stay close by so we can find you if we need your guidance or decision on 
a particular matter. (For those of you that smoke, you will need to go outside the building, please let your 
colleagues know where you are heading so they may find you). 

All right, if there are no questions about anything I have said, let’s get to work.  
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Mediator Introduction:Sample  Two [Caucus Format]8 

My name is _______________________________. Thank you very much for agreeing to participate 
in today’s mediation. I presume everyone knows each other; however, before we get started today, let us all 
take the opportunity to introduce ourselves and to let everyone know how we would like to be addressed. 
You may all call me _____________. 

As you probably know, mediation is a forum in which an impartial person, the mediator/neutral – me 
in this instance – facilitates communication between the parties to a dispute – today that is all of you – to 
promote reconciliation, settlement, or understanding among the parties – you all. 

If handled properly this can be a rewarding and/or useful process. It is my job to encourage and to 
assist you all in reaching a settlement of your dispute; however, I am not here to compel you to settle. This 
is not a Court of law and I am not here to judge the merits of your case (dispute if no suit pending) or to 
make a determination of the outcome. It is up to you all and you all alone to decide whether it is in each of 
your best interests to resolve your dispute today. 

The beauty of mediation is that all mediation sessions are private, confidential and privileged from 
discovery (if a lawsuit or potential lawsuit is involved). I am not required to disclose any information revealed to 
me unless you all authorize me to do so, and I will not disclose any confidential information unless you ask me 
to do so. Likewise, each of you has agreed not to make any effort to compel any testimony whatsoever of the 
mediator regarding any communication, written or oral, made in connection with the mediation. 

That said, it is important that you feel comfortable with my qualifications to mediate this matter and 
with my impartiality in this matter. (Discuss your qualifications and disclose any relationships that may 
cause concern with respect to your impartiality/neutrality). If everyone is comfortable with me conducting 
this mediation for you, I would like to go over the mediation agreement that will bind us through the me-
diation process. (If the parties are represented by counsel)… I have previously sent a copy to your counsel, 
but always like to go over our agreement again in case you all have any questions or concerns. 

On that note, if at any time you think something unusual or inappropriate to you has occurred, please 
bring it to my attention so that we can correct the situation and have you comfortable with completing the 
mediation process. Likewise, if at any time during the day, you believe I have lost my impartiality or neu-
trality, please bring that to my attention as well. Although at times I may be tough on you in our private 
sessions in order to facilitate meaningful discussions, I am probably being equally as tough on the other 
side and that does not mean that I have lost my impartiality or neutrality or that I believe in one outcome 
over another. Please keep this in mind as we go through the process. 

Now that you know what mediation is, what my role is and who I am, let me explain the “process” in 
further detail. 

As I mentioned earlier, the mediation process is not a court function and your dispute will not be 
judged by any third party (either by a judge or a jury). Accordingly there are no court rules to deal with; 
however, to maximize the process and the potential for settling your dispute today, I have a couple of rules 
that I need you all to agree to follow: 1) I ask that everyone is polite and respectful of all parties and their 
counsel; 2) I ask that you allow me to determine when the parties, you, have reached an impasse and that no 
other work will be constructive in resolving your dispute. On that note, I ask that you not leave until I have 
called an impasse or otherwise determined that further discussions will not be productive at this time. If you 
follow these rules, I believe there is a very good chance that our hard work and constructive effort will result 
in your dispute being resolved today. Which, of course, is a good thing as it will eliminate the need for you all 
to spend any additional time or money in the future and it will prevent you from having to rely on a judge 
and/or unknown stranger on a jury to decide this dispute for you. 

 

                                                 
8  This is a less common model. 
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I like to conduct caucus format mediations. This means that I like to separate the parties into their own 
room and conduct “shuttle diplomacy” between the rooms in order to facilitate candid and open discussion on 
the various issues and possible solutions to you all’s dispute. 

First, we will here brief opening remarks from each of your counsel, and if your counsel and/or you 
desire from each of you as well. This means that each side will address, in a courteous and non-argumentative 
fashion, the other side and explain their respective understanding of the dispute and how they would like to 
see this matter resolved. Although I would prefer that each side make opening remarks, it is not imperative 
that either you or your counsel to say anything at this point. You will have more than ample time to state your 
position throughout the caucus sessions. However, I do think it is helpful to set a framework for the discussion 
and would encourage you to at least make some introductory comments. 

After the opening remarks, we may take a brief break and then, as I mentioned before, I will split the 
parties up in different rooms and meet with each side individually. During these “visits” I will discuss the 
interests and issues with you and your counsel in an effort to bring a more objective focus on the issues in 
dispute. My duty is to raise questions about the relative strengths and weaknesses of particular arguments raised 
by each side. Sometimes, it may appear as if I am more inclined toward the position taken by the opposing side. 
This is not the case. It is important for the mediator – me – to play the “devil’s advocate” when helping you to 
become more focused on possible resolutions and/or solutions to your dispute. It may also seem as if I am 
spending more time with one side or the other; however, you should not take this as me taking “sides” in the 
dispute or playing favorites. It often and routinely happens that some caucuses take longer than others in 
facilitating a resolution to a dispute. It is important for you all to remember that what we discuss in the private 
caucus is confidential. If anything is said in those discussions that you do not want me to relay to the other side 
you simply need to let me know so that I can make a note of what you do not want me to discuss. 

Finally, we will continue with the caucus with the caucus sessions until you all have reached an agre-
ement or until I have determined that the mediation has reached an impasse. If you reach a resolution today, 
and I am confident with hard constructive work you can reach a resolution through the mediation process, I 
will work with you in drafting a Mediated Settlement Agreement that will memorialize your agreements and 
become the “contract” by which you all have resolved your dispute. 

Before we get started I just want to let you know that we have snacks and drinks in the kitchen and the 
restrooms are down the hall. For you smokers, we have a smoking area outside, but please do not wander to 
far afield without letting me know where you are. 

So, if there are no questions about anything I have said, I would like to begin with the opening remarks.  
 

Written Agreement to Mediate 

At some point during the opening, often after receiving a commitment to negotiate in good faith, so-
me mediators may then ask the parties to sign a written Agreement to Mediate that confirms these disclo-
sures and explanations. 

Such an agreement might provide the following language: 
The undersigned parties and their counsel have agreed to submit this matter for mediation before 

_______________________________. For the purpose of this mediation, the undersigned agree: 
1. That the parties are satisfied with the qualifications and neutrality of the mediator, and no conflict 

of interest prevents his serving that capacity.  
2. That the parties will cooperate with each other and with the mediator in making a good faith effort 

to negotiate a prompt and reasonable settlement of this dispute. 
3. That the parties and their representatives will remain in attendance at the mediation session until an 

agreement is reached or the mediator and parties decide that the session should be postponed or terminated. 
4. That the parties will continue settlement negotiations following the mediation session if so 

requested by the mediator. 
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5. That the mediation will be considered a compromise negotiation as that term is used in rules of 
evidence. No stenographic, visual, or audio record will be made of the proceeding. All conduct, statements, 
promises, offers, views and options, whether verbal or written, made in the course of the mediation by any 
party, their agents, employees, representatives, or other invitees, or by the mediator, will constitute privi-
leged communications, and will be deemed confidential and protected Subject to the rule that evidence 
otherwise discoverable cannot be insulated from discovery by disclosure in a mediation, all such conduct, 
statements, promises, offers, views and opinions, whether oral or written, will not be discoverable or ad-
missible for any purposes, including impeachment, in any litigation or other proceedings involving the par-
ties, and the same shall not be disclosed to anyone, including a referring court. 

6.  No service of any subpoena, process, summons, complaint, citation or writ will be made or 
attempted on any person at or near the site of the mediation, or who may be entering, attending or leaving 
the session. The mediator will never be subpoenaed or called as a witness by any party to such a 
proceeding. 

Executed this _________ day of ___________________, 20__ in ___________. 
 
_________________________   _________________________ 
 

Practical Suggestions for Mediator’s Opening Statement 

Since this is the mediator’s opportunity to set the tone and build rapport, there are some forensic 
techniques that can help achieve those goals: 

 Be formal, but not too formal. 

 Personalize your opening and make it “your own”, not something prepared by someone else and 
delivered by rote. 

 “Tell” your opening, do not read it. 

 Maintain eye contact (equally) with the parties. 

 Keep the introduction the appropriate length. It should be long enough to signal a break from the 
act of getting situated in the room to actually beginning the process but not so long that that parties lose 
focus. Many mediators find that an opening of five to seven minutes achieves that transition. 

 
Party Presentations 

At the conclusion of the introduction phase, the mediator invites the parties to make brief oral pre-
sentations regarding their positions and asks them to state what they hope to accomplish in the mediation.  

In many cases the party’s attorney will make the introductory presentation on behalf of the client. In 
other mediations, both the attorney/advocate and the party will make preliminary remarks. Regardless of 
the format, during this party presentation the speaker [attorney, client or both] should be educating the 
mediator and other parties about:  

 the party’s version of the facts,  

 underlying issues,  

 an initial idea of what they are asking for and/or willing to do to compensate the other side (if 
anything).  

An experienced mediator usually will encourage the parties to listen attentively to this exchange of 
information, because it often represents the first meaningful communication since the inception of the conf-
lict. Although the format of this exchange is informal and relaxed, the mediator maintains careful control 
over the process so that each side has an uninterrupted opportunity to speak and be heard. 
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It is not unusual for legal and factual issues can become muddled and distorted during the parties’ 
presentations. The parties’ presentations tend to set the tone for the negotiations, and they may have consi-
derable impact in motivating the other side to accept a reasonable settlement.  

 
Mediator’s Analysis 
After both sides have made their presentations, the mediator should have a reasonably good idea of the 

issues underlying the dispute and the parties’ positions on those issues. The mediator should also have some 
preliminary notions about problems that may occur during the mediation, including the potential of a power 
imbalance and whether the parties may work together in developing creative solutions to the problem.  

At the end of the party presentations, the mediator may have remaining questions about the dispute, 
the parties positions, their relationship with one another, or the state of negotiations leading up to the me-
diation. It is appropriate for the mediator to ask questions and seek clarification. In doing so, the mediator 
should stay aware of these guidelines: 

 Some questions are more appropriately asked in a confidential setting. 

 The mediator’s role is not to resolve contested facts. 

 Mediation is a forward-looking process rather than a quest to assess responsibility or blame. 

 The mediator’s questions at the phase should never resemble “cross-examination” of a party. 
 

Issue Identification and Agenda Setting 

In the opening presentations, the parties will usually tell the mediator which “issues” they feel are 
most important. Indeed, most parties are eager to advise the mediator about the “problem” in order to 
achieve an acceptable settlement. The “position” of the party is typically very clear and explicit. The under-
lying “interest”, or reason a particular position is important, is less so. 

As a result, even though the parties may have defined the relevant legal issues to be addressed, those 
issues may not be the key to resolving the dispute. The mediator may need to go further to explore issues. 
Often the mediator is able to identify these special needs and interests through confidential discussions with 
the parties. Even though that probing will take place later in the process, the stage for that conversation can 
be set in this preliminary identification of issues and agenda setting phase. 

 
Identifying the Issues 
The mediator will begin developing a list of the party’s issues, making an effort to reframe those 

issues in neutral language that both removes their partisan and inflammatory rhetoric and shifts perceptions 
in order to facilitate later negotiation. This “issues list” will serve as the “menu” or template of the nego-
tiation dialogue that follows. 

 
Reframing Examples: 
Party Statement: “I refuse to work with him any longer!” 
Mediator Reframe [i.e., what’s listed on board]: “Supervision arrangements” 
As the list is being developed, the mediator continues to review it with the parties to check for its ac-

curacy and completeness. 
Helpful techniques that the mediator should consider employing include: 
 Writing the issues on a flip chart or board so that nothing is overlooked. 
 Confirming with the parties that nothing is missing and stressing that list can always be expanded. 
 Avoiding having a “single” issue list. 
 
Setting the Agenda 
Once the issues after been determined, the mediator’s next task is to determine the order in which to 

discuss them. This is a strategic task and will involve re-ordering the items on the issues list rather than me-
rely addressing them in random order as they appear. 
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Mediators employ a variety of strategies to set the agenda, including: 

 Asking the parties which issues they would like to discuss first [their view of the order of im-
portance] 

 Having the parties alternate in picking the order of issues to address 

 Beginning with the “easy” issue on the theory that resolution of a simple issue will be the first 
“victory” in reaching agreement and set the stage for larger settlement 

 Beginning with the most difficult issue on the theory that if there is no possible resolution there, 
then a series of small agreements are meaningless 

 Dividing issues by subject matter groupings, and then within each group moving from easy to hard 
[or vice versa] 

 Identifying “building blocks” to a larger resolution 
 

Parties’ Negotiations 

Joint and Separate Conferences 
Following the parties’ presentations, issue identification, and agenda setting, the mediator must de-

cide whether to continue with the joint meeting or whether the parties should be separated for private, con-
fidential meetings with the mediator.  

These separate meetings, known as caucuses, are frequently used where:  

 there is some animosity between the parties,  

 where one or both parties request one,  

 where each party needs a separate room to discuss negotiation bids and settlement options  

 where the mediator needs to meet individually with one or both sides to seek clarity on an issue 
identified during the party presentations.  

The caucus model provides an opportunity for parties to confer privately in developing their nego-
tiating bids and make responses. It also allows the parties to vent feelings of anger or frustration in a private 
session with just the mediator present. During the caucus session, the mediator may translate into “neutral 
language” the parties’ bargaining bids and responses and offer encouragement for their continued nego-
tiations. If an impasse should develop during this bargaining stage, the mediator may call the parties to-
gether in a joint meeting for the purpose of discussing their next course of action. 

 
Gathering Information 
During the course of the negotiating process, the mediator continues to gather and analyze informa-

tion. This information gathering is important, because most parties, during their opening presentations, will 
have concentrated only on the information they believed to be important. In subsequent conversations, the 
mediator should review the information received in the opening presentations and explore with the parties 
whether there are additional facts bearing consideration. In this way, the mediator begins to identify and 
bring to the surface other issues and interests which may motivate the parties in their efforts to reach an 
acceptable settlement.  

 
Restating and Analyzing Positions  
In the course of gathering this additional information, the mediator may restate the parties’ positional 

statements in neutral language and help them analyze the merits of their positions. This reframing [res-
tatement] process serves several purposes: it is an active listening technique that shows the parties they are 
being heard and someone understands their point of view while defining the issues and interests from a 
perspective that aids the parties in making an objective evaluation of their respective positions, expectations 
and demands. 
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Obtaining and Transmitting Settlement Offers 
After the parties have been given ample opportunity to express themselves, the mediator may encou-

rage them to begin settlement negotiations. Usually, these negotiations are distributive in nature, so that one 
party, usually the claimant, makes a demand for money or other thing of value for the purpose of eliciting a 
responsive bid from the other party. 

 
During these negotiations, the mediator serves both as a neutral messenger and as a neutral advisor. 

As a neutral advisor, the mediator may offer objective advice about the progress of the negotiations. The 
mediator also provides helpful information regarding the productivity of the bargaining process. In giving 
this advice, however, the mediator must maintain complete neutrality and respect the confidentiality of the 
parties’ private communications. As the negotiations progress, the mediator may encourage the parties to 
explore new settlement possibilities, but the mediator should avoid recommending one particular option 
over another. The mediator’s role at this stage is simply to encourage the parties to continue their ne-
gotiations and to help them decide which settlement option is to their best advantage. 

 
Creating Settlement Options 
In many cases, the parties will be able to resolve their dispute by negotiating a payment of money.  
 
Some cases, however, may only be resolved through creative settlement agreements. In these cases, 

the mediator must work with the parties in brainstorming ideas about ways in which the dispute might be 
resolved. The parties should be encouraged to suggest a variety of ideas, no matter how ridiculous they 
might seem. If the mediator is able to establish a creative and collaborative atmosphere for the problem-
solving effort, the parties themselves usually will find their own solutions. The term often used when re-
ferring to this kind of problem solving is “thinking outside of the box.” The mediator should serve as the fa-
cilitator and motivator for the process, but should avoid suggesting specific options too early in the 
brainstorming process. What may appear to the mediator to be a most reasonable and viable solution may 
not seem appealing to one or both of the parties.  

 
In this brainstorming process, the mediator should encourage the parties to think “laterally” and 

“outside the box” so their creativity is not limited by the apparent parameters of the dispute. In appropriate 
circumstances, the mediator may ask questions to solicit additional options that may have been overlooked. 
Throughout the problem-solving exercise, the parties should be challenged so that they cooperatively look 
for mutually advantageous solutions. 

 
Brainstorming techniques include an environment in which the participants are told: 

 There should be no criticism, either of your own suggestion or someone else’s. 

 All ideas are worth thinking about, even if they seem unusual. 

 Talking about an idea is not the same as adopting it. 

 It is permissible to build on someone else’s suggestion but not to edit or modify it. 

 The decision-making process will come later. 
 

Testing Settlement Options 
Whenever one party suggests a particular solution, the mediator should help that party analyze, test, 

and evaluate the option. By asking questions, the mediator should help the parties decide whether the sug-
gested solution is realistic. These questions should be open-ended as opposed to directive in nature in the 
beginning. Once it is apparent the parties begin to see realistic value in a given solution, the questions may 
become more narrow and directive. When a mediator assists the parties in analyzing their options through a 
series of open-ended questions, this process is referred to as “living in the question.” Only after this initial 
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testing and evaluation should the mediator propose the option (in neutral terms) to the other side in the 
form of a question. Once the parties have tentatively agreed that a particular option is acceptable, the me-
diator should return to the option again and discuss its pros and cons in detail with both sides. At this point, 
if all parties agree, the mediator is ready to help the parties close their agreement. 

 

Closing the Agreement 
When Agreement is Reached 
 
If the parties’ negotiations result in a settlement, the mediator will assist them in reducing their ag-

reement to writing. Sometimes, the complexity of the dispute will require further documentation. If that is 
the case, the mediator should encourage the parties to reduce the terms of their agreement to a “memo-
randum of understanding”, which will serve as a benchmark for their continuing discussions.  

A Memorandum of Understanding should be viewed as an initial draft of a more formal document – 
the Mediated Settlement Agreement. A Memorandum of Understanding is often drafted by one of the par-
ties’ lawyers or by the mediator before the end of the mediation session. At a minimum, the Memorandum 
of Understanding should: 

 cover essential parts of agreement, 

 ensure the parties understand the agreement,  

 demonstrate the parties agreement that it is to be binding and enforceable, and 

 be signed during the mediation session. 
 
Since a Memorandum of Understanding sets out the basis for the final agreement, it should ensure 

that all relevant terms are incorporated. The goal is to ensure that the ultimate agreement does not result in 
another dispute.  

The mediator may assist the parties in assuring a concise Memorandum of Understanding by ad-
dressing the following issues:  

1.  The basic terms of the settlement 
2.  Promises to perform or not perform certain actions 
3.  Specific provisions regarding the payment of money 
4.  The actions required to carry out the agreement 
5.  Designation of the persons responsible for carrying out each action 
6.  A schedule for implementing actions 
7.  Criteria for measuring the effectiveness of compliance 
8.  Future relationship, if any, between the parties 
9.  Identifying any special conditions required for final approval 
10. Specific representations relied upon as material inducements to the settlement 
11. Confidentiality 
12. Release Terms 
13. Dismissal 
14. Enforcement procedures 
15. Procedures for resolving remaining issues 
16. Mechanism for resolving disputes that arise in drafting or carrying out the settlement agreement 
Unlike an arbitrator, the mediator will never render an award or bind the parties to any agreement, 

but should assist the parties in outlining their points of resolution in a Memorandum of Understanding that 
will ultimately become a Mediated Settlement Agreement. If the parties to mediation reach a settlement, 
they may be bound by the terms to which they have agreed.  

If an Agreement is Not Reached 
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If the parties do not reach a settlement, but the mediator feels that further negotiations will be pro-
ductive, the mediator may direct the parties to:  

(1) continue their settlement discussions and maintain contact with the mediator;  
(2) resume the mediation at some later date;  
(3) gather further information or engage in an evaluative exercise; or  
(4) consider some other ADR process such as binding arbitration. 
 VI. Post-Mediation Communications 
If the parties do not reach an agreement at the initial mediation session, the mediator should try to 

encourage the parties to engage in future negotiations. Because the parties will likely have a variety of set-
tlement options yet available to them, it is probable they will be able to negotiate a settlement at some futu-
re date. A patient and persistent mediator is often rewarded by the passage of time. 

Many complex mediations do not involve only one session with a mediator. The process may span 
several months. This is true for both domestic and international disputes.9 

 

III. Communications 

Good communication skills are the most effective tool that a mediator brings to the facilitated ne-
gotiation. Critical communication skills include more than the effective use of questioning, it also includes 
listening.  

 
1. Types of Communication 
1.1. Non-Verbal 
Eye contact, hand gestures, facial expressions, body positioning, vocal tone, and pitch all convey 

messages to the receiver. These non-verbal communications are often more telling of a person’s true fe-
elings than verbal exchanges. 

Communication theorists suggest that a speaker’s words comprise only 7% of the message commu-
nicated to the listener. The bulk of a speaker’s message, some 93%, is expressed in non-verbal communi-
cations:  

 38% is conveyed by tone of voice and facial expressions, while 

 55% is conveyed by the speaker’s body language.  
Because such a large part of people’s communication is non-verbal, mediators must pay close atten-

tion to their own and to the parties’ tone of voice, facial expressions, and body language. 
By paying attention to non-verbal communications, mediators can ascertain both the substantive 

content as well as the effect of the speaker’s message, thereby gaining a better understanding of the nuances 
underlying the dispute. 

 
1.2. Verbal 

 
Verbal communication has two equally important components – speaking and listening. An effective 

mediator must cultivate both skills sets. 
 

                                                 
9   For example, the International Chamber of Commerce [ICC] explains this process as: If no agreement is reached 

at the end of the mediation session(s), the mediator may, with the agreement of the parties, continue to work with 
them over the following days or weeks to assist them with their continuing negotiations. This further assistance 
may be provided in any way that is convenient and practical, for example through follow up telephone dis-
cussions, emails, videoconferences or meetings. http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-
ADR/Mediation/Rules/Mediation-Guidance-Notes/ 
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2. Listening Skills 
 
The mediator’s active listening technique not only assures the parties they have been heard and en-

courages them to give additional information, it provides valuable feedback to the parties and serves as a 
model for them to follow in their negotiations with one another. 

2The mastery of active listening requires practice and concentrated effort. Even experienced medi-
ators sometimes are distracted by thoughts of their next moves. Effective mediators must be able to clear 
their mind of these distractions and listen actively to the party’s verbal and non-verbal communications.  

 
2.1. Non-Verbal Active Listening 

In active listening, the listener’s demeanor tends to encourage the speaker to keep talking. By a 
simple nod of the head, the listener can show active interest and urge the speaker to continue. Traditional 
non-verbal aspects of active listening include: 

 Silence: providing the space for a party to collect thoughts, respond to questions 

 Body language: typically an open and relaxed posture 

 Eye contact 

 Gestures of support: for example, nodding, leaning forward rather than pulling back 

 Facial expressions 
Listening for details is also a part of the active listening process. Therefore, the mediator must ba-

lance the importance of taking notes with the need to maintain eye contact verbal communications with the 
speaker.  

 
2.2. Verbal Components of Active Listening 

 

Active listening can serve as a “mirroring” process, which plays back the speaker’s message and 
feelings in a neutral, non-judgmental manner. By paraphrasing and summarizing the speaker’s words, the 
mediator can show the speaker his or her message was understood and accurately interpreted. This “play-
back” in turn encourages the speaker to elaborate and clarify his or her position. This, together with reframing, 
can aid a party to begin to understand how the dispute might be perceived by an objective, neutral party. 

 

It is important to remember that: 

 Mirroring is not the same as agreeing. 
 Empathy is not agreement. 

 Active listening should not damage the party’s perception of the mediator’s neutrality and im-
partiality. 

 

The verbal activities found in active listening can be grouped into four areas:  

 Paraphrasing 
 Summarizing 
 Reframing 

 Questioning 
 

Paraphrasing 
Paraphrasing involves repeating what a party has said without adding or subtracting information. It is 

not the same as “parroting” back the same wording. Instead, it uses language similar to the speaker’s words 
and often seeks to reflect back emotional content as well. 

Example: “I can’t believe they violated the terms of our agreement”! 
Parroting: “You can’t believe they violated the terms of your agreement.” 
Paraphrasing: “You are angry about their conduct and feel disappointed”. 
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1. Summarizing 
This technique is typically used at the beginning or end of a major section. It is similar to pa-

raphrasing. The mediator is attempting to condense and capture the essence of the information. 
2.  Reframing 
Reframing is a restatement of what a party has said that seeks to: 

 Temper partisan statements, by removing negativity 

 Translate into neutral wording 

 Show understanding of / empathy with the speaker’s perspective 

 Shift perspective 
 
The mediator always wants to reframe for a purpose, but that purpose by vary. Consider the fol-

lowing example: 
Original Statement: 
Party, who is a bank representative, says, “They’re complaining about our practices but they have no 

clue about what really happens in our industry!” 
Purpose – Reframe to take out toxic [negative] words:  
“You do not think their view accurately reflects industry practices.” 
Purpose – Reframe to show empathy: “You are frustrated because you do not think their view is 

accurate.” 
Purpose – Reframe to shift perspective:  
“You want a fair proposal that is responsive to current banking practices.” 

 
D. Asking Questions 

During the information-gathering stage of the mediation and throughout the negotiations, the me-
diator will ask questions encouraging the parties to provide information about themselves and the dispute. 
In the initial phases of the process, the mediator should resist any temptation to immediately narrow the 
focus of the dispute. In early sessions, the mediator should ask questions that are “open-ended” and call for 
clarification rather than “Yes” or “No” answers. For example, the mediator may ask: 

 
� What do you think?  � How did you feel when...? 
� Tell me more about....      � Could you explain...? 
 
These and other open-ended questions usually elicit the broadest types of answers. The mediator may 

employ other types of questions to elicit specific information. Using the right type of question at the right 
time is something mediators learn through practice. 

 
Often a mediator needs to ask parties to clarify their statements. Some questions tend to invoke more 

focused response: 

 Help me to understand why the automobile is not worth $2,000. 

 What, specifically, about your health is your main concern? 
To the extent possible, the mediator should avoid asking leading questions that suggest an answer. 

For example, the mediator should avoid closed-end questions such as: 

 You’ve had back trouble before, haven’t you? 

 The red car was going over 70 mph, correct? 
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The use of closed-ended questions may sometimes be required to confirm a party’s wishes regarding 
a particular matter or to elicit specific, factual information. For example: 

 Tell me again, why do you want to continue working at the plant? 

 How many years did you work for Tbilisi Power Company? 
 
But a mediator should usually avoid asking compound questions such as: 

 Should the government spend more on education and less on scientific research? 

 How satisfied are you with your job and compensation? 

 Is the software going to be interesting and useful? 

  
3. Changing Perceptions                                                                                 

3.1. Cultural Perceptions 

People of one culture often make broad generalizations or assumptions about people of other cul-
tures. These assumptions can be based on a wide variety of factors, ranging from obvious differences such 
as age, gender, race, nationality, and ethnicity to more subtle factors such as personal values, education, 
economic or social status, and sexual orientation.  

Mediators should be aware of the impact that such cultural stereotyping can have on the mediation 
process. There is a wealth of social science literature to help mediators become attuned to possible cultural 
differences that might arise during the mediation process.  

 

Cultural Differences                                                                                     
3.2. International Differences 

People from diverse cultural background often ascribe different meanings to non-verbal communi-
cations. For example, the American “okay” signal (index finger and thumb in a circle, with remaining fin-
gers pointing up) might be considered  

 vulgar or obscene in Brazil and Germany,  

 impolite in Greece and Russia,  

 as a sign for “money” in Japan,  

 as a sign for “worthless” in France.  
Pointing with the index finger may be considered impolite in some Middle and Far Eastern countries 

where pointing is often done with the open hand.  
Personal space customs may also become relevant. In America, people tend to remain an arm’s 

length apart, whereas in some other cultures a distance of eight to twelve inches may be the norm.  
Similarly, people from different countries have various negotiation styles. In some countries, slight 

pauses simply allow time for thought and do not indicate either rejection or assent. In some countries, 
punctuality is considered a sign of respect; in others it may be acceptable to arrive at a meeting 30 to 45 
minutes late. In some cultures, negotiators may use the terms such as “We will see” to actually mean “No.” 
In other countries, negotiators may make implausible excuses or pretend not to understand English rather 
than having to say “No.” 

Cultural differences can impact a party’s assumptions about a wide range of behavior and com-
munication styles, such as: 

 When is the proper time for expressiveness and reserve? 

 What is the role of “apology” in interactions? 

 How much socializing is appropriate before “getting down to business?” 

 How should males and females properly interact? 
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 Where is the line drawn between appropriate concern or interest and unwarranted intrusion? 

 What problem-solving style is dominant: cooperative or competitive? 
 

Ender Differences 

Even among people with a shared racial or ethnic cultural heritage, the issue of gender may play a 
significant role in negotiation. This may be manifested in nonverbal communications such as different way 
men and women may arrange seating at the mediation table.  

Sociolinguists suggest that men may use conversation as a tool for status preservation. In contrast, 
women view talking as a tool for relationship building.10 

 

Socio-Economic Differences 

It is sometimes difficult for people from disparate socio-economic backgrounds to understand the 
other party’s hopes and fears. These cultural differences may affect the mediation process and the mediator 
must seek to lessen any degree of discomfort felt by one party or the other. The mediator should take 
sufficient time to establish a rapport with all parties participating in the mediation and be sensitive to any 
effort to project one party’s personal norms onto people from another culture. The mediator’s role in reality 
checking and clearly defining the terms of any agreement should be given heightened importance when 
negotiating across cultural norms.  

 

IV. Creative Caucus / Private Session 

1. Nature of the Caucus 
 

A caucus is a private session between the mediator and one of the parties to the dispute. It provides a 
venue in which parties may speak openly because the discussions remain confidential under the party 
expressly wants the mediator to relate something to the other side. 

2. Determining When to Call a Caucus 

A private session/private meeting/caucus can be called by the mediator or requested by any of the 
parties. If the mediator is calling for a caucus, that decision should be based on a reason stemming from the 
mediation itself. 

Once a caucus has been called, there is no prohibition to the mediator’s reconvening the parties in 
joint session. 

There are advantages to caucus that span the range from building trust in the process to confronting 
deadlock, they include: 

 Providing a venue in which a party can open up and be more comfortable discussing certain 
aspects of the dispute itself or factors impacting possible resolution. 

 Allowing the parties to “cool down” following a high level of emotional venting or in reaction to 
an initial low/high settlement offer. 

 Presenting offers. 
Similarly, there are potential drawbacks to using caucus, including: 

 Damaging settlement momentum if the parties are communicating effectively with one another 

 Shifting the emphasis from the parties to the mediator. 
 

                                                 
10   Deborah Tannen, You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation (1990).  
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3. Mediator’s Activities During Caucus 

 Asks for more information 
Technique: “What will this mean to you if this settles? If it doesn’t?” 

 Probes about sensitive information that party may not initially wish to share in joint session 
Technique: “Is there anything else you think I should know now that we’re meeting in private?” 

 Provides an opportunity for a party to “cool off”, or, conversely, an opportunity to vent emotions 
privately 

Technique: “Help me understand what’s involved here from your point of view”. 
Technique: “Was there anything you heard in the joint session that surprised you”? 

 Restates what was heard in joint session to confirm mediator’s understanding 
Technique: “If I understood what you said correctly, you believe/want/think/feel”… 
Technique: Ask the party to restate what they just heard the other party say in the joint session. 

 Reality tests the strengths and weaknesses of the party’s position 
Technique: “What do you think will happen if this goes to Court?” “What do you see as your biggest 

obstacles if this goes to Court?” 
Technique: ”What do you think they see as their best strength?” “If they say X at trial, how would 

you respond?” 

 Gives honest feedback 
Technique: Discuss with each party their Best Alternative to a Negotiated Agreement. 
Technique: Discuss how party arrived at an “anchor” figure or offer. For example, how was the 

number developed, what research was conducted, what objective criteria was used, and what assumptions 
were relied upon by the party. 

Technique: “If you were in her shoes, how would you respond”? 

 Helps generate new proposals 
Technique: If negotiations have stalled, ask party why they think they at an impasse. 
Technique: Explore cognitive barriers to settlement such as risk aversion, selective perception, 

overconfidence bias, and reactive devaluation. 
Technique: Reframe. For example, discuss “settlement” as a gain rather than a compromise. 
Technique: “Expand the pie” 
Technique: Brainstorm 
Technique: Bracket offers to identify a range in which the parties could settle the dispute  
Technique: “How have others resolved issues like this?” 
Technique: “Are there independent standards that are commonly used in this situation”? 

 
4. Process Considerations 

Regardless of who requests the private session [mediator or a party], there are standard steps the 
mediator should follow: 

 Always begin the first caucus with each party with a discussion of the confidentiality of the pro-
cess. For example: “Nothing you say to me during this meeting will be shared with the other side unless 
you give me permission to do so”. 

 Always end with an express summary of the points [if any] that the party is prepared to share with 
the other side. 

Additionally, there are some mediator techniques that can increase the effectiveness of private 
sessions: 

 If meeting privately with one party, then meet privately with the other party as well. This promotes 
the appearance of neutrality because the mediator has mirrored the identical process for each disputant.  
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 Stay aware of how much time is spent with each party. If it is getting to be a lengthy session, the 
mediator should take a break and check in with the other party to advise them of next steps. 

 Give the party with whom the mediator is not meeting an “assignment” relating to the dispute for 
them to be considering while the mediator is meeting with the other party. For example, “While I am 
meeting with X, I’d like you to consider what is likely to happen next if we don’t reach a settlement today”. 

 

V. Confronting Impasse                                                                                 

1. Impasse Happens 

No matter how skillful the mediator, occasionally one party will reject the other party’s last offer and 
decline to make a responsive offer. When this occurs, the parties have reached an apparent impasse in their 
negotiations. This impasse does not mean, however, that further negotiations will fail; it means only one or 
both of the parties are unwilling to make any further negotiation bid at that time. 

An impasse is a common occurrence in mediations, and the mediator should not be discouraged 
when one occurs. Indeed, the mediator should simply accept the fact the parties are then unwilling to pro-
ceed further with their negotiations and analyze whether further negotiations are advisable. Usually, the 
parties do want to settle their dispute and are frustrated with their inability to reach a settlement. It is the 
mediator’s job to encourage further communications and to help the parties overcome the communication 
blocks that led to the impasse. 

 
1.1. AImpasse Avoidance 

 
Often, the mediator may help the parties avoid the negative aspects of impasse by teaching them, at 

the beginning of the mediation, how to deal with barriers to their settlement negotiations. By educating the 
parties about the dynamics of the negotiation process, the mediator may prepare them for the potential of 
impasse so they do not overreact if one should occur. Thus, the mediator, when obtaining the parties’ com-
mitment to negotiate in good faith, should ask for their commitment to continue their communication even 
in the face of an apparent impasse. 

 
1.2. When Impasse Occurs 

 
If the parties do find themselves in an impasse, the mediator should look for new and creative ways to 

help them overcome their communication barriers. Sometimes the mediator may simply encourage the parties 
and their counsel to search harder for possible solutions. Frequently, the parties and their lawyers will come 
forward with solutions the mediator has overlooked. Moreover, when parties have reached an impasse, they 
often become more attuned to the consequences of not reaching resolution. Thus, in the face of such con-
sequences, the parties may be more inclined to give consideration to issues of risk, time, cost, and emotional 
stress. In essence, they may be more willing to consider their BATNA, weighing the consequences of not 
settling against what they consider to be an undesirable settlement. The mediator should also remind the parties 
that their decision to litigate removes them from the position of being able to decide their own destiny and that a 
judge or jury whom they have never met will make the ultimate decision in their dispute. 

Sometimes, the parties are unable to distance their emotions from the business aspects of the dispute. 
In such a situation, the mediator should give the parties another opportunity to vent their emotional 
frustrations, and then try to persuade them to look at the dispute from a business perspective. The mediator 
may also ask the parties to restate their respective positions, so the issues may be rephrased in a different 
way. This sometimes enables the parties to move away from their previous “stonewall” position and to 
change their bargaining stance without appearing to “give in.” 



 231

Finally, the mediator may decide to re-examine areas possibly revealing interests not previously 
discussed. This may be especially useful if the parties have not fully discussed their interests and, instead, 
continue to argue the facts and the law. This exercise goes hand in hand with the process of discovering the 
parties’ real motivations and getting past their emotionalism. 

 

2. Specific Barriers to Settlement 

In today’s litigation environment, the mediator faces a number of barriers to settlement which are 
inherent in the adversarial process. Below are some specific barriers and some possible ways a mediator 
may avoid or overcome them. 

 

2.1. Lack of Adequate Settlement Authority 

An impasse may occur if one of the party’s representatives appears at the mediation without 
adequate and ultimate decision-making authority. When a party’s representative is given only limited 
settlement authority, this limitation tends to “anchor” the representative’s negotiation ability and destroy 
the flexibility of the bargaining process. Once the parties perceive their position as being inflexible, their 
negotiations often result in a stalemate. 

Solution: The mediator should determine, in advance of the mediation if possible, all parties and 
make sure their representatives have adequate authority to settle. The mediator need not obtain a com-
mitment of settlement authority for the full amount of the other party’s demand; however, the mediator 
should be sure settlement authority exists within the framework of the demand. If an ultimate decision-
maker cannot attend the scheduled mediation, the mediator may elect to postpone the mediation until the 
person is available. However, if both sides want to go forward with the mediation, the mediator may decide 
to proceed on the assurance that the ultimate decision-maker: (1) will be available by telephone, and (2) 
usually will follow the party representative’s recommendations in deciding whether a particular settlement 
is advisable. 

 

2.2. The Party Advisor 
 
Sometimes a party will arrive at mediation with an advisor, such as a spouse, a son or daughter, a 

boy-friend or girlfriend, or simply an interested acquaintance. In cases where there is insurance coverage, 
an in-house adjuster or an adjuster often accompanies the defendant from a separate firm. A corporate 
defendant or claimant may arrive with a plethora of people who are supposedly knowledgeable or needed 
in the decision-making process. Depending on the personality and role of the party advisor, their parti-
cipation may either help or undermine the mediation process. 

Solution: The mediator should carefully consider whether the party will be a help or hindrance to the 
mediation process. Mediation is a confidential process, and only those persons having some legal 
connection to the dispute are entitled to attend. Therefore, unless the mediator is persuaded that a party’s 
“friend” or “advisor” will contribute to the mediation process, the mediator may decide not to allow the 
advisor to participate. In such a case, the mediator may simply advise the parties that only those persons 
having some direct interest in the dispute will be permitted to attend the mediation. 

 

2.3. Economic Problems 
 

Mediators have expressed concern about the increasing difficulties of settling civil litigation. With 
costs of litigation steadily increasing, what action may a mediator take to encourage obstinate parties to 
engage in good faith settlement negotiations? 

Solution: The mediator may first explain to the parties the practical advantage of a settlement. 
Instead of describing mediation as a “procedural alternative,” the mediator may explain how it is an “eco-
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nomic opportunity.” For example, in the opening statement, the mediator may emphasize the money sa-
vings aspects of mediation and focus the parties’ attention on their pocket books. Throughout the me-
diation, the mediator may continue to stress the economics of litigation, discuss the present dollar value of 
cases heard by recent juries, consider the length of time it will take to get the case to trial, and make a list of 
all the expenses involved. The mediator should also explain there is an economic reality to everything, in-
cluding a civil trial. While conducting these discussions, the mediator should concentrate his or her at-
tention on the persons who likely will be the decision-makers in the case. 

 
2.4. The Secret Weapon 

 
During private sessions with the mediator, it is not unusual for one or both of the parties’ counsel to 

tell the mediator about some dramatic evidence capable of destroying the other party’s case. Generally, this 
“smoking gun” evidence exists only in the unbriefed recesses of the lawyer’s mind and seldom has the 
explosive impact described to the mediator. 

Solution: To meet and counteract such “hidden evidence” arguments, the mediator should encourage 
the parties to exchange all evidence and legal authority relevant to the mediation session. This gives 
opposing counsel an opportunity to challenge and respond to the legal or evidentiary arguments. In 
addition, the mediator may stress the uncertainty of litigation and point out the opposing counsel has not 
yet tested the issue. In these discussions, the mediator should encourage the parties to engage in realistic, 
deductive reasoning to test and evaluate their respective positions. 

 
2.5. The Time Problem 

 
Sometimes a party or the party’s counsel may use the “bottom line” negotiation ploy: “I don’t have 

any more time,” or “My last offer is my bottom line. I’m out of here.” The mediator should usually disre-
gard such expressions, because the passage of time is an essential part of mediation process. After the par-
ties are given a sufficient amount of time to express their hurt, anger and frustration, they are much more 
apt to start thinking realistically about money and how they may reduce their losses. So the parties will 
have adequate time to “process” their dispute, the mediator should avoid imposing arbitrary time limita-
tions on their negotiations. 

Solution: Arbitrary time barriers generally arise at some point after a settlement offer has been made 
by one of the parties. To neutralize the impact of a time barrier, the mediator may often distract the party 
asserting the barrier by asking questions that do not relate to the settlement amount. These questions 
generally help the mediator prolong the mediation and focus the parties’ attention on realistic settlement 
options. Some types of distractive questions are: 

 How much discovery remains to be done before trial? 

 Do you plan to use an expert? 

 What do you estimate will be the remaining cost of discovery? 

 What will the expert charge? 

 What will have to be submitted to the jury for you to prevail? 

 Who are the witnesses you intend to use? 

 What amount of recovery in cases like this have you experienced in the past? 

 What is the worst case scenario? 

 What about the discount factor in not getting your money now but several years from now? 
If the mediation process is being conducted pursuant to a court order, the mediator may also advise 

the parties the court expects the parties to remain in attendance until the mediator has declared an impasse 
or a settlement has been reached. 
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2.6. Matter of Principle 
 
It is not unusual for a party or their representative to become inflexible in their negotiation position, 

because of a “matter of principle”. For instance, an insurance adjustor may say that, “I have been handling 
these cases for 30 years and I’ve never paid as much as $20,000 for a soft tissue injury.” Or, a corporate 
executive may state: “If we pay this one, we’ll have everybody suing us.” These “matter-of-principle” posi-
tions present serious problems for the mediator, because the decision-makers are often so emotionally tied 
to the position that rational thinking is very difficult. 

Solution: Perhaps the best way to deal with this problem is with the formula: “Tenacity + Time 
+Doubt = Settlement.” The mediator should try to persuade the parties to undertake realistic risk eva-
luations and should focus the parties’ attention on the economic advantages of settlement as opposed to the 
cost and risk of litigation. 

 
2.7. Multi-Party Problems 

 
The mediator will likely have special difficulty trying to resolve multi-party cases, particularly those 

where various parties are denying responsibility or trying to shift blame to other defendants. Such cases 
usually involve complicated legal theories, and in many such cases, counsels’ discovery battles seriously 
drain the parties’ coffers and challenge the court’s patience. What may the mediator do to bring the parties 
and their counsel toward a realistic settlement? 

Solution: Again, the mediator must try to focus the parties’ attention on the economic realities of the 
case. Also, the mediator should ask the parties to give their “worst case” scenarios about what a judge or 
jury would likely do regarding the law and equities of the case. This kind of discussion will often give the 
mediator valuable information about the parties’ views regarding the value of their case. 

 
2.8. Angry Parties 

 

Often one or both of the parties are so angry and frustrated that their anger prevents any rational 
consideration of the problem. In a contested divorce, for example, both parties may be very angry and 
upset, and they may also be very afraid, because the divorce jeopardizes their economic stability. Quite 
often, these angry parties simply want the mediator to transfer their hurt and angry feelings to the other 
side. This, of course, is beyond the scope and purpose of the mediator’s role. 

Solution: The mediator should try to direct questions in an encouraging manner so that the angry 
party has an opportunity to vent. As the venting progresses, the mediator may explain how anger can be a 
barrier to resolution, typically resulting in increased party costs. The mediator can then reality test, asking 
which is more important to the angry party: (1) holding on to the anger and keeping the dispute alive and a 
financial and emotional drain, or (2) ending the matter now and being free from the economic and emotio-
nal burden. It is very important that the mediator be a good listener, because an angry party usually wants 
someone in an official capacity to hear their opinion about the dispute and about the other party. 

 
2.9. The Law Argument 

 
A mediator is often faced with issues of law in which the two counsel are diametrically opposed, 

each relying solely on his or her own undeveloped interpretation of the law. The legal issue may be quite 
simple or it may relate to some obscure and unsettled field of law. Regardless of the complexity of the is-
sue, both sides often will contend their position is clearly right as a matter of law. What should the media-
tor do to help the parties resolve their legal dilemma? 
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Solution: A stalemate over a legal position often continues until the parties begin to doubt the 
strength of their positions. This doubt may be created in one of various ways. 

 The mediator may recess the mediation until some future date so that counsel may brief the law 
or submit the matter to a neutral case evaluation process; 

 The mediator may suggest the parties research the issue while the mediation continues in prog-
ress;  

 The mediator may try to neutralize the problem by focusing the parties’ attention on the equities. 
Questions such as, “Is it your opinion that even though your client entered into a written agreement to per-
form these services, and the plaintiff paid the full amount of the money provided by the contract, your 
client may convince a judge, as a matter of law, the agreement is legally enforceable? Are you basing your 
whole case on this position?” 

 The mediator may stress that if both sides have reasonably strong legal arguments, the court’s de-
cision is essentially unknown and the parties should consider the certainty of settlement. 

Using these methods, the mediation can encourage the parties to think more realistically and objec-
tively about their positions. The mediator could also stress the point that a party does not always win a law-
suit simply because of their confidence in the merits of their position. 

 
2.10. The Rambo Personality 

 

The mediator occasionally will be faced with a party or a lawyer who knows only how to succeed 
through intimidation. In such a case, the mediator must be firm and even-handed. From the very beginning 
of the mediation, the mediator must caution the parties and their counsel the mediation rules prohibit any 
form of disrespect or brow beating, and each and every participant must address the other in a civil manner. 

 

Solution: If one side begins to intimidate the other, the mediator should bring the mediation to a halt 
with a courteous but firm admonition: “Please remember we are here to try to settle this matter, and name-
calling will not help us reach our goal.” If necessary, the mediator should take the party or the attorney 
aside and speak to them apart from the other side. 

 
2.11. The Economic Disparity 

 

What should the mediator do when the damages are high but a party cannot pay? Even if liability is 
demonstrated, and damages are clear, the targeted party may have little or no financial ability to respond to 
damages. 

Solution: In this situation, the mediator must reach into his or her “bag of tricks,” and try to inject 
some new ideas for the parties to consider. The mediator might ask the parties if they have considered an 
installment payout represented by a note, or perhaps a structured settlement. Or, the mediator could ask if 
the doctors and chiropractor might be willing to discount some of the medial expenses. In some instances, 
the mediator might suggest the possibility of a bank loan, or finally, a consent judgment for an amount 
equal to or in excess of the settlement. Often the claimant does not believe the defendant is really insolvent, 
and sometimes a financial statement or audit will be necessary to convince the other party of that fact. Hen-
ce, the mediator’s job is to encourage the parties to exchange enough information that they develop trust in 
one another’s positions. 

 

2.12. The Unfit Parent 
 

One of the most difficult areas of mediation involves the custody of children. The mediator seldom 
will have an “easy” custody dispute, and many custody cases will be settled only through litigation. Fre-
quently, neither parent feels the other is a fit parent, and one party may have deeply bruised the ego of the 
other. Thus, a custody suit may not really be about children but about “getting even.” Sometimes, custody 
cases are resolved by the passage of time, because of changes in the parties’ lives. Intervening factors such 
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as job changes, financial problems, one or both of the spouses’ involvement with a third party, children get-
ting older, and other such life changes may cause the parties to rethink their intractable positions. But what 
may a mediator do to help the parties expedite this rethinking process? 

Solution: The mediator must endeavor, by lengthy and specific questions, often in private caucuses, 
to remove the parties from the “here and now” of the dispute. The mediator should encourage the parties to 
look into the future and try to predict how the continued stress between them may affect the children’s li-
ves. The mediator may also point out to the parents that the children need both of them. Using economics 
as a driver, the mediator should explain how devastated both parties will be if they pursue their vendetta 
against one another. Sometimes getting the attorneys alone may help. The laundry list of the reality factors 
the mediator may stress includes: 

 

 Economics – the parties cannot afford extended litigation; 

 Bitterness will destroy them and the children; 

 Look toward the future, toward new horizons; 

 “Time” is what life is made of and it is being wasted; 

 Consider the needs and desires of the children; 

 Joint custody is not so awful; 

 Both sides simply cannot win; 

 Children need both parents. 
 

Custody cases are difficult for everyone, and the mediator will need a full measure of imagination 
and patience to bring settlement to fruition. 

 

3. Conclusion 

There is not one simple solution for every kind of settlement barrier. Most such barriers simply 
represent a “mind set” on the part of one or both parties. Generally, the mediator should continue to stress 
the economics of the case, focus the parties’ attention on the equities, and try to get them to recognize there 
is always some doubt about the outcome of litigation. 

As soon as the mediator perceives the existence of an impasse, the situation should be acknowledged 
in the presence of the parties, who should be asked to assist in finding ways to renew the settlement nego-
tiations. In most instances, the parties and their counsel will respond affirmatively to such a request and 
will assume some of the responsibility for finding solutions. Once the parties begin to look upon the im-
passe as a common problem and to focus their collaborative energies on it solution, their cooperative 
actions often yield a solution. 

Finally, the mediator must realize that some cases simply are not going to be resolved by mediation. 
The mediator must not feel personally responsible for the failure of the parties to resolve their problem if he or 
she has given the time and attention it deserves. However, the mediator must be tenacious, and the mediator 
should never give up just because a dispute is not ripe for resolution on a particular day. Impasse should not 
be viewed as a failed mediation. Rather, impasse may simply mean a case was not yet ready to settle. 

 

VI. Representation in Mediation 

1. The Rationale of negotiation 

Most disputes, whether civil or criminal, are resolved by negotiation. Mediation itself is the process 
of inserting a neutral third party into the negotiation, not to decide the dispute, but rather to assist the 
parties in what up to that point has been a failed negotiation. In order to be an effective advocate in 
mediation, the parties and their representatives need to know basic negotiation’s concepts. So too, an 
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effective mediator must be able to recognize, respond to, and use negotiation techniques in her efforts to 
help the parties resolve their dispute.  

 
1.1. Value of Negotiation Skills 

 

We are all negotiators. In our personal and professional relationships, we negotiate almost daily. We 
negotiate with strangers, with our colleagues, and with our family and friends. Our negotiations range from 
bargaining with an automobile salesman over the price of a new car to a conversation with our spouse about 
where to go for dinner. Although these negotiations are important to us, most of us simply rely on intuition 
and personal experience when we negotiate. To become more effective as negotiators, we need to understand 
the conceptual theories of negotiation and learn how to apply these theories in our everyday practice. 

 
1.2. The Negotiation Game/“Game Theory” 

 

Negotiation is sometimes referred to as a people game. Because negotiation is motivated by both 
psychological and sociological influences, each negotiation is a unique experience. An effective negotiator 
will seek to adapt his or her negotiation strategies to fit the particular circumstances. Often, the key to a 
successful negotiation is the ability to be patient and persistent, allowing the negotiation process to unfold 
within the game’s parameters. 

Modern “game theory” refers to the study of strategic decision making. It is a method of applied 
mathematics, and is frequently encountered in economics, political science, psychology and logic. Its 
application to negotiation strategy is obvious: knowing the basis upon which decisions are made suggests 
that some negotiation approaches are preferable to others. One of the first applications of game theory was 
to the now famous concept of “zero-sum games” which are built on the model that one person’s gains 
exactly equal the net losses of the other participants. 

Negotiations are conducted in every conceivable format. Negotiations occur at home among family 
members, at the workplace, in courts and administrative agencies, and in public bodies and institutions. 
Although negotiation practices may differ widely according to the forum, there is little difference in the 
basic nature of the process. 

 

2. Methods of Negotiation 

2.1. Competitive Negotiation 

 

One traditional negotiation concept has been termed competitive, distributive, or positional bar-
gaining. This negotiation method assumes the negotiating parties are motivated by egocentric self-interests 
and that there are limited resources to be distributed. In a competitive negotiation, it is assumed that one 
side’s gain necessarily results in the other side’s loss. Thus, the competitive negotiator’s primary goal is to 
maximize personal resources and satisfaction. The competitive negotiator is not particularly concerned 
about the potential impact of the negotiation on the parties’ future relationship. 

The stereotype of a competitive (or hard) negotiator is one who is tough, demanding, dominating, 
forceful, and unyielding. The hard negotiator has a strong need to win and tends to see any conflict as a contest 
of wills. Often taking extreme positions, the hard negotiator tries to hold out longer than the adversary.  

Sometimes this “hard” approach is successful, and the competitive negotiator “wins.” In that case, 
the other party will take less of the “pie” than if both parties had engaged in more cooperative negotiations. 
However, a competitive negotiation may not always be in the clients’ best interest. Hard strategies can 
backfire, causing resentment and animosity, as well as heightened commitment of the other side to win the 
adversarial contest. Moreover, such tactics tend to create barriers to future settlement discussions, and when 
carried too far, such strategies may put an end to meaningful negotiations. 
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2.2. Cooperative Negotiation 
 
Another method of negotiation, sometimes called cooperative or collaborative negotiation, assumes 

that all participants have certain interests in common and that these interests may be advanced by collabo-
rative negotiations. Here, the negotiators seek to identify the parties’ underlying interests, and having done 
so, work to develop solutions that will satisfy both parties’ needs. If the parties’ claims seem to exceed 
available resources, the cooperative negotiators look for ways to expand the size, amount, or value of the 
subject to be distributed. 

The stereotype of a cooperative (or soft) negotiator is one who seeks to avoid personal conflict at 
practically any cost. The soft negotiator tends to value an amicable settlement over receiving a fair share of 
the item in dispute. Thus, a soft negotiator may make substantial concessions just to reach a peaceful agre-
ement. Unfortunately, once a settlement has been reached, the soft negotiator may feel inept, exploited, and 
bitter about the negotiation process. 

It is difficult to say which negotiation theory, competitive or cooperative will produce the best results 
in a given case. Studies have shown that each negotiation method has its advantages and disadvantages. 
Negotiators must be aware of the different approaches and be able to recognize and respond to the different 
negotiating styles. 

 
2.3. The Principled Approach 

 
Another negotiation method, the principled approach, incorporates some aspects of both the com-

petitive and cooperative theories.11 In this type of negotiation, the negotiators look for areas of mutual in-
terest, and if those interests conflict, they try to agree upon the value of their respective positions according 
to some fair and objective standards. It has obvious advantages even where one negotiator has adopted a 
competitive approach. 

In a principled negotiation, the negotiators work side by side, attacking the problem (and not each 
other); they focus on interests (not positions); they generate options to create mutual gains; and they test the 
viability of those options by some objective criteria. 

To be effective in a principled negotiation, the negotiator must act rationally; try to understand the 
position of the other side; communicate effectively; and behave in a reliable and ethical manner. In essence, 
the negotiator must seek to establish mutual trust by accepting the legitimacy of the other party’s mo-
tivation. 

2.4. The Negotiation Style 
 
Negotiators tend to adopt a negotiation style that is comfortably aligned to their individual perso-

nalities. However, negotiators should be versatile in their approach to negotiation and try to adapt their 
style to meet the needs of a particular situation. Thus, an effective negotiator will seek to develop nego-
tiation strategies that protect the client’s interests, while discouraging the opponent from engaging in un-
productive gamesmanship. 

Consider adding: Counsel’s obligation to check with client and involve in decision 
When a negotiator fights hard on a substantive issue, it often tends to increase the pressure for an 

effective solution. However, being firm in a position does not mean being closed-minded to the other par-
ty’s point of view. Indeed, many successful settlements may be attributed to the ability of negotiators to 
maintain a firm position on the issues and an open mind on the arguments of the other party. When 
negotiators are firm and cooperative, they likely will be successful in their efforts. 

                                                 
11   Roger Fisher, William Ury and Bruce Patton, Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In (2011). 

The four basic principles focus on: 1. Separating the People from the Problem 2. Focusing on Interests, not Posi-
tions 3. Inventing Options for Mutual Gains 4. Insisting on Using Objective Criteria 
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3. Stepping Into the Other Party’s Shoes 

The role of a negotiator is not to make it hard on the other party to come to an agreement. Indeed, it 
is exactly the opposite. An effective negotiator will try to generate options that will be perceived by the 
other party as clear, appealing, and consistent with that party’s needs and interests. How does the negotiator 
create such desirable alternatives? By gathering accurate information regarding the other party’s needs and 
wants, and by placing himself or herself in the other person’s shoes. Thus, an effective negotiator must 
work diligently to understand and appreciate the other party’s meet those needs. 

 

3.1. Different Perceptions 

People tend to see the world from their own standpoint. When faced with complex information, they 
tend to emphasize facts that confirm their prior perceptions and to disregard facts that are contrary to their 
views. In view of this tendency, it is not surprising that a party to a dispute sees the conflict solely from his 
or her own perspective and refuses even to acknowledge the possibility that the other party’s position may 
have merit. 

An effective negotiator must be able to see the dispute as the other side sees it. In essence, the ne-
gotiator must try to understand the opposition’s viewpoint, even if it does not appear to have much merit. 
Once the negotiator can examine the dispute from the opposing party’s perspective, he or she is in a much 
better position to define the parameters of the conflict and to develop appropriate negotiation strategies. 

 
3.2. Restating Positions 

 
A negotiator should generally be willing to engage in frank discussions with the opposing side and to 

give objective recognition to the strength of the other party’s position. The negotiator need not agree with 
the opposing viewpoint, but he or she should actively listen to and acknowledge an understanding of that 
viewpoint. 

Some negotiators, as a matter of strategy, consistently ignore or refuse to concede any validity in the 
other side’s viewpoint. Other negotiators, however, often do just the reverse and openly give recognition to 
the other point of view. Sometimes, the negotiator even restates the other party’s position to show that their 
viewpoint has been heard and understood. After restating the other side’s case in its strongest light, the 
negotiator may refute it with a reasonable analysis. This bold strategy tends to gives credence to the ne-
gotiator’s own position, making his or her case seem even stronger, and helps the other side better 
understand the relative strengths and weaknesses of their case. 

 
3.3. Identifying Mutual Interests 

 
An effective negotiator must look beyond the other party’s stated position and try to identify any 

underlying interests. When two people disagree and take opposite sides of an issue, they often assume that 
their interests are opposed as well. For example, a landlord seeking to raise a tenant’s rent may assume he 
has nothing in common with the tenant, who wants to maintain the rent at its existing level. Such an 
assumption is usually incorrect. One common interest of both parties is stability. The landlord wants a stab-
le tenant; the tenant wants a permanent address. Both want to see the apartment well maintained. Both are 
interested in a good relationship with each other. The landlord wants the rent paid on time; the tenant wants 
the premises kept in good condition. 

Thus, even when parties have dissimilar interests, they share certain basic human needs: 
� a need for security 
� a need for economic well-being 
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� a need for a sense of belonging 
� a need for recognition of their value 
� a need to control their own destiny.12 
These needs are always present even in disputes ostensibly about money. The negotiator’s task is to 

identify which of these needs, in addition to or in lieu of money, are most important to the other party. If 
the parties may negotiate a compromise on the basis of shared interests, they may usually reach a mutually 
acceptable compromise. For example, the landlord might be willing to extend the term of the lease in return 
for an increase in rent, which in turn will enable him to refurbish the apartment units. 

One-way to identify the other party’s underlying interests is to ask questions. Why does the landlord 
want a higher rental? Simply for more money? Or, does he want a higher rental to refurbish the apartment 
units? Getting the answers to such questions helps the negotiator understand the landlord’s demands and 
responds to them more intelligently. 

 

4. Investing in the Outcome                                                                              

4.1. Collaborative Problem Solving 

When people seek to persuade others of the merits of their position, they may choose one of two 
paths: They may either invite the other party to participate in the problem-solving exercise or they may de-
cide the outcome they want to achieve and try to persuade the other party of its merit. Too often, people 
choose the latter course of action. 

Unless both parties participate in the problem-solving process, one may reject any proposal made by 
the other. Thus, no matter how meritorious the proposal appears, the other party=s resistance may usually 
be expected. Experienced negotiators are aware of the need to have both parties involved in the problem-
solving effort so they both will feel they have designed the outcome. 

People involved in a dispute are often loath to look at alternative solutions. Convinced that they are 
“right”, they seek only solutions that tend to vindicate their positions. In most disputes, the parties are re-
luctant to consider alternative solutions, because they: 

�  have a strong mind-set that tells them their position is the correct one; 
�  seek only a single answer to the problem; 
�  assume there is a fixed “pie” of finite proportions; 
�  think solving their problem will solve the only problem. 
The last reason may need some further explanation. People tend to focus on their own problems, not 

those of their adversaries. Therefore, in negotiating a compromise, people tend to look only to their own 
self-interest and are slow to recognize the need for a settlement that will serve the interests of both parties. 
An effective negotiator will try to elevate the negotiations above such self-serving influences and will look 
for settlement options that meet the needs of both parties. 

 

4.2. Best Alternative to Negotiated Settlement 
 

During negotiations, the negotiator will seek to further identify underlying interests and to clarify 
erroneous perceptions. The negotiator will also participate in the invention, testing and selection of viable 
settlement options. During this stage in the negotiations, an effective negotiator will continuously re-assess 
his or her “Best Alternatives To A Negotiated Agreement” (BATNA).  

                                                 
12   Consider Maslow’s hierarchy of needs: Physiological [e.g., breathing, food, water, sex, sleep]; Security [e.g. em-

ployment, family, health, property]; Love/Belonging [e.g. friendship, family, intimacy]; Esteem[e.g. self-esteem, 
respect by others, achievement] and Self-Actualization [e.g., the realization of full potential]. Abraham Maslow, A 
Theory of Human Motivation (1943). 
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This BATNA simply represents the negotiator’s ultimate “fallback” position, requiring the negotiator 
to continuously ask himself the question: “What will be the consequence if I refuse to negotiate further?” 
By continuously making this BATNA re-assessment, the negotiator may determine whether and when to 
accept or reject the other side’s proposals. The BATNA will change during the course of the negotiations as 
the negotiator gains additional information and insight.  

The BATNA should include all relevant factors such as:  
 risk evaluation,  
 transactional and emotional costs, and  
 time expenditure. 
 

VII. Confidentiality 

It is critical to the mediation process that parties have faith in the process, as well as in the neutral 
facilitator. Absent such confidence, it is often difficult, if not impossible, for the mediator to obtain the 
candid, confidential information needed for meaningful settlement negotiations. Because disputing parties 
often fear their disclosures may later be used against them, they frequently are reluctant to divulge con-
fidential information to the mediator. Thus, the mediator must try to establish a confidential environment 
that will encourage the parties to be candid and make proper use of the caucus sessions. 

The parameters of confidentiality in any given mediation may be shaped by external protections such 
as those imposed by domestic law or the rules of an institutional ADR service provider, or they may be the 
result of a contractual agreement between the parties. 

 

1. Statutory or Institutional Protections 

1.1. UNCITRAL 

Article 8.  Disclosure of information 
When the conciliator receives information concerning the dispute from a party, the conciliator may 

disclose the substance of that information to any other party to the conciliation. However, when a party gi-
ves any information to the conciliator, subject to a specific condition that it be kept confidential, that infor-
mation shall not be disclosed to any other party to the conciliation. 

Article 9.  Confidentiality 
Unless otherwise agreed by the parties, all information relating to the conciliation proceedings shall 

be kept confidential, except where disclosure is required under the law or for the purposes of implemen-
tation or enforcement of a settlement agreement.13 

 
1.2. International Chamber of Commerce [ICC] Example 

 
The ICC’s Mediation Rules have express provisions addressing the issue of confidentiality both as to 

disclosure of settlement and use as evidence in subsequent proceedings. These rules represent the default 
position of the ICC and parties wishing to craft less restrictive confidentiality requirements must do so by 
agreement. 

Article 9 Confidentiality 
1.  In the absence of any agreement of the parties to the contrary and unless prohibited by applicable law:  

a) the Proceedings, but not the fact that they are taking place, have taken place or will take place, are 
private and confidential; 

                                                 
13   See Steven Austermiller, Delaine Swenson, Alternative Dispute Resolution: Georgia, Tbilisi, 2014. 
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b) any settlement agreement between the parties shall be kept confidential, except that a party shall have 
the right to disclose it to the extent that such disclosure is required by applicable law or necessary for pur-
poses of its implementation or enforcement. 

2.  Unless required to do so by applicable law and in the absence of any agreement of the parties to 
the contrary, a party shall not in any manner produce as evidence in any judicial, arbitral or similar pro-
ceedings: 
          a) any documents, statements or communications which are submitted by another party or by the 
Mediator in or for the Proceedings, unless they can be obtained independently by the party seeking to 
produce them in the judicial, arbitral or similar proceedings; 

b) any views expressed or suggestions made by any party within the Proceedings with regard to the 
dispute or the possible settlement of the dispute; 

c) any admissions made by another party within the Proceedings; 
d) any views or proposals put forward by the Mediator within the Proceedings;  
e) the fact that any party indicated within the Proceedings that it was ready to accept a proposal for a 

settlement.14 

1.3.  United States - Texas Example 

Texas adopted a strong public policy supporting the confidentiality of communications transmitted 
during an ADR process. The Texas ADR Procedures Act is considered one of the broadest confidentiality 
protections in the United States.  

In essence, the Texas ADR Act provides statutory protection of confidentiality 

 to both voluntary and court-referred mediations,  

 whether before or after the institution of formal court proceedings. 
The Texas ADR Procedures Act provides that, subject to certain exceptions:  

 all communications and documents relating to an ADR process will be deemed confidential,  

 not subject to disclosure, and  

 inadmissible as evidence in any judicial or administrative proceeding.  
As a result, generally the parties and the mediator may not be compelled to testify about matters 

relating to the dispute. Additionally, records used in the procedure are also considered confidential.  
 

2. Contractual Protection 

Parties to a mediation may also execute a confidentiality agreement which contains protections 
extending beyond the scope of the statutory language. The parties may create their own provisions relating 
to disclosure of information regarding the process, the negotiations and the terms of the settlement. 
Assuming that the parties enter such an agreement knowingly and voluntarily, the agreement will be 
enforceable to the extent that its provisions are not inconsistent with the statutory provisions. Such an 
agreement may deter the parties to the mediation from violating their confidentiality understanding and also 
deter parties from seeking confidential information. If a confidentiality agreement is incorporated into the 
settlement agreement, a breach of confidentiality is subject to a breach of contract suit just as any other 
term in the agreement. 

 
3. Duties to Disclose 

 

Communications protected under the confidentiality provisions of a statute may have to be disclosed 
if there is a conflict between the applicable ADR Act and some overriding law that requires disclosure. For 

                                                 
14   See <http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/mediation/rules/> 
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example, there may exist a statutory duty to disclose information relating to abuse [such as towards a child] 
or threats of imminent violence. 

If such a conflict occurs, the typical mediator response is to present the issue of confidentiality to a 
reviewing court to determine whether the facts, circumstances, and context of the communications or ma-
terials sought to be disclosed warrant a protective order or whether the communications or materials are 
subject to disclosure.  

 

Similarly, a mediator may be confronted with the dilemma of a public policy statute or ethical gui-
deline requiring disclosure of professional misconduct by licensed professionals. Or, the mediator might re-
ceive information regarding criminal acts, threats of imminent harm, or illegal behavior. In such circums-
tances, the mediator may be compelled to present the issue of disclosure to an appropriate court for gui-
dance as to the duty to disclose. 

 

VII. Ethics, Qualifications and Standards 

1. International Examples 

1.1. International Centre for Dispute Resolution (ICDR) [the international division of the 
American Arbitration Association (AAA)] 

5. Mediator's Impartiality and Duty to Disclose  
ICDR mediators are required to abide by the Model Standards of Conduct for Mediators in effect at 

the time a mediator is appointed to a case. Where there is a conflict between the Model Standards and any 
provision of these Mediation Rules, these Mediation Rules shall govern. The Standards require mediators 
to (i) decline a mediation if the mediator cannot conduct it in an impartial manner, and (ii) disclose, as soon 
as practicable, all actual and potential conflicts of interest that are reasonably known to the mediator and 
could reasonably be seen as raising a question about the mediator's impartiality.  

Prior to accepting an appointment, ICDR mediators are required to make a reasonable inquiry to 
determine whether there are any facts that a reasonable individual would consider likely to create a 
potential or actual conflict of interest for the mediator. ICDR mediators are required to disclose any cir-
cumstance likely to create a presumption of bias or prevent a resolution of the parties' dispute within the 
time frame desired by the parties. Upon receipt of such disclosures, the ICDR shall immediately com-
municate the disclosures to the parties for their comments.  

The parties may, upon receiving disclosure of actual or potential conflicts of interest of the mediator, 
waive such conflicts and proceed with the mediation. In the event that a party disagrees as to whether the 
mediator shall serve, or in the event that the mediator's conflict of interest might reasonably be viewed as 
undermining the integrity of the mediation, the mediator shall be replaced.*** 

7. Duties and Responsibilities of the Mediator  
a. The mediator shall conduct the mediation based on the principle of party self-determination. Self-

determination is the act of coming to a voluntary, uncoerced decision in which each party makes free and 
informed choices as to process and outcome.  

b. The mediator is authorized to conduct separate or ex parte meetings and other communications with the 
parties and/or their representatives, before, during, and after any scheduled mediation conference. Such 
communications may be conducted via telephone, in writing, via email, online, in person or otherwise.  

c. The parties are encouraged to exchange all documents pertinent to the relief requested. The me-
diator may request the exchange of memoranda on issues, including the underlying interests and the history 
of the parties' negotiations. Information that a party wishes to keep confidential may be sent to the 
mediator, as necessary, in a separate communication with the mediator.  

d. The mediator does not have the authority to impose a settlement on the parties but will attempt to 
help them reach a satisfactory resolution of their dispute. Subject to the discretion of the mediator, the 
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mediator may make oral or written recommendations for settlement to a party privately or, if the parties 
agree, to all parties jointly.  

e. In the event that a complete settlement of all or some issues in dispute is not achieved within the 
scheduled mediation conference(s), the mediator may continue to communicate with the parties, for a 
period of time, in an ongoing effort to facilitate a complete settlement. 

f. The mediator is not a legal representative of any party and has no fiduciary duty to any party.15  
1.2. International Chamber of Commerce (ICC)16 
In its definition of mediation, the ICC explicitly recognizes the central tenet of party self-de-

termination. It is the parties, not the mediator, who decide whether or not to settle and under what terms: 
Mediation – Under the ICC Mediation Rules, mediation proceedings are administered by the ICC 

International Centre for ADR…. Mediation is a flexible settlement technique, conducted privately and con-
fidentially, in which a mediator acts as a neutral facilitator to help the parties arrive at a negotiated set-
tlement of their dispute. The parties have control over both the decision to settle and the terms of any set-
tlement agreement. Where successful, Mediation results in an agreement that is contractually binding but 
cannot itself be enforced internationally like an arbitral tribunal award. 

A mediator’s qualifications, together with his responsibilities concerning conflicts of interests, are 
covered by the ICC’s mediator selection rules: 

Article 5 Selection of the Mediator 
*** 
3 

Before appointment or confirmation, a prospective Mediator shall sign a statement of acceptance, availabi-
lity, impartiality and independence. The prospective Mediator shall disclose in writing to the Centre any 
facts or circumstances which might be of such a nature as to call into question the Mediator’s independence 
in the eyes of the parties, as well as any circumstances that could give rise to reasonable doubts as to the 
Mediator’s impartiality. The Centre shall provide such information to the parties in writing and shall fix a 
time limit for any comments from them. 

4 
When confirming or appointing a Mediator, the Centre shall consider the prospective Mediator’s attributes, 
including but not limited to nationality, language skills, training, qualifications and experience, and the 
prospective Mediator’s availability and ability to conduct the mediation in accordance with the Rules.17 

The ICC addresses mediator impartiality in its rules concerning the mediation process: 
Article 7 Conduct of the Mediation18 

1 
The Mediator and the parties shall promptly discuss the manner in which the mediation shall be 

conducted. 
2 

After such discussion, the Mediator shall promptly provide the parties with a written note informing them 
of the manner in which the mediation shall be conducted. Each party, by agreeing to refer a dispute to the 
Rules, agrees to participate in the Proceedings at least until receipt of such note from the Mediator or earlier 
termination of the Proceedings pursuant to Article 8(1) of the Rules. 

3 
In establishing and conducting the mediation, the Mediator shall be guided by the wishes of the parties and 
shall treat them with fairness and impartiality. 

4 
Each party shall act in good faith throughout the mediation 
                                                 
15   See <https://www.adr.org/aaa/faces/rules>. 
16   See <http://www.iccwbo.org/about-icc/organization/dispute-resolution-services/>. 
17   See <http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/mediation/rules/#Article_5>. 
18     See <http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/mediation/rules/#Article_7>. 
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2. European Example 

European Code of Conduct for Mediators  
1. COMPETENCE, APPOINTMENT AND FEES OF MEDIATORS AND PROMOTION OF THEIR  
SERVICES 

 

1.1. 
Competence  
Mediators must be competent and knowledgeable in the process of mediation. Relevant factors inclu-

de proper training and continuous updating of their education and practice in mediation skills, having re-
gard to any relevant standards or accreditation schemes.  

 

1.2. 
Appointment  
Mediators must confer with the parties regarding suitable dates on which the mediation may take pla-

ce. Mediators must verify that they have the appropriate background and competence to conduct mediation 
in a given case before accepting the appointment. Upon request, they must disclose information concerning 
their background and experience to the parties.  

 

1.3. 
Fees  
Where not already provided, mediators must always supply the parties with complete information as 

to the mode of remuneration which they intend to apply. They must not agree to act in a mediation before 
the principles of their remuneration have been accepted by all parties concerned.  

 

1.4. 
Promotion of mediators' services  
Mediators may promote their practice provided that they do so in a professional, truthful and dig-

nified way.  
 

2.  INDEPENDENCE AND IMPARTIALITY  
 

2.1. Independence  
If there are any circumstances that may, or may be seen to, affect a mediator's independence or give 

rise to a conflict of interests, the mediator must disclose those circumstances to the parties before acting or 
continuing to act.  

Such circumstances include: any personal or business relationship with one or more of the parties; 
any financial or other interest, direct or indirect, in the outcome of the mediation; the mediator, or a mem-
ber of his firm, having acted in any capacity other than mediator for one or more of the parties.  

 

In such cases the mediator may only agree to act or continue to act if he is certain of being able to 
carry out the mediation in full independence in order to ensure complete impartiality and the parties 
explicitly consent. The duty to disclose is a continuing obligation throughout the process of mediation.  

2.2. Impartiality  
 
Mediators must at all times act, and endeavour to be seen to act, with impartiality towards the parties 

and be committed to serve all parties equally with respect to the process of mediation.  
 

3. THE MEDIATION AGREEMENT, PROCESS AND SETTLEMENT 
 

3.1. Procedure  
 

The mediator must ensure that the parties to the mediation understand the characteristics of the me-
diation process and the role of the mediator and the parties in it. The mediator must in particular ensure that 
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prior to commencement of the mediation the parties have understood and expressly agreed the terms and 
conditions of the mediation agreement including any applicable provisions relating to obligations of confi-
dentiality on the mediator and on the parties. The mediation agreement may, upon request of the parties, be 
drawn up in writing.  

The mediator must conduct the proceedings in an appropriate manner, taking into account the cir-
cumstances of the case, including possible imbalances of power and any wishes the parties may express, 
the rule of law and the need for a prompt settlement of the dispute. The parties may agree with the mediator 
on the manner in which the mediation is to be conducted, by re 

ference to a set of rules or otherwise. The mediator may hear the parties separately, if he deems it 
useful.  

 
3.2. Fairness of the process  
 
The mediator must ensure that all parties have adequate opportunities to be involved in the process. 

The mediator must inform the parties, and may terminate the mediation, if:  
– a settlement is being reached that for the mediator appears unenforceable or illegal, having regard 

to the circumstances of the case and the competence of the mediator for making such an assessment, or  
– the mediator considers that continuing the mediation is unlikely to result in a settlement.  
 
2.3. The end of the process  
The mediator must take all appropriate measures to ensure that any agreement is reached by all par-

ties through knowing and informed consent, and that all parties understand the terms of the agreement. The 
parties may withdraw from the mediation at any time without giving any  

justification. The mediator must, upon request of the parties and within the limits of his  
competence, inform the parties as to how they may formalise the agreement and the  
possibilities for making the agreement enforceable.  
 
4 Confidentiality 
The mediator must keep confidential all information arising out of or in connection with the me-

diation, including the fact that the mediation is to take place or has taken place, unless compelled by law or 
grounds of public policy to disclose it. Any information disclosed in confidence to mediators by one of the 
parties must not be disclosed to the other parties without permission, unless compelled by law.  

 
3. United States Example 

 

In 1994, the American Arbitration Association, American Bar Association and the Association for 
Conflict Resolution produced model standards for mediators. These Standards were revised in 2005 and 
serve as the model for mediations for many jurisdictions. 

Preamble 
Mediation is used to resolve a broad range of conflicts within a variety of settings. These Standards 

are designed to serve as fundamental ethical guidelines for persons mediating in all practice contexts. They 
serve three primary goals: to guide the conduct of mediators; to inform the mediating parties; and to pro-
mote public confidence in mediation as a process for resolving disputes. 

Mediation is a process in which an impartial third party facilitates communication and negotiation 
and promotes voluntary decision making by the parties to the dispute. 

Mediation serves various purposes, including providing the opportunity for parties to define and 
clarify issues, understand different perspectives, identify interests, explore and assess possible solutions, 
and reach mutually satisfactory agreements, when desired. 
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STANDARD I. SELF-DETERMINATION 
 

A. A mediator shall conduct a mediation based on the principle of party self- determination. Self-de-
termination is the act of coming to a voluntary, un-coerced decision in which each party makes free and infor-
med choices as to process and outcome. Parties may exercise self-determination at any stage of mediation, 
including mediator selection, process design, participation in or withdrawal from the process, and outcomes. 

1. Although party self-determination for process design is a fundamental principle of mediation 
practice, a mediator may need to balance such party self-determination with a mediator’s duty to conduct a 
quality process in accordance with these Standards. 

2. A mediator cannot personally ensure that each party has made free and informed choices to reach 
particular decisions, but, where appropriate, a mediator should make the parties aware of the importance of 
consulting other professionals to help them make informed choices. 

 
B. A mediator shall not undermine party self-determination by any party for reasons such as higher 

settlement rates, egos, increased fees, or outside pressures from court personnel, program administrators, 
provider organizations, the media or others. 

 

STANDARD II. IMPARTIALITY 
 

A. A mediator shall decline a mediation if the mediator cannot conduct it in an impartial manner. 
Impartiality means freedom from favoritism, bias or prejudice. 

 

B. A mediator shall conduct a mediation in an impartial manner and avoid conduct that gives the 
appearance of partiality. 

1. A mediator should not act with partiality or prejudice based on any participant’s personal cha-
racteristics, background, values and beliefs, or performance at a mediation, or any other reason. 

2. A mediator should neither give nor accept a gift, favor, loan or other item  of value that raises a 
question as to the mediator’s actual or perceived impartiality. 

3. A mediator may accept or give de minimums gifts or incidental items or services that are pro-
vided to facilitate a mediation or respect cultural norms so long as such practices do not raise questions as 
to a mediator’s actual or perceived impartiality. 

 

C. If at any time a mediator is unable to conduct a mediation in an impartial manner, the mediator 
shall withdraw. 

STANDARD III. CONFLICTS OF INTEREST 
 

A. A mediator shall avoid a conflict of interest or the appearance of a conflict of interest during and 
after a mediation. A conflict of interest can arise from involvement by a mediator with the subject matter of 

the dispute or from any relationship between a mediator and any mediation participant, whether past or 
present, personal or professional, that reasonably raises a question of a mediator’s impartiality. 

B. A mediator shall make a reasonable inquiry to determine whether there are any facts that a rea-
sonable individual would consider likely to create a potential or actual conflict of interest for a mediator. A 
mediator’s actions necessary to accomplish a reasonable inquiry into potential conflicts of interest may 
vary based on practice context. 

C. A mediator shall disclose, as soon as practicable, all actual and potential conflicts of interest that 
are reasonably known to the mediator and could reasonably be seen as raising a question about the media-
tor’s impartiality. After disclosure, if all parties agree, the mediator may proceed with the mediation. 

D. If a mediator learns any fact after accepting a mediation that raises a question with respect to that 
mediator’s service creating a potential or actual conflict of interest, the mediator shall disclose it as quickly 
as practicable. After disclosure, if all parties agree, the mediator may proceed with the mediation. 
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E. If a mediator’s conflict of interest might reasonably be viewed as undermining the integrity of the 
mediation, a mediator shall withdraw from or decline to proceed with the mediation regardless of the 
expressed desire or agreement of the parties to the contrary. 

F. Subsequent to a mediation, a mediator shall not establish another relationship with any of the 
participants in any matter that would raise questions about the integrity of the mediation. When a mediator 
develops personal or professional relationships with parties, other individuals or organizations following a 
mediation in which they were involved, the mediator should consider factors such as time elapsed follo-
wing the mediation, the nature of the relationships established, and services offered when determining 
whether the relationships might create a perceived or actual conflict of interest. 

 
STANDARD IV. COMPETENCE 

 

A. A mediator shall mediate only when the mediator has the necessary competence to satisfy the 
reasonable expectations of the parties. 

1. Any person may be selected as a mediator, provided that the parties are satisfied with the me-
diator’s competence and qualifications. Training, experience in mediation, skills, cultural understandings 
and other qualities are often necessary for mediator competence. A person who offers to serve as a media-
tor creates the expectation that the person is competent to mediate effectively. 

2. A mediator should attend educational programs and related activities to maintain and enhance the 
mediator’s knowledge and skills related to mediation. 

3. A mediator should have available for the parties’ information relevant to the mediator’s training, 
education, experience and approach to conducting a mediation. 

B. If a mediator, during the course of a mediation determines that the mediator cannot conduct the 
mediation competently, the mediator shall discuss that determination with the parties as soon as is prac-
ticable and take appropriate steps to address the situation, including, but not limited to, withdrawing or re-
questing appropriate assistance. 

C. If a mediator’s ability to conduct a mediation is impaired by drugs, alcohol, medication or other-
wise, the mediator shall not conduct the mediation. 

 
STANDARD V. CONFIDENTIALITY 

 

A. A mediator shall maintain the confidentiality of all information obtained by the mediator in me-
diation, unless otherwise agreed to by the parties or required by applicable law. 

1. If the parties to a mediation agree that the mediator may disclose information obtained during the 
mediation, the mediator may do so. 

2. A mediator should not communicate to any non-participant information about how the parties 
acted in the mediation. A mediator may report, if required, whether parties appeared at a scheduled medi-
ation and whether or not the parties reached a resolution. 

3. If a mediator participates in teaching, research or evaluation of mediation, the mediator should 
protect the anonymity of the parties and abide by their reasonable expectations regarding confidentiality. 

B. A mediator who meets with any persons in private session during a mediation shall not convey 
directly or indirectly to any other person, any information that was obtained during that private session 
without the consent of the disclosing person. 

C. A mediator shall promote understanding among the parties of the extent to which the parties will 
maintain confidentiality of information they obtain in a mediation. 

D. Depending on the circumstance of a mediation, the parties may have varying expectations re-
garding confidentiality that a mediator should address. The parties may make their own rules with respect 
to confidentiality, or the accepted practice of an individual mediator or institution may dictate a particular 
set of expectations. 
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STANDARD VI. QUALITY OF THE PROCESS 
 

A. A mediator shall conduct a mediation in accordance with these Standards and in a manner that 
promotes diligence, timeliness, safety, presence of the appropriate participants, party participation, proce-
dural fairness, party competency and mutual respect among all participants. 

1. A mediator should agree to mediate only when the mediator is prepared to commit the attention 
essential to an effective mediation. 

2. A mediator should only accept cases when the mediator can satisfy the reasonable expectation of 
the parties concerning the timing of a mediation. 

3. The presence or absence of persons at a mediation depends on the agreement of the parties and 
the mediator. The parties and mediator may agree that others may be excluded from particular sessions or 
from all sessions. 

4. A mediator should promote honesty and candor between and among all participants, and a media-
tor shall not knowingly misrepresent any material fact or circumstance in the course of a mediation. 

5. The role of a mediator differs substantially from other professional roles. Mixing the role of a 
mediator and the role of another profession is problematic and thus, a mediator should distinguish between 
the roles. A mediator may provide information that the mediator is qualified by training or experience to 
provide, only if the mediator can do so consistent with these Standards. 

6. A mediator shall not conduct a dispute resolution procedure other than mediation but label it 
mediation in an effort to gain the protection of rules, statutes, or other governing authorities pertaining to 
mediation. 

7. A mediator may recommend, when appropriate, that parties consider resolving their dispute 
through arbitration, counseling, neutral evaluation or other processes. 

8. A mediator shall not undertake an additional dispute resolution role in the same matter without 
the consent of the parties. Before providing such service, a mediator shall inform the parties of the impli-
cations of the change in process and obtain their consent to the change. A mediator who undertakes such 
role assumes different duties and responsibilities that may be governed by other standards. 

9. If a mediation is being used to further criminal conduct, a mediator should take appropriate steps 
including, if necessary, postponing, and withdrawing from or terminating the mediation. 

10. If a party appears to have difficulty comprehending the process, issues, or settlement options, or 
difficulty participating in a mediation, the mediator should explore the circumstances and potential accom-
modations, modifications or adjustments that would make possible the party’s capacity to comprehend, 
participate and exercise self-determination. 

 
B. If a mediator is made aware of domestic abuse or violence among the parties, the mediator shall 

take appropriate steps including, if necessary, postponing, withdrawing from or terminating the mediation. 
 
C. If a mediator believes that participant conduct, including that of the mediator, jeopardizes con-

ducting a mediation consistent with these Standards, a mediator shall take appropriate steps including, if 
necessary, postponing, withdrawing from or terminating the mediation. 
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qeTrin grin barneTi
                                                                                                                           

TaSa uilisi


 

mediacia 

(treningis saxelmZRvanelo) 

 

winasityvaoba 

Sesavali 

winamdebare saxelmZRvanelo Sedgeba masalebis erTobliobisagan, romelic 

mediaciis treningebisTvis aTwleulebis ganmavlobaSi gamoiyeneboda1. is sxvadasxva 

akademiuri gamocdilebis safuZvelzea SemuSavebuli da moicavs: 

 samarTals 

 fsiqologias 

 komunikaciis Teorias 

 TamaSis Teorias 

 sociologias 

 kulturul anTropologias 

principebi, romlebzec naSromia dafuZnebuli, scdeba saxelmwifo da erovnul 

sazRvrebs. es ar aris kvleva mediaciis Teoriebis Sesaxeb — esaa platforma mediaciis 

unar-Cvevebis gasaviTareblad. naSromis mizania, warmoadginos sabaziso informacia 

da konteqsti, rac mdgradi saswavlo modelisTvis aucilebeli pirobaa. teqsti dawe-

rilia martivi stiliT, gadatvirTuli danarTebisa da Jargonebis gareSe. 

saxelmZRvanelo saintereso, problemis gadawyvetaze mimarTuli teqnikuri 

xerxebiTaa gamdidrebuli da mimarTulia konfliqturi situaciis gadawyvetaze. igi 

                                                 
   samxreT texasis samarTlis skolis viceprezidenti, asocirebuli dekani, samarTlis pro-

fesori, mediaciis eqsperti, frank evansis davis gadawyvetis centri. 
   hiustonis universitetis davis alternatiuli gadawyvetis centris direqtori, profe-

sori. 
  treningis saxelmZRvanelos Seqmna amerikeli xalxis gulisxmierebis Sedegad da amerikis 

SeerTebuli Statebis saerTaSoriso ganviTarebis saagentos (USAID) mxardaWeriT gaxda Se-

saZlebeli. saxelmZRvaneloSi gamoTqmuli Sexedulebebi ekuTvnis avtorebs da, SesaZloa, 
ar gamoxatavdes USAID-isa da aSS-is mTavrobis Sexedulebebs. 

  aRniSnuli saxelmZRvanelo Seiqmna amerikis SeerTebuli Statebis saerTaSoriso ganviTa-
rebis saagentos mier mxardaWerili erToblivi proeqtis farglebSi, romelic ganxor-
cielda aRmosavleT-dasavleTis marTvis institutis marTlmsajulebis damoukideblobi-
sa da samarTlebrivi gaZlierebis proeqtis, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis sa-
xelmwifo universitetis davis alternatiuli gadawyvetis erovnuli centrisa da samxreT 
texasis samarTlis skolis mier. 

1   madlobas vuxdiT Cvens partniorebs wlebis ganmavlobaSi frenk evansis centris (samxreT 
texasis samarTlis koleji) mimarT gaweuli RvawlisTvis, rac sxvadasxva treningsaxel-
mZRvanelos SemuSavebiTa da iseTi masalebis SedgeniT gamoixata da razec es proeqtia da-
fuZnebuli; gansakuTrebul madlobas vuxdiT profesor hans loutons, mosamarTleebs: 
brius veTmansa da jon qoselis moxalise fasilitatorebs. am saxelmZRvanelos vuZRvniT 
saqarTvelos mosaxleobas da madlobas vuxdiT im ZalisxmevisaTvis, romelic man mediaciis 
danergvisaTvis gaswia. 
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araa mTlianad `fasilitatoruli~ xasiaTis, arc `SefasebiTi~ gaxlavT. imdenad, ram-

denadac treningis masalebi, maTi zogadi konteqstis gaTvaliswinebiT, nebismieri me-

diaciis Sinaarsis Sesabamisia, aq yuradReba, xSir SemTxvevaSi, mediaciis ZiriTad pa-

radigmaze maxvildeba — iqneba es saxelSekrulebo SeTanxmebasa Tu sasamarTlo dava-

ze dafuZnebuli mediacia. 

mediaciis unar-Cvevebis birTvia swavleba keTebiT (swavla moqmedebaSi). saxel-

mZRvanelo verasodes Caanacvlebs saswavlo cikls, romelic kvlevis, `keTebis~, kri-

tikuli xedvisa da kvlav gadakeTebis process gulisxmobs da, amgvarad, arc es saxel-

mZRvaneloa gamonaklisi — igi mxolod am cikls aRwers. 

mediaciis treningi gaxda erT-erTi ZiriTadi kompetencia mravali advokatisa 

Tu praqtikosisTvis, maT Soris maTTvis, visac arasodes ufiqria mediatorad muSao-

baze. procesis amomwuravi codna saSualebas iZleva, advokati sakuTar klientebs 

ukeT moemsaxuros — es iqneba `tranzaqciuli~ dokumentis momzadeba, romelic saxel-

Sekrulebo pirobebis Seusruleblobasa da mis Sedegebs ganixilavs; aseve klienti-

saTvis davis farglebSi mediaciis Sesaxeb informireba Tu klientis mediaciis pro-

cesSi warmomadgenloba. 

saxelmZRvanelo savarjiSoebiT, roluri TamaSebiT, samuSao davalebebiTa da 

magaliTebiTaa datvirTuli. maTTvis, romelTac swavlis gagrZeleba surT, an ainte-

resebT siRrmiseuli Teoriebis Seswavla, fakulteti rogorc el. fostiT, iseve beW-

duri formiT damatebiT masalas uzrunvelyofs. 

 
I. mediaciis safuZvlebi 

1. mediaciis buneba 

1.1. mimoxilva 

mediacia2 mxareebs SedarebiT iafian saSualebas sTavazobs konfliqtis dasawyis 

stadiaze mosagvareblad. kerZod, mediacia maT sTavazobs SesaZleblobas, airidon 

Tavidan drois danaxarji, stresi da finansuri xarjebi, romlebic samarTlebrivi da-

visa da formaluri samarTalwarmoebis procesebs axlavs Tan. zogierT SemTxvevaSi, 

is saSualebas aniWebs mxareebs, Rirebuli biznes- da pirovnebaTSorisi urTierTobe-

bi SeinarCunon. mediaciis mTeli xibli isaa, rom is adamianebs saSualebas aniWebs, Ta-

vidan airidon samarTlebrivi meqanizmebis gamoyeneba da sakiTxi gadawyviton mxolod 

mxareebis mier SemuSavebuli da SerCeuli gziT. 

konfliqti cxovrebis gardauvali nawilia. is mravali formiT vlindeba: adami-

anSi, adamianebs Soris, adamiansa da institucias Soris, adamiansa da mTavrobas Soris, 

                                                 
2   zogierT sistemaSi `mediacia~ SeiZleba momrigeblobiT procesad iqnes moxseniebuli, Tum-

ca momrigebloba sxva mniSvnelobebsac atarebs. mediaciis momrigeblobiTi procesi komer-
ciul sakiTxebSi `unsitralis~ 1980 wlis momrigeblobiT wesebSic SegviZlia amovikiTxoT. 
momrigeblis roli mediatoris rolis msgavsia. im mxareebs damoukidebeli da miukerZoe-
beli saxiT exmareba da davis procesSi keTilsindisieri SeTanxmebis miRwevaSi xelSemwyob 

pirs warmoadgens. `unsitralis~ wesebis mixedviT (UNCITRAL), is momrigeblobiTi procesis 
yvela aspeqts moicavs, momrigeblobiTi modelis magaliTis warmodgeniT sazRvravs, Tu 
rodis unda Catardes procesi da rodis dasruldes, exeba procedurul aspeqtebs (momri-
geblebis daniSnvasTan dakavSirebiT) da procedurebs zogad qcevebze. es wesebi, aseve, exe-
ba iseT sakiTxebs, rogorebicaa: konfidencialoba, mtkicebulebis xelmisawvdomoba sxva 
procesebisTvis da SezRudvebs, mxareebma saqmiswarmoeba sasamarTloSi an sxva dawesebu-
lebebSi gaitanon im dros, roca mediaciis procesi msvlelobaSia. ix. <http://www. uncitral. org/ 
uncitral/en/uncitral_ texts/arbitration/1980 Conciliation_rules.html >. 
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TviTon instituciebs Soris, kulturebsa da erebs Soris. konfliqtebs sxvadasxva mi-

zezi aqvs. mediacia ar aris Seqmnili imisTvis, rom kompleqsuri `fsiqologiis~ mizani 

Seasrulos da konfliqtis kulturuli Tu socialuri mxareebi gadaWras; mediacia 

aseve ar aris Seqmnili imisTvis, rom gansazRvros istoriuli faqtebis arseboba, ro-

melTac SesaZloa, konfliqti gamoiwvies da misi mizani arc obieqturi `simarTlis~ 

dadgenaa. 

zogierT SemTxvevaSi, konfliqti zrdisa da cvlilebisaTvis sakmaod pozitiuri 

signalia; sxva SemTxvevebSi, is monawileebs cud konteqstSi warmoaCens da cxovrebis 

iseT aspeqtsac moicavs, romelic mimdinare konfliqtis problematikas scdeba. cxovre-

baSi, davis umetes SemTxvevaSi, adamianebi floben SesaZleblobas, mimdinare konfliqtu-

ri situaciis procesSi sakuTari gzebi dasaxon, Tumca yovelTvis es ar amarTlebs. medi-

acia Seqmnilia imisTvis, rom daexmaros maT, vinc konfliqtur situaciebSi sasargeblo 

gamosavlis Ziebas Seecdeba, raTa sabolood daaRwion Tavi konfliqtebs. 

am treningis farglebSi Cveni mizani konfliqtis aRmofxvra ar gaxlavT. mizania, 

SevimuSaoT iseTi iaraRebi, romlebic mxareebs saSualebas miscems, sakuTar `gamar-

jvebas~ miaRwion, an, sul mcire, ganeridon konfliqts erToblivi gadawyvetilebebis 

miRebiT, romelTac SemdgomSi dasjerdebian. 

mediacia, arsebiTad, damxmare molaparakebis formaa. mediaciis dros mesame pi-

ri mxareebs exmareba, rom maT: 

 moaxdinon sakuTari interesebisa da sakiTxebis identificireba; 

 gaTavisufldnen agresiisa da brazisgan; 

 awarmoon efeqturi molaparakeba; 

 ipovon kreatiuli gamosavali sakuTari problemebis mosagvareblad. 

mediacia gansxvavdeba sasamarTlo davisgan an arbitraJisgan imiT, rom aq mxareebi 

TviTon marTaven sakuTar Sedegs, rac niSnavs imas, rom aq arian is mxareebi, romlebic 

floben SesaZleblobas, Tavad gansazRvron, rodis wavidnen, an ar wavidnen kompromis-

ze da ra pirobebis gaTvaliswinebiT. maSin, roca mediatoris rolia, gauZRves process, 

mxareebi inarCuneben kontrols TavianTi molaparakebis Sinaarssa da Sedegze. 
 

 
 

mediatori akontrolebs process da mis mimdinareobas, mxareebi ki Tavad gan-

sazRvraven, miiRon Tu ara gadawyvetileba da mis pirobebs ixilaven.  

mediaciis araerTi gansazRvreba arsebobs, magram, zogadad, isini mediaciis, ro-

gorc fasilitatoris, rolis gansazRvriT Semoifarglebian, romelic exmareba ada-

mianebs, konfliqtur situaciaSi miagnon erTobliv SeTanxmebul gadawyvetilebas. me-

diatoris roli araa mosamarTlis msgavsi, igi muSaobs modave mxareebTan erTad imis-
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Tvis, rom molaparakebis waxaliseba moaxdinos da maT Soris urTierTTanxmobisa da 

gadawyvetilebis miRebis mzaoba Seqmnas. 

 

zogadad rom vTqvaT, mediacia sTavazobs pirad, konfidencialur process, ro-

melSic miukerZoebeli mesame mxare waaxalisebs da exmareba modave mxareebs efeqtur 

komunikaciaSi. igi, garkveulwilad, struqturizebul, Tumca moqnil, molaparakebis-

Tvis gamiznul garemos qmnis, romelSic mxareebs konfidencialuri molaparakebis sa-

Sualeba eZlevaT. 

mxareebi mediaciaSi sxvadasxva saSualebiT modian, esenia: 

 SeTanxmeba ADR‐is gamoyenebis Taobaze davis warmoSobis SemTxvevaSi  (xSirad, 

saxelSekrulebo xasiaTis3); 

 SeTanxmeba ADR‐is gamoyenebis Taobaze davis warmoSobis Semdeg sasamarTlos an 

amisaTvis uflebamosili organos mier saqmis mediaciisaTvis gadagzavnis safuZvelze.  

 

1.2. mediaciis roli davis mogvarebis procesebis jaWvSi 
 

 
 

 

diagramaze ukidures marcxena mxares warmodgenilia, Tu rogor wydeba davebis 

umetesi nawili yoveldRiur cxovrebaSi — mxareebi davis procesSi gadawyvetilebe-

bamde TviTon midian, mesame mxaris Carevis gareSe; ukiduresi marjvena nawili ki sapi-

rispiro magaliTs gTavazobT, romelSic dava mesame piris mier wydeba; xolo SuaSi, 

sadac mediaciis SesaZleblobas amCnevT, Semodis mesame mxare, romelic ara davis ga-

dasawyvetadaa warmodgenili, aramed iZleva rekomendaciebs, Tu rogor unda warimar-

Tos dava da rogor unda gadawydes igi mxareebis sasargeblod. 

 

                                                 
3   magaliTad, davebis gadawyvetis saerToSoriso centri (amerikuli saarbitraJo asociaciis 

saerTaSoriso ganyofileba) Semdeg amonarids gvTavazobs: Tu mxareebs survili aqvT, medi-
acia saxelSekrulebo pirobebSi gaweron (davis gadawyvetis erT-erTi saSualebis saxe), 
maSin maT mediaciasTan dakavSirebuli pirobis CarTva SeuZliaT, rac saarbitraJo pirobis 
standartuli nawili gaxdeba, kerZod: `Tu am xelSekrulebis farglebSi dava warmoiqmneba 
da molaparakebis gziT misi mogvareba SeuZlebelia, mxareebi Tanxmdebian, pirvel rigSi, igi 
mediaciis gziT moagvaron saerTaSoriso mediaciis centris reglamentis Tanaxmad, manam, 
sanam problemis ganxilva arbitraJs, zogadad sasamarTlos an sxva davis gadamwyvet insti-
tuts gadaecema~. Tu mxareebs surT, sakuTari davis gadasawyvetad mediacias mimarTon, maT 
am pirobis Sesruleba mouwevT: `amiT mxareebi Tanxmdebian, davis sagani mediatoris mier 
ganxilvas dauqvemdebaron, rac saerTaSoriso mediaciis centris mier iwarmoeba saerTaSo-
riso mediaciasTan dakavSirebuli wesebis Tanaxmad~. (punqtSi aseve SeasZlebelia, media-
toris kvalifikaciis, meTodis, anazRaurebis, adgilisa Tu sxva sakiTxis Sesaxeb infor-
macia iyos mocemuli, rac mxareebisTvis aqtualuri gaxlavT.). xelmisawvdomia: <https://www. 
adr.org/aaa/faces/rules>. 
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1.3. mediaciis formati 

mediacia, Cveulebisamebr, sasamarTlo procesTan SedarebiT metwilad Tavisu-

fal, araformalur garemoSi mimdinareobs. imdenad, ramdenadac es procesi individe-

bis CarTulobas gulisxmobs, is maTi saWiroebebis adaptirebisaken unda iyos mimar-

Tuli. Tu rogor unda warimarTos mediaciis procesi, ganisazRvreba mediatoris ge-

movnebiTa da stiliT, aseve urTierTobebiT mxareebs Soris, im informaciisa da saWi-

roebebis mixedviT, rac xdeba cnobili mediaciis procesis ganmavlobaSi. yoveli Sem-

TxvevisTvis, arsebobs zogadi Sabloni (procesi), romelic, xSirad, aprobirebulia. 

 

mimoxilva 

 

mediaciis sesia xSirad iwyeba mxareebis prezentaciebiT, sadac procesSi monawi-

le pirebi davis sakuTar versias warmoadgenen. am dros mxareebma SesaZlebelia, 

gamoxaton brazi, daicalon emociebisagan. am diskusiebis ganmavlobaSi mediatori 

cdilobs, amoicnos mxareebis interesebi da gamokveTos, Tu ratom, ra mizezebia 

mxareTa mier gacxadebuli poziciebis ukan. Semdeg etapze mediatori mxareebTan 

erTad SeimuSavebs dRis wesrigs. am procesSi mxareTa Soris komunikacia naklebad 

emociuria da maTi yuradRebis mimarTva SesaZlo gadawyvetisken xdeba. mediatori 

xSirad exmareba mxareebs, gadasinjon sakuTari gadawyvetilebebi. Tu mxareebi miaRwe-

ven SeTanxmebas, isini werilobiT SeTanxmebas aRasruleben, romelsac, meore mxriv, 

xelSekrulebis Zalac aqvs. 

 

etapebi 

 

mediaciis procesi xuTi ZiriTadi stadiisაgan Sedgeba:4 

mediatoris wardgena da mxareTa prezentaciebi 

 

 

 

informaciis moZieba da dRis wesrigis sakiTxebis gansazRvra 

 

dRis wesrigis SemuSaveba 

 

 

 

sakiTxis gadawyveta (variantebis SemuSaveba, gadasinjva, molaparakeba) 

 

 

 

 

gadawyvetilebamde misvla (an CixSi Sesvla) 

 

 

                                                 
4   zogierTi treneri process cxra kategoriad yofs, rasac oTxi damatebiTi SesarCevi kom-

ponenti emateba. 
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am struqturis farglebSi monawileebi imeoreben calkeul safexurebs imden-

jer, ramdenjerac saWiroa. procesi da misi stadiebi ar aris mkacr CarCoebSi moq-

ceuli, xisti. 

 

2. mediatoris roli 

mediatoris ZiriTadi funqciaa, daexmaros mxareebs komunikaciis procesSi. me-

diatori warmarTavs process, akontrolebs informaciul nakads, exmareba mxareebs, 

gaerkvnen sakiTxSi da mividnen gadawyvetamde. 

mediatorma ar unda gaakeTos Semdegi: 

 

 gansajos; 

 miiRos mtkicebulebiTi gadawyvetilebebi; 

 ubiZgos calmxrivi gadawyvetisken; 

 Camoayalibos poziciebi (mosazrebebi); 

 Seasrulos msajulis an mosamarTlis roli; 

 gamoitanos ganaCeni an mavaldebulebeli gadawyvetileba; 

 daaZalos mxareebs, miiRon gadawyvetileba. 

 
mediaciis procesSi mediatori unda Seecados, yuradReba gaamaxvilos mxareebis 

dainteresebaze davis procesSi arsebuli sakiTxebis mimarT da daexmaros maT, Tavad 

gamokveTon davis mogvarebis SesaZlo alternativebi. zogjer mediatori fasilita-

toris saxiT gamodis, roca aqtiurad monawileobs (zedamxedvelobs) mxareebis mier 

warmoebul molaparakebis procesSi; zogjer mediatori maswavleblis rolsac ki as-

rulebs, roca exmareba mxareebs, ukeT Caswvdnen sakuTari konfliqtis dinamikas da 

mediaciis procesi efeqturad gamoiyenon; 

xSirad mediatori `eSmakis advokatis~ rolsac ki asrulebs — axalisebs TiToe-

ul mxares, Sexedon konfliqts romelime sxva Tvalsawieridan da moaxdinon meore 

mxaris SexedulebaTa realuri Sefaseba. Tavad mediatori ki arasodes asrulebs mosa-

marTlis funqcias. es niSnavs imas, rom man Tavi unda Seikavos gadawyvetilebebis mi-

Rebisa da romelime mxaris advokatirebisagan. mediatoris ZiriTadi movaleobaa, mo-

exmaros mxareebs, nebayoflobiT gadawyvetilebamde mividnen. is arasodes aiZulebs 

maT, miiRon gadawyvetileba sakuTari survilis winaaRmdeg. marTalia, mediators Se-

uZlia, SemoTavazebuli variantebis CamonaTvalze garkveuli miniSneba gaakeTos, 

Tumca Tavad gadawyvetilebasTan dakavSirebuli bolo sityva yovelTvis mxareebis 

prerogativad rCeba. 

keTilsindisieri, efeqturi mediatorebi Semdeg ZiriTad Tvisebebs iziareben, 

kerZod: 

 neitraloba (urTierToba mediatorsa da mxareebs Soris); 

 miukerZoebloba (miukerZoebeli da orive mxarisadmi Tanabari); 

 moqniloba (aqvs unari, moergos realur saWiroebebs mimdinare procesis 

dinamikis gaTvaliswinebiT); 

 kargi mosmenisa da komunikaciis unari (Tavisuflad iyenebs SekiTxvis 

dasmis teqnikas da sxva unarebs); 

 kreatiuloba (SeuZlia, wamoayenos gadawyvetis esa Tu is varianti maSin, 

roca es mxareebis dasaxmareblad saWiroa). 
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3. mediaciis garemo 

davaSi monawile mxareebi xSirad molaparakebis magidas dapirispirebuli adami-

anis suliskveTebiT miusxdebian, sakiTxis gadawyvetis winaswar SemuSavebuli pozici-

ebiT. ar aris uCveulo, mxareebma erTmaneTis mimarT brazi gamoTqvan, Tavad mediaci-

is processac, SesaZlebelia, eWvis TvaliT Sexedon. garda amisa, es SesaZloa, maTi Sex-

vedris pirveli adgili (da dro) aRmoCndes mas mere, rac maT Soris konfliqti warmo-

iSva. am daZabulobis gamo mediatorma procesi neitralur, komfortul da mSvid ga-

remoSi unda warmarTos. 

mediaciis procesis momzadebisas mediatorma Semdegi ram unda gaiTvaliswinos: 

 neitraluri adgili 

Tuki SesaZlebelia, mediacia neitralur adgilze unda Sedges. es SesaZloa iyos 

mediatoris oTaxi, sastumros sakonferencio darbazi, qiriT aRebuli savaWro sakon-

ferencio misaRebi an sasamarTloSi Tavisufali sivrce. mxolod im SemTxvevaSi (xaz-

gasmiT), Tu sxva adgilis SerCevis saSualeba ar arsebobs, SesaZlebelia, mediaciis 

procesi erT-erTi mxaris ofisSi gaimarTos. 

 sivrce da adgili 

xSirad mediaciis dawyebisas mxareebi metismetad daZabulebi modian, SfoTaven 

da mtruli ganwyobebiTac ki gamoirCevian. mediatori unda Seecados, Seqmnas iseTi 

garemo, romelic TanamSromlobiT dialogs Seuwyobs xels. mediatorma unda icodes, 

rom adgili (igulisxmeba skamebis ganlageba) da mxareebs Soris distancia aseve mniS-

vnelovani aspeqtia. 

sxvadasxva kulturebSi adamianebs Soris arsebuli distanciis Sesaxeb sxvadas-

xva damokidebuleba arsebobs.5 Tu es sivrce maT kulturul aRqmas ar Seesabameba, 

mxareebma SesaZloa, Tavi arakomfortulad igrZnon. mediaciis oTaxebSi aucilebe-

lia, arsebobdes sakmarisi sivrce imisTvis, rom mxareebma Tavisuflad imoZraon. oTa-

xis temperatura unda SenarCundes sasurvel doneze. oTaxebi unda iyos xmagaumtari, 

ise, rom konfidencialoba iyos daculi. zogierTma kvlevam aCvena, rom mxareebi Se-

Tanxmebas ufro martivad aRweven im oTaxebSi, sadac meti fanjrebia.  

idealur SemTxvevaSi, Senobas unda hqondes sakmarisi sivrce erToblivi Sexved-

ris oTaxebisTvis mcire sakonferencio darbazebiT (`gancalkevebis oTaxebi~) im pi-

robiT, rom aucileblobisas monawileebma sajaro sivrcidan personalur garemoSi 

gadainacvlon. roca amis SesaZlebloba arsebobs, es oTaxebi TiToeul mxares calke 

unda daeTmos. es aris sivrce, romelic sakonferencio darbazisgan calkea warmodge-

nili im mizniT, rom TiToeulma mxarem mediatorTan erTad piradad gancalkevebiT 

isaubros, Tumca mediatorma procesi iqac unda warmarTos, sadac sivrce SezRudu-

lia. aseT SemTxvevebSi mediatorma SesaZloa sTxovos erT mxares, gavides oTaxidan, 

raTa man jer erT mxaresTan SeZlos konfidencialurad saubari, Semdeg ki meoresTan. 

 sakvebi da sxv. 

rogorc wesi, mediatori mxareebs sasmeliTa da sakvebiT uzrunvelyofs. Tu mo-

laparakeba mTel dRes gastans, sasurvelia, mediatorma mxareebi lanCiT uzrun-

velyos. es kerZebi ganrigis mixedviT unda gaiweros, ise, rom maT molaparakebis 

ritms Seuwyon xeli da ar Sewyviton igi. Tuki SesaZlebelia, TiToeuli aseTi gancal-

kevebuli Sexvedris oTaxi unda aRiWurvos telefoniT, saweri dafiTa da sxva saweri 

                                                 
5   Christopher W. Moore, The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict at 149-150 (1989). 
  magaliTad, amerikeli xalxi komunikaciaSi didi siamovnebiT erTveba 1-2 futis manZilze. 

samuSao pirobebSi, aseve formaluri socialuri interaqciebis dros urTierToba, ZiriTa-
dad, 4-7 futis zRvarze mimdinareobs. 
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saSualebebiT. zog SemTxvevaSi, DVD Player-i, kompiuteri, planSeti, monitori da a. S. 

aseve process Seuwyobda xels. 

 

mrCevlebi 

 

zogjer SesaZlebelia, mxares Sexvedraze sakuTari buRalteri, finansuri mene-

jeri an megobari axldes, romelsac davaSi kerZo an profesiuli interesi ar gaaCnia. 

mediatorma, sanam molaparakeba daiwyeba, winaswar unda gansazRvros, Tu ra rolis Se-

sasrulebladaa es mxare warmodgenili da ewinaaRmdegeba Tu ara sapirispiro mxare am 

piris monawileobas molaparakebis procesSi. mediatori Semdeg Tavad gadawyvets, mi-

eces Tu ara xsenebul mesame mxares procesze daswrebis ufleba. zogadad, sasurve-

lia, modave mxareTagan monawileebi daaxloebiT Tanabari raodenobiT iyvnen warmod-

genilebi. 

 

4. mediaciis atmosfero/damokidebuleba 

4.1. mediatoris pasuxismgebloba 

mediaciis erT-erTi umniSvnelovanesi aspeqtia `atmosfero~. aucilebelia, Seiq-

mnas iseTi atmosfero, romelic orive mxarisTvis misaRebi iqneba gadawyvetilebis mi-

Rebis WrilSi da iseTi elementebisa Tu damokidebulebebis Tavidan aridebas Seuwy-

obs xels, romlebic mxareebs erTmaneTis oponentebad warmoadgens da dapirispire-

bul, mtrul poziciebs gaamZafrebs. 

mediatori process uZRveba (erTgvari qoreografia). imisTvis, rom mediaciis-

Tvis dadebiTi atmosfero Seiqmnas, mediatorma mxareebis saWiroebebi unda gaiTva-

liswinos da maTi komfortisa da keTilganwyobis Sesaqmnelad aSkara mzaoba gamoxa-

tos. miuxedavad imisa, rom mediatori yovelTvis miukerZoeblobasa da neitraluro-

bas inarCunebs, is aseve dadebiTi — warmatebuli — gadawyvetilebis gulSematkivaria. 

mediatoris ZiriTadi funqcia procesis dadebiT kalapotSi moqcevazea mimarTuli. 

maSinac ki, roca mxare rTul SekiTxvas usvams da SemoTavazebuli iniciativebis misa-

Rebobas amowmebs, mediatori saboloo Sedegis damcvelad gvevlineba. 

 

4.2. mediatoris stili 

SesaZlebelia, mediators sxvadasxva stili hqondes da iyos es piradi arCevaniT 

ganpirobebuli, an mediaciaSi miRebul gamocdilebas asaxavdes. nebismier SemTxveva-

Si, mediatorebi an SefasebiTi, an fasilitatoruli midgomebisken ixrebian. mediato-

ris stilis gansasazRvravad sakmarisia vikiTxoT: 

1.  ramdenad farTod Tu viwrod gansazRvravs mediatori mis winaSe dasmul prob-

lemas (sakiTxs)? 

2.  mediatori sakuTar funqcias xedavs Sefasebebisa da varaudebis SeTavazebaSi 

Tu variantebisa da rekomendaciebis SemuSavebaSi? 

mediatori, romelic SefasebiTi stiliT gamoirCeva, SeiZleba CaiTvalos erT-

erT iseTi pirad, romelic Tavs komfortulad mxareebis moTxovnebisa da variantebis 

Sefasebisas grZnobs da interaqciul procesSi odnav agresiulobas amJRavnebs. medi-

atorebis umravlesobas sxvadasxva stilisadmi sakuTari upiratesobebi aqvs, Tumca 

maT unda SeeZloT erTi stilidan meoreze gadasvla (SefasebiTidan fasilitato-

rulze), Tuki amis aucilebloba warmoiqmneba. bevri mediatori am or midgomas Soris 

arsebul centristul stilsac ki aviTarebs. 
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fasilitatoruli 
1. ZiriTadi roli: gansazRvre da naTeli mohfine komunikacias; 

2. dainaxe: mxareebi erT magidasTan sxedan (vidre cal-calke oTaxebSi gancal-

kevebulad); 

3. aqcenti: daexmare mxareebs, Caswvdnen sakiTxsa da interesebs, moiyvane inte-

resTa mdidari palitra. 

 

SefasebiTi 
1. ZiriTadi roli: Seafase (mediatori davis sakiTxSi specialuri kompetenciiT 

gamoirCeva); 

2. dainaxe: mTavari sayrdenia kerZo Sexvedrebi mediaciaSi monawile mxareebTan; 

3. aqcenti: ubiZgeT mxareebs, miiRon gadawyvetileba, ganixileT mxolod davis 

ZiriTadi sakiTxi (umetes SemTxvevaSi, es fulia). 
 

zogierT bazarze upiratesoba eniWeba ufro SefasebiT, vidre fasilitator me-

diatorebs. mediatorebi am garemoSi ufro bazris moTxovnebs pasuxoben da „living in 

the question“ teqnikas aviTareben. fraza exeba process, romelic Semfasebel mediato-

rebs aRwers, romlebic, Tavis mxriv, xels uwyoben mxareebs, rom saerTo gadawyveti-

lebamde misvlisas sakuTari xedva davasTan mimarTebiT jerovnad gadaafason. imis 

nacvlad, rom mediatorma ganacxados, Tu ra iqneboda yvelaze samarTliani da keTil-

gonivruli gadawyveta, igi logikuri SekiTxvebis seriaSi erTveba, rac miznad isaxavs, 

modave mxareebi am azrobriv kalapotSi CarTos. daxuruli Sexvedrebisas aseTi Se-

kiTxvebi saSualebas aZlevs modave mxares, gadaafasos sakuTari argumentis Zlieri 

da susti mxare, aseve ganixilos sapirispiro mxaris poziciisa da SemdgomSi sasamar-

Tlo gadawyvetilebis SesaZlo Sedegebic. 

zogierTi mediatori konkretul mediacias ufro metad fasilitatoruli mid-

gomiT iwyebs, Tumca momdevno stadiaze ufro SefasebiT teqnikaze gadadis. es gadas-

vla mudmivad strategiul arCevanze miuTiTebs, romelsac fasilitatori sesiis mim-

dinareobis mixedviT irCevs. 

 
4.3. mxareTa pasuxismgebloba 

warmatebuli gadawyvetileba xSirad erTze met mediators saWiroebs. Tavad mxa-

reebi gadawyvetilebis miRebis procesSi gadamwyvet rols asruleben. mxareebs unda 

hqondeT sruli informacia, Tu ratomaa maTsave saukeTeso interesSi konfliqtis me-

diaciis gziT gadawyveta — ar aqvs mniSvneloba, rogori ganwyobiT miusxdebian isini 

molaparakebis magidas. mudmivad davaSi CarTuli mxareebi, imisTvis, rom erTobliv 

gadawyvetilebamde misvla SeZlon, aucilebel informacias, SesaZleblobebsa da mo-

tivacias unda flobdnen. mxaris mcdeloba, miaRwios konsensuss, ver iqneba Sedegiani, 

Tuki mas davis procesSi sakiTxisadmi realisturi xedva ar gaaCnia.  

garda amisa, gadawyvetilebis mimRebi pirebi an unda eswrebodnen mediaciis pro-

cess, an gamoagzavnon sakuTari warmomadgeneli, sruluflebiani piri, imisTvis, rom 

maTi mxridan molaparakebis procesi warmatebiT warimarTos. roca mxaris warmomad-

geneli uflebamosili piri ar aris, es faqti molaparakebebis process seriozulad 

aferxebs. Tumca, Tu pirovneba, romelic jerovan uflebamosilebas flobs, davis gan-

mavlobaSi xelmisawvdomi xdeba (21-e saukuneSi sxvadasxva sakomunikacio teqnologi-

is gamoyenebiT), maSin maTi uSualo fizikuri daswreba SeiZleba arc iyos imdenad au-

cilebeli; zogierTi mediatori da mediaciis centri ki SesaZloa, daJinebiT iTxov-
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des, rom uflebamosili pirebi uSualod process daeswron, rasac isini mediaciis 

dawyebis ucilobel pirobad miiCneven. 

mediatori, Tuki SesaZlebelia, sesiis dawyebamde mxareebTan araformalur dia-

logs gamarTavs. am komunikaciiT mediatori ndobis mopovebas ecdeba, ramac SesaZ-

loa, garkveuli SfoTva an mRelvareba moxsnas. mediatorma SesaZlebelia, CarTul 

mxareebze an maTi davis saganze informacia moiZios. xSir SemTxvevaSi, mxareTa eWvi 

qreba, rodesac mediatori erT an orgverdian moxsenebas gaakeTebs.6  

Tu mxareebi gonebrivad ukve mzad arian mediaciis procesisTvis (sanam mediaciis 

sesia daiwyeba), aseT pirobebSi maT eqnebaT meti mzaoba, CaerTon sasargeblo, warma-

tebuli SeTanxmebisken mimarTul procesSi. 

 

5. mediaciis upiratesoba 

mediaciis sargeblianoba konkretul procesSi damokidebulia davis bunebaze, 

davis romel etapze xorcieldeba mediaciisadmi mimarTva, aseve modaveebsa da maT 

warmomadgenlebze, davaSi arsebul interesebze. 

rogorc cnobilia, mediacia uzrunvelyofs Semdegs: 

 zogavs dros; 

 zogavs fuls; 

 aris konfidencialuri; 

 mxareTa interesebis TviTgamorkvevas uwyobs xels; 

 iZleva kreatiuli gadawyvetilebebis miRebisa da gamosavlis povnis saSuale-

bas ; 

 iZleva iseTi SeTanxmebis miRebis saSualebas, romlis Sesruleba yvelaze sava-

raudoa. 

miuxedavad imisa, rom mediacia uamrav pozitivs gvTavazobs, SesaZlebelia, arse-

bobdes iseTi situaciebi, sadac konfidencialuri procesi arc iseTi mizanSewoni-

lia, rogoric, magaliTad, davis gadawyvetis sxva saSualebebi. gaiTvaliswineT: 

 saqmeebi, romlebic mniSvnelovan konstituciur da adamianis sabaziso ufle-

bebs moicavs; 

 saqmeebi, romlebic sazogadoebis CarTulobasa da sajaro ganxilvas moiTxovs; 

 saqmeebi, sadac mtruli ganwyobis maRali xarisxia da modave mxareebs Soris 

ZalTa balansi ar arsebobs — magaliTad, ojaxuri Zaladobis SemTxvevebi. 

garkveul SemTxvevebSi, mxaris advokats mediaciasTan an davis gadawyvetis sxva 

procesTan dakavSirebiT didi arCevanis gakeTebis saSualeba ar rCeba (an raime sxva 

momrigeblobiTi procesis mimarT). magaliTad, mediaciis procesisadmi mimarTva, ro-

gorc sasamarTlosaTvis davis gadacemis winapiroba, xSirad mxareTa saxelSekrulebo 

daTqmebiTaa gansazRvruli; sxva SemTxvevebSi, miuxedavad imisa, rom sasamarTlo gan-

xilva ukve daiwyo, mediacia SeiZleba Tavad sasamarTlos mier iyos inicirebuli. 

Tu gaviTvaliswinebT, rom mxareebs arCevanis saSualeba miecemaT, faqtori, rom-

lis gaTvaliswineba advokatis saqmea, maT Soris faqtorebi, romlebsac mogvianebiT 

mediatori relevanturad CaTvlis, Semdegia: 

 ra tipis gadawyvetileba sWirdeba modave mxares: swrafi, droebiTi Tu mudmi-

vi, precedentuli, sajaro Tu konfidencialuri, modificirebadi; 

                                                 
6   mediatori moTxovnebs ar ganixilavs, amoRebul Canawerebs an sasamarTlo dokumetnacias 

ar afasebs. mediatori arc damoukidebel sasamarTlo mokvlevas atarebs imisTvis, rom ro-
melime mxaris poziciuri `siZliere~ an moTxovnis samarTlianoba gansazRvros. 
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 rogor moelaparakebian erTmaneTs mxareebi: grZelvadiani urTierTobebis 

gaTvaliswinebiT (ainteresebT urTierTobebis SenarCuneba, Tu misi Sewyveta surT), 

Tu mimdinare sakiTxiT Semoifarglebian; 

 romelia klientis emociur-fsiqologiuri interesi: bralmdeblis pozicia, 

gaeqces stress gadauwyveteli saqmis Sesaxeb; gaurbis stress sasamarTlo davis kon-

teqstSi; cdilobs, SeinarCunos urTierTobebi; 

 ra finansuri daintereseba aqvT: surT, miaRwion swraf kompensacias, moaxdi-

non riskebis lokalizeba an SezRudva, Tu Seamciron an ar gazardon xarjebi. 

 

II. mediaciis Catareba                                                                                        

mimoxilva 

mediacia, iseve rogorc davis gadawyvetis nebismieri sxva procesi, Sedgeba eta-

pebis seriisgan. miuxedavad imisa, rom es etapebi erTmaneTs zogjer gadafaravs, aq xu-

Ti nabiji ikveTeba. TiToeuli nabiji sakuTari aqtivobebiT xasiaTdeba da sakuTar 

miznebsa da amocanebs warmoaCens (mediatoris perspeqtiviT): 

 

2. mediatoris winasityvaoba 

aqtivoba: mediatori modave mxareebTan prezentaciiT wardgeba. 

 

amocanebi: 

 modaveebs Soris keTilganwyobili garemo Camoyalibdes; 

 ganmartos procesi, rolebi da formati; 

 ganaviTaros procesis mimdinareobis strategia; 

 mxareebs Soris TanamSromlobiT mzaobas miaRwios. 

 

mxareTa prezentacia 
 

aqtivoba: mxareebi sakuTar versiasa da gadawyvetis Sesaxeb xedvas warmoadgenen. 
 

amocanebi: 

 davis arsis identificireba; 

 poziciebis gansazRvra; 

 identificireba problemebisa, romlebic mediaciis dros, savaraudod, iCenen 

Tavs, maT Sorisaa: komunikaciis procesSi barierebi, potenciuri ZalTa dispropor-

cia, eWvi, rom mxareebma erTmaneTTan kreatiuli gadawyvetis gzas miagnon. 

 

informaciis moZieba/sakiTxis identificireba 
 

aqtivoba: mediatori svams SekiTxvebs (mxareebi pasuxoben imis mixedviT, Tu ra 

moismines erTmaneTisgan). 
 

amocanebi: 

 poziciebis naTlad warmoCena; 

 mxareTa mier Camoyalibebuli sakiTxebis gansazRvra; 

 neitralur enaze sakiTxebis nusxis SemuSaveba; 

 dRis wesrigis miReba. 
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SeTanxmebis alternativebi/molaparakeba 
 

aqtivoba: SesaZlebelia moxdes erToblivi sesiebis dros an pirad Sexvedrebze.  
 

amocanebi: 

 `gonebrivi ieriSi~ (ideebis spontanurad Tavmoyra); 

 axali winadadebebis SemuSaveba; 

 mxareTa Soris azrTa urTierTgacvlis xelSewyoba; 

 `realobis testi~. 

 

daxurva 

aqtivoba: werilobiTi SeTanxmebis miReba (SeiZleba iyos sruli an nawilobrivi). 

alternatiuli aqtivoba: dainiSnos TariRi damatebiTi komunikaciisTvis. 

 

amocanebi:  

 SeaxsenoT mxareebs maTi mzaobis Sesaxeb, iTanamSromlon erTmaneTTan; 

 moamzadon Semdgomi Tanxmobis dokumentisaTvis aucilebeli CarCo. 

 

mediatoris winasityvaoba 

mediatoris gaxsniTi sityva aris erT-erTi yvelaze mniSvnelovani etapi media-

ciis procesSi, radgan is gansazRvravs molaparakebis tons. dawyebis win mediatori 

mxareebs amomwurav informacias awvdis, uxsnis maT procesis formats da mxareTa mza-

obas uzrunvelyofs, adgens, rom mxareebs molaparakebis gagrZeleba surT. 
 

sabaziso winasityvaobis Semadgeneli etapebi: 

 mediatoris, mxareebisa da warmomadgenelTa gacnoba (wardgena); 

 mediatoris ufleba-movaleobebis gacnoba, informaciis gacnoba, neitralobis 

dadastureba da konfidencialobis uzrunvelyofa; 

 mxareTa Soris TanamSromlobisaTvis mzaobis uzrunvelyofa (SeiZleba weri-

lobiT dokumentSic gamoisaxos); 

 mediaciis procesisa da mediatoris rolis ganmarteba; 

 mediaciis formatis ganmarteba: mxareTa prezentacia, erToblivi an kerZo Sex-

vedrebi; 

 procesTan dakavSirebuli nebismieri sakiTxis ganmarteba, neitralitetisa da 

konfidencialobis dacva; 

 ndobisa da waxalisebis gamoxatva. 

 
informaciis miwodeba da ganmarteba 

mediatorma srulad unda ganmartos da warmoaCinos iseTi informacia mxareebsa 

Tu maT warmomadgenlebTan dakavSirebiT, romelmac SeiZleba, raime saxis gavlena 

moaxdinos mis neitralobaze. Tu mediatoris mimarT raime eWvi gaCndeba (romelime 

modave mxaris mxridan), mizanSewonilia, igi process CamoSordes. 

mediatorma mxareebs srulad unda amcnos: Tavisi gamocdilebisa da kvalifika-

ciis Sesaxeb; nebismieri manamde Tu amJamindeli urTierTobis Sesaxeb, romelic misi 
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neitralobis mimarT raime saxis SekiTxvas gaaCens da im danaxarjebis Sesaxeb, rom-

lebic mediatoris momsaxurebas mohyveba.7  

 

droisa da SeTanxmebis mimRebi pirebis mzaoba 

sanam mediaciis uSualo procesze gadaerTvebian, mediatori unda darwmundes, 

rom yvela mxare, an maT mier daniSnuli warmomadgenlebi, adekvaturad uflebamosili 

pirebi arian, SeuZliaT, mividnen erTobliv gadawyvetilebamde da mediacias sakmaris 

dros dauTmoben. 

 

sakiTxebi, romlebic uSualod modave mxares exeba 

mediatorma mediaciaze uari unda ganacxados, Tu, misi azriT, modave mxare ver 

xvdeba, rom mediatori aranairi samarTlebrivi iniciativiTa Tu rCeviT ar gamodis. 

mediatorma aseve mxares unda auxsnas, rom namdvilad SesaZloa arsebobdes garkveuli 

riski, Tu mediacia mxolod damoukidebeli mediatoris monawileobiT da profesiona-

luri mrCevlebis gareSe warimarTeba. 

 

keTilsindisieri TanamSromlobisadmi mzaoba 

Semdeg aucilebelia, mediatorma monawile mxareebs Soris keTilsindisieri Ta-

namSromlobisadmi mzaobas miaRwios. mzaoba gulisxmobs, rom mxareebi unda damor-

Cildnen wesebsa da procedurebs, romlebic mediatoris mier ganisazRvreba da isini 

Semdgomi kompromisis misaRwevad keTilsindisieri TanamSromlobiT unda gamoirCe-

odnen. mediatoris winasityvaobis mere mxareebi srulad Caswvdebian mediaciis pro-

cess da gaazrebulad iqnebian mzad, gadawyviton sakuTari dava. mediatori SemdgomSi 

mxareebs kidev erT SesaZleblobas sTavazobs – dausvan erTmaneTs SekiTxvebi da ko-

mentari gaakeTon. 

 

mediatoris winasityvaoba: pirveli magaliTi 

dila mSvidobisa! vafaseb, rom mobrZandiT dRes. imedi maqvs, Tavs komfortulad 

da mSvidad grZnobT. gvaqvs wyali, yava da namcxvari (magidaze); Tu rame damatebiT 

gWirdebaT, gTxovT, macnoboT. sapirfareSo qvemoTaa, holSi, xelmarcxniv. 

dRes ramdenime mniSvnelovani sakiTxis ganxilva gvelis, imedi maqvs, TqvenTvis 

es warmatebis momtani procesi iqneba. Tu yvelam erTad vimuSaveT, darwmunebuli var, 

SevZlebT kargi Sedegebis miRwevas da Tqvenc am TanamSromlobiTa da procesSi mona-

wileobis miRebiT kmayofilebi darCebiT. 

pirvel rigSi, msurs, TiToeulma Cvenganma warmoadginos sakuTari Tavi. daviwyeb: 

me mqvia (aleqsandre aleqsandria) da Cemi rolia, mogexmaroT Tqven, gadawyvitoT mim-

dinare dava (urTierTwardgena grZeldeba magidis garSemo msxdomTa mxridan). 

axla ki, sanam mxareTa versiebs movismenT, neba momeciT, oriode wuTiT mogiyveT 

Cemi ganaTlebisa da gamocdilebis Sesaxeb, raTa davrwmundeT, rom Tqven Cemi kvali-

fikaciiTa da gamocdilebiT (rogorc Tqveni mediatoris) kmayofili xarT (mediatori 

sakuTari kvalifikaciisa Tu gamocdilebis damadasturebel cnobebs warmoadgens — 

Tuki aucilebelia — da darwmundeba, rom mxareebs surT, swored is iyos mimdinare da-

vis mediatori). friad mniSvnelovania, Tqven Cemi samuSaoTi kmayofilebi darCeT. Tu 

                                                 
7   rogorc wesi, gadasaxadis Sesaxeb sakiTxi mediaciis dawyebis win aris xolme SeTanxmebuli. 
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mediaciis dros raime problema iCens Tavs, rac TqvenTvis arasasurveli an miuRebeli 

iqneba, dauyovnebliv macnobeT amis Sesaxeb, raTa erToblivad ganvixiloT. Tu Tqven 

ar iqnebiT darwmunebuli Cems SesaZleblobebsa da miukerZoeblobaSi da sakuTriv me-

diaciis procesSi, mediaciis procesi, iseve rogorc Cven mier gaweuli drois dana-

xarji, vercerTi CvenganisTvis sargeblis momtani ver gaxdeba dRes. Tumca, Tuki gje-

raT Cemi da mediaciis procesisa, da am rwmeniT erTmaneTTan viTanamSromlebT, aseT 

SemTxvevaSi gveqneba araCveulebrivi Sansi, es sakiTxi dResve gadavwyvitoT. axla aq-

vea mediaciis xelSekruleba, romelic asaxavs imas, Tu raze SevTanxmdiT aqamde. erT-

erTi asli gavgzavne Tqvens warmomadgenelTan, magram minda, mokled mimoixiloT igi 

da macnoboT, Tu rames ver gaigebT. Tuki is TqvenTvis misaRebia, moawereT xeli miniS-

nebul adgilze da damibruneT. yvela miiRebs xelmoweril egzemplars. 

keTili, axla neba momeciT, mimovixilo mediaciis procesi da gadavwyvito, Tu 

rogori iqneba dRes Cveni roli: pirveli, rogorc ukve cnobilia TqvenTvis, es ar 

aris sasamarTlo ganxilva (imis miuxedavad, rom sasamarTlom Tavad SeiZleba daniS-

nos igi). ase rom, ar arsebobs sasamarTlo wesebi; me ar var mosamarTle an arbitri; me 

ar ganvsji, ar miviReb gadawyvetilebas. 

 Cemi ZiriTadi funqciaa, mogemsaxuroT rogorc miukerZoebeli piri da mogexma-

roT SeTanxmebis miRwevaSi. Tu Tqveni survili iqneba, dResve gadavwyvitoT Tqveni 

dava, mniSvnelovan drosa da xarjebs dazogavT da airidebT stress, aseve gaagrZe-

lebT cxovrebas am sazrunavis gareSe. amis Sesaxeb ufro detalurad damatebiT dage-

laparakebiT. 

Semdeg, minda aseve vaxseno, Tu ras gavakeTeb dRis ganmavlobaSi TqvenTan erTad 

da, vnaxoT, misaRebia Tu ara TqvenTvis samuSao formati. ukve vimsjeleT Tqveni or-

ganizaciis xelmZRvanelobasTan (Tu aseTi arsebobs), ase rom, mgonia, dRes maTi mxar-

daWera formatTan dakavSirebiT ukve maqvs. pirvel rigSi, movismenT mokle prezenta-

ciebs TiToeuli Tqvenganis mxridan (`mokle~ — damokidebulia faqtebis odenobaze 

TiToeul saqmeSi). es niSnavs imas, rom TiToeuli mxare gaakeTebs mokle prezentaci-

as, warmoadgens davis miseul xedvas da gagvacnobs dRevandeli samuSao sesiis Sede-

gad mosalodnel miznebs (molodins). Tqveni prezentaciebi iqneba, rac SeiZleba, mok-

le; isini unda gamoxatavdnen klientis moTxovnas arabraldebis saxiT. Cven erTma-

neTs ar gavawyvetinebT, erTmaneTsac civilizebulad da urTierTpativiscemiT move-

kidebiT. TiToeuli gaxsniTi sityvis bolos moviwvev TiToeul mxares da maT warmo-

madgenlebs, rom maTi poziciiT daasrulon da (kerZod) gvauwyon, Tu ras moelian 

dRevandeli Sexvedrisgan. ar aris savaldebulo, rom Tqven an Tqvenma warmomadgen-

lebma raime mosazreba gamoTqvan am drois ganmavlobaSi; TiToeul Tqvengans moge-

cemaT sruli saSualeba, isaubroT dRis ganmavlobaSi. Tumca, Tu TvliT, rom survi-

li gaqvT, gamoTqvaT rame, da arc Tqveni klientia winaaRmdegi, gTxovT, TqvaT Tqveni 

azri. am mxriv, minda, xazi gavusva Tavisufali da Ria informaciuli urTierTgacvlis 

mniSvnelobas da sxvadasxva variantis ganxilvis sargeblianobas mimdinare davis ga-

dawyvetis gzaze.  

mxareTa prezentaciis bolos mcire droiT SevisvenebT (aq SegiZliaT, isaubroT 

lojistikur nawilze, aRweroT oTaxebi, ganlageba da sxv.). Semdeg, mgoni, umjobesi 

iqneba, Tu Cveni magididan kerZo sakonferencio darbazSi gadavinacvlebT, raTa pira-

dad saSualeba momeces, TiToeul TqvenganTan mivide da gamiziaroT konfidencialu-

ri informacia (Tuki aseTi mogepovebaT — es unda axsenoT maSin, roca zustad prezen-

taciis dasrulebisas dadgeba aucilebloba damoukidebel oTaxebSi gancalkevebis). 

am vizitebis dros TqvenTan an Tqveni kolegiis warmomadgenlobasTan erTad ganvixi-

lav TqvenTvis saWirboroto sakiTxebs ise, rom mimdinare davis detalebze metad ga-
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vamaxviloT yuradReba. am diskusiebis dros Cemi movaleobaa, konkretuli argumentis 

Zlier an sust mxares gavusva xazi da, SeZlebisdagvarad, Candes, TiTqos me ufro mo-

winaaRmdege mxaris pozicias vemxrobi, magram, sinamdvileSi, es ase ar aris. Tqven SeiZ-

leba, samarTlianad daaskvnaT, rom maSin, roca meore sakonferencio darbazSi mowi-

naaRmdege mxares velaparakebi, masTan `eSmakis advokatis~ funqcias vasruleb. Tu 

Cvens diskusiebSi SeamCnieT, rom `Temas gadavuxvie~ — davuSvaT, Cemi komentarebiT Tu 

SekiTxvebiT, dauyovnebliv macnobeT amis Sesaxeb. aq imisTvis varT, rom SevTanxmdeT 

da es ver moxerxdeba, Tu konfidencialuri diskusiebis dros erTmaneTs Riad ar ve-

saubreT. 

rac Seexeba konfidencialobis sakiTxs, minda dagarwmunoT, rom nebismieri kon-

fidencialuri informacia, romelsac gamiziarebT kerZo saubrebis dros, CemTan er-

Tad darCeba da ar gaendoba mowinaaRmdege mxares, sanam Tqven Tavad ar mTxovT amis 

Sesaxeb. Sesabamisad, imedi maqvs, macnobebT yvelafers, rac davas ukavSirdeba da rac 

saSualebas momcems, SeTanxmebas mivaRwioT, imis gaTvaliswinebiT, rom konfidencia-

luri informaciis bunebas pativiscemiT vekidebi. rom darwmundeT, me sworad mesmis 

Tu ara, ra informacia ar unda gavce Tqveni nebarTvis gareSe, macnobeT, rac, Tqveni 

azriT, aris konfidencialuri, raTa mas Cems CanawerebSi gansakuTrebuli statusi mi-

vaniWo. 

axla unda aRvniSno isic, rom SeiZleba, oTaxSi erT-erT mxaresTan meti visaub-

ro, vidre meoresTan, Tan miWirs, vivaraudo, rodis SeiZleba es moxdes. ase rom, manam, 

sanam Cem Sesaxeb informacias mogawvdiT, gTxovT, gaiTvaliswinoT, rom, roca Tqven 

gverdiT ar vimyofebi, meore mxaresTan intensiurad vmuSaob. ase rom, roca TqvenTan 

erTad oTaxSi ar viqnebi, Sevafaseb Tqvens aqtiur muSaobas Tqvensave advokatTan, ise, 

rom SeZloT gaaanalizoT Tqveni pozicia da erTi nabijiT mec ki gamaswroT (Tu advo-

kati saxeze ar aris, mainc kargi iqneba, Tu mxares raime saxis samuSaos davutovebT). 

dRes bevri saqme gvelodeba, Tumca vici, rom gvaqvs Sansi, mivaRwioT SeTanxme-

bas, Tu yvelani kargad vimuSavebT. gTxovT, gamagebinoT, Tuki dagWirdaT Sesvenebis 

gamocxadeba; sxva SemTxvevaSi, imedi maqvs, SeecdebiT, darCeT axlos CvenTan, raTa ad-

vilad gipovoT, Tuki Tqvengan rCeva an sxva saxis mxardaWera dagvWirda (maT, vinc ewe-

va, visac dagWirdebaT Senobis gareT gasvla, acnobeT kolegebs, kerZod, Tu sad iqne-

biT, ise, rom saWiro momentSi Tqveni moxmoba SevZloT). 

keTili, Tu ar gaqvT raime SekiTxvebi imis Sesaxeb, razec vilaparake, SevudgeT 

saqmes. 

mediatoris winasityvaoba: 

meore magaliTi –kerZo Sexvedris formati8 

Cemi saxelia..., didi madloba, rom Tanxmoba gamoTqviT dRevandel mediaciaSi mo-

nawileobaze. vivaraudeb, rom TiToeuli Tqvengani erTmaneTs icnobs. Tumca, sanam 

daviwyebdeT, visargebloT SemTxveviT da erTmaneTs Tavi warvudginoT. SegiZliaT mi-

wodoT... 

rogorc ukve iciT, mediacia aris procesi, sadac miukerZoebeli piri, mediato-

ri, am SemTxvevaSi me, modave mxareebs Soris komunikaciis fasilitacias axdens — mo-

rigebis, Tanxmobisa da urTierTgagebis garemos qmnis yoveli Tqvenganis CarTviT. 

Tuki saqmes jerovnad movekidebiT, es procesi SeiZleba warmatebiT dagvirgvin-

des. Cemi rolia, mogexmaroT da wagaxalisoT imaSi, rom am davaSi Tanxmobas miaRwioT; 

Tumca aq ar var imisTvis, rom SeTanxmebamde misvla gaiZuloT. es ar gaxlavT sasamar-

                                                 
8   es naklebad gavrcelebuli modelia. 
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Tlo darbazi da mec aq ar var imisTvis, rom Tqveni saqmis Sedegi ganvsazRvro, an kidev 

gamosavali davsaxo. es Tqvenzea damokidebuli da mxolod Tqven unda gadawyvitoT, 

aris Tu ara mimdinare davis gadawyveta TiToeuli Tqvenganis interesSi. 

mediaciis xibli swored isaa, rom misi yoveli sesia pirad xasiaTs atarebs, kon-

fidencialuria da usafrTxo (Tu sasamarTlo, an potenciurad sasamarTlo, ganxilva 

mosalodnelia). me ar ganvacxadeb CemTvis gandobil informacias, sanam am informaci-

is gandobis nebarTvas Tavad ar momcemT. amavdroulad, TiToeuli Tqvenganic Tan-

xmdeba imaze, rom am procesSi raime saxis zegavlenas ar moaxdenT meore mxareze weri-

lobiTi an zepiri mtkicebulebis mopovebis mizniT. 

aqve mniSvnelovania aRiniSnos is, rom Tqven Cems gamocdilebasa da kvalifikaci-

asTan mimarTebiT Tavi usafrTxod unda igrZnoT da unda darwmundeT, rom mediaciis 

procesi Cemi CarTulobiT sruliad miukerZoeblad warimarTeba (SegiZliaT, isaub-

roT Tqveni kvalifikaciis Sesaxeb da naTlad isaubroT nebismier iseT garemoebaze, 

romelic saqmesTan dakavSirebiT Tqvens miukerZoeblobaSi raime eWvs badebs). Tu Cemi 

monawileoba misaRebia TqvenTvis, davubrundebi mediatorTan dakavSirebul SeTan-

xmebas, romelic mediaciis procesSi Cvens urTierTobas gansazRvravs: (Tu mxareebi 

warmodgenilebi arian maTi advokatebiT...) ukve gavugzavne erTi asli Tqvens advoka-

tebs, magram mainc survili maqvs, kidev erTxel mimovixilo xelSekrulebis dokumen-

ti, raTa davrwmunde, rom SekiTxvebi amasTan dakavSirebiT amoiwura. 

ase da amgvarad, Tu TvliT, rom Tavs uxerxul an saeWvo mdgomareobaSi grZnobT, 

macnobeT amis Sesaxeb, ise, rom yvelaferi dasawyisSive gamovasworoT da mediaciis 

procesi TqvenTvis komfortul situaciaSi waviyvanoT. amavdroulad, Tu dRis gan-

mavlobaSi CaTvaleT, rom me miukerZoebloba davkarge, dauyovnebliv macnobeT amis 

Sesaxeb. drodadro, kerZo Sexvedrebisas, SeiZleba, erT an meore mxaresTan simkacre 

gamoviCino, raTa mizanSewonili diskusia uzrunvelvyo, Tumca es ar niSnavs, rom mi-

kerZoebuli gavxdi an romelime mxaris ufro mjera. gTxovT, gaxsovdeT amis Sesaxeb 

Cveni ganxilvis procesSi. 

axla, roca iciT, Tu ra aris mediacia, rogoria Cemi roli da vin var me, neba mo-

meciT, ufro detalurad gangimartoT procesi. 

rogorc ukve giTxariT, mediaciis procesi ar aris sasamarTlo ganxilva da 

Tqveni dava ar Sefasdeba romelime mesame mxaris mier (mosamarTlis mxridan). Sesaba-

misad, ar arsebobs sasamarTlosTvis damaxasiaTebeli wesebi.  

imisTvis, rom moxdes procesis maqsimalizacia da Tqveni davis gadasaWrelad me-

ti Zalisxmevis mobilizeba, maqvs ramdenime wesi, razec msurs yvelani SevTanxmdeT:    

1. gTxovT, viyoT Tavazianebi da erTmaneTs pativiscemiT movekidoT; 2. gTxovT, neba 

damrToT, Tavad gadavwyvito, Tu rodis moveqeciT CixSi da rodis kargavs ganxilva 

yvelanair azrs. Tu am wesebs daemorCilebiT, mjera, gveqneba kargi SesaZlebloba, rom 

Cvenma rTulma samuSaom Sedegi gamoiRos dRes, rac, dameTanxmebiT, kargi iqneboda, 

radgan es dazogavs Tqvens drosa da energias; aseve, Tavidan agaridebT sasamarTlo 

ganxilvebs da romelime ucnobi, mesame mxaris mier Tqveni davis gadaWris risks. 

amavdroulad, msurs, CaverTo kerZo diskusiebSi. es niSnavs, rom msurs, dagaSo-

riSoroT calke oTaxebSi da oTaxebs Soris `mimosvliTi diplomatiis~ wesiT vimoqme-

do, raTa sxvadasxva sakiTxze Ria da gulaxdili diskusia gavmarToT da amiT davis ga-

daWris saukeTeso gza davinaxoT. 

pirvel rigSi, daviwyebT TiToeuli Tqvenganis mokle prezentaciebiT. es niS-

navs, rom TiToeuli mxare, Tavazianobis dacviT, mimarTavs meore mxares, ganmartavs 

maT mier danaxul versias mimdinare davis Sesaxeb da SemogvTavazebs maT mier warmod-

genil gadawyvetis gzebs. miuxedavad imisa, rom survili maqvs, TiToeulma mxarem war-

moTqvas gaxsniTi sityva, es ar aris aucilebeli da arc Tqven da arc Tqvens advoka-
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tebs es ar mogeTxovebaT. geqnebaT sakmarisze meti dro imisTvis, rom calke reJimSi 

Tqveni pozicia kidev erTxel daafiqsiroT. Tumca mainc mgonia, kargi iqneba, Tu Cven 

diskusiisTvis SevimuSavebT CarCos da me wagaxalisebdiT, rom mainc raime saxis, 

Tundac mokle, sityva warmoTqvaT. 

saerTo Sexvedraze sajaro gamosvlis Semdeg cotas SevisvenebT da Semdeg, ro-

gorc manamde giTxariT, mxareebs davaSoriSoreb sxvadasxva oTaxSi da TiToeul maT-

gans cal-calke Sevxvdebi. am vizitebis dros Tqven Tqveni interesebisa da aqtualu-

ri sakiTxebis Sesaxeb imsjelebT, ise, rom davasTan dakavSirebiT met obieqturobas 

mivaRwioT. Cemi mizania, wamovwio iseTi sakiTxebi, romlebic Tqveni argumentebis 

Zlier da sust mxareebs gausvams xazs. zogjer SeiZleba, isec Candes, TiTqos romeli-

me mxaris poziciisken ufro vixrebi, Tumca es ase ar aris. CemTvis mniSvnelovania `eS-

makis advokatis~ roli viTamaSo, raTa moaxerxoT SesaZlo gadawyvetis SesaZleblo-

bebze yuradRebis gamaxvileba; SeiZleba, aseve Candes, TiTqos romelime mxaresTan met 

dros vxarjav, Tumca es ar unda miiRoT Cem mier romelime mxaris mxardaWerad; xSi-

rad xdeba, rom davis dros romelime gancalkevebul mxaresTan muSaobas (da Tanxmo-

bis miRwevas) meti dro sWirdeba. mniSvnelovania, yvelas gaxsovdeT, rom is, rasac am 

oTaxebSi vixilavT, konfidencialuri informaciaa. Tu, amavdroulad, am ganxilvebis 

dros erTmaneTs iseTi ram gavuziareT, rac ar gsurT, rom meore modave mxares ecno-

bos, ubralod, macnobeT amis Sesaxeb, raTa CaviniSno da vicode, rom ar gsurT am 

sakiTxis meore mxarisaTvis gamJRavneba. 

da bolos, gavagrZelebT muSaobas gancalkevebuli sesiebiT, sanam yvelani Se-

Tanxmebas ar mivaRwevT, an sanam ar gadavwyvetT, rom mediacia CixSi Sevida. Tu dRes 

SeTanxmebas mivaRwevT da mjera, rom konstruqciuli muSaobiT es SesaZlebelia, 

TqvenTan erTad SeTanxmebis xelSekrulebis Sedgenas SevudgebiT. is Tqveni SeTanxme-

bis Sinaarss gansazRvravs da xelSekrulebis funqcias Seasrulebs, romliTac Tqven 

davis gadaWrisas ixelmZRvanelebT.  

sanam daviwyebdeT, msurs, ubralod, giTxraT, rom gvaqvs, iciT, wasaxemsebeli da 

sasmelebi samzareuloSi. sapirfareSo qvemoT, holSia. mwevelTaTvis gareT mosawevi 

sivrce gvaqvs daTmobili, magram Zalian Sorsac nu gaxvalT, raTa saWiro momentSi 

droulad movaxerxo Tqveni moxmoba.  

maS ase, Tu ar dagvrCa raime SekiTxva imasTan dakavSirebiT, razec aqamde visaub-

re, daviwyeb... 

 

 

mediaciasTan dakavSirebuli werilobiTi SeTanxmeba 

gaxsniTi sityvis dros, mas Semdeg, rac gamoikveTeba procesis keTilsindisie-

rad warmarTvis saerTo mzaoba da motivacia, zogierTi mediatori mxareebs sTxovs, 

xeli moaweron mediaciis Sesaxeb werilobiT xelSekrulebas, romelic SeTanxmebul 

pirobebsa da ganmartebebs ganamtkicebs. 

es xelSekruleba SeiZleba Seicavdes Semdeg teqsts: 

xelmomweri mxareebi (da maTi advokatebi) Tanxmdebian, rom aRniSnuli davis sa-

gani gadaecema mediaciis process manam, sanam...  

aRniSnuli mediaciis mizniT, xelmomweri mxareebi Tanxmdebian, rom: 

 mediatori warmoadgens miukerZoebel mxares da ar arsebobs interesTa Seu-

Tavsebloba, rac mediators Tavisi funqciis ganxorcielebaSi xels SeuSlis; 

 mxareebi iTanamSromleben erTmaneTTan iseve, rogorc mediatorTan, raTa da-

vis procesSi keTilsindisieri muSaobis Sedegad jerovani gamosavali gamoinaxos; 
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 mxareebi da maTi warmomadgenlebi iqnebian mediaciis procesSi CarTulni manam, 

sanam ar miaRweven Sesabamis SeTanxmebas, an Tavad mediatori, an romelime mxare ar 

CaTvlis, rom sesia unda gadaidos, an saerTod gauqmdes; 

 mediatoris TxovniT, mxareebi gaagrZeleben molaparakebebs mediaciis sesiebze; 

 procesis ganmavlobaSi aranairi stenografiuli, vizualuri Tu audioCanawe-

ri ar gakeTdeba. nebismier qceva, gancxadeba, mimarTva, dapireba, azri, Sexeduleba — 

zepiri Tu werilobiTi, romelic molaparakebebis dros gakeTdeba — mediatoris, mxa-

reebisa Tu maTi warmomadgenlebis mxridan, privilegirebuli komunikaciis wyaroa da 

konfidencialurad gamocxaddeba, romelsac xelSekrulebaSi gaTvaliswinebuli pi-

roba daicavs da ar gamJRavndeba mxolod im SemTxvevaSi, Tuki misi gaumJRavnebloba 

Sesabamisi SeTanxmebis pirobaa. es SeiZleba iyos nebismieri iseTi qceva, gancxadeba, 

dapireba da a. S., romlis gamJRavneba dauSvebelia, garkveuli miznebidan gamomdinare. 

aq SeiZleba, moiazrebodes nebismieri saxis RonisZieba, romelic mxareebis CarTulo-

bas gulisxmobs TviT sasamarTlos CaTvliT da informaciis gaumJRavneblobas ganapi-

robebs. 

 mediaciis procesis mimdinareobaSi dauSvebelia muqara sasamarTlos CareviT, 

CiviliTa Tu sxva raime samarTlebrivi RonisZiebebis gamoyenebiT — es exeba nebismier 

adamians, romelic procesSi monawileobs an misi Tanmxlebia. igive exeba mediators, 

romelic arasodes wardgeba mowmis saxiT sasamarTloSi romelime mxaris moTxovniT 

an TxovniT mimdinare davasTan dakavSirebiT. 

 

aRsrulebaSi movides --------- dRe ----------- Tve --------- weli ------ 

 

 
praqtikuli SeniSvnebi mediatoris winasityvaobis Sesaxeb 

radgan gaxsniTi sityva (winasityvaoba) aris mediatoris Sansi, Seqmnas Sesabamisi 

(dadebiTi) garemo, arsebobs garkveuli teqnika, romelic am keTilganwyobis misaRwe-

vad xelSemwyobia xolme: 

 iyaviT formalurebi, magram ara metismetad; 

 moaxdineT Tqveni azris personalizacia, ara vinmes mier momzadebuli, aramed 

mxolod Tqven mier gaxmovanebuli sityviT; 

 TxrobiTi saxiT warmosTqviT Tqveni Sesavali, nu waikiTxavT mas; 

 SeinarCuneT mxareebTan Tanabari kontaqti; 

 winasityvaobas dauTmeT sakmarisi dro. is unda iyos sakmarisad vrceli, amav-

droulad iyos garkveulad dabalansebuli myisierad saqmis dawyebasa da metismetad 

gaWianurebas Soris, roca SeiZleba gaifantos msmenelTa yuradReba. zogadi gamocdi-

lebiT, 4 — 7 wuTi sruliad sakmarisia. 

 
mxareTa prezentacia 

winasityvaobis dasrulebisas mediatori sTxovs mxareebs, gaakeTon mokle Sesa-

vali, riTac sakuTar xedvas gamoxataven, mere sTxovs maT, ganacxadon sakuTari mo-

lodinis Sesaxeb. 

zogierT SemTxvevaSi, mxaris advokati Tavad gaaxmovanebs xolme sakuTari dam-

kveTis pozicias; sxva SemTxvevebSi, mxare da advokati erToblivad gamodian sityviT. 



 267

formatis miuxedavad, prezentaciis dros spikeri (momxsenebeli) — iqneba es advokati, 

klienti Tu orive, mediatorsa da modave mxares awvdian Semdegi saxis informacias: 

 mxaris xedvas faqtebis gaTvaliswinebiT; 

 qvesakiTxebs; 

 ras iTxoven da ra surT kompensaciis saxiT (Tuki aseTi ram arsebobs). 

gamocdili mediatori mxareebs mouwodebs, mousminon erTmaneTs, radgan Tavad 

mosmenisa da yuradRebis faqti ukve davis ganxilvis dasawyisSi efeqturi komunikaci-

is niSania. miuxedavad imisa, rom informaciuli urTierTgacvlis formati araforma-

luria da moqnili, mediatori process frTxilad akontrolebs, ise, rom moxsenebis 

procesSi arc erT mxares sityva ar Seawyvetinos. 

samarTlebrivi an faqtobrivi msvleloba sakiTxisa SeiZleba aRniSnuli prezen-

taciebis dros garkveulwilad damaxinjdes. mxareTa warmomadgenlebi unda cdilo-

bdnen urTierTgagebasa da SeTanxmebaze orientirebuli ganwyobis Seqmnas da, amri-

gad, sapirispiro mxaris mxridan Tanxmobis survilis (motivaciis) gaRvivebas. 

 
mediatoris analizi 

mas Semdeg, rac orive mxare Sesaval sityvas daasrulebs, mediators ukve Seq-

mnili aqvs mosazreba davis umTavresi sakiTxebisa da mxareTa poziciebis Sesaxeb. me-

diatorma aseve unda gansazRvros is sakiTxebi, romlebic SesaZloa, mediaciis pro-

cesSi warmoiqmnas — es SeiZleba ZalTa balansis ararsebobis gamo warmoiSvas an mxare-

ebis mier kreatiuli gadawyvetilebis moZiebis survilis ararsebobam ganapirobos.  

prezentaciebis bolos mediators SesaZloa, gauCndes damatebiTi kiTxvebi davis 

sagnisa da mxareTa poziciebis, aseve erTmaneTTan damokidebulebis Sesaxeb, an 

molaparakebebis im stadiisa da Sinaarsis Sesaxeb, romlebmac mediaciisadmi mimarTva 

ganapiroba. sruliad dasaSvebia is, rom mediatorma dasvas SekiTxva da Seecados, moi-

Zios pasuxebi. Tumca aqve mediatorma unda icodes, rom: 

 zogierTi SekiTxvis dasma konfidencialur garemoSi xdeba; 

 mediatoris roli ar aris arsebuli urTierTsawinaaRmdego faqtebis dalageba; 

 mediacia perspeqtivaze orientirebuli procesia da ara pasuxismgeblobis Se-

fasebis mcdeloba an braleulobis gansazRvra; 

 mediatoris SekiTxvebi mediaciis arcerT nawilSi dakiTxvis asociacias ar un-

da iwvevdes. 

 
 

sakiTxis identificireba da dRis wesrigis gansazRvra 

gaxsniTi prezentaciebis dros mxareebi mediators, Cveulebisamebr, yvelaze 

mniSvnelovani aspeqtebis Sesaxeb acnobeben. marTlac, mxareTa umravlesoba cdilobs, 

moaxsenos mediators problemis arsi, imisaTvis, rom SeTanxmebamde mividnen. mxaris 

pozicia, Cveulebisamebr, naTeli da gasagebia xolme. mTavari `interesi~ anu safuZve-

li konkretul davaSi Zalian mniSvnelovania, Tumca naklebad TvalsaCinoa xolme.  

Sedegad, miuxedavad imisa, rom mxareebi Sesabamisi samarTlebrivi sakiTxis gan-

sazRvras axdenen xolme, isini davis sagnis gadawyvetaSi nakleb daxmarebas uweven me-

diators. mediators, SesaZlebelia, saqmis ufro siRrmiseuli Seswavla dasWirdes. 

xSirad xdeba, rom, konfidencialuri saubrebidan gamomdinare, mediatori swored sa-

Wiro saSualebebs swvdeba. miuxedavad imisa, rom amis Zireuli Semowmeba ganxilvis 
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procesSi warmoebs, saamisod niadagis momzadeba sakiTxis identificirebisa da dRis 

ganrigis gansazRvris adreul fazaSi xdeba. 

 

sakiTxis identificireba 
 

mediatori sakiTxebis nusxas SeimuSavebs, Tan ecdeba, neitraluri sityvebiT 
iseTi sakiTxebi gamokveTos, romlebic impulsur da damatebiT msjelobas gamoricx-
avs da process molaparakebis fasilitaciisken momarTavs.  

es `sia~ aris erTgvari `meniu~ anu Sabloni, romelic dialogSi Semdegnairad ai-
saxeba: 

magaliTi: 
mxaris gancxadeba: `uars vacxadeb masTan TanamSromlobaze!~ 
mediatoris xelaxali formulireba: (rac aris CamonaTvalSi): `kontrolis meqa-

nizmebi~. 
imdenad, ramdenadac sia izrdeba, mediatori ganagrZobs mis Sesworebas mxareTa 

CarTulobis procesSi meti akuratulobis misaRwevad.  
mediatorisTvis sasargeblo midgomebi, rasac is unda iTvaliswinebdes, aris 

Semdegi: 

 sakiTxis miTiTeba dafaze, ise, rom araferi gamorCes; 

 mxareebTan erTad gadaamowmos, xom araferi gamorCa, aseve gausvas xazi, rom 
nusxa SeiZleba ganaxldes; 

 nusxa ar unda moicavdes mxolod erT sakiTxs. 

 
dRis wesrigis SemuSaveba 

 

rogorc ki sakiTxebi siaSi ganisazRvreba, mediatoris Semdegi mizania, gansazR-

vros maTi ganxilvis Tanmimdevroba. es aris strategiuli davaleba da SesaZloa, siaSi 

punqtebis gadanacvlebac moiTxovos — raTa spontanurad, Tavdapirvelad miTiTebu-

li TanmimdevrobiT ar moxdes maTi ganxilva.  

mediatoriebi dRis wesrigis gansasazRvravad araerT strategias mimarTaven, 

rac moicavs: 

 Txovnas mxareebis mimarT, SeTanxmdnen, romeli sakiTxis ganxilva urCevniaT 

pirvel rigSi (rigis maTeuli xedva); 

 gansaxilveli punqtebis alternatiuli variantis SemuSaveba; 

 martivi sakiTxebiT dawyeba im mizniT, rom Tavdapirvel, martiv sakiTxebze 

SeTanxmebam saerTo TanxmobisaTvis sasurveli ganwyoba Seqmnas; 

 ufro rTuli sakiTxebiT dawyeba im mosazrebiT, rom, Tu am nawilSi SeTanxme-

bis miRweva ver moxerxda, wvrilmanebis ganxilva drois kargva iqneba; 

 sakiTxebis dayofa, rTuli da martivi sakiTxebis gamokveTa da Semdeg grada-

ciis wesiT martividan rTulze gadasvla (an piriqiT); 

 gadawyvetis Sesabamisi alternatiuli saSualebebis gansazRvra. 

 

mxareTa molaparakebebi 

erToblivi da calkeuli Sexvedrebi 

mxareTa prezentaciebis, sakiTxis identificirebisa da dRis wesrigis gansazR-

vris Semdgom mediatorma unda gadawyvitos, ganagrZos Tu ara procesis wayvana er-

Toblivi Tu calkeuli SexvedrebiT (mediatorTan konfidencialuri SexvedrebiT). 

es calkeuli Sexvedrebi xSirad gamoiyeneba iq, sadac: 
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 mxareebs Soris mtruli damokidebuleba arsebobs; 

 sadac erTi an orive mxare amas iTxovs; 

 sadac TiToeuli mxare molaparakebebisTvis calkeul oTaxs saWiroebs, raTa 

sakiTxis Sesaxeb, romelic mxareebma prezentaciebisas gaaJReres, meti garkveuloba 

iqnes uzrunvelyofili. 

kerZo Sexvedrebis modeli mxareebisTvis piradi saubrebis SesaZleblobas uzrun-

velyofs, ise, rom maT sakuTari moTxovnebi da poziciebi ganaviTaron. aseve mxareebs 

SesaZlebloba eZlevaT, daicalon brazisgan mxolod mediatoris TanxlebiT. mediato-

ri am poziciebs neitralur enaze gadaiyvans da Semdgomi molaparakebis waxalisebas 

moaxdens. Tu am dros molaparakebebi CixSi moeqca, mediators SeuZlia, moiwvios meore 

mxare da momdevno nabijis gansasazRvravad gaerTianebuli sxdoma Caataros. 

 

informaciis moZieba 

molaparakebis procesSi mediatori informaciis moZiebasa da Seswavlas ganag-

rZobs. informaciis moZieba mniSvnelovania, radgan mxareebis umravlesoba Sesavali 

prezentaciebis dros mxolod sakuTar versiaze amaxvilebs yuradRebas. momdevno sa-

ubrebSi mediatorma unda ganixilos miRebuli informacia da SesaZlo damatebiTi 

faqtebis arsebobis Sesaxeb mxareebTan ganixilos. amrigad, mediatorma unda daiwyos 

im sakiTxebisa da interesebis identificireba (da wamoweva), romlebic mxareebs Soris 

SeTanxmebis miRwevas Seuwyobs xels. 

 

poziciebis gameoreba da gaanalizeba 

damatebiTi informaciis miRebis procesSi mediators SeuZlia, mxareebis mier 

gacxadebuli poziciebi neitraluri sityvebiT gaimeoros da daexmaros maT TavianTi 

Zlieri mxareebis ukeT gaTavisebaSi. es xelaxla formulireba ramdenime mizans emsa-

xureba: xazs usvams aqtiuri mosmenis teqnikas da udasturebs mxareebs, rom maTi po-

zicia mosmenili da aRqmulia; rom adamians maTi kargad esmis da, imavdroulad, cdi-

lobs, sakiTxi iseTi perspeqtiviT dainaxos, romelic amave poziciebis, molodinisa 

da moTxovnebis obieqturi Sefasebisken iqneba mimarTuli. 

 

SeTanxmebis sxvadasxva variantis miRweva-SeTavazeba 

 

mas mere, rac mxareebs miecaT sruli SesaZlebloba, sakuTari poziciebi gamoexa-

taT, mediatori maT SeTanxmebis variantebis damuSavebisken mouwodebs. rogorc wesi, 

es molaparakebebi Tavisi bunebiT gamanawilebelia: erTi mxare, rogorc wesi, mosarCe-

le, moiTxovs fulad anazRaurebas an Sesabamisi Rirebulebis obieqts, imis gaTvalis-

winebiT, rom meorec Semxvedr moTxovnas wamoayenebs. 

am molaparakebis dros mediatori neitraluri kurieris rols asrulebs (iseve 

rogorc miukerZoebeli mrCevlis). rogorc neitraluri mrCeveli, mediatori mola-

parakebis win wasawevad gonivrul iniciativas wamoayenebs. is, amavdroulad, momri-

geblobiTi procesis upiratesobas usvams xazs, Tumca srul miukerZoeblobas inar-

Cunebs, iseve rogorc mxareTa mimarT pativiscemasa da konfidencialuri informaci-

is gaumJRavneblobis princips icavs. molaparakebis mimdinareobis procesSi media-

torma SesaZlebelia, mxareebi waaxalisos, rameTu maT alternatiuli SeTanxmebis ir-

gvliv arsebuli SesaZleblobebic ganixilon, Tumca erTi romelime versiis SeTavaze-

bisgan Tavs ikavebs. mediatoris roli am etapze aris mxolod mxareebis waxaliseba, 
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ise, rom maT molaparakeba ganagrZon da daexmaros, gadawyviton, SeTanxmebis misaRwe-

vad romeli iqneboda yvelaze sasurveli varianti, razec isini SeTanxmdebodnen. 

 

variantebis moZieba 

zogierTi saqme mxolod kreatiuli alternativebis SemuSavebiT wydeba. am Sem-

TxvevebSi, mediatorma mxareebTan unda iTanamSromlos, ise, rom yvela `nedli~ vari-

anti SemuSavdes. mxareebma versiebis farTo arCevani unda moitanon — ar aqvs mniSvne-

loba, Tavidan ramdenad sasacilodac ar unda Candes zogierTi maTgani. Tu mediato-

ri moaxerxebs problemis gadawyvetis gzaze kreatiuli da TanamSromlobiTi ganwyo-

bis Camoyalibebas, mxareebi erToblivad yvelaze optimalur variants miagneben. amas 

xSirad `CarCos miRma~ azrovnebas uwodeben (Out of Box Thinking). mediatori procesSi 

motivatorisa da fasilitatoris rols Seasrulebs, Tumca `gonebrivi ieriSis~ adre-

ul etapze konkretuli variantebis SeTavazebisagan Tavs Seikavebs, radgan is, rac Se-

iZleba, misTvis yvelaze keTilgonivrul gadawyvetad Candes, SesaZlebelia, romelime 

mxarisTvis naklebad mimzidveli aRmoCndes.  

`gonebrivi ieriSis~ procesSi mediatori unda Seecados, waaxalisos mxareebi 

imisken, rom sakiTxs `gverdidan~ Sexedon da gascdnen nacad gzebs, ise, rom davis Sem-

TxvevaSi maTi kreatiuloba gacveTili parametrebiT ar SeizRudos. xelsayreli pi-

robebisas mediatorma SesaZlebelia, dasvas iseTi kiTxvebi, romlebic damatebiTi of-

ciebis (SeTavazebebis) mosaZieblad iqneba mimarTuli (rac, SesaZloa, mxareebs gamor-

CaT). gamosavlis Ziebis procesSi mxareebma garkveuli gamowvevebi unda miiRon, raTa 

SemdgomSi orivesTvis xelsayrel SeTanxmebamde mividnen. 

gonebrivi ieriSis teqnika gulisxmobs iseTi garemos, romelSic monawileebs 

sTxoven: 

 Tavi Seikavon kritikisagan, rogorc sakuTari, aseve sxvisi winadadebis mimarT; 

 yvela idea yuradRebis Rirsia, rogori uCveuloc ar unda Candes is; 

 ideis Sesaxeb saubari ar udris mis miRebas; 

 dasaSvebia, daveyrdnoT sxvis azrs, magram ara SevcvaloT an gadavakeToT igi; 

 rac Seexeba gadawyvetilebis miRebas, es Semdgomi etapia. 

 
ofciebis Semowmeba 

maSin, roca romelime mxare konkretuli gadawyvetiT gamova, mediatorma daxma-

reba unda gauwios mas, gaaanalizos, gadasinjos da Seafasos igi. SekiTxvebis dasmiT 

mediatorma daxmareba unda gauwios mxareebs, Tavad gansazRvron, ramdenad realis-

turia maTi winadadebebi. es unda iyos Ria kiTxvebi — rac dasawyisSi kategoriul Se-

kiTxvebs gamoricxavs. rogorc ki naTeli gaxdeba, rom mxareebis mier ganxilul sa-

kiTxSi realuri suraTi ikveTeba, SekiTxvebic sul ufro `viwro~ da konkretuli gax-

deba. mas mere, rac mediatori Ria SekiTxvebiT mxareebs sakuTari versiebis SefasebaSi 

moexmareba, es procesi `SekiTxvaSi~ gamoikveTeba. mxolod am Tavdapirveli datestvi-

sa da Sefasebis mere mediatorma unda gaaJReros Tavisi varianti (neitraluri saxiT), 

isic SekiTxvis formiT. mas Semdeg, rac mxareebi SeTanxmdebian alternatiul varian-

tze, mediatori kvlav miubrundeba mas da orive mxaresTan mis Zlier Tu sust mxareeb-

ze imsjelebs. am etapze, Tu yvelani Tanxmdebian, mediatori aris mzad, daexmaros mxa-

reebs, saboloo variantze Sejerdnen. 
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SeTanxmebis Sejereba, roca SeTanxmeba miRweulia 

Tuki molaparakebis procesi SeTanxmebiT dasrulda, mediatori exmareba mxa-

reebs, mis werilobiTi formiT CamoyalibebaSi; zogjer, davis sirTulidan gamomdina-

re, SeTanxmebis damatebiTi dokumentirebaa saWiro. Tu asea, mediatorma unda waaxa-

lisos mxareebi, `Tanxmobis memorandumi~ punqtebad gaweron, rac momdevno ganxil-

vebisTvis erTgvari sazomi da saxelmZRvanelo gaxdeba.  

urTierTgagebis memorandumi iTvaliswinebs pirvelad monaxazs, romelic Seda-

rebiT ufro formaluri tipis dokumentia — saSuamavlo SeTanxmebaa. es memorandumi 

xSirad erT-erTi mxaris iuristis an Tavad mediatoris mier dgeba — sesiis damTavre-

bamde. urTierTgagebis (Tanxmobis) memorandumma unda moicvas SeTanxmebis arsebiTi 

punqtebi da imis dadastureba, rom mxareebma miRweuli SeTanxmeba gaiTavises; asaxos 

mxareebis SeTanxmeba, rogorc mavaldebulebeli dokumentisa. memorandums xeli unda 

moeweros mediaciis sesiebis ganmavlobaSi. 

imdenad, ramdenadac Tanxmobis memorandumi saboloo SeTanxmebis safuZvelia, 

is yvela pirobas unda moicavdes. mizani isaa, rom saboloo SeTanxmeba ar gaxdes mom-

devno davis sagani. 

mediators SeuZlia, xeli Seuwyos mxareebs, memorandumis SemuSavebisas SeaTanx-

mon Semdegi sakiTxebi: 

 

 SeTanxmebis ZiriTadi pirobebi; 

 pirobebi, romlebic eqvemdebareba an ar eqvemdebareba Sesrulebas; 

 specialuri pirobebi Tanxis gadaxdasTan dakavSirebiT; 

 pirobebi, romlebic SeTanxmebis aRsrulebas iTvaliswinebs; 

 im pirebis gansazRvra, romlebmac TiToeuli piroba unda aRasrulon; 

  gansaxorcielebeli qmedebebis nusxa; 

 pirobebis Sesrulebis xarisxis ganmsazRvreli kriteriumebi; 

 samomavlo urTierTobebi mxareebs Soris (Tuki es SesaZlebelia); 

 iseTi specialuri pirobebis identificireba, romlebic saboloo dadasture-

bas saWiroebs; 

 specialuri warmomadgenlebi, romlebic SeTanxmebis motivatorebad gvevli-

nebian; 

 konfidencialoba; 

 (informaciis) gamJRavnebis pirobebi; 

 Sewyveta (SeCereba); 

 aRsrulebis procedurebi; 

 darCenili sakiTxebis gadawyvetis procedurebi; 

 im davis gadawyvetis meqanizmebi, romlebic saboloo SeTanxmebis dadebis mo-

mentSi warmoiqmneba. 

arbitrisgan gansxvavebiT, mediatori arasodes moaxdens mxareebis iZulebas ra-

ime saxis SeTanxmebis miRebis gzaze, magram man xeli unda Seuwyos mxareebs, Tanxmobis 

memorandumSi sakuTari SeTanxmebis punqtebi naTlad gaweron, rac, sabolood, same-

diacio xelSekrulebiT dagvirgvindeba. Tu mxareebi miaRweven SeTanxmebas, isini im 

pirobebiT iqnebian urTierTvaldebulebi, romelTac Tavad dadeben. 
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Tu SeTanxmebis miRweva ver moxerxda, Tu mxareebi ver aRweven SeTanxmebas, mag-

ram mediators sjera, rom damatebiTi molaparakebebi ufro produqtuli iqneba, 

aseT SemTxvevaSi mediatori mxareebs urCevs: 

 ganagrZon molaparakebebi da masTan kontaqti SeinarCunon; 

 miubrundnen molaparakebis sagans garkveul dros, momavalSi; 

 moagrovon damatebiTi informacia an moaxdinon misi Seswavla-Sefaseba;  

 an CaerTon sxva procesSi, rogoricaa, magaliTad, savaldebulo arbitraJi. 

 

mediaciis Semdgomi komunikacia 

Tu mxareebma SeTanxmebas ver miaRwies Tavdapirveli sesiis dros, mediatori waa-

xalisebs maT, monawileoba Semdeg sesiaSi miiRon. imdenad, ramdenadac mxareebs ukve 

ramdenime SeTavazeba aqvT xelT, SesaZlebelia, sxva dros maT Tanxmobis miRweva moa-

xerxon. momTmeni da Tanmimdevruli mediatori xSirad Tavisi moTminebisTvis jil-

dovdeba. 

rogorc wesi, mravali kompleqsuri mediacia mxolod erTi sesiiT ar Semoifar-

gleba. procesma SesaZlebelia, ramdenime Tvec ki moicvas. ase xdeba rogorc Sida, ise 

saerTaSoriso xasiaTis davebis SemTxvevebSic.9 

 

III. komunikacia 

kargi komunikaciis unarebi mediatoris xelSi saukeTeso iaraRia, riTac igi mo-

laparakebis xelSewyobas axdens. kritikuli komunikaciis unar-Cvevebi gulisxmoben 

ufro mets, vidre SekiTxvebis efeqturad dasmis unars. is, agreTve, aqtiuri mosmenis 

unars gulisxmobs. 

 
1. komunikaciis tipebi                                                                                      

1.1. araverbaluri 

Tvalismieri kontaqti, xelebis Jestebi, saxis gamometyveleba, sxeulis poza, 

xmis toni, tembri... es araverbaluri komunikacia xSirad ufro mravlismTqmelia ada-

mianis realuri grZnobebis Sesaxeb, vidre verbaluri komunikacia.  

komunikaciis Teoriis specialistebi gvimartaven, rom mosaubris sityvebi msme-

nelisadmi mimarTuli informaciis mxolod 7%-ia; 93% araverbaluri komunikaciis 

saSualebiT gadaicema, kerZod: 

 38% xmis tembriT da saxis gamometyvelebiT; 

 55% mosaubris sxeulis eniT. 

swored imitom, rom saubris Sinaarsis gadmocemis esoden didi wili araverba-

luria, mediatorma didi yuradReba unda mianiWos rogorc sakuTar, iseve mxareebis 

tons, saxis gamometyvelebasa da sxeulis enas.  

                                                 
9   magaliTad, vaWrobis saerTaSoriso palata am process Semdegnairad ganmartavs: Tu me-

diaciis procesis bolosTvis SeTanxmebis miRweva ver moxerxda, mediators SeuZlia, mxa-
reebTan SeTanxmebis safuZvelze, maTTan TanamSromloba momdevno dReebsa Tu kvraSi ga-
nagrZos, raTa daexmaros maT davis procesSi SeTanxmebis misaRwevad. es mxardaWera aris 
moqnili da praqtikuli, maT Soris telefoniT an el. fostiT komunikaciis saSualebiTac, 
videokonferenciebisa Tu uSualo Sexvedrebis gamoyenebiT. http://www.iccwbo.org/Products-and-
Services/Arbitration-and-ADR/Mediation/Rules/Mediation-Guidance-Notes/. 
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araverbaluri komunikaciis dros gamaxvilebuli yuradRebis gaTvaliswinebiT, 

mediatori SesaZlebelia, Caswvdes mosaubris gzavnilis arsebiT Sinaarss, Sesabami-

sad, ukeT dainaxos mimdinare davis niuansebic.  

 

1.2. verbaluri komunikacia 

verbaluri komunikacia aseve ori mniSvnelovani komponentisgan Sedgeba — mosme-

na da laparaki. efeqturma mediatorma orive unar-Cveva unda gamoimuSaos. 

 

2. mosmenis (unari)  

 

mediatoris mosmenis kultura ara mxolod arwmunebs mxareebs, rom maT mousmi-

nes, aramed axalisebs maT, gascen damatebiTi informacia, uzrunvelyofs faseul 

ukukavSirs mxareebisaTvis da erTmaneTTan urTierTobaSi saCvenebel magaliTs 

iZleva. 

aqtiuri mosmenis xelovneba gulisxmobs praqtikul mecadineobasa da koncen-

traciis gamoCenas. gamocdil mediatorebsac ki zogjer yuradReba efantebaT. efeq-

turma mediatorebma `ZiriTadi xazi~ ar unda dakargon da mxareebis rogorc verba-

lur, aseve araverbalur komunikacias yuradRebiT moekidon. 

 

2.1. aqtiuri mosmenis unari rogorc araverbaluri komunikacia  
 

aqtiuri mosmenis dros msmenelis qceva ubiZgebs mosaubres, meti ilaparakos. Tavis 

daqneviT msmenelma SeiZleba aqtiuri interesi gamoavlinos da waaxalisos mosaubre, ga-

nagrZos saubari. tradiciulad araverbaluri aqtiuri mosmenis niSnebi Semdegia: 

 siCume: dro, romelic mosaubres saSualebas aZlevs, dafiqrdes da SekiTxvas 

upasuxos; 

 sxeulis ena: rogorc wesi, Ria da moSvebuli mdgomareoba; 

  Tvalismieri kontaqti; 

 mxardaWeris Jestebi: magaliTad, Tavis daqneva, win gadaweva (da ara, magali-

Tad, ukan gadaxra); 

 saxismieri gamometyveleba. 

aqtiuri mosmeniTi procesis damaxasiaTebeli niSania detalebisadmi yuradRe-

bis gamaxvileba. Sesabamisad, mediatorma unda daabalansos SeniSvnebis gakeTebis 

mniSvneloba Tvalismieri kontaqtisa da verbaluri komunikaciis erTobliobis auci-

leblobasTan. 

 

2.2. aqtiuri mosmenis verbaluri komponentebi 

aqtiuri mosmena `sarkis efeqtis~ msgavsia, rac mosaubris gzavnilsa da grZno-

bebs bunebriv, araganmsjel kalapotSi moaqcevs. mosaubris sityvebis perifrazisas 

mediatori aCvenebs mosaubres, rom misi sityvebi gagebulia da zedmiwevniTi sizus-

tiT interpretirebuli. es `gadaTamaSeba~, Tavis mxriv, ubiZgebs mosaubres, sakuTari 

pozicia saubarSi kidev ufro daxvewos, rac, Sesabamisi moniSvnebis CaTvliT, mxares 

exmareba, Caswvdes imas, Tu ramdenad naTladaa aRqmuli davis sagani mesame, neitralu-

ri mxaris mier. 
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mniSvnelovania, gvaxsovdes, rom: 

 `refleqcia~ (gamoxmaureba) ar niSnavs Tanxmobas; 

 empaTia ar niSnavs Tanxmobas; 

 aqtiuri mosmenis forma ar unda iwvevdes eWvs mediatoris miukerZoeblobaSi. 

   verbaluri aqtivobani, rac aqtiur mosmenaSi ikveTeba, oTx kategoriad iyofa: 

 perifrazireba, 

 Sejameba, 

 xelaxla formulireba,  

 SekiTxvis dasma. 

 

perifrazireba 

perifrazireba gulisxmobs mxolod imis gameorebas, rac mosaubrem es-esaa war-

moTqva, an kidev informaciis mokle formiT Sejamebas. es ar niSnavs TuTiyuSiviT me-

sijis gameorebas imave sityvebiT. nacvlad amisa, is iyenebs enas, romelic mosaubris 

sityvebis msgavsia da xSirad emociur gamoxmaurebasac moicavs.  

magaliTad: „ar mjera, rom maT xelSekrulebis pirobebi daarRvies!~ 

perifrazireba: `gabrazebuli xar maTi qcevis gamo da Tavs gawbilebulad 

grZnob.~ 

 

Sejameba 

es teqnika, ZiriTadad, mTavari epizodis TavSi an boloSi gamoiyeneba. is perif-

razirebas hgavs. mediatori cdilobs, informaciis ZiriTadi laitmotivis amokiTxva 

da Sejameba SeZlos.  

 

xelaxla formulireba 

xelaxla formulireba gulisxmobs gansxvavebuli sityvebiT imis gameorebas, 

rac ganacxada mxarem. kerZod: 

 mikerZoebuli ganacxadis gauvnebelyofas negatiuri aspeqtebis amoRebiT; 

 ganacxadis neitraluri eniT gadmocemas; 

 gagebis (empaTiis) demonstrirebas mosaubris perspeqtiviT; 

 perspeqtivis Secvlas. 

mediators mudam surs miznis gamokveTa, Tumca es mizanic SeiZleba gansxvave-

bul saxes iZendes. ganvixiloT Semdegi magaliTi: 

pirveladi ganacxadi: 

mxare, romelic banks warmoadgens, acxadebs: „isini Civian Cveni praqtikis Sesa-

xeb, magram maT warmodgena ar aqvT, Tu ra xdeba Cvens sferoSi!“ 

mizani — ganacxadis iseTi perifrazireba, sadac „toqsikuri“ sityvebi aRar iqne-

ba: „Tqven ar ggoniaT, rom maTi xedva Tqveni saqmianobis akuratul codnas warmoa-

Cens“? 

mizani: perifrazi iseTi saxiT, romelic ufro empaTiur mxares gausvams xazs: 

„gaRizianebuli brZandebiT, radgan ar ggoniaT, rom maTi xedva zustia“. 

mizani — perifrazireba xedvis gamosaxatavad: „gsurT samarTliani winadadeba, 

romelic bankSi mimdinare saqmianobis adekvaturi iqneba“? 
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2.3. SekiTxvebis dasma 

informaciis moZiebis stadiaze mediaciis procesSi mediatori dasvams iseT Se-

kiTxvebs, romlebic davisa da mxareTa Sesaxeb mas met informacias miawvdis. procesis 

dasawyisSi mediatorma davis fokusis Seviwroebisagan Tavi unda Seikavos. adreuli 

sesiebisas mediatorma Ria SekiTxvebi unda dasvas da ufro ganmartebisken iswrafo-

des, vidre mxolod daxuruli (diax, ara) pasuxebi miiRos.  

magaliTad, mediatorma SesaZloa ikiTxos: 

ras fiqrobT? 

miTxariT meti amis Sesaxeb... 

ra gaifiqreT, roca...  

SegiZliaT amixsnaT... 

es da sxva Ria tipis SekiTxvebi, rogorc wesi, ufro farTo tipis pasuxebs gulis-

xmobs da informaciis miRebas isaxavs miznad. 

zogierTi SekiTxva ufro viwro, fokusirebul pasuxs moiTxovs, magaliTad: 

  momexmareT gaverkve, ratom ar Rirs es avtomobili 2000-ze meti? 

  ufro zustad, ra problema arsebobs janmrTelobis mdgomareobasTan dakav-

SirebiT: 

SesaZleblobebis farglebSi mediatori unda moeridos `mimarTulebis mimcemi~ 

SekiTxvebis dasmas, romlebic `daxurul~ pasuxs moiTxovs, magaliTad: 

  manamde zurgi gawuxebdaT, ara? 

  wiTeli manqana saaTSi 70 km-ze meti siCqariT moZraobda, xom asea? 

zogjer daxuruli SekiTxvis dasma saWiroa, raTa dadasturdes mxaris survili 

konkretuli sakiTxis mimarT an konkretuli, faqtobrivi informaciis moZiebisTvis. 

magaliTad: 

 miTxariT kidev erTxel, ratom gsurT, gaagrZeloT muSaoba am qarxanaSi? 

 ramdeni xani muSaobdiT Tbilisis energokompaniaSi? 

Tumca mediatorma, Cveulebisamebr, Tavi unda aaridos Sedgenili kiTxvebis das-

mas, magaliTad: 

 mTavrobam meti unda daxarjos ganaTlebaze da naklebi samecniero kvlevebze? 

 ramdenad kmayofili xarT Tqveni samsaxuriT da anazRaurebiT? 

 programuli uzrunvelyofa saintereso da sasargeblo iqneba? 

 

3. warmodgenebis Secvla 

3.1. kulturuli msoflmxedveloba 

erTi kulturis adamianebi xSirad zogad warmodgenas iqmnian adamianebis Sesa-

xeb, romlebic sxva kulturas warmoadgenen. es warmodgenebi SeiZleba efuZnebodes 

sxvadasxva faqtors, rac SesaZlebelia, aSkara sxvaobas gulisxmobdes (asaki, sqesi, 

erovneba da eTnikuroba), aseve ufro niuansur faqtorebs, rogorebicaa: piradi fase-

ulobebi, ganaTleba, socialuri statusi, seqsualuri orientacia.  

mediatorebma unda icodnen aRniSnuli kulturuli stereotipebis gavlenis Se-

saxeb, kerZod, Tu ra gavlenis moxdena SeuZliaT maT mediaciis dros. arsebobs sazo-

gadoebrivi mecnierebis Sesaxeb mdidari literatura, romelic daexmareba mediato-

rebs, SeZlebisdagvarad kulturul sxvadasxvaobas moergon, ramac davis ganxilvis 

procesSi SeiZleba iCinos Tavi. 
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3.2. kulturuli gansxvavebani 

saerTaSoriso tipis sxvaoba 

sxvadasxva kulturuli donis adamianebi araverbaluri komunikaciis niSnebs 

sxvadasxva mniSvnelobas aniWeben. magaliTad, amerikuli „ok.“ niSani (moxrili saCvene-

beli TiTi da cera erTiandeba, darCenili TiTebi ki zeaweulia) SeiZleba niSnavdes: 

 vulgarul Jests braziliasa da germaniaSi; 

 araTavazian Jests saberZneTsa da ruseTSi; 

 fulis niSans iaponiaSi; 

 „Rirseulobis“ maniSnebels safrangeTSi. 

saCvenebeli TiTiT miTiTeba axlo Tu Soreuli aRmosavleTis zogierT qveyanaSi 

araTavazianobis Jestad aRiqmeba – am qveynebSi  raimeze miTiTeba, ZiriTadad, gaSli-

li xeliT xorcieldeba. 

aseve SesaZlebelia, mniSvnelovani iyos piradi sivrcis sakiTxic. amerikaSi ada-

mianebi erTmaneTTan mklavis sigrZis tol manZils inarCuneben, maSin, roca sxva qvey-

nebSi 8-12 inCisodena manZili normad miiCneva. 

Sesabamisad, sxvadasxva kulturis warmomadgeneli adamianebi molaparakebis 

sxvadasxva stiliT gamoirCevian; zogierT qveyanaSi mcireodeni pauzebi iZleva saSua-

lebas mofiqrebisTvis drois gamosayofad da ar gulisxmobs Tanxmobas an uaryofas; 

zogan punqtualuroba pativiscemis niSania, zogan ki dasaSvebia Sexvedraze 30 an 45 

wuTiTac dagvianeba; zogierT qveyanaSi momlaparakeblebi SeiZleba iyenebdnen iseT 

terminebs, rogorebicaa: „vnaxoT“, vidre pirdapir Tqvan „ara“; zogan SeiZleba, saeW-

vod moibodiSon, an Tavi ise gaCvenon, TiTqos inglisuri ar esmiT, vidre pirdapir gi-

pasuxon „ara“. 

kulturuli sxvaobebi SeiZleba gavlenas axdendnen mxaris warmodgenaze komuni-

kaciis stilisa da qcevis farTo speqtris Sesaxeb, magaliTad: 

 rodisaa eqspresiulobisa da TavSekavebulobis gamovlenis zusti momenti? 

 urTierTobis procesSi ra aris mobodiSebis roli? 

 socializaciis ra donea aucilebeli, rom `saqmes~ SeudgeT? 

 rogor unda iurTierTon qalebma da mamakacebma? 

 sad gadis zRvari saTanado dainteresebasa da aramisasalmebel Carevas Soris? 

 problemis gadaWris romeli stilia gavrcelebuli: TanamSromlobiTi Tu Se-

jibrebiTi? 

 
genderuli sxvaoba 

im adamianebs Sorisac ki, visac saerTo rasa da kulturuli memkvidreoba aerTi-

anebT, genderis sakiTxi molaparakebisas mniSvnelovan rols asrulebs. es SeiZleba, 

gamoixatebodes araverbaluri komunikaciiT, rogoricaa, magaliTad, magidasTan 

sxdomis wesi qalebisa da mamakacebisaTvis. sociolingvistebi gvauwyeben, rom mamaka-

cebma SeiZleba mimarTon saubars statusis xazgasasmelad. qalebi ki, piriqiT, saubars 

urTierTobebis dasamyarebel saSualebad ganixilaven.10 

 

                                                 
10   Deborah Tannen, You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation (1990). 
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g. socioekonomikuri sxvaobani 

zogjer rTulia sxvadasxva socioekonomikuri fonis mqone adamianebisaTvis, 

Caswvdnen meore mxaris imedebsa Tu SiSebs. es kulturuli sxvaobani mediaciis pro-

cesze gavlenis momxdenia da mediatori unda cdilobdes, mxareebs Soris amiT ga-

mowveuli diskomfortis SegrZneba maqsimalurad Seamciros. mediatorma sakmarisi 

dro unda gamoyos imisTvis, rom mxareebs Soris keTilganwyobili garemo Seiqmnas, 

aseve sakmaod sensitiuri damokidebulebiT unda ganewyos erTi mxaris mier gamovle-

nili mcdelobis mimarT, sakuTari piradkulturuli normebi meore mxareze ganav-

rcos. mediatoris roli nebismieri SeTanxmebis pirobebis gansazRvrisa da saqmis mo-

salodneli Sedegebis Sefasebis etapze unda iyos prioritetuli, roca saubaria mo-

laparakebis procesze kulturuli sxvaobebis konteqstSi. 

 

IV. kreatiuli gancalkeveba/kerZo sesia  

1. kerZo sesiis (gancalkevebis) buneba 

mediaciis kerZo sesia aris daxuruli Sexvedra mediators, erT-erT mxaresa da 

mis warmomadgenels Soris. am Sexvedris farglebSi mxareebs SeuZliaT, Riad isaub-

ron, radgan diskusia inarCunebs konfidencialur xasiaTs, garda im SemTxvevisa, Tu 

erT-erTma mxarem ar moisurva, rom mediatorma meores raime gaandos. 

 

2. gancalkevebuli Sexvedris drois gansazRvra 

gancalkevebuli/privatuli sesia SeiZleba mediatoris an erT-erTi mxaris moT-

xovnis safuZvelze gaimarTos. Tu mas mediatori moiTxovs, igi uSualod mediatoris 

mier moyvanil mizezs unda efuZnebodes. 

Tu gancalkevebuli sesia ukve mowveulia, mediators xels araferi SeuSlis, 

kvlav gaaerTianos mxareebi. gancalkevebuli sesiebis dadebiTi mxare gulisxmobs ndo-

bis mopovebisa da gamouvali mdgomareobidan gamosavlis povnis met SesaZleblobas.  

kerZo SexvedrisaTvis unda ganxorcieldes: 

 adgilis gamoyofa, sadac mxare SeZlebs, Riad isaubros davis zogierT aspeqt-

Tan dakavSirebiT da (gadawyvetilebis miRebisaTvis mniSvnelovan faqtebze Tavisuf-

lad imsjelos); 

 mxareTaTvis SesaZleblobis miniWeba, ganimuxton uaryofiTi emociisgan da ga-

Tavisufldnen metismetad maRali (an dabali) Rirebulebis mqone ofciis mimarT ga-

movlenili reaqciisgan; 

 SesaZleblobis micema, warmoadginon TavianTi SeTavazebebi. 
 

amavdroulad, arsebobs kerZo Sexvedrebis uaryofiTi mxareebic, magaliTad: 

 SeTanxmebis momentis gaSveba, Tu mxareebi metismetad efeqturad urTierToben; 

 yuradRebis gadatana mxareebidan mediatorze. 

 
3. mediatoris aqtivoba gancalkevebuli Sexvedrebis dros 

mediatori 

 iTxovs met informacias (teqnika: `ras niSnavs es SenTvis, Tu sakiTxi ase mog-

varda? da Tu ver?~); 
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 amowmebs sensitiur informacias, romelsac mxare Tavdapirvel erTobliv Sex-

vedraze ar gaaxmovanebda (teqnika: `arsebobs raime, rasac, Tqveni azriT, gamacnobdiT 

axla, am kerZo Sexvedrisas~?); 

 aniWebs mxares SesaZleblobas, `ganimuxtos~ an, sxvagvarad rom vTqvaT, `gaTa-

visufldes“ emociisgan (teqnika: `momexmareT, gavigo, rogoria Tqveni xedva~? an ki-

dev: `ra moismineT erToblivi Sexvedris dros, ramac gagaocaT~?); 

 gaimeorebs imas, rac iTqva gaerTianebuli sesiis dros, rom darwmundes, ramde-
nad sworad gaigo. (teqnika — `Tu sworad gavige, Tqven gjeraT/gsurT/fiqrobT/ 

grZnobT...~; teqnika: sTxoveT mxares, gaimeoros is, rac es-esaa moismines meore mxa-

risgan gaerTianebuli sesiis dros); 

 realobis testi, mxaris poziciis Zlieri da susti mxare (teqnika: „rogor fiq-
robT, ra moxdeba, Tu es sakiTxi sasamarTloSi gadainacvlebs~? `rogor xedavT, ra Se-
iZleba iyos yvelaze metad damabrkolebeli, Tu saqme sasamarTloSi moxvdeba~? `ro-
gor fiqrobT, ras miiCneven isini Tqvens yvelaze Zlier mxared”? `Tu sasamarTlo 
procesze amas gaaJRereben, ra iqneba Tqveni reaqcia~?); 

 iZleva gulaxdil ukukavSirs (Sefasebas) (teqnika: ganixileT TiToeul mxares-
Tan saukeTeso alternatiuli varianti SeTanxmebis misaRwevad; teqnika: ganixileT is, 
Tu rogor SeiZleba mxarem miaRwios principul SeTavazebasa Tu arCevans. magaliTad, 
rogor moxda odenobis, cifris gamoTvla, gamoangariSeba, ra kvleva Catarda, ra obi-
eqturi kriteriumebi SeirCa da ra warmodgenebi arsebobda ama Tu im mxaris mimarT; 
teqnika: `rom yofiliyaviT maT adgilze, rogor upasuxebdiT~?); 

 gvexmareba axali iniciativebis SemuSavebaSi (teqnika: Tu molaparakeba CixSi Se-
vida, sTxoveT mxares, dafiqrdes, ratom moeqcnen CixSi; gamoikvlieT kognituri bari-
erebi, rogorebicaa: riskis arideba, seleqciuri msoflaRqma, zedmeti Tavdajerebu-

loba, sapasuxo devaluacia; „expand the pie“11; gonebrivi ieriSi; moniSneT is sakiTxebi, 
sadac SesaZlebelia, mxareebma SeTanxmebas miaRwion. `sxvebma rogor gadawyvites es 
dava~? `arsebobs damoukidebeli standartebi, romlebic aseTi situaciisTvis Cveu-
lebriv gamoiyeneba?~ 

 
4. kerZo Sexvedris procesSi saxelmZRvanelo principebi 

miuxedavad imisa, Tu vin moiTxovs kerZo sesiis Catarebas (iqneba es mediatori 
Tu romelime mxare), arsebobs standarti, romelsac mediatori unda daeqvemdebaros, 
kerZod: 

 yovelTvis, roca mxaresTan kerZo Sexvedris gamarTvas iwyebs, konfidencia-
lobas gausvas xazi. magaliTad: `araferi, rasac am Sexvedraze brZanebT (gamandobT), 
meore mxares ar ecnobeba, sanam amis nebarTvas ar momcemT~; 

 gansazRvreT sakiTxebis is CamonaTvali (Tuki aseTi iqneba), romelsac mxare 
meore momlaparakebels gauziarebs (an saamisod mzadaa); 

garda amisa, arsebobs garkveuli mediatoruli teqnika, ramac SesaZloa, kon-
fidencialuri Sexvedris efeqturoba gazardos. magaliTad: 

 Tu erT-erT mxares kerZod xvdebiT, maSin aucileblad SexvdiT meore mxa-
resac. es neitralobis maCvenebelia, radgan mediatori erTsa da imave process Tanab-
rad orive mxarisTvis warmarTavs; 

 akontroleT dro, romelsac orive mxaresTan daxarjavT. Tu xedavT, rom 
sesiam SesaZloa didi dro waiRos, mediatorma unda daisvenos da mxareebTan momdevno 
nabijebze konsultaciebi gamarTos; 

                                                 
11   gasanawilebeli interesebisa da SesaZleblobebis ganvrcoba. 
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 im mxares, romelsac mediatori kerZo Sexvedris dros droebiT calke datovebs, 
raime `davaleba~ unda misces. magaliTad: `sanam `aleqsandres~ Sevxvdebi, gTxovT, moi-
fiqroT Cveni Semdegi nabijebis Sesaxeb, Tu dRes SeTanxmebas ver mivaRwieT~. 

 

V. Cixis winaaRmdeg 

1. Cixi SesaZlebelia 

ar aqvs mniSvneloba, ramdenad gamocdilia mediatori, drodadro erT-erTi 

mxare meore mxaris mier SemoTavazebul pirobas ar miiRebs, raTa TviTon gaakeTos 

sapasuxo SeTavazeba. rodesac es xdeba, mxareebi molaparakebisas aSkara CixSi Sedian. 

Tumca es ar niSnavs, rom momavali molaparakebebi azrs moklebulia. es niSnavs mxo-

lod imas, rom erT-erT mxares drois am monakveTSi molaparakebis gagrZeleba ar 

surs. 

mediaciis dros Cixi Cveulebrivi movlenaa da mediatori amiT ar unda gawbil-

des. man unda gaacnobieros is faqti, rom mxareebs ar surT procesis gagrZeleba da 

gaaanalizos, ramdenad mizanSewonili iqneba procesis samomavlod dagegmva. Cveule-

bisamebr, mxareebs ar aqvT survili, gadawyviton TavianTi dava da gadawyvetis miuR-

wevlobis gamoc garkveul gaRizianebas gamoxataven. swored es aris mediatoris roli 

— waaxalisos mxareebi samomavlo komunikaciisaken da daexmaros maT, daZlion is 

krizisi, romelsac isini CixSi Sehyavs. 

 

1. 1. Cixis Tavidan arideba 

xSirad mediators SeuZlia, daxmareba gauwios mxareebs, rom isini CixSi ar 

moeqcnen, magaliTad, mediaciis dasawyisSi auxsnas, Tu rogor moekidon SesaZlo ba-

rierebs molaparakebis procesSi. mediaciis procesis dinamikurobis axsnis Sedegad 

mediators SeuZlia, moamzados mxareebi imisTvis, rom maT SesaZlo Cixi Tavidan airi-

don, da Tu maincdamainc aseTi iCens Tavs, gadaWarbebuli reaqcia ar gamoiCinon. am-

gvarad, mediatori, rodesac mzadaa, gulaxdilad gaakeTos Tavisi saqme, sTxovs mxa-

reebs, gulmodgined gaagrZelon komunikaciis procesi maSinac ki, roca molaparakeba 

krizisis fazaSia. 

 

1. 2. Cixis dros 

Tu mxareebi CixSi moeqcnen, mediatorma kreatiuli gamosavlis gzebi unda moi-

Zios. zogjer SeiZleba mxareebsa Tu maT advokatebs urCios, meti Zalisxmeva gamoi-

Cinon aseTi gzebis mosaZieblad. xSirad, mxareebi da maTi advokatebi iseT gadawyve-

tilebamde mivlen, romelic mediators gamorCa mxedvelobidan. garda amisa, roca 

mxareebi CixSi aRmoCndebian, isini Sesabamisi `Cixuri~ gavlenis qveS eqcevian. amgva-

rad, aseTi Sedegebis gaTvaliswinebiT, mxareebi riskis, droisa da emociebis danaxar-

jebisa da stresis winaSe dgebian. arsebiTad, maT SesaZloa, daiwyon fiqri, Tu ra iq-

neba saukeTeso gamosavali mediaciis procesis miRma da awon-dawonon SeTanxmebis 

miuRwevlobisa da arasasurveli SeTanxmebis Sedegebi. am SemTxvevaSi mediatorma 

unda Seaxsenos mxareebs, rom sasamarTloSi saqmis gadatanisas isini kargaven SesaZ-

leblobas, TviTon gankargon sakuTari saqmis bedi da rom mosamarTle, romelsac isi-

ni arasdros Sexvedrian, gadawyvets maTi saqmis Sedegs. 

zogjer mxareebi ver axerxeben saqmis emociebis gareSe warmarTvas. aseTi situa-

ciebisas mediatorma maT unda misces kidev erTi SesaZlebloba, ganimuxton emocie-
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bisgan da saqmes pasuxismgeblobiT Seudgnen. mediatorma SesaZloa, sTxovos mxareebs, 

Camoayalibon TavianTi poziciebi ise, rom saqmis perifrazireba sxvagvarad moxer-

xdes. zogjer es maT saSualebas aniWebs, daiZran `gayinuli~ poziciebidan da maTi Sec-

vla daTmobebis gareSe SeZlon.  

da bolos, mediatori unda cdilobdes, saqmis is aspeqtebic warmoaCinos, rom-

lebic manamde ar ganxilula. es SeiZleba, sakmaod sasargebloc ki iyos im SemTxvevaSi, 

rodesac mxareebma sakuTari interesebi srulad ar ganixiles da, nacvlad, calkeul 

faqtebze kamaTs ganagrZoben. es praqtika mxareebis realuri motivaciebis aRmoCenisa 

da maTi emociuri ganmuxtvis winapirobaa. 

  

2. specifikuri barierebi 

mediaciis procesSi mxareTa mier SeTanxmebis miRwevis gzaze mediators xvdeba 

mTeli rigi barierebisa, rac, gansakuTrebiT, SejibrebiTi mediaciisTvis aris damaxa-

siaTebeli. qvemoT moyvanilia zogierTi aseTi winaRobis Tavidan aridebisa Tu ga-

daWris ramdenime gza. 
 

 

2. 1. SeTanxmebis miRwevis procesSi Sesabamisi avtorizaciis nakleboba 

SeiZleba, Cixi im SemTxvevaSic miviRoT, Tu erT-erTi mxare davis dros warmod-

genilia iseTi warmomadgenliT, romelsac gadawyvetilebis miRebis uflebamosileba 

ar gaaCnia. rodesac am warmomadgenels SezRuduli ufleba-movaleobani aqvs, es mis 

momrigeblobiT SesaZleblobebs amuxruWebs da procesis moqnilobas aferxebs. ro-

gorc ki procesSi moqniloba daikargeba, maTi molaparakeba CixSi moeqceva. 

gadawyveta: Tu SesaZlebelia, winaswar mediatorma unda gansazRvros, rom mxare-

ebi namdvilad Sesabamisi avtorizaciiT arian warmodgenilebi. ar aris aucilebeli, 

mediatorma romelime mxaris moTxovniT meore mxaris procesze daswreba srulad uz-

runvelyos; Tumca mediatori unda darwmundes, rom avtorizacia arsebuli moTxov-

nis CarCoebSi uzrunvelyofilia. Tu gadawyvetilebis mimRebi ver eswreba process, 

mediators SeuZlia, daayovnos saqmis msvleloba mis gamoCenamde. Tumca, Tu orive 

mxares surs, saqme ganagrZos, mediatori unda darwmundes, rom gadawyvetilebis mim-

Rebi telefoniT xelmisawvdomia da mxaris warmomadgenlis rekomendaciebs mihyveba 

ama Tu im variantis mizanSewonilobis sakiTxSi. 

 

2. 2. mxaris mrCeveli 

zogjer mxare mediacias sakuTar mrCevelTan erTad eswreba — es SeiZleba iyos 

meuRle, vaJi, qaliSvili, megobari an, ubralod, dainteresebuli axlobeli. magali-

Tad, iq, sadac dazRvevis sakiTxi ganixileba, sadazRvevo agenti (Sesabamisi firmidan) 

dacvis mxaresTan erTad gamodis. korporaciuli mopasuxe an mosarCele SeiZleba ga-

moCndes Tavisi `mxleblebiTac~ ki, romlebic saqmis codnas iCemeben, an mzad arian, ga-

dawyvetilebis procesSi monawileoba miiRon. pirovnebisa da misi mrCevlis rolidan 

gamomdinare, misi CarTuloba procesSi SeiZleba saqmisTvis rogorc mogebiani, aseve 

savalaloc ki aRmoCndes. 

gadawyveta: mediatorma kargad unda Seafasos aseTi warmomadgenlis zegavlenis 

Sedegebi — daexmareba Tu Seaferxebs misi monawileoba saqmis msvlelobas. mediacia 

konfidencialuri procesia da mxolod is adamianebi eswrebian maT, romelTac gar-
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kveuli samarTlebrivi kavSiri aqvT saqmesTan. Sesabamisad, sanam mediatori ar dar-

wmundeba, rom mxaris „megobari~ an mrCeveli mediaciis process xels ar SeuSlis, ma-

namde mas aqvs ufleba, aseTi piri sesiebze ar dauSvas. aseT SemTxvevaSi, mediators Se-

uZlia, urCios mxareebs, rom saqmes mxolod is adamianebi daeswrebian, romelTac mas-

Tan pirdapiri interesi akavSirebT.  

 

2. 3. ekonomikuri problemebi 

mediatorebi gamoxataven SeSfoTebas samoqalaqo davebis gadawyvetisas mzardi 

barierebis mimarT. im dros, roca samarTlebrivi davis xarjebi mudmivad izrdeba, ra 

SeuZlia moimoqmedos mediatorma, rom jiuti mxareebi sasargeblo, keTilsindisieri 

molaparakebis procesSi CarTos? 

gadawyveta: pirvel rigSi, mediatorma SeiZleba, SeTanxmebis praqtikuli upira-

tesoba ganmartos. imis nacvlad, rom mediacia, rogorc `proceduruli alternativa~ 

warmoadginos, mas SeuZlia, mediaciis ekonomikuri sargebelic ki moiyvanos. magali-

Tad, gaxsniT sityvaSi mediators SeuZlia, xazi gausvas mediaciis finansuri sargeb-

lianobis aspeqts Tanxis dazogvis kuTxiT da mxareebis yuradReba swored amaze gaa-

maxvilos. mediaciis dros mediators SeuZlia, ekonomikuri sakiTxi moiSvelios da sa-

samarTlo danaxarjebis SemTxvevebic moiyvanos, drois danaxarji da maTi saerTo si-

ac ki warmoadginos. mediatorma SeiZleba, isic ganmartos, rom ekonomikuri safuZve-

li yvelaferSia — samoqalaqo saqmis samarTlebriv aspeqtSic ki. am diskusiebis gamar-

Tvis dros mediatorma yuradReba im adamianebze unda gaamaxvilos, romlebic am pro-

cesSi gadawyvetilebis mimRebi pirebi arian. 

 

2. 4. saidumlo iaraRi 

mediatorTan kerZo sesiebis dros sruliad SesaZlebelia, mxareTa advokatebma 

mediators im dramatuli mtkicebulebebis Sesaxeb auwyon, rac meore mxaris saqmes 

sruliad sxva mimarTulebas miscemda. zogadad, es mtkicebulebebi advokatis saTada-

rigo arsenalSia xolme da mediatorisaTvis gaziarebisas naklebad `gamanadgurebe-

li~ ZaliT gamoirCeva.  

 

gadawyveta: imisaTvis, rom aseTi faruli argumentebi ganeitraldes, mediator-

ma unda waaxalisos orive mxare, srulad gacvalon mtkicebulebebi, rac mediaciis se-

siebisas relevanturi iqneba. es meore mxares saSualebas aZlevs, maT upasuxos. garda 

amisa, mediators SeuZlia, samarTlebrivi davis naklebad prognozirebad Sedegebs ga-

usvas xazi, rameTu mosarCele mxares jerjerobiT misi gamoyeneba ar ucdia. am disku-

siebis dros mediatorma unda waaxalisos orive mxare, CaerTon realur, deduqciur 

msjelobaSi, rom Sesabamisi sapirispiro poziciebi daitestos da Sefasdes. 

 

2. 5. drois problema 

zogjer mxare an misi advokati eqstremalur xerxs mimarTavs: „meti dro ar 

maqvs~, an kidev: „Cemi bolo SemoTavazeba aris saboloo. aqedan gavdivar!“ mediatorma 

aseTi SeniSvnebi gulTan axlos ar unda miitanos, radgan mediaciis procesSi dro um-

niSvnelovanesi „mkurnalia“. mas mere, rac mxareebs sakmarisi dro daeTmobaT imis-

Tvis, rom sakuTari wuxili, brazi an imedgacrueba gamoxaton, maT gacilebiT meti sa-

Sualeba eZlevaT, saqmes realisturad Sexedon — es iqneba finansuri mxare da sakiTxi, 
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Tu ramdenis dazogvas SeZleben. ase rom, mxareebs adekvaturi dro daeTmobaT sakuTa-

ri davis „procesirebisaTvis“; aqve mediatorma molaparakebis procesSi Tavi unda Se-

ikavos drois arbitraluri SezRudvebisgan. 

gadawyveta: drois arbitraluri barierebi, rogorc wesi, mas Semdeg wamoiWreba, 

rodesac modaveTagan erT-erTi mxare SeTanxmebis iniciativiT gamodis. imisTvis, rom 

drois barieris ganeitraleba moxerxdes, mediators SeuZlia, erT-erTi mxaris mier 

dawesebuli barierisgan yuradReba sxva rameze gadaitanos — magaliTad, iseTi Se-

kiTxvebis dasmiT, romlebic, vTqvaT, am SeTanxmebis Sinaarss ar exeba. es SekiTxvebi 

exmareba mediators, gawelos dro da mxareebis yuradReba realur sakiTxebze gadai-

tanos. aseTi „gambnevi“ SekiTxva SeiZleba iyos Semdegi: 

 sasamarTlo procesis dawyebis win ramdeni mtkicebulebis aRmoCenaa SesaZle-

beli? 

 mimarTavT eqsperts? 

 rogor fiqrobT, damatebiTi mtkicebulebebis mogrovebis xarji ra iqneba? 

 ra aris eqspertis momsaxurebis safasuri? 

 ra unda gadasceT nafic msajulebs imisTvis, rom Tqvens pozicias upiratesoba 

mieniWos? 

 vin iqnebian Tqveni mowmeebi? 

 ramdeni aseTi saqme mogigiaT manamde? 

 ra aris yvelaze uaresi varianti? 

 ramdenad Semcirdeba Semosavali, Tu Tanxas dReis nacvlad ramdenime wlis Sem-

deg miiRebT? Tu mediaciis procesis mixedviT, naTeli gaxda, rom aucilebelia sasa-

marTlo Careva, mediators SeuZlia, sasamarTlo eqspertebs sTxovos, darCnen media-

ciis procesSi, sanam saboloo SeTanxmeba an SeTanxmebis miuRwevloba ar gamoikveTeba.  

 

2. 6. principis sakiTxi 

zogjer erT-erTi mxare molaparakebis dros moqnilobiT ar gamoirCeva, radgan 

is `principebiT~ xelmZRvanelobs. magaliTad, sadazRvevo agentma SeiZleba ganacxa-

dos: `aseT saqmeebs 30 welia, vawarmoeb da oci aTasi aSS-is dolari aseTi umniSvnelo 

dazianebisTvis arasodes gadamixdia~; an kidev: korporaciulma aRmasrulebelma SeiZ-

leba brZanos: `Tu amas gadavixdiT, maSin yvela gviCivlebs~. es `principuli~ sakiTxebi 

sakmaod seriozuli problemaa mediatorisTvis, radgan gadawyvetilebis mimRebi piri 

zogjer emociurad ise ejaWveba sakuTar poziciebs, rom racionaluri xedvis SesaZ-

lebloba aq naklebia. 

gadawyveta: iqneb yvelas jobdes, formulas mivmarToT: mcdelobas + dro + eWvi 

= SeTanxmebas. mediatori unda ecados, daarwmunos mxareebi, riskebi realurad Seafa-

son da yuradReba mxareebis mier danaxul ekonomikur sargebelze gaamaxvilon, nac-

vlad sasamarTlo xarjebisa da riskis xazgasmisa.  

 

2. 7. mravalmxrivi CarTulobis problema 

mediatori SeiZleba, gansakuTrebul sirTules maSin waawydes, rodesac Seecde-

ba, Tavi mravalmxriv saqmes gaarTvas — gansakuTrebiT iseTs, sadac mxareebi sakuTar 

pasuxismgeblobas uaryofen da cdiloben, braleuloba erTmaneTze gadaitanon. aseTi 

saqmeebi xSirad rTul samarTlebriv Teoriebs moiazrebs, ukavSirdeba seriozul fi-

nansur danaxarjebsa da gamowvevas sasamarTlos moTminebisadmi. ra SeiZleba gaake-
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Tos mediatorma imisTvis, rom aseT saqmeSi realuri Tanxmobis miRweva SesaZlebeli 

gaxdes?  

gamosavali: kidev erTxel mediatorma mxareebs yuradReba ekonomikur sarge-

belze unda gaamaxvilebinos. agreTve, mediatorma unda sTxovos mxareebs, warmoadgi-

non `uaresi~ scenaris maTeuli xedva — ras gaakeTebdnen mosamarTle an nafic msaju-

lebi mimdinare saqmis ganxilvisas kanonis gaTvaliswinebiT. aseTi tipis diskusiebi 

mediators saSualebas miscems, gaecnos faseul informacias, Tu rogor afaseben mxa-

reebi sakuTar saqmes. 

2. 8. gabrazebuli mxareebi 

zogjer erT-erTi an orive mxare imdenad gabrazebulia, rom es emocia maT saSua-

lebas ar aZlevs, saqmis arss racionalurad Caswvdnen. am dros mediators SeuZlia, ax-

snas, Tu rogor uSlis xels brazi, saqme sworad gadawydes, rac met danaxarjebTanaa 

dakavSirebuli. mediators SeuZlia, realobis testireba moaxdinos — dasvas kiTxva— 

ra aris ufro mniSvnelovani gabrazebuli mxarisTvis: 1. ganagrZos mimdinare reJimSi, 

xarjavdes amiT drosa da resursebs, Tu 2. daasrulos saqme da amgvarad gaTavisuf-

ldes damatebiTi danaxarjebisagan. 

gansakuTrebiT mniSvnelovania, mediatori kargi msmeneli iyos, radgan gabraze-

bul mxares xSirad sWirdeba, rom romelimem, visac amisi oficialuri uflebamosile-

ba aqvs, maT azrs mousminos, maT Soris, meore mxaris mimarT gamoTqmuli mosazrebis 

CaTvliT. 

 

2. 9. samarTlebrivi argumenti 

xSirad mediatori iseTi samarTlebrivi sakiTxebis winaSe dgas, romelTa mimarT 

orive mxares diametrulad gansxvavebuli pozicia da kanonis maTeuli, arasruli in-

terpretacia aqvT. samarTlebrivi sakiTxi SeiZleba iyos sakmaod martivi, an Seexebo-

des samarTlis kompleqsur, CaxlarTul sferos. saqmis sirTulis miuxedavad, orive 

mxare sakuTar pozicias imgvarad daicavs, rom samarTlebrivi TvalsazrisiT igi na-

Teli iyos. ra SeiZleba gaakeTos mediatorma am dilemis gadasawyvetad? 

gamosavali: samarTlebriv sakiTxTan dakavSirebiT miRebuli Cixi narCundeba ma-

namde, sanam TviTon mxareebi sakuTar poziciebSi eWvs ar Seitanen. es eWvi SeiZleba 

warmoiqmnas: 

 mediatori muSaobas wyvets garkveul dromde da momavlisTvis gadadebs saq-

mes, ise, rom advokatebs saSualeba mieceT, gadaxedon kanons an saqme neitralur Sem-

fasebels gadascen; 

 mediatorma SeiZleba mxareebs urCios, gamoikvlion gansaxilveli sakiTxi me-

diaciis procesis ganaxlebamde. mediatori Seecdeba, moaxdinos problemis neitrali-

zacia finansur sakiTxze yuradRebis gadataniT, magaliTad, dasvas SekiTxva: `Tu mi-

gaCniaT, miuxedavad imisa, Tqvenma klientma werilobiTi xelSekrulebiT aRniSnuli 

momsaxurebis Sesruleba ikisra, da mosarCelem, kontraqtis Sesabamisad, Tanxis sru-

li odenoba gadaixada, Tqvens klients SeuZlia daarwmunos mosamarTle, rom, kanonis 

Sesabamisad, es xelSekruleba ZalaSia? amaze amyarebT mTel saqmes?“ 

 mediators SeuZlia, gausvas xazi, rom, vinaidan orive mxares Zlieri samar-

Tlebrivi safuZveli aqvs, sasamarTlo gadawyvetileba ver iqneba winaswar ganWvreti-

li da, amgvarad, mxareebma SeTanxmebis realurobaze unda imsjelon. 

am meTodebis gamoyenebiT, mediacia mxareebs imisken ubiZgebs, rom saqmes ufro 

realisturad moekidon da sakuTari poziciebi ufro obieqturad warmoadginon. me-
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diators aseve SeuZlia, xazi gausvas imas, rom mxare yovelTvis ar imarjvebs sasa-

marTloSi mxolod imitom, rom sakuTar argumentebSi darwmunebulia.  

 

2. 10. agresiuli piri 

SeiZleba, mediaciis procesSi gamoikveTos iseTi mxare an iuristi, romelic warma-

tebas daSinebiT axdens. aseT SemTxvevaSi, mediatorma principuli da samarTliani po-

zicia unda daiWiros. mediaciis dasawyisSive, mediatorma mxareebi unda gaafrTxilos, 

rom mediaciis wesebi yovelgvar upativcemlobasa da „warbSeWmuxvnilobas~ gamoricx-

avs da TiToeuli monawile erTmaneTs civilizebuli formiT unda mimarTavdes.  

gamosavali: Tu erT-erTi mxare meores daaSinebs, mediatori process Sewyvets 

Tavaziani, magram mkacri miTiTebiT: `gTxovT, gaxsovdeT, rom aq varT saqmis gadasawy-

vetad, xolo erTmaneTis lanZRva dasaxul miznamde ver migviyvans~. Tu saWiro gaxda, 

mediators SeuZlia, gaiyvanos mxare an iuristi da maT calke gaesaubros. 

 

2. 11. ekonomikuri uTanabroba 

ra unda moimoqmedos mediatorma, roca zarali didia da mxares misi anazRaureba 

ar SeuZlia? maSinac ki, roca valdebuleba saxezea, naTelia zaralis odenobac, bral-

debul mxares SeiZleba, ar hqondes sakmarisi finansuri SesaZleblobebi mis asanazRa-

ureblad. 

 

gamosavali: aseT SemTxvevaSi, mediatori sakuTar strategias mimarTavs da Seec-

deba, mxareebs sakuTari ideebi miawodos. mediatorma SesaZloa, sTxovos mxareebs, 

xelmowerili dokumentis Sedegad zarali ganvadebis wesiT daifaros, an SeTanxmdnen 

misi restruqturizaciis Sesaxeb; SesaZlebelia, eqimebma an qiropraqtikosebma gar-

kveuli fasdakleba gaakeTon (samedicino momsaxurebis mxriv); zogierTi SemTxvevisas 

mediatorma sabanko sesxis SesaZleblobac unda ganixilos; an, bolos, SesaZloa, mosa-

lodneli sasamarTlo gadawyvetileba SeTanxmebis pirobebis Tanaxmad Tanxis zusti 

an Warbi anazRaurebis Sesaxeb. xSirad mosarCeles ar sjera, rom mopasuxe gadaxdisu-

unaroa da zogjer aucilebelia finansuri eqspertizis an auditis Catareba meore 

mxaris dasarwmuneblad. Sesabamisad, mediatoris saqmea, waaxalisos mxareebi, gacva-

lon aucilebeli informacia imisTvis, rom urTierTpoziciebis mimarT ndoba ganavi-

Taron.  

 

2. 12. uRirsi mSobeli 

mediaciis erT-erTi yvelaze rTuli sferoa bavSvebze meurveobis sakiTxi. xSi-

rad mediatori iol meurveobasTan dakavSirebul saqmeebs awydeba, romelTagan bevri 

sasamarTlo gziT wydeba xolme. xSirad, orive mSobeli miiCnevs, rom meore „uRirsia“, 

aqedan erT-erTma SeiZleba meoris „ego“ daamciros. ase rom, meurveobis saqme ara mxo-

lod bavSvebze meurveobis sakiTxis gadaWras gulisxmobs, aramed Tanasworobis dac-

vis principsac. zogjer meurveobis sakiTxi drois gasvlis Sedegad wydeba; es zogjer 

mSoblebis cxovrebaSi arsebuli cvlilebebis Sedegad gvardeba. iseTi gare faqtore-

bi, rogorebicaa: samsaxuris Secvla, finansuri problemebi, erT-erTi an orive mSob-

lis kavSiri mesame pirTan, bavSvebis asaki da sxva amdagvari mSoblebis Tavdapirvel 

uryev pozicias SesaZloa cvlides. magram ra unda gaakeTos mediatorma, rom es pro-

cesi daaCqaros? 



 285

gamosavali: mediatori unda Seecados, jaWvuri da specifikuri kiTxvebiT, xSi-

rad kerZo Sexvedrebis dros, modave mxareTa kategoriuloba Seamciros. mediatorma 

unda waaxalisos mSoblebi, rom dafiqrdnen, ramdenad uaryofiTad imoqmedebs maT 

Soris arsebuli daZabuloba (stresi) maT Svilebze. SeiZleba, mediatorma xazi gaus-

vas imasac, rom maT Svilebs orive mSobeli sWirdebaT. ekonomikuri aspeqtis gamoyene-

biT mediatorma unda ganmartos, raoden did zarals miayeneben isini erTmaneTs, Tu 

SurisZiebis reJimSi imoqmedeben. zogjer advokatebis ayvaniT saqme gvardeba. media-

torma SeiZleba realuri faqtorebis siac ki SeimuSaos. esenia: 

 ekonomikuri mxare — mxareebi gaWianurebul samarTlebriv davas ver gaswvde-

bian; 

 davis fsiqologiuri wnexi, romelic maTsa da maT Svilebs gaanadgurebs; 

 momavlisaken yureba, axali horizontis danaxva; 

 dro, romelic ikargeba; 

 erToblivi meurveoba arc iseTi saSinelebaa; 

 orive mxare gamarjvebuli ver darCeba; 

 bavSvebs orive mSobeli sWirdeba. 

meurveobasTan dakavSirebuli saqmeebi yvelasaTvis rTulia da mediators das-

Wirdeba warmosaxvis moSvelieba, iseve rogorc praqtikuli gamocdilebis, rom ro-

gorme SeTanxmeba moamwifos. 

 

3. daskvna 

SeTanxmebis gzaze warmoqmnili barierebis winaaRmdeg erTiani gadawyvetis gza 

ar arsebobs. xSirad am barierebs modaveTa  Sexedulebebi qmnis. zogadad, mediatorma 

unda ganagrZos ekonomiuri aspeqtis moSvelieba, modaveebis yuradRebis finansur 

mxareze gadatana da maTi darwmuneba, rom sasamarTlo gadawyvetilebis winaswari gan-

sazRvra yovelTvis saTuo saqmea. 

rogorc ki mediatori Cixis moaxloebas igrZnobs, amis aRiareba im mxareebis Tan-

daswrebiT unda gacxaddes, visac molaparakebis dawyebisa da situaciis Cixidan ga-

moyvanis SesaZlebloba aqvs. xSir SemTxvevaSi mxareebi da maTi warmomadgenlebi amas 

dadebiTad Sexvdebian da SeTanxmebis mosaZieblad pirad pasuxismgeblobas moixmoben. 

rogorc ki orive mxare Cixs erTobliv problemad aRiarebs da gamosavlis saZieblad 

TanamSromlobiT Zalisxmevas mimarTavs, maTi erToblivi Zalebi mxareebs aucileb-

lad SeTanxmebamde miiyvans. 

da bolos, mediatorma unda gaacnobieros, rom zogierTi saqme mxolod mediaci-

is gziT ver gadawydeba. mediatorma am mxriv piradi pasuxismgebloba ar unda aiRos, 

Tuki man saqmis msvlelobisas yvelaferi gaakeTa. magram, amavdroulad, mediatori 

sistemuri da Tanmimdevruli unda gaxdes da ar danebdes, rodesac saqme SeTanxmebiT 

ver dagvirgvinda mxolod imitom, rom saamisod ver momwifda viTareba ama Tu im kon-

kretul dRes. Cixi warumatebeli mediaciis Sedegad ar unda moinaTlos. SeiZleba, Ci-

xi mxolod imas niSnavdes, rom saqme gadasawyvetad mzad jer ar aris. 
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VI. warmomadgenloba mediaciis procesSi 

1. molaparakebis keTilgoniereba 

davebis umravlesoba, iqneba es samoqalaqo Tu sisxlissamarTlebrivi, molapara-

kebis gziT wydeba. molaparakeba gulisxmobs mesame mxaris CarTvas, ara davis gadawy-

vetisTvis, aramed mxareebis dasaxmareblad ganagrZon molaparakeba swored im momen-

tidan, ra momentSic igi Sewyda an dabrkolda. imisTvis, rom molaparakebis efeqturi 

advokatebi gaxdnen, mxareebma da maTma warmomadgenlebma unda icodnen molaparake-

bis ZiriTadi principebi da koncefciebi. agreTve, mediatoric unda icnobdes da mi-

marTavdes molaparakebis efeqtur xerxebs imisTvis, rom mxareebma sakuTari dava ga-

dawyviton. 

 

1. 1. momrigebluri unar-Cvevebis fasi 

Cven yvelani molaparakebis unar-Cvevebs vflobT. pirad da profesiul praqti-

kaSi TiTqmis yovel dRe molaparakebebs vawarmoebT. vurigdebiT ucxo adamianebs, ko-

legebs, megobrebsa Tu ojaxis wevrebs. Cveni molaparakebebi avtodilerebTan mola-

parakebiT iwyeba (fassa Tu axal manqanasTan dakavSirebiT) da mTavrdeba TviT meuR-

lis CaTvliT, Tu sad visadiloT im dRes. miuxedavad imisa, rom es molaparakeba Cven-

Tvis mniSvnelovania, umravlesoba molaparakebis procesSi sakuTar intuiciasa da ga-

mocdilebas eyrdnoba. imisTvis, rom ukeTesi momlaparakeblebi gavxdeT, molaparake-

bis konceptualur principebs unda CavwvdeT da isini Cvens yoveldRiur cxovrebaSi 

sworad gamoviyenoT. 

 
1. 2. molaparakebis TamaSi/„TamaSis Teoria“ 

zogjer molaparakeba adamianebs Soris TamaSs utoldeba. imdenad, ramdenadac 

molaparakeba adamianebze fsiqologiur da fiziologiur zemoqmedebas gulisxmobs, 

TiToeuli molaparakeba unikaluri SemTxvevaa. efeqturi momlaparakebeli sakuTar 

momrigeblobiT strategias mimdinare situacias moargebs. xSirad warmatebuli mo-

laparakebis gasaRebic niSnavs moTminebisa da daJinebis gamoCenas, rac TamaSis far-

glebisa da parametrebis gaSlas Seuwyobs xels. 

Tanamedrove `TamaSis Teoria~ strategiuli gadawyvetilebis swavlebas eTmoba. 

es aris gamoyenebiTi maTematikis meTodi, romelic xSirad ekonomikaSi, politikur 

mecnierebebSi, fsiqologiasa da logikaSi gvxvdeba. misi gamoyeneba molaparakebis 

strategiaSi naTelia: im safuZvlis codna, razec gadawyvetilebebi miiReba, niSnavs 

imas, rom zogierTi molaparakebis xerxebi upiratesia. TamaSis Teoriis erT-erTi ga-

moyenebis wesi iyo e. w. `nulovani jamis~ TamaSebi, romlebic dafuZnebulia iseT mo-

delze, sadac erTi adamianis mogeba sxva monawileebis zaralis tolfasia.  

molaparakeba sxvadasxva formatSi mimdinareobs. is warmoebs ojaxis wevrebs So-

ris, samuSao adgilas, sasamarTloSi, administraciul saagentoebSi da sxva sajaro 

uwyebebsa Tu institutebSi. miuxedavad imisa, rom molaparakebis praqtika friad gan-

sxvavebulia formatis mixedviT, procesis safuZveli yvelgan msgavsia.  
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2. molaparakebis meTodebi 

2. 1. konkurentuli molaparakeba 

molaparakebis erT-erTi tradiciuli koncefcia konkurentuli, distribuciu-

li an poziciuri molaparakebis saxelwodebiTaa cnobili. molaparakebis es meTodi 

gulisxmobs egocentrul motivacias CarTuli mxareebisas, romlebsac viwro intere-

sebi amoZravebT, xolo gasanawilebeli resursebi SezRudulia. mopaeqre (konkuren-

tuli) molaparakebis reJimSi cnobilia, rom erTi mxaris mogeba aucileblad gulis-

xmobs meore mxaris danakargs Sesabamisi proporciiT. amgvarad, konkurentuli mola-

parakebis monawile mxaris mizania piradi resursebisa da sargeblis maqsimalizacia. 

mopaeqre momlaparakebeli araa maincdamainc dainteresebuli imiT, Tu ra asaxvas po-

vebs miRebuli Sedegi mxareTa samomavlo urTierTobebze. 

konkurentuli, anu mtkice molaparakebis stereotipi SeiZleba mivakuTvnoT 

iseT momlaparakebels, romelic mtkicea, momTxovni, dominirebadi, ZalmomreobiTi 

da ara damTmobi. aseTi momlaparakebeli gamoirCeva molaparakebisas gamarjvebis 

Zlieri wyurviliT da nebismieri tipis davas piradi nebis konfliqtad ganixilavs. igi 

ikavebs ukidures pozicias da misi mizania, paeqrobisas meore mxares „amtanobaSi“ 

ajobos. zogjer es midgoma warmatebulic aris, da aseTi momlaparakebeli imarjvebs 

kidec. aseT SemTxvevaSi meore mxare naklebs igebs, vidre im SemTxvevaSi, orives rom 

TanamSromlobiTi gza aerCia. Tumca konkurentuli molaparakebis stili SesaZloa, 

yovelTvis ar Sediodes mxareTa interesebSi.  

xisti strategia zogjer imave sapasuxo strategias awydeba, rac mtrul damoki-

debulebasa da gawbilebas iwvevs, iseve rogorc romelime mxaris survils, „gaimar-

jvos“ nebismier fasad. garda amisa, aseTi tipis taqtika samomavlo molaparakebisas 

barierebs qmnis da Tu aseTi reJimiT warimarTa procesi, igi keTilgonieri SeTanxme-

bis perspeqtiviT ar xasiaTdeba. 

 

2. 2. kooperatiuli molaparakeba 

molaparakebis meore meTodi (tipi), zogjer kooperatiul meTodad wodebuli, 

gulisxmobs yvela monawilis interesebis CarTvas da TanamSromlobiTi molaparake-

biT maT gaTvaliswinebas. aq mxareebi cdiloben, gansazRvron, amoicnon erTmaneTis 

umTavresi, ZiriTadi interesebi, da rogorc ki mxareebi maT identificirebas SeZle-

ben, isini ormxrivi interesebisaTvis sasargeblo gadawyvetilebis miRebas Seecdebi-

an. Tu mxareTa  moTxovnebi arsebul, xelmisawvdom resursebs aRemateba, kooperatiu-

li momlaparakeblebi ecdebian, gamoZebnon iseTi gzebi, romlebic sadavo sagnis zo-

mis, odenobisa Tu faseulobis jerovan ganawilebas emsaxureba. 

kooperatiuli (rbili) momlaprakebeli aris adamiani (mxare), romelic konfliq-

tur situaciebs gaurbis TiTqmis nebismier fasad. rbilma momlaparakebelma keTil-

ganwyobili SeTanxmebis miRebisaTvis SesaZlebelia, daTmos davidan gamomdinare misi 

samarTliani wili, ise, rom rbili momlaparakebeli SesaZloa, davis procesSi mniSvne-

lovan daTmobebzec ki wavides, raTa mSvidobian SeTanxmebas miaRwios. samwuxarod, 

rogorc ki molaparakeba miiRweva, SesaZloa, rbilma momlaparakebelma Tavi gacrue-

bulad, gamoyenebulad an gawbilebulad igrZnos. 

rTulia vamtkicoT, Tu romeli molaparakebis Teoria — iqneba es konkurentuli 

Tu TanamSromlobiTi,— ganapirobebs ukeTes Sedegebs konkretul SemTxvevaSi. kvle-

vebma aCvena, rom TiToeuli meTodi naklovanebebiTa da upiratesobebiT xasiaTdeba. 

momlaparakeblebma unda icodnen sxvadasxva midgomis Sesaxeb da hqondeT unari, mo-
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laparakebis sxvadasxva stili gamoicnon da, Sesabamisad, gamoiyenon isini konkretu-

li saWiroebis mixedviT.  

 

2. 3. principuli midgoma 

kidev erTi molaparakebis meTodi – principuli midgoma rogorc konkurentu-

li, iseve kooperaciuli molaparakebis niSnebs moicavs.12 molaparakebis am tipis gaT-

valiswinebiT, momlaparakebeli saerTo interesis areals eZebs, da Tu molaparakebi-

sas konfliqturi interesebi gamoikveTa, mxareebi ecdebian, saerTo faseulobebze 

dayrdnobiT samarTliani da obieqturi standartebidan gamomdinare sakuTari pozi-

ciebi SeaTanxmon. mas aSkara upiratesobebi aqvs, iqac ki, sadac erT-erTma momlapara-

kebelma konkurentuli molaparakebis stili airCia.  

principuli molaparakebis periodSi momlaparakeblebi gverdigverd muSaoben 

im mizniT, rom problema efeqturad gadaWran (da ara erTmaneTs daupirispirdnen); 

isini poziciebis nacvlad saerTo interesebze arian orientirebulni; gamodian sxva-

dasxva SeTavazebiT imisTvis, rom saerTo sargebeli miiRon da garkveuli obieqturi 

kriteriumebiT afaseben am SeTavazebebis validurobas. 

principuli molaparakebis dros efeqturobis xarisxis misaRwevad mediatorma 

racionalurad unda imoqmedos; Seecados, gaigos meoris pozicia, daamyaros efeqtu-

ri komunikacia da sando da eTikuri saxiT imoqmedos. zogadad, momlaparakebeli un-

da cdilobdes, daamyaros erToblivi ndobis atmosfero meore mxaris argumentebis 

legitimurobis aRiarebiT. 

 
2. 4. molaparakebis stili 

molaparakebis dros mxareebi cdiloben, iseTi stili airCion, romelic pirov-

nul, individualur Tvisebebs yvelaze ukeT Seesabameba. Tumca momlaparakeblebi un-

da iyvnen kreatiulebi sakuTari midgomebiT da agreTve cdilobdnen, molaparakebis 

iseTi stili SearCion, romelic arsebuli viTarebis moTxovnebs yvelaze ukeT See-

satyviseba. ase rom, efeqturi momlaparakebeli molaparakebis iseT strategiebs 

eZebs, romlebic mis interesebs daicavs da, amavdroulad, sapirispiro mxares arapro-

duqtuli paeqrobisken ar ubiZgebs.  

daamateT: advokatebis valdebuleba — damkveTTan SeTanxmebiT gadawyvetilebis 

miRebis procesSi CaerTon. 

roca momlaparakebeli ZiriTad sakiTxze myarad dgas, is efeqturi gadawyveti-

lebis aucileblobas kidev ufro mniSvnelovans xdis xolme. Tumca poziciis dacvisas 

simtkicis gamoCena ar niSnavs meore mxaris xedvisadmi Tvalis daxuWvas. marTlac, 

araerTi warmatebuli SeTanxmeba swored mxareebis unarzea damokidebuli — gamoiCi-

non xisti pozicia, magram, amavdroulad, yurad iRon meore mxaris argumentebi. roca 

momlaparakeblebi iCenen simtkices da TanamSromlobiT unars, isini sakuTari Zalis-

xmeviT warmatebas miaRweven. 

 

                                                 
12   Roger Fisher, William Ury and Bruce Patton, GETTING TO YES: NEGOTIATING AGREEMENT WITHOUT GIVING IN 

(2011). es oTxi ZiriTadi principia: adamianebisa da problemebis erTmaneTisgan gamijnva; yu-
radRebis interesebsa da ara poziciebze gamaxvileba; erToblivi sargeblisaTvis ofciebis 
(SeTavazebebis) SemuSaveba; obieqturi kriteriumebis gamoyenebis aucileblobis xazgasma. 
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3. oponentis TvalebiT 

momlaparakeblis roli ar iTvaliswinebs, rom meore mxares Tanxmoba iZulebis 

reJimSi miaRebinos. marTlac, es sruliad sawinaaRmdegos moiazrebs. efeqturi mom-

laparakebeli Seecdeba, iseTi variantebi gamoZebnos, rac meore mxaris mier naTeli, 

mosawoni da mis interesebsa da saWiroebebTan misadagebuli SesaZleblobebis saxiT 

iqneba aRqmuli. rogor SeZlebs erT-erTi mxare aseTi sasurveli alternativebis Seq-

mnas? es mxolod meore mxaris saWiroebebisa da interesebis Sesaxeb zusti informaci-

is moZiebiTa da saqmis meore mxaris perspeqtividan danaxviT aris SesaZlebeli. ase 

rom, efeqturma momlaparakebelma guldasmiT unda imuSaos, raTa meore mxaris saWi-

roebebi amoicnos da Seafasos. 

 

3. 1. sxvadasxva warmodgena 

adamianebi, rogorc wesi, samyaros subieqturad aRiqvamen. rodesac kompleqsur 

informacias awydebian, isini im faqtebis xazgasmas axdenen, romlebic yvelaze metad 

maT warmodgenebs Seesatyviseba, xolo im faqtebs, romlebic maT TvalsawierTan Se-

TanxmebaSi ar modis, ar iTvaliswineben. am tendenciis reJimSi gasakviri araa, rom mxa-

re mimdinare davis pirobebSi konfliqts mxolod sakuTari interesebis viwro per-

speqtiviT ganixilavs da imis aRiarebasac ki ar cdilobs, rom oponentis pozicia SeiZ-

leba Rirseul aspeqts Seicavdes.  

efeqturma momlaparakebelma davas oponentis TvalebiTac unda Sexedos. zoga-

dad, momlaparakebelma unda gaigos (an Seecados, rom gaigos) oponentis xedva maSinac 

ki, roca is maincdamainc Rirseulad ar gamoiyureba. rogorc ki momlaparakebeli 

oponentis gadmosaxedidan davis sagnis danaxvas SeZlebs, is bevrad ukeTes mdgomare-

obaSi aRmoCndeba, raTa konfliqtis parametrebs Caswvdes da molaparakebisTvis 

Sesabamisi strategiebi SeimuSaos. 

 

3. 2. poziciebis ganmeorebiT gacxadeba 

momlaparakebels unda SeeZlos, CaerTos gulaxdil diskusiebSi meore mxares-

Tan da misi Zlieri argumentisa Tu poziciis aRiarebac moaxerxos. momlaparakebels 

ar moeTxoveba, oponentis pozicias daeTanxmos, magram man am poziciis kargad mosmena 

da gaanalizeba unda SeZlos. 

zogierTi momlaparakebeli (aseTi strategia aqvT), oponentis poziciis validu-

robas ugulebelyofs an ar aRiarebs. sxvebi ki piriqiT iqcevian da mas Sesabamis aRia-

rebas aniWeben. zogjer isini oponentis poziciis xelaxal deklarirebas axdenen, ra-

Ta mianiSnon maT, rom maTi pozicia mosmenil-gagebulia. amis Semdeg momlaparakebels 

SeuZlia, uaryos igi keTilgonieri argumentis moSveliebiT. es midgoma momlaparake-

bels sakuTari poziciis simtkiceSi ajerebs, radgan mas xdis ufro damajerebels da, 

amavdroulad, exmareba meore mxares, Tavisi poziciis fardobiTi — rogorc Zlieri, 

ise susti — mxareebi ukeT dainaxos. 

 

3. 3. saerTo interesebis gamonaxva 

efeqturi momlaparakebeli oponentis pozicias unda Caswvdes da umTavresi in-

teresebis identificireba SeZlos. rodesac ori adamiani ver Tanxmdeba da sapirispi-

ro poziciebs ikavebs, isini aseve acxadeben, rom maTi interesebic gansxvavdeba. maga-
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liTad, gamqiravebeli, romelic mdgmurebisTvis (visac fasis mudmivad erT doneze 

SenarCuneba surT) gadasaxadebis gazrdas cdilobs, SeiZleba acxadebdes, rom maTTan 

saerTo araferi aqvs. rogorc wesi, aseTi midgoma arasworia: orive mxaris saerTo in-

teresia stabiluroba — gamqiravebels stabiluri mdgmurebi sWirdeba, mdgmurebs ki 

mudmivi misamarTi esaWiroebaT; orives surs, bina karg mdgomareobaSi SenarCundes da 

erTmaneTTan kargi urTierTobebi hqondeT; gamqiravebels surs, qira droze miiRos, 

mdgmurs ki surs, garemo karg mdgomareobaSi SenarCundes.  

ase rom, maSinac ki, roca mxareebs gansxvavebuli interesebi aqvT, isini elemen-

tarul, sabaziso saWiroebebs inawileben: 

 usafrTxoebas; 

 ekonomikur keTildReobas; 

 socialur kuTvnilebas; 

 sakuTari Rirebulebebis aRiarebas; 

 sakuTari cxovrebis gankargvas.13 

es saWiroebebi yovelTvis iCens Tavs, gansakuTrebiT fuladi davebis dros. mom-

laparakeblis amocanaa, dainaxos, fulis garSemo an gamo, romelia am saWiroebaTagan 

yvelaze aqtualuri meore mxarisTvis. Tu mxareebi saerTo interesebze dayrdnobiT 

kompromisis gamonaxvas SeZleben, isini mogebian kompromiss miaRweven. magaliTad, 

gamqiravebels SeiZleba surdes qiravnobis vadis gaxangrZliveba, Tu qiris safasuri 

aiwevs, rac, Tavis mxriv, mas saSualebas miscems, gazrdili sxvaoba binis keTilmowyo-

bas moaxmaros. 

meore mxaris saWiroebis Sesaxeb cnobis miReba gulisxmobs SekiTxvebis dasmas: 

ratom sWirdeba gamqiravebels qiris safasuris gazrda? mxolod imisTvis, rom meti 

fuli aiRos? iqneb es binis pirobebis gasaumjobeseblad aris mniSvnelovani? — aseT 

SekiTxvebze pasuxis miReba momlaparakebels exmareba, gamqiraveblis moTxovnebs Cas-

wvdes da maT meti keTilgonierebiT upasuxos. 

 

4. SedegebisTvis danaxarjis gaweva 

4. 1. davis kolaboraciuli (TanamSromlobiTi) gadawyveta 

maSin, rodesac adamianebi cdiloben, erTmaneTi sakuTari poziciebis Rirseu-

lobaSi daarwmunon, maT oridan erT-erTi gzis arCeva SeuZliaT: moiwvion da CarTon 

meore mxare sakiTxis gadaWris saqmeSi, an Tavad, calmxrivad gadawyviton, ra gamosa-

valsac elian, Semdeg ki daarwmunon meore mxare mis marTebulobaSi. Zalian xSirad 

adamianebi am ukanasknel gzas irCeven xolme. 

sanam orive mxare problemis gadaWris procesSi uSualo monawileobas ar mii-

Rebs, erT-erTma SesaZlebelia, meore mxaris argumentebi ar gaiziaros. ase rom, ar 

aqvs mniSvneloba imas, Tu ramdenad Rirseulia mxaris argumenti, yovelTvis mosa-

lodnelia meore mxaris kontrwinadadeba mxolod principuli midgomis SenarCunebis 

gamo. gamocdilma momlaparakeblebma gadawyvetis Ziebis sakiTxSi orive mxaris Car-

Tulobis aucileblobis fasi kargad ician — amdenad, orives unda hqondes gancda, 

rom sasurveli gadawyvetis miRebis dros maT erToblivi Zalisxmeva gaiRes. 

                                                 
13   gaixseneT maslous `moTxovnilebebis piramida~: fiziologiuri moTxovnilebebi (sunTqva, 

wyali, seqsi, Zili da a.S.); siyvaruli/socialuri kuTvnileba (megobroba, ojaxi, siaxlove); 
dafaseba (TviTSefaseba, pativiscema sxvebis mimarT, miRwevebi) da TviTaqtualizacia (sru-
li potencialis gaanalizeba). Abraham Maslow, A Theory of Human Motivation (1943). 
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xSirad davaSi monawile adamianebi uTanxmoebis mogvarebis alternatiul vari-

antebs ar ganixilaven. Tuki sjeraT, rom `marTlebi~ arian, isini mxolod iseT gadawy-

vetebs eZeben, romlebic maT Tavdapirvel poziciebs gaamyarebs. umravles SemTxveva-

Si, mxareebi alternatiul gadawyvetilebebs ar ganixilaven, radgan: 

 aqvT mtkice rwmena, romelic maT sakuTari poziciebis sisworeSi arwmunebT; 

 cdiloben, problemas mxolod erTi pasuxi mouZebnon; 

 fiqroben, rom sasruli proporciebis mqone gansazRvruli wili arsebobs; 

 fiqroben, rom mxolod maTi problemis mogvareba sakmarisia zogadad proble-

mis gadasaWrelad. 

bolo arguments SedarebiT meti ganxilva sWirdeba. adamianebi mxolod sakuTar 

problemebze fokusirdebian, da ara imavdroulad sakuTari oponentebis. Sesabami-

sad, kompromisis moZiebisas adamianebi mxolod sakuTari interesebidan gamodian da 

uWirT iseTi SeTanxmebis miReba, romelic orive mxaris interesebs moemsaxureba. 

efeqturma momlaparakebelma molaparakebis aseTi gavlenisagan Tavis dacva unda SeZ-

los da SeTanxmebis iseT variantebs miagnos, romlebic orive mxaris saWiroebebs See-

satyviseba.  

 
4. 2. saukeTeso alternativa SeTanxmebis misaRwevad 

molaparakebis dros mxarem ZiriTadi, umTavresi interesebis identificireba da 

mcdari Sexedulebebis gamokveTa unda SeZlos. is agreTve monawileobas miiRebs rea-

luri SeTanxmebis sxvadasxva variantis ZiebaSi, SerCevasa da gadamowmebaSi. molapara-

kebis am etapze efeqturi momlaparakebeli yovelTvis gadaafasebs sakuTar e.w. „sau-

keTeso alternativebs~ molaparakebis Sedegad misaRwevi SeTanxmebis gzaze.  

es alternativa aris momlaparakeblis saTadarigo pozicia, riTac igi Tavs mud-

mivad aseT SekiTxvas dausvams: ra iqneba Sedegi imisa, Tu damatebiT molaparakebaze 

uars vityvi? am alternativebis mudmivi gadafasebiT, momlaparakebels SeuZlia, gan-

sazRvros, rodis miiRos an uaryos meore mxaris winadadeba. alternatiuli varianti 

molaparakebis procesSi Sinaarsobrivad mudmivad icvleba, rodesac momlaparakebe-

li damatebiT informacias miiRebs da im sakiTxSi wvdomas gaiRrmavebs. 

damatebiTi (sarezervo) alternativa Semdeg faqtorebs Seicavs: 

 riskis Sefasebas; 

 tranzaqciul da emociur xarjebs; 

 drois xarjs. 

 
VII. konfidencialoba 

mediaciis procesisTvis kritikulad aucilebeli mxareebis mxridan procesi-

sadmi ndobis arsebobaa — iseve, rogorc procesis fasilitatoris neitraluri pozi-

cia. aseTi ndobis gareSe mediatorisTvis rTulia da xSirad SeuZlebeli, miaRwios 

mxareebisagan gulaxdili, konfidencialuri informaciis misTvis gaziarebas, rac ke-

Tilgonivruli SeTanxmebis misaRwevad ase aucilebelia. modave mxareebs aSinebT is 

garemoeba, rom gamxelili informacia SeiZleba isev maT winaaRmdeg iqnes gamoyenebu-

li, amitomac isini mediatorisTvis mis gaziarebas ar Cqaroben. ase rom, mediatori 

unda cdilobdes, sando garemo Seqmnas, rac mxareebSi gulwrfelobis survils gamo-

iwvevs da gancalkevebuli (kerZo) sesiebis efeqturobas uzrunvelyofs. 
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konfidencialobis parametrebi SeiZleba iseTi damcavi meqanizmebiT dadgindes, 

rogorebicaa Sida regulacia an instituciuri servisprovaideris ganawesi, an, SesaZ-

loa, isini mxareTa Soris saxelSekrulebo SeTanxmebis safuZvelSic idos. 

 

1. reglamentebuli — instituciuri dacviTi meqanizmebi 

1. 1. `unsitrali~ 

merve paragrafi — informaciis gamxela 

Tu mediatori miiRebs informacias davis erT-erTi mxaris Sesaxeb, mediaciis 

procesSi misi gamJRavneba romelime mxarisTvis dauSvebelia, radgan informacia, ro-

gorc wesi, konfidencialur xasiaTs atarebs. 

 

mecxre paragrafi — konfidencialoba 

Tu mxareebi sxvagvarad ar SeTanxmdnen, nebismieri informacia, romelic momri-

geblobiT procesSi gaziarda, konfidencialurad miiCneva, garda im SemTxvevisa, ro-

ca misi gamxela marTlzomieria an SeTanxmebis dacviTaa ganpirobebuli.14 

 

1. 2. saerTaSoriso savaWro palatis magaliTi 

saerTaSoriso savaWro palatis mediaciis wesebi gamoxataven pirobebs, romle-

bic konfidencialobis sakiTxs, rogorc SeTanxmebis gamxelis, ise mimdinare proces-

Si, informaciis mtkicebulebad gamoyenebis WrilSi exeba. es wesebi asaxaven savaWro 

palatis damokidebulebas sakiTxisadmi da, Tu mxareebs surT, naklebad SemzRudveli 

konfidencialobis moTxovnebi SeimuSaon, es xelSekrulebiT unda ganamtkicon. 

 

mecxre paragrafi: konfidencialoba 

 Tu mxareTa Soris ar arsebobs gansxvavebuli SeTanxmeba, piradi da konfiden-

cialuria procedurebi da ganxilvis Sinaarsi, da ara faqti, rom saqme mediaciis 

msvlelobaSia an msvleloba mieca an miecema; 

 nebismier SeTanxmebas mxareebi konfidencialur reJimSi Seinaxaven, garda Sem-

Txvevisa, rodesac mxares informaciis gaziarebis ufleba eqneba im pirobiT, Tu mis 

gaziarebas samarTlebrivi aucilebloba ganapirobebs an SeTanxmebis pirobebis gan-

xorcieleba iZulebiTi dacvis miznebs moemsaxureba.  

 Tu amas Sesabamisi kanonmdebloba ar moiTxovs da arc Sesabamisi SeTanxmeba ar-

sebobs, mxare mtkicebulebis saxiT sasamarTloSi, arbitraJsa Tu raime msgavs proce-

durul pirobebSi ar warmoadgens: araviTar dokumentacias, gancxadebas an komunika-

ciis Canawers, romelic mediators an mxares gaandes, Tu, ra Tqma unda, igive mtkice-

buleba uSualod pirvelwyaros mier ar iqna mowodebuli amave procedurebis gaTva-

liswinebiT; nebismier azrsa Tu miTiTebebs, romlebic mediaciis procesSi romelime 

mxaris mier gamoiTqva mimdinare davis sakiTxTan an SesaZlo SeTanxmebasTan dakavSi-

rebiT; nebismier daSvebas, romelic meore mxaris mier gakeTda; nebismier azrsa Tu wi-

nadadebas, romelic mediaciis procesSi mediatoris mier iqna wamoyenebuli an im 

                                                 
14   stiv ostermileri, dilein svensoni, davis alternatiuli gadawyveta saqarTveloSi, Tb., 

2014. 
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mtkicebulebebs, romelTa mixedviT dadasturdeboda erT-erTi (an romelime) mxaris 

mzadyofna SeTanxmebaze.15 

 

1. 3. aSS, texasis magaliTi 

texasis StatSi mediaciis procesSi informaciis konfidencialobasTan dakavSi-

rebiT mkacri sajaro politika SemuSavda. davis alternatiuli gadawyvetis proce-

durebis maregulirebeli aqtis safuZvelze dadgenili konfidencialobis dacvis me-

qanizmebi umkacres normebad aris aRiarebuli mTel aSS-Si. arsebiTad, davis alter-

natiuli gadawyvetis procedurebis maregulirebeli aqti konfidencialobis saka-

nonmdeblo dacvis debulebebs asaxavs imisTvis, rom maTi moqmedeba gavrceldes: 

  rogorc sasamarTlo, aseve nebayoflobiTi mediaciis procesze; 

 rogorc sasamarTlo ganxilvamde davaze, aseve ganxilvis Semdeg. 

texasis konfidencialobis aqti acxadebs, rom, garkveuli gamonaklisebis garda: 

 nebismieri dokumentacia Tu komunikacia, romelic mediaciis process Seexeba, 

konfidencialurad CaiTvleba; ar SeiZleba misi gamxela, gasajaroeba~ sasamarTlosa 

Tu sxva administraciul procesSi mtkicebulebis saxiT warmodgena. 

Sedegad, rogorc wesi, mxareebsa Tu mediators konfidencialuri masalis mtki-

cebulebis saxiT mowodebas veravin aiZulebs. garda amisa, is Canawerebi, romlebic me-

diaciis dros sruldeba, aseve konfidencialur masalad iTvleba.  

 
2. xelSekrulebiT gawerili dacvis meqanizmebi 

mediaciis procesSi warmodgenilma mxareebma aseve SesaZloa, konfidencialobis 

sakiTxi xelSekrulebaSic gaweron, rac reglamentSi gaweril sabaziso dacvis princi-

pebs scildeba. mxareebs, amrigad, sakuTari, specialuri da upiratesad gamosayenebe-

li pirobebis dadgena SeuZliaT, rac procesSi informaciis konfidencialobas, maT 

Soris molaparakebisa da SeTanxmebis dadgenis pirobebs, gansazRvravs. Tu mxareebi 

aseT SeTanxmebas nebayoflobiT da gaazrebulad deben da misi romelime punqti xsene-

buli reglamentis pirobebs ar arRvevs, xelSekruleba samarTlebrivad namdvilad Ca-

iTvleba. aseTi SeTanxmeba mxareebs konfidencialobis principis darRvevas aaridebs, 

maT Soris SezRudavs maT miswrafebas, gasaidumloebuli masala mediatorisagan dama-

lon. Tu konfidencialobasTan dakavSirebuli SeTanxmeba mediaciis SeTanxmebis xel-

SekrulebaSi CaerTveba, maSin misi darRveva, zogadad, xelSekrulebis darRveviT gan-

pirobebuli samarTalwarmoebis safuZveli SeiZleba gaxdes da zogadi dacviTi stan-

dartebis amoqmedebis safuZveli gaxdeba. 

 
3. informaciis gamxelis valdebulebani 

is komunikacia, romelic gasaidumloebuli informaciis reglamentiTaa dacu-

li, SesaZlebelia, gamxelil iqnes, Tuki konfidencialur aqtsa da sxva zemdgom samar-

Tlebriv normas Soris raime saxis winaaRmdegoba arsebobs. magaliTad, SesaZlebelia, 

arsebobdes reglamentis mier gaTvaliswinebuli konfidencialuri informaciis gam-

xelis wesi, romelic, vTqvaT, bavSvebis mimarT Zaladobas Seexeba an uSualo Zalado-

bis safrTxes Seicavs.  

                                                 
15   ix. <http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/mediation/rules/>. 



 294 

Tuki aseTi tipis konfliqti warmoiqmneba, mediatoris pasuxi aris am sakiTxis 

sasamarTlosTvis gadacema, romelic Tavad gansazRvravs, gasamxelia Tu ara es in-

formacia masSi mocemuli konteqstis, pirobebisa da faqtebis gaTvaliswinebiT, an Se-

iZleba Tu ara, darCes gasaidumloebul informaciad. imave wesiT, mediatori SesaZ-

loa, sajaro politikis reglamentiT an eTikuri normebis mier warmoqmnili dilemis 

winaSe aRmoCndes, rac licenzirebuli profesionalis mier profesiisTvis Seufere-

beli qcevis Cadenisa da gasaidumloebuli informaciis gamxelis SesaZleblobas gu-

lisxmobs. aseve SesaZlebelia, mediatorma miiRos informacia, romelic kriminalur 

qmedebas, uSualo zaralis momtan muqaras an aramarTlzomier qcevas exeba. aseT pi-

robebSi mediators SeuZlia, saqme gasamxelad sasamarTlos warudginos, raTa am sa-

kiTxze man Tavad imsjelos. 
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VIII. eTika, kvalifikacia da standartebi 

1. saerTaSoriso magaliTebi 

1. 1. davis mogvarebis saerTaSoriso centri (International Centre for Dispute 

Resolution (ICDR)), amerikis saarbitraJo asociaciis saerTaSoriso 

ganyofileba (The International Division of the American Arbitration Association 

(AAA)) 

1. 1. 1. mediatoris miukerZoebloba da informaciis gamxelis movaleoba 

saerTaSoriso centris mediatorebs moeTxovebaT mediatorTa qcevis modeluri 

standartebis dacva im SemTxvevaSi da im dros, rodesac isini mediatoris statusiT er-

Tvebian saqmeSi. Tuki modelur standartebsa da mediaciis reglaments Soris raime sa-

xis winaaRmdegoba warmoiqmneba, mediaciis reglamentiT gansazRvruli wesebi iqneba sa-

xelmZRvanelo. standartebis mixedviT, mediatorebma procesze uari unda ganacxadon, 

Tuki misi wayvana miukerZoebeli gziT ar SeuZliaT da arsebobs interesTa konfliqti 

an sxva iseTi garemoeba, romelic mediatoris miukerZoeblobas eWvis qveS ayenebs. 

sanam procesi daiwyeba, mediatorma unda dasvas SekiTxva, arsebobs Tu ara raime 

iseTi faqti, romlis safuZvelze mis mimarT interesTa konfliqtis Sesaxeb raime sa-

xis eWvi SeiZleba warmoiqmnas. mediatorebma nebismieri aseTi pirobis Sesaxeb unda ga-

nacxadon, romlis mixedviT, maTi miukerZoebloba eWvqveS dadgeba an erTobliv ga-

dawyvetamde misvlas raime SeuSlis xels. aseTi faqtebis arsebobis SemTxvevaSi, cen-

tris mediatorebma amis Sesaxeb mxareebs dauyovnebliv unda acnobon da daelodon 

maT Sefasebebsa da gadawyvetilebas acilebis sakiTxTan dakavSirebiT. 

aseTi faqtebis Sesaxeb informaciis miRebis Semdeg (interesTa konfliqti) mxa-

reebma SesaZlebelia, mediaciaSi CarTuloba mainc ganagrZon. magram im SemTxvevaSi, 

roca erT-erTi mxare uars ambobs mediatoris momsaxurebaze, an, sadac arsebobs dasa-

buTebuli eWvi, rom aseTi mediatoris CarTuloba mediaciis process problemas Seuq-

mnis, mediatori unda Seicvalos. 

 
1. 1. 2. mediatoris ufleba-movaleobebi 

 mediatorma procesi mxareebis TviTgamorkvevis principze unda daafuZnos. 

TviTgamokvevis procesi aris nebayoflobiTi aqti, romelic araZaldatanebiTi ga-

dawyvetilebis miRebas gulisxmobs, romelSic TiToeuli mxare Tavisufal, informi-

rebul arCevans akeTebs, rac processa da Sedegze aisaxeba. 

 mediatori uflebamosilia, Caataros gancalkevebuli, kerZo Sexvedrebi mxare-

ebTan, iseve rogorc sxva tipis komunikacia mxareebsa Tu maT warmomadgenlebTan — me-

diaciis procesis dasawyisSi, Tu mas mere. komunikacia SeiZleba telefoniT, werilo-

biT, el. fostiT, internetiT, pirispir Sekrebis gziT an sxva saSualebiT Catardes. 

 mediators SeuZlia, mxareebs sTxovos, saqmesTan dakavSirebuli yovelgvari 

dokumentacia gacvalon. mediatorma SeiZleba, saqmis Sesaxeb arsebuli analizi moiT-

xovos, sadac ZiriTadi interesebi da mxareTa molaparakebis istoria inaxeba. Tu mxa-

res informaciis saidumlod Senaxva surs, aseTi tipis informacia SesaZlebelia, me-

diators calke sakomunikacio saSualebiT gadaegzavnos. 
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 mediators ar aqvs ufleba, mxareebs SeTanxmebis raime forma Tavs moaxvios, 

Tumca Seecdeba, moexmaros maT, rom davaSi sasurveli gadawyvetilebis SeTanxmeba 

moxdes. mediators, Sexedulebisamebr, erT-erTi mxarisTvis calke reJimSi, an orive 

mxarisaTvis erToblivi SeTanxmebis safuZvelze rogorc zepiri, ise werilobiTi re-

komendaciebis gaweva SeuZlia. 

 im SemTxvevaSi, Tu SeTanxmebis miRweva daTqmul vadebSi ver moxerxda, media-

tors mxareebTan komunikaciis gagrZeleba SeuZlia garkveuli drois ganmavlobaSi 

SeTanxmebis uzrunvelyofis mizniT. 

 mediatori ar gaxlavT romelime mxaris warmomadgeneli da mas arc fiduciuri 

movaleoba aqvs romelime mxaris mimarT.16 

 
1. 2. saerTaSoriso savaWro palata17 

mediaciis am ganmartebiT, saerTaSoriso savaWro palata mxaris TviTgamorkve-

vis centralur princips aRiarebs. swored mxareebi da ara mediatori gadawyvets, 

mogvardes Tu ara dava da ra pirobebiT: 

saerTaSoriso savaWro palatis wesebis mixedviT, mediaciis procedurebi saerTa-

Soriso savaWro palatis davis alternatiuli gadawyvetis centris mier administrir-

deba. mediacia aris moqnili SeTanxmebis teqnika, romelsac kerZo da konfidencialur 

reJimSi Caatareben, sadac mediatori neitraluri fasilitatoris rols asrulebs, ra-

Ta mxareebs sakuTari davis gadawyvetisa da SeTanxmebis miRwevis procesSi daexmaros. 

mxareebi sakuTari gadawyvetilebebis process marTaven, iseve rogorc marTaven misaR-

wevi SeTanxmebis pirobebs. warmatebuli mediaciis procesis SemTxvevaSi, mediaciis Se-

Tanxmebas saxelSekrulebo boWvis Zala aqvs, magram, saarbitraJo gadawyvetilebebisgan 

gansxvavebiT, ar eqvemdebareba aRsrulebas saerTaSoriso doneze.  

mediatoris uflebamosileba, misi pasuxismgebloba interesTa konfliqtTan da-

kavSirebiT, saerTaSoriso savaWro palatis mediatoris SesarCevi wesebiTaa gawerili.  

 

muxli 5. mediatoris SerCeva 

— daniSvnamde mediatori xelmisawvdomobis, miukerZoeblobisa da damoukideb-

lobis Sesaxeb formas awers xels. momavalma mediatorma werilobiTi formiT centrs 

nebismieri faqtisa Tu garemoebis Sesaxeb unda acnobos, romelic mediatoris damou-

kideblobas mxareebis TvalTaxedvidan ramenairad daCrdilavs an mis miukerZoeblo-

baSi raime eWvis safuZveli gaxdeba. centri mxareebs werilobiTi saxiT Seatyobinebs 

am informacias da maTgan Sefasebis miRebisaTvis daawesebs dros. 

— mediatoris daniSvnis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisas centri mediatoris 

maxasiaTeblebsa da kompetencias gaiTvaliswinebs, rac gulisxmobs (Tumca ar izRu-

deba) erovnebas, lingvistur unar-Cvevebs, trenings, kvalifikaciasa da gamocdile-

bas, aseve mis unars, mediacia wesebis mixedviT Caataros da saWiro momentSi mudmivi 

xelmisawvdomoba uzrunvelyos.18  

 
saerTaSoriso savaWro palata mediatoris miukerZoeblobas sakuTar wesebSi 

ganmartavs 

                                                 
16   aRniSnul sakiTxebTan dakavSirebiT dawvrilebiT ix. <https://www.adr.org/aaa/faces/rules>. 
17   ix. bmuli <http://www.iccwbo.org/about-icc/organization/dispute-resolution-services/> 
18   aRniSul sakiTxebTan dakavSirebiT ix. <http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-

adr/ mediation/rules/#Article_5>. 
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muxli 7. mediaciis sesiis warmarTva19 

1. mediatori da mxareebi mediaciis Catarebis formatze moiTaTbireben; 

2. aseTi diskusiebis Semdeg mediatorma mxareebs werilobiT mediaciis Catare-

bis wesisa da formatis Sesaxeb unda acnobos. TiToeuli mxare, saerTaSoriso savaWro 

palatis wesebis mimarT Tanxmobis dafiqsirebiT, Tanaxmaa procesSi monawileobis mi-

Rebaze, sanam mediaciis procesis SeCereba-gauqmebis Sesaxeb cnobas ar miiRebs, saer-

TaSoriso savaWro palatis wesebis me-8(1) punqtis Sesabamisad. 

3. mediaciis Catarebisas mediatori monawile mxareebis interesebiT unda xel-

mZRvanelobdes da maT samarTlianad da miukerZoeblad eqceodes. 

4. TiToeul mxares ekisreba keTilsindisierad qcevis valdebuleba mediaciis 

procesSi. 

2. evropuli magaliTi 

mediatoris qcevis evropuli kodeqsiT dadgenilia:  
 

muxli 1. kompetenturoba, daniSvna, gadasaxadi, mediatoruli momsaxurebis 

reklamireba, popularizacia: 
 

 

muxli 1. kompetenturoba 

mediatorebi kompetenturi da mediaciis procesis mcodne pirebs unda warmoad-

gendnen. am TvalsazrisiT relevanturi faqtorebia jerovani treningebi da codnisa 

da unar-Cvevebis mudmivi ganaxleba Teoriuli da praqtikuli TvalsazrisiT, Sesaba-

misi standartebisa da saakreditacio sqemebis gaTvaliswinebiT. 

 

muxli 2. daniSvna 

mediatorebi mediaciis Catarebis Sesaxeb mxareebTan vadebis sakiTxs SeaTanxme-

ben. mediatorebma unda aCvenon, rom maT Sesabamisi gamocdileba da codna aqvT media-

ciis procesis Casatareblad (mocemul saqmeze) manam, sanam saqmis Sesrulebas Seudge-

bian. moTxovnisamebr, maT am informaciis mxareTaTvis sruli wardgena unda SeZlon. 

 

muxli 1.3. gadasaxadebi 

 

mediatorebma mxareebs anazRaurebis (honoraris) Sesaxeb sruli informacia un-

da miawodon, romelsac momsaxurebisTvis aiReben. sanam es sakiTxi yvela mxaresTan 

SeTanxmebuli ar iqneba, isini saqmis ganxilvas ar Seudgebian. 

 

muxli 1.4. mediatoruli momsaxurebis reklamireba, popularizacia 

mediatorebs sakuTari momsaxurebis reklamireba SeuZliaT im SemTxvevaSi, Tuki 

isini amas profesiulad, keTilsindisierad da Rirseulad warmarTaven. 

 

                                                 
19   ix. bmuli <http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/mediation/rules/#Article_7>. 
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muxli 2. damoukidebloba da miukerZoebloba                                                           

muxli 2.1.  damoukidebloba 

Tu arsebobs raime iseTi garemoeba, romelmac SesaZlebelia, mediatoris damou-

kidebeli muSaobis wesze raime gavlena moaxdinos an interesTa konfliqtis warmoq-

mnas Seuwyos xeli, mediatorma es informacia mxareebs saqmis dawyebis win an faqtis 

gamovlenidan procesis kvlav gagrZelebamde unda moaxsenos. 

aseTi garemoebebi gulisxmoben: nebismier pirad an biznesurTierTobebs erT-

erT romelime mxaresTan, nebismier finansur an sxva insteress, pirdapirsa da arapir-

dapirs, interess mediaciis SedegTan mimarTebiT, mediatoris an misi firmis romeli-

me wevris mier raime momsaxurebis gawevis faqts romelime mxarisaTvis.  

aseT pirobebSi mediators, mxareTa ormxrivi Tanxmobis arsebobis SemTxvevaSic, 

saqmiswarmoebas mxolod im daTqmiT SeuZlia dasTanxmdes, Tu igi darwmunebulia, rom 

mediacias absoluturad damoukideblad Caatarebs, ise, rom igi miukerZoebel da mxa-

reTa interesebis Tanmxvedr process warmoadgendes. aseTi garantiebis ararsebobis 

SemTxvevaSi, mediatoris valdebulebaa, procesis mimdinareobis nebismier etapze mi-

si yovelgvari SesaZlo zemoaRniSnuli interesi gaamxilos mxareTa winaSe. 

 
muxli 2.2. miukerZoebloba 

 

mediatorebma yovelTvis miukerZoeblad da mediaciis procesis principebis 

dacviT unda imoqmedon, isini  unda cdilobdnen amis warmoCenas, xolo mxareebs unda 
moekidon samarTlianad. 

 
 muxli 3. mediaciis SeTanxmeba, procesi da xelSekruleba            

muxli 3.1. procedura 

mediatori unda darwmundes, rom mxareebi mediaciis procesis Taviseburebebs 

icnoben, kargad acnobiereben rogorc mediatoris, aseve TavianT rols. procesis 

dawyebis win mediatori unda darwmundes, rom mxareebi mediaciis pirobebs Caswvdnen da 

gamoxates Tanxmoba mediatorisa da mxareebis mimarT moqmed konfidecialobis piro-

basTan dakavSirebiT. mediaciis SeTanxmeba SesaZloa, mxareTa moTxovnis safuZvelze, 

werilobiTi saxiT Camoyalibdes. mediatorma procesi saqmis specifikis gaTvalis-

winebiT unda warmarTos, rac SesaZlo ZalTa uTanasworobis an mxareebis gansxvavebuli 

survilebis, maT Soris, kanonis uzenaesobisa da davis swrafad gadawyvetis aucileb-

lobis gaazrebas gulisxmobs. mxareebi SesaZloa, mediatorTan mediaciis Catarebis 

weszec SeTanxmdnen — arsebul reglamentze an sxva ganawesze dayrdnobiT. mediatorma 

SesaZloa, mxareebs cal-calke mousminos, Tuki amas saWirod CaTvlis. 

 
muxli 3.2. procesis samarTlianoba 

mediatori unda darwmundes, rom yvela mxares procesSi CarTvis adekvaturi 

SesaZleblobebi eniWeba. mediatori mxareebs atyobinebs da mas mediaciis Sewyvetis 

uflebac aqvs, Tu:  
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 miRweul iqna SeTanxmeba, romelic aris ukanono, an ar xasiaTdeba aRsrulebis 

perspeqtiviT, naZaladevad an marTlsawinaaRmdego wesiT aris miRebuli (aq media-

toris kompetencia arsebuli saqmis specifikiTaa gaTvaliswinebuli)  

 mediators miaCnia, rom mediaciis gagrZeleba SeTanxmebis miRweviT ar das-

ruldeba. 

 

muxli 2.3. procesis dasasruli 

mediatorma yvelanairi zoma unda miiRos imisaTvis, raTa darwmundes, rom nebis-

mieri SeTanxmeba, romelic mxareebs Soris iyo miRweuli, informirebuli Tanxmobis 

safuZvelze daido da yvela mxare SeTanxmebis pirobebs naTlad acnobierebs. mxareebs 

ufleba aqvT, mediaciis process nebismier dros gamoeTiSon, yovelgvari dasabuTebis 

gareSe. mediatorma, moTxovnisamebr da sakuTari kompetenciis farglebSi, mxareebs 

xelSekrulebis formalizaciisa da misi samarTlebrivi aRsrulebis Sesaxeb unda ac-

nobos. 

muxli 4. konfidencialoba 

mediatorma nebismieri informacia, romelic mediaciis procesSi gamovlindeba, 

mediaciis Catarebis faqtis CaTvliT, saidumlod unda Seinaxos, Tuki mis gamJRavne-

bas mediators kanoni an sajaro wesrigi ar avaldebulebs. nebismieri informacia, ro-

melic erT-erTi mxaris mier konfidencialur reJimSi mediators gaendoba, meore mxa-

risTvis ar unda iyos gamxelili Sesabamisi nebarTvis gareSe, Tu, ra Tqma unda, amis 

aucileblobas kanoni ar moiTxovs. 

ixileT stiv ostermileri, dilein svensoni, davis alternatiuli gadawyveta sa-

qarTveloSi, Tb, 2014.  

 

3. aSS-is magaliTi 

1994 wels amerikis arbitrTa asociaciam, amerikis advokatTa asociaciam da kon-

fliqtebis maregulirebelma asociaciam Camoayalibes mediaciis samodelo standar-

tebi. es standartebi 2005 wels gadamuSavda da mraval iurisdiqciaSi mediatorTa sa-

xelmZRvanelo modelia. 

 

preambula 

mediacia konfliqtebis mogvarebis farTo speqtrs emsaxureba. es standartebi Seiq-

mna imisTvis, rom mediaciis TiTqmis nebismier praqtikul konteqstSi moRvawe adamiane-

bisTvis fundamenturi eTikuri ganawesi Camoyalibebuliyo. isini sam ZiriTad mizans em-

saxurebian: mediatorebis qcevis gansazRvras; mediaciaSi CarTuli mxareebis gaTviTcno-

bierebas da mediaciis, rogorc davis mogvarebis procesis, mimarT ndobis gaZlierebas.  

mediacia aris procesi, romelSic miukerZoebeli mesame mxare komunikaciisa da 

molaparakebis fasilitacias axdens da modave mxareebis mxridan nebayoflobiTi ga-

dawyvetilebis moZiebas axalisebs. mediacia sxvadasxva mizans emsaxureba, rac mxaree-

bis mxridan miznebis gansazRvrasa da naTlad Camoyalibebas, aseve sxvadasxva perspeq-

tivis gagebasa da interesebis identificirebas, gadawyvetilebis SesaZlo alterna-

tivebis motana-SeTavazebasa da erToblivi, mogebiani gadawyvetilebis miRebas gu-

lisxmobs saamiso survilis arsebobis pirobebSi.  

 



 300 

pirveli standarti — TviTgamorkveva 

mediatori mediacias mxareebis TviTgamorkvevis principis safuZvelze warmar-

Tavs. TviTgamorkveva aris aqti, romelic gadawyvetilebis SeTanxmebul, araZaladob-

riv miRebas gulisxmobs, romelSic TiToeuli mxare monawileobs da Sedegis marTvas 

informirebuli, Tavisufali arCevaniT axorcielebs. mxareebma SesaZloa, TviTgamor-

kveva mediaciis nebismier etapze scadon, mediatoris SerCevis, procesis dagegmvis, 

procesidan gamosvlisa da Sedegebis marTvis CaTvliT. 

1.  miuxedavad imisa, rom mediaciis praqtikaSi procesis dagegmarebisaTvis mxa-

reTa TviTgamorkveva mediaciis sabaziso principia, mediators SeiZleba romelime 

mxaris TviTgamorkvevis uflebis daregulireba mouwios, isev am standartebis Sesa-

bamisad procesis xarisxianad Catarebis uzrunvelsayofad. 

2.  Tavad mediatori piradad ver uzrunvelyofs, TiToeulma mxarem Tavisufali, 

informirebuli arCevani gaakeTos, raTa konkretuli gadawyvetilebebi miiRos, mag-

ram iq, sadac dasaSvebia, mediatorma mxareebs sxva profesionalebTan konsultaciis 

mniSvneloba unda ganumartos da urCios, rom maT informirebuli gadawyvetilebebi 

miiRon. 

mediatori ar unda ecados, raime iseTi mizeziT, rogorebicaa SeTanxmebis maRa-

li safasuri, egocentrizmi, an sxva gare zewolis gavleniT (es iqneba programuli ad-

ministratorebi, sasamarTlo personali, provaideri organizaciebi, media an sxva), 

mxareebs TviTgamorkvevis procesi CaaSlevinos. 

 
meore standarti — miukerZoebloba 

mediatorma mediaciis procesze uari unda ganacxados, Tuki mis Catarebas miu-

kerZoebeli gziT ver axerxebs. miukerZoebloba niSnavs favoritizmis ararsebobas, 

crurwmenisa da miukerZoeblobis dauSveblobas. 

mediatorma mediaciis procesi miukerZoebeli saxiT unda Caataros da iseTi ti-

pis qcevas moeridos, romelic mikerZoebulobis raime niSans warmoaCens: 

1.  mediatorma ar unda imoqmedos mikerZoebulad an raime crurwmenebiT, media-

ciis monawilis raime pirovnuli niSan-Tvisebis, istoriis, Rirebulebebisa da rwmenis 

an mediaciis dros gamovlenili qcevisa Tu raime sxva mizezis safuZvelze. 

2.  mediatorma ar unda gasces da arc miiRos araviTari saxis saCuqari – pirmoT-

neoba, sesxi an raime faseuli saCuqari, romelic mediatorisTvis savaldebulo miu-

kerZoeblobaSi eWvs gaaCens. 

3.  mediatorma SeiZleba miiRos an gasces minimaluri saCuqari an SemTxveviTi sag-

nebi, an momsaxureba, romelic mediaciis procesis sawarmoebladaa saWiro, an kultu-

ruli normebis mxardasaWerad aris gamiznuli, ise, rom ar gaCndes raime eWvi media-

toris miukerZoeblobasTan dakavSirebiT. 

4.  Tu mediaciis romelime nawilSi mediatori procesis miukerZoebeli wesiT Ca-

tarebas ver axerxebs, man muSaoba unda Sewyvitos. 

 
mesame standarti — interesTa konfliqti 

1.  mediatori interesTa konfliqts unda moeridos. interesTa konfliqtma Tavi 

SesaZloa, mediatoris CareviT an raime sxva urTierTobis safuZvelze iCinos, rac me-

diatorisa da romelime mxaris urTierTobiT iqneba gamowveuli — iqneba es urTier-
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Toba warsulsa Tu awmyoSi, piradi Tu profesiuli saxis, rac bunebrivad mediatoris 

miukerZoeblobasTan dakavSirebiT SekiTxvas badebs. 

2.  mediatorma unda gamoikvlios im faqtebis arseboba, romlebic nebismieri go-

nieri pirisaTvis interesTa konfliqtis arsebobis eWvs warmoSobs. zemoaRniSnuli 

faqtebisa da informaciis mokvlevis uzrunvelsayofad aucilebeli moqmedebebi, 

romlebic mediatorma unda ganaxorcielos, SesaZlebelia, gansxvavdebodes konkre-

tuli saqmis konteqstiT.  

3.  mediatorma, rac SeiZleba male, nebismieri saxis potenciuri interesTa kon-

fliqti unda gamoavlinos, romelic misTvis cnobili iqneba da mis miukerZoeblobaSi 

raime eWvs Seitans. aseTi qmedebis Semdgom, Tu yvela mxare SeTanxmda, mediatori pro-

cesis warmarTvas ganagrZobs. 

4.  Tu mediatorma mediaciis saqmis miRebis Semdeg raime iseTi faqtis Sesaxeb Se-

ityo, romelic misi mxridan interesTa konfliqtis warmoqmnis SesaZleblobas ar ga-

moricxavs, mediatori mas umal gaamxels. aRniSnulis Semdeg, mxareTa SeTanxmebis sa-

fuZvelze, mas procesis gagrZeleba SeeZleba. 

5.  Tu mediatoris CareviT warmoqmnili interesTa konfliqti mediaciis keTil-

sindisierad warmarTvis principisaTvis realur safrTxed iqceva, mediatorma aseT 

SemTxvevaSi saqmeze muSaoba unda Sewyvitos da masze uari Tqvas im SemTxvevaSic ki, Tu 

mxareebi sawinaaRmdego survils acxadeben. 

6.  mediaciis procesis dasrulebis Semdgom mediatorma romelime mxaresTan ise-

Ti urTierTobebi ar unda daamyaros, rasac ar unda exebodes igi, rac mis keTilsindi-

sierebaSi raime eWvis safuZveli gaxdeba. mediaciis procesis mxareebTan, masTan da-

kavSirebul individebTan an organizaciebTan piradi Tu profesiuli urTierTobebis 

damyarebamde gasaTvaliswinebelia is dro, romelic mediaciis dasrulebis Semdgom 

gavida da urTierTobis xasiaTi, romelic ar unda qmnides potenciuri an realuri 

interesTa konfliqtis SesaZleblobas.  

 
meoTxe standarti — kompetenturoba 

mediatori saqmes mxolod im SemTxvevaSi Seudgeba, Tu mas mxareTa molodinis ga-

samarTleblad sakmarisi kompetencia aqvs. 

1.  mediatorad nebismieri piris SerCeva SeiZleba im pirobiT, Tu mxareebi mis kva-

lifikaciasa da kompetenturobaze SeTanxmdebian. treningi, gamocdileba, unar-Cve-

vebi, kulturuli gaTviTcnobierebuloba da sxva Tvisebebi xSirad mediatoris kom-

petenciisaTvis aucilebeli winapirobebia. piri, romelic am momsaxurebas gvTava-

zobs, warmoqmnis molodins, rom igi kompetenturia da mediaciis efeqturad warmar-

Tvis unari Seswevs. 

2.  mediatori unda eswrebodes saganmanaTleblo an msgavs programebs, raTa saku-

Tari codnisa da unarebis gaumjobeseba SeZlos. 

3.  mediatoris treningprogramebis, ganaTlebis, gamocdilebisa da midgomebis 

Sesaxeb informacia mxareebisTvis xelmisawvdomi unda gaxdes. 

4.  Tu mediaciis procesSi mediatori amCnevs, rom mas mediaciis wayvana jerovnad 

ar SeuZlia, igi konkretuli sirTulis Sesaxeb mxareebTan moiTaTbirebs da mis gada-

sawyvetad konkretul nabijebs gadadgams, rac gulisxmobs (Tumca ar amoiwureba) 

procesidan gasvlas an saTanado daxmarebis moTxovnas. 

5.  Tu mediatoris unari, waiyvanos mediaciis procesi, Selaxulia wamlebiT, al-

koholiT an sxva mizezebis gamo, mediatorma ar unda Caataros igi.  
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mexuTe standarti — konfidencialoba 

mediatorma mediaciis procesSi miRebuli nebismieri informaciis konfidencia-

loba unda uzrunvelyos — Tu misi gamxela isev mxareebis mier ar iqneba SeTanxmebuli 

an samarTlebrivi normis mier ar iqneba gansazRvruli: 

1.  Tu mxareebi mediaciis procesSi Tanxmdebian, rom mediatori miRebul infor-

macias gaacxadebs, Sesabamisad, mas amis ufleba miecema. 

2.  mediators ar aqvs ufleba, mediaciis procesSi TiToeuli mxaris monawileo-

bisa da maTi qcevis Sesaxeb mediaciis procesisgan damoukidebel pirebs gaandos. Tum-

ca mediators SeuZlia, angariSis saxiT warmoadginos informacia mxaris mediaciis 

procesze gamocxadebisa da SeTanxmebis miRweva/miuRwevlobis Sesaxeb, Tu es infor-

macia savaldebulo wesiT moTxovnilia Sesabamisi organos mier.  

3.  Tu mediatori CarTuli iyo mediaciis swavlebis, kvlevisa da Sefasebis pro-

cesSi, misi movaleobaa mxareebis anonimurobis dacva da konfidencialobis molodi-

nebis gamarTleba mxareTa mxridan. mediatorma, romelic kerZo sesiebisas mxareebs 

xvdeba, romelime pirisTvis informacia pirdapiri da arapirdapiri gziT ar unda gaa-

ziaros, Tu saamisod ar arsebobs informaciis gamndobi mxaris Tanxmoba. 

mediatoris movaleobaa, mediaciis procesSi CarTuli mxareebisTvis informaci-

is konfidencialobas gausvas xazi. 

mediaciis pirobebidan gamomdinare, mxareebs SesaZloa konfidencialobasTan da-

kavSirebiT gansxvavebuli molodini hqondeT, rasac mediatori yuradRebiT unda moe-

kidos. mxareebma konfidencialobasTan dakavSirebiT SesaZloa sakuTari pirobebi Sei-

muSaon, an kidev kerZo mediatorisa Tu institutis mier dawesebuli wesebi gaiziaron. 

 
standarti meeqvse — procesis xarisxi 

mediatorma procesi aRniSnul standartebTan Sesabamisad unda warmarTos, ase-

ve im sakiTxebis gaTvaliswinebiT, rac punqtualobas, wesebis dacvas, daswrebas, usaf-

rTxoebas, CarTulobas, procedurul samarTlianobas, kompetenturobasa da urTi-

erTpativiscemas gulisxmobs. 

1.  mediatori Tanaxmaa, muSaobas mxolod im SemTxvevaSi Seudges, rodesac igi 

efeqturi procesis Casatareblad mzad aris; 

2.  mediatori mediaciis procesSi mxolod maSin CaerTveba, rodesac igi mediaci-

is procesis ganrigsa da drois sakiTxTan mimarTebiT yvela CarTuli mxaris molo-

dins daakmayofilebs.  

3.  mediaciis procesSi adamianebis daswreba Tu ardaswreba damokidebulia media-

torisa da mxareebis SeTanxmebaze. mxareebi da mediatori SeTanxmdebian, SesaZlebe-

lia Tu ara ama Tu im piris (Tu pirebis) procesisgan Semdgomi gamoTiSva;  

4.  mediatorma monawileTa Soris keTilsindisierebisa da gulaxdilobis auci-

leblobas unda gausvas xazi da mediaciis procesSi raime saxis faqtebis damaxinje-

bisgan Tavi Seikavos. 

5.  mediatoris roli sxva profesiuli rolebisgan arsebiTad gansxvavdeba. medi-

atoris rolis areva sxva rolebTan problemuri sakiTxia, amgvarad, man funqciebis 

mkafiod gamijvna unda moaxerxos. mediators SeuZlia iseTi informaciis uzrunvel-

yofa mxareebisTvis, romelic mis kvalificiurobasa da gamocdilebaze miuTiTebs. es, 

aRniSnuli standartebis Sesabamisad, nebadarTulia.  

6.  mediatorma davis gadawyvetis sxva formatSi ar unda miiRos monawileoba, 

garda mediaciisa. amasTan, man davis mediaciisadmi mikuTvneba unda warmoaCinos, raTa 
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Sesabamisi reglamentiT gawerili wesebiTa da damcavi meqanizmebiT sargeblobis, ase-

ve sxva uflebamosili organoebis mxardaWera moipovos. 

7.  mediators, saWiroebis mixedviT, SeuZlia, mxareebs davis arbitraJis wesiT mo-

rigebis, neitraluri, sasamarTlomde Sefasebisa Tu sxva alternatiuli saSualebe-

biT gadaWra urCios. 

8.  mediatori erTsa da imave davaze sxvadasxva rols ar ikisrebs, Tuki saamisod 

mxareebisgan miRebuli SeTanxmeba ar arsebobs. aseTi SemTxvevis dros mediatorma 

procesis tipis cvlilebis Sesaxeb mxareebs kidev erTxel unda acnobos da maTgan 

mxardaWera moipovos. amavdroulad, mediatorma unda gaiTvaliswinos, rom, Tuki mas 

procesis cvlilebis saSualeba mieca da damatebiTi funqciebis Sesruleba daekisra, 

igi gansxvavebuli standartebisa Tu reglamentis sivrceSi SeiZleba moeqces.  

9.  Tu mediacia kriminaluri qcevis xelSemwyob procesad gadaiqca, mediatorma 

dauyovneblivi zomebi unda miiRos, da Tu saWiro gaxda, Seaferxos an saerTod Sewyvi-

tos procesi.  

10. Tuki romelime mxare saqmis viTarebas ver Caswvda, es iqneba mediaciaSi mona-

wileobis sakiTxi, SeTanxmebis variantebi an sxva mediaciis procesTan dakavSirebuli 

sirTule, mediatorma pirobebi kvlavindeburad unda axsnas da im modifikaciebze 

(cvlilebebze) unda ifiqros, rac CarTuli mxarisTvis sakiTxis gacnobas gaaadvilebs 

da TviTgamorkvevis process uzrunvelyofs. 

Tu mediators ojaxuri an mxareTa Soris arsebuli raime Zaladobis Sesaxeb ec-

noba, man Sesabamis zomebs unda mimarTos da, saWiroebis SemTxvevaSi, mediacia an dro-

ebiT Sewyvitos, an saerTod gamoeTiSos mas. 

Tu mediators sjera, rom monawilis qceva (sakuTari qcevis CaTvliT) mediaciis 

procesze aRniSnuli standartebis sawinaaRmdego zegavlenas iwvevs, maSin man auci-

lebeli zomebi unda miiRos mediaciis procesis SeCerebis an Sewyvetis CaTvliT.  
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თავისუფლების აღკვეთის გავლენა არასრულწლოვნებზე 

ი.ლამპი და ი. რადელი, 2013,  

კლინიკური ფსიქოლოგიის ჟურნალი 

 

ახალგაზრდები  სასამართლო  სისტემაში  - განსაკუთრებული  ჯგუფი  

საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ არასრულწლოვნებს არ აქვთ მოზრდილების მსგავსი 

ფსიქოლოგიური სიმწიფის დონე (Steinberg, Cauffman, Woolard, Graham, & Banich, 2009; Steinberg, 

Graham, O'Brien, Woolard, Cauffman, & Banich, 2009; Steinberg & Scott, 2003) და შეიძლება 

გაუჭირდეთ განწყობების, იმპულსების და ქცევების რეგულირება (Spear, 2000). თავის ტვინში 

ანატომიური და ფუნქციური ცვლილებები იწყება განვითარების პერიოდში და გრძელდება 

ადრეულ სრულწლოვანებამდე (Giedd, 2008). აღნიშნული ცვლილებები გავლენას ახდენს 

თვითკონტროლის, ფსიქოსოციალური სიმწიფის განვითარებაზე, როგორიცაა რისკის აღქმა, 

იმპულსურობა, თანატოლების გავლენისადმი დაბალი რეზისტენტულობა, შედეგების 

გააზრება (Steinberg, 2009; Steinberg, Cauffman, et al., 2009 and Steinberg, Graham, et al., 2009). გარდა 

ამისა, წახალისების/ჯილდოების, განსაკუთრებით კი სოციალური ჯილდოების მიღების 

გაძლიერებული სურვილის გამო, სარისკო ქცევები და შეგრძენებების/ადრენალინის 

მიღებისკენ მიმართული ქცევები პიკს სწორედ მოზარდობის ასაკში აღწევს. (მაგ: 

ექსტრემალური სპორტი, გემბლინგი, სახიფათო თამაშები და ა.შ.) (Steinberg, 2008, 2009, 2010).  

მოზარდები ზრდასრულებზე მეტად ექცევიან სოციალური ჯილდოების, მოწონებისა და 

თანატოლების გავლენის ქვეშ (Steinberg, 2010).  განსაკუთრებული და კონკრეტული 

ჯილდოები, განსაკუთრებით კი მოწონება თანატოლების მხრიდან დიდ გავლენას ახდენს მათ 

ქცევაზე და ისინი განსაკუთრებით მოწყვლადები არიან თანატოლების მხრიდან გავლენის, 

იმპულსურობის, პროვოკაციის და სტრესული სიტუაციების მიმართ.  (Steinberg & Scott, 2003). 

არასრულწლოვანთა სამართალდამრღვევების ფსიქო-სოციალურ მოუმწიფებლობას 

რამდენიმე შედეგი აქვს. პირველ რიგში, თანატოლების მხრიდან ზეწოლისადმი, 

იძულებისადმი, პროვოკაციებისა და დაუფიქრებელი გადაწყვეტილებების მიღებისადმი 

მოწყვლადობა, შეიძლება ჩაითვალოს დანაშაულების შემამსუბუქებელ გარემობად, რაც 

გულისხმობს, რომ არასრულწლოვანების ზრდასრულთა ციხეში განთავსება არასათანადო 

სასჯელია (Scott & Steinberg, 2008). გარდა ამისა, იდეაში, თავისუფლების აღკვეთა ბავშვის 

უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის თანახმად, მიზნად უნდა ისახავდეს მოზარდთა 

განვითარების უწყვეტობის უზრუნველყობას (თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში), რაც 

გამოიხატება სოციალური ავტონომიისა და სოციალური ინტეგრაციის მიღწევაში ბავშვების 

მხრიდან. პატიმრობა კი პირიქით, ზღუდავს წარმატებულ პრო-სოციალურ განვითარებას 

ავტონომიის შეზღუდვის გზით, რითაც თავის მხრივ ზღუდავს ახალგაზრდების სოციალურ 

ურთიერთობების შესაძლებლობებს და ხელს უშლის მათ ინტეგრაციას (Dmitrieva, Monahan, 

Cauffman, & Steinberg, 2012).  ახალგაზრდა სამართალდამრღვევები განსაკუთრებით 

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფია და ისინი ხშირად დისფუნქციური ოჯახებიდან არიან, 

სადაც მათ არასათანადოდ ეპყრობიან (Ou & Reynolds, 2010). არასრულწლოვან 

მსჯავრდებულთა 70% და 95% შორის, მინიმუმ ერთს მაინც ფსიქიატრულად დადგენილი 

დიაგნოზი აქვს, ფსიქიკური ჯანმრთელობის კუთხით არსებული სხვა პრობლემების 
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პარალელურად (Lader, Singleton, & Meltzer, 2003; Robertson, Dill, Husain & Undesser, 2004). მათ 

შორის ნარკოტიკების გამოყენების მაჩვენებლები ძალიან მაღალია, ამ ჯგუფის 

წარმომადგენლების 40-70% ნარკოდამოკიდებულია (Aarons, Brown, Hough, Garland, & Wood, 

2001; McClelland, Elkington, Teplin, & Abram, 2004; Robertson et al., 2004). არასრულწლოვან 

სამართალმდარღვევთა მესამედს აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებები (Cruise, 

Evans, & Pickens, 2011; Minor, Wells, & AngelΩ```, 2008), და ბევრი მათგანი ქრონოლოგიური ასაკის 

ქვემოთ იმყოფება კითხვის, ორთოგრაფიული, გააზრებისა და შემეცნებითი უნარების 

თვალსაზრისით. (Kroll et al., 2002). ალკოჰოლის, თამბაქოს და ნარკოტიკების მაღალი 

მოხმარებისა და სარისკო სექსუალური  და ძალადობრიცი ტიპის ურთიერთობებში 

ჩართულობა, არასრულწლოვან სამართალდამრღვევებს ჯანმრთელპონის პრობლემების 

ქონის მაღალი რისკის ქვეშ არიან (Fazel & Baillargeon, 2011). 

 2.1. ქალები  

ბოლო წლების განმავლობაში არასრულწლოვან სამართალდამრღვევ ქალთა შორის 

მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნება, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ა.შ.შ-ში, არასრულწლოვნების 

დაპატიმრებათა მესამედი სწორედ გოგონებზე მოდის (Snyder & Sickmund, 2006).  

მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდა სამართალდამრღვევებთან დაკავშირებული კვლევების 

უმეტესობა დიდწილად ფოკუსირებული იყო მამრობითი სქესის სამართალდამრღვევებზე, 

ხოლო მდედრობითი სქესის ახალგაზრდები უგულებელყოფილები იყვნენ როგორც კვლევის 

მხრივ ასევე მომსახურების მიწოდების კუთხით, ბოლო წლებში ჩატარებული კვლევები 

არასრულწლოვანთა სასამართლო სისტემაში ჩართულ ბიჭებსა და გოგოებს შორის 

მნიშვნელოვან განსხვავებებზე მიგვითითებენ (Odgers, Moretti, & Reppucci, 2009). მაგალითად, 

დაკავებულ ახალგაზრდა ქალებს შორის ფსიქიატრიული დარღვევების დონე მამაკაცებთან 

შედარებით მაღალია და დაკავებული ახალგაზრდა გოგოების 75 %-ს უდგინდება მინიმუმ 

ერთი ფსიქიატრიული დარღვევა  (Cauffman, 2004; Russell & Marston, 2009). კვლევები ასევე 

ცხადყოფენ რომ ფსიქიატრიული დარღვევები ახალგაზრდა სამართალდამრღვევთა შორის 

დაკავშირებულია, განსაკუთრებულად ცუდ შედეგებთან გათავისუფლების შემდეგ, მათ 

შორის რეციდივიზმის, თვითმკვლელობის, ნარკოდამოკიდებულების, ჰოსპიტალიზაციისა 

და ფსიქიატრიული მომსახურების გამოყენების გაზრდილ დონეებთან (Vermeiren, Jespers, & 

Moffitt, 2006). გარდა ამისა, ბევრი მდედრობითი სქესის ახალგაზრდა დამნაშავე, რომელთაც 

მინიმუმ ერთი ფსიქიატრიული დარღვევა დაუდგინდათ, უფრო უარეს შედეგებს ღებულობენ 

გათავისუფლების შემდეგ (Russell & Marston, 2009). მეტიც, თანატოლ მამრობითი სქესის 

დამნაშავეებთან შედარებით, გოგოები უფრო ხშირად ტანჯებიან ფიზიკური (ფიზ. და 

სექსუალური ძალადობა, ქრონიკული ჯანმრთელობის პრობლემები) და სექსუალური 

(სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები და მაღალი რისკის შემცველი სექსუალური 

ქცევა) ხასიათის ჯანმრთელობის პრობლემებისგან (Robins, Odgers, & Russell, 2009). კვლევები 

მიუთითებს, რომ კავშირი ანტისოციალურ ქცევასა და ჯანმრთელობის პრობლემებს შორის იმ 

ახალგაზრდა ქალ სამართალდამრღვევებში, რომლებიც ანტისოციალურ ცხოვრების წესს 

მისდევენ უფრო ძლიერია (Moffitt, 1993). ეს ცხოვრების წესი ხასიათდება მაღალი რისკის 

შემცველი საოჯახო და სოციალური გარემოთი და ადრეული ნეირო-განვითარების 
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სირთულეებით (Robins et al., 2009). მამრობითი სქესის ახალგაზრდა სამართალდამრღვევებთან 

შედარებით, ქალ დამნაშავეებში სექსუალური ძალადობით და პოსტ-ტრავმატული სტრესით 

გამოწვეული ტრავმების დაფიქსირების ალბათობა უფრო დიდია (Moretti, Jackson, & Obsuth, 

2009). რადგანაც, ზემოთ ნახსენები ჯგუფი განსაკუთრებული რისკის ქვეშაა, შეიძლება 

ვივარაუდოთ რომ ახალგაზრდა ქალების რეაბილიტაციას სარგებელს მოუტანს მათი 

ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის შეფასებასა და მკურნალობაზე ფოკუსირება, სოციალურ 

კეთილდღეობის და პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ სტაბილური საზოგადოებრივი 

მხარდაჭერის უზრუნველყოფის პარალელურად (Moretti et al., 2009).  

3. გადაყვანის/ტრანსფერებისა და პატიმრობის შედეგები 

ცოტა რამ არის ცნობილი არასრუწლლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში გადაყვანის 

შესახებ. თუმცა, არასრულწლოვანთა ზსაქმეების განხილვა ზრდასრულლთა სამსამართლოს 

მიერ ზრიდს უფრ მკაცრი სასჯელების გამოტანის ალბათოობას, ასევე ზრდასრულთა ციხეში 

მოხვედრის შემთხვევაში, არასრულწლოვნების ვიქტიმიზააციას ზრდასრული პატიმრების 

მიერ. შესაბამისად, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯყულების სისტემა უფრო 

სარეაბილიტაციო მიმართლების უნდა იყოს, არასრულწლოვანი სამართალდამრღვევები არ 

უნდა გადაეცნენ ზრდასრულთა სისტემას (Myers, 2003).  

საქმეების ზრდასრულთა სასამართლოში გადაცემამ ამერიკაში გამოიწვია ბევრი 

არასრულწლოვანის, სისხლის სამართლის სასამართლოში როგორც ზრდასრულებად 

გასამართლება (Jordan & Myers, 2011; Kupchik, Fagen, & Liberman, 2003), რაც, იწვევა 

არასრუწლლოვანთა დაპატიმრების და თავისუფლების აღკვეთის დონის გაზრდას. (Myers, 

2003). იქიდან გამომდინარე, რომ ახალგაზრდებისთვის თავისუფლების აღკვეთა 

დანაშაულების რაოდენობის და რეციდივიზმის ფაქტების შემცირებაზეა ორიენტირებული, 

მნიშვნელოვანია იმის გამოკვლევა თუ რამდენად ხდება ამ მიზნების მიღწევა. კვლევები 

აჩვენებს, რომ არასრულწლოვნების დაპატიმრება ზოგადად არა ეფექტურია რეციდივიზმის 

შემცირების კუთხით, და შეიძლება შეინარჩუნოს ან გაზარდოს კიდეც რეციდივიზმის დონე, 

ანტისოციალურ ქცევებსა და კრიმინალურ აქტივობებში ჩართულობა (Gatti, Tremblay, & Vitaro, 

2009; Lane et al., 2002). კვლევები ასევე მიუთითებს, რომ გრძელვადიანი პატიმრობა 

არაეფექტურია რეციდივიზმის შემცირების კუთხით (Loughran et al., 2009; Mulvey, 2011), სხვა 

კვლევების თანახმად იმ ახალგაზრდების კვლავ დაპატიმრება, რომლებიც უფრო გრძელი 

ვადით იმყოფებოდნენ პატიმრობაში ან არასრულწოვნებისთვის განკუთვნილ 

დაწესებულებებში ან ზრდასრულების ციხეებში, უფრო ნაკლებ ალბათურია ვიდრე იმ 

დამნაშავეთა დაპატიმრების ალბათობა რომელთაც თავისუფლების აღკვეთა არ შეფარდებიათ 

ან პატიმრობაში მცირე დროის განმავლობაში იმყოფებოდნენ (Hjalmarsson, 2009; Myers 2003). 

საკითხის სირთულიდან გამომდინარე, Myers-ის თქმით ძალიან რთულია იმ ფაქტორების 

განსაზღვრა, რომლებმაც გამოიწვიეს ამ შედეგების დადგომა. არსებობს რაღაც მინიშნებები, 

რომ შეიძლება არსებობდეს გადაყვანის/საქმეების გადაცემის განსხვავებული შედეგები. 

კვლევები მიუთითებს, რომ გათავისუფლების შემდგომი შედეგები სერიოზულადაა 

დაკავშირებული ბრალდების ტიპთან და სხვა იურიდიულ, თუ რისკ (risk-need) ფაქტორებთან 

(Loughran et al., 2010; Schubert et al., 2010). მაგალითად Loughran et al. (2010)-მა აღმოაჩინა, რომ 
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ის გადაყვანილი მოზარდები, რომლებსაც ბრალად პიროვნებასთან დაკავშირებული 

დანაშაულების ჩადენა ჰქონდათ წაყენებული (მაგ: ფიზიკური ძალადობა/თავდასხმა-assault) 

რეციდივიზმის უფრო ნაკლები დონით გამოირჩეოდნენ ვიდრე, ის მოზარდები, რომლებსაც 

ქონებასთან დაკავშირებული დანაშაულების (ძარცვა და ქურდობა) ჩადენა ედებოდათ 

ბრალად. Schubert et al. (2010)-მა აღმოაჩინა, რომ მოზრდილები რომლებსაც ნაკლები შეხება 

ჰქონიათ სასამართლოებთან და ნაკლები კავშირები აქვთ ანტისოციალურ თანატოლებთან, 

ნაკლები რეციდივიზმის დონით გამოირჩეოდნენ.  

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ არასრულწლოვნები თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებებში არ შეიზღუდონ იმაზე უფრო სერიოზული უსაფრთხოების 

ღონისძიებებით, ვიდრე ეს სასჯელითაა გათვალისწინებული/ვიდრე საჭიროა. დაბალი 

რისკის არასრულწლოვანი სამართალდამრღვევები თავისუფლების აღმკვეთ ინსტიტუტებში 

მოხვედრის შემდეგ რეციდივიზმის განსაკუთრებულად მაღალი რისკის ქვეშ იმყოფებიან 

(Mulvey, 2011). კვლევები გვაძლევს საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ როდესაც ზრდასრული 

სამართალდამრღვევების მიმართ გამოიყენება იმაზე უფრო მკაცრი აღმკვეთი/უსაფრთხოების 

ღონისძიებები ვიდრე საჭიროა, მათ უფრო დიდი ალბათობით ექნებათ რეციდივიზმის 

მაღალი დონე ვიდრე მათ, რომლებსაც შესაფერისი უსაფრთხოების დაწესებულებებში 

ათავსებენ (Gaes & Camp, 2009). მაშინ, როდესაც არსებობს სიტუაციები, როდესაც მკაცრი 

უსაფრთხოების რეჟიმი შეიძლება საჭირო იყოს, არსებობს ასევე დამადასტურებელი ფაქტები 

იმისა, რომ რბილმა რეჟიმმა შეიძლება უკეთეს შედეგებამდე მიგვიყვანოს, მათ შორის მაღალი 

რისკის ჯგუფში მყოფი პატიმრების შემთხვევაშიც (Gaes & Camp, 2009). Gaes and Camp (2009)-მა 

აღმოაჩინეს, რომ ზრდასრული პატიმრები რომლებიც უსაფრთხოების მესამე დონის 

კლასიფიკაციაში შემთხვევით მოხვდნენ (მაგალითად: მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებაში 

განთავსება) 31 %-ით უფრო დიდი შანსი ჰქონდათ კვლავ ციხეში მოხვედრილიყვნენ ვიდრე 

იმ პატიმრებს, რომლებიც პირველი დონის კლასიფიკაციაში (დაბალი/რბილი უსაფრთხოების 

რეჟიმის დაწესებულებაში განთავსება).  

3.1. კრიმინალური ქცევების ბუნებრივი „გადაზრდის“ პროცესის დარღვევა/ხელის შეშლა 

სასამართლოს მიერ დაწესებული სასჯელის ვადის დროის გასვლასთან ერთად, მოზარდები 

უფრო ღრმად ეფლობიან სისხლის სამართლის სისტემაში და უფრო მეტად შორდებიან 

საზოგადოებაში პრო-სოციალურ ჩართულობას, რითიც ეზღუდებათ დანაშაულებრივი 

ქცევების „გადაზრდის“ საშუალება. კვლევებმა აჩვენა, რომ მოზარდების მესამედი მაინც ამა 

თუ იმ ფორმით მონაწილეობას ღებულობს სერიოზულ დანაშაულებრივ აქტივობებში, თუმცა, 

ბევრი ამთგანი ასეთი ქცევიდან, ასე ვთქვათ გამოზრდას დაღვინების/პიროვნული 

მომწიფების პროცესში ახერხებს (Elliot, 1994; StouthamerLoeber, Wei, Loeber, & Masten, 2004).  

14-იდან 18 წლამდე დამნაშავეებისგან, მათი დაპატიმრებიდან შვიდი წლის შემდეგ 

შეგროვებული ინფორმაცია ადასტურებს, რომ ყველაზე სერიოზული დამრღვევებიც კი 

დროის განმავლობაში ამცირებენ კრიმინალურ აქტივობებს (Mulvey, 2011). დამნაშავეთა 

მხოლოდ ძალიან პატარა წილი აგრძელებდა კანონის დარღვევას და ყველაზე სერიოზული 

დამრღვევების დიდი რაოდენობა რადიკალურად ამცირებდა კრიმინალურ ქცევებს. ამ 

მიგნებებზე დაყრდნობით The Pathways to Desistance (კრიმინალური ქცევის შეწყვეტისკენ 
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მიმავალი გზები) კვლევამ (იხილეთ  Mulvey, 2011) დაასკვნა, რომ ყველაზე სერიოზულმა 

სამართალდამრღვევებმაც კი შეიძლება არ გააგრძელონ კანონსაწინააღმდეგო ქცევები 

ზრდასრულობაში. შესაბამისად, თავისუფლების აღკვეთამ შეიძლება ხელი შეუშალოს პრო-

სოციალური ცხოვრების სტილის ჩამოყალიბებას და შეამციროს პოზიტიური შედეგების 

დადგომის ალბათობა. Lane et al. (2002)-ის კვლევის თანახმად, ბევრი არასრულწლოვანი 

რომელთაც თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდათ თვლიდა, რომ მათ ბავშვობის პოზიტიური 

მისწრაფებები წაართვეს. გარდა ამისა, ის ტკივილი და დანაკარგის შეგრძნებები რომელსაც 

არასრლუწლოვანი პატიმრობაში ყოფნისას განიცდის მხოლოდ აძლიერებს სისტემისადმი 

სიძულვილის განცდას და მტრულ განწყობებს, რაც შემდეგ აისახება ანტისოციალური ქცევის 

გაგრძელებაში (Lane et al., 2002). თავისუფლების აღკვეთის როგორც, ე.წ. „გადაზრდის“ უნარის 

განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორის წარმოჩენა განსაკუთრებულად აშკარა ხდება 

უსაფრთხო გარემოში რეაბილიტაციის პროცესში, სადაც გარემო ძალიან სტრუქტურირებული 

და პროგნოზირებადია და არ ასახავს დამოუკიდებელი ცხოვრების რეალიებს. კვლევამ, 

რომელიც სარეაბილიტაციო თაცვისუფლების აღკვეთის დაწესებუელბაში ბიჭების 

აღქმას/შეგრძნებებს სწავლობდა, აღმოაჩინა რომ პროგრამის უკიდურესად სტრუქტურული 

ხასიათის გამო, მომავალი დაპატიმრებებისგან თავის აცილების კუთხით ბიჭები თავს 

მოუმზადებლად თვლიდნენ და მათი პრაქტიკაში დატესტვის შესაძლებლობის არქონის გამო, 

არ იყვნენ დარწმუნებულები თუ რამდენად კარგად გაითავისეს ნასწავლი უნარ-ჩვევები 

(Kilgore & Meade, 2004).  

ავტორებმა დაასკვნეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სტრუქტურირებულის პროგრამების ერთ-

ერთი მიზანი არის თვითდისციპლინის სწავლება და გონივრული არჩევანის გაკეთების 

უნარის განვითარება, უკიდურესად სტრუქტურირებული გარემო (რაც გადაწყვეტილებების 

მიღების შესაძლებლობას გამორიცხავს) სავარაუდოდ კონტრპროდუქტიულია ზემოთ 

ნახსენები მიზნის მიღწევისთვის. სტრუქტურული პატიმრობის პირობებში, 

ახალგაზრდებისთვის არსებობს მცირე შესაძლებლობები, ისწავლონ თუ როგორ უნდა 

წამოიწყონ და შეინარჩუნონ  სათანადო სოციალური ურთიერთობები. მოზარდისთვის 

დევიანტური ქცევებიდან „გამოზრდა“ შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ თუ ის, შეიქმნის 

ალტერნატიულ, პრობლემებთან გამკლავების უფრო ადაპტიურ რესურსებსა და სტრატეგიებს   

(Lane et al., 2002). არასრლუწოვანი სამართალდამრღვევთათვის, ასეთი ადაპტური რესურსების 

ეფექტური სწავლება ნაკლებად ხერხდება იმ ბუნებრივი შეზღუდვების გამო, რომელშიც მათ 

სასჯელის მოხდა უწევთ.   

3.2. არასრლუწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის უარყოფითი გავლენა და 

ბიჰევიორალური შედეგები 

ლიტერატურა მიგვაშნიშნებს, რომ  ციხის გარემოში ანტისოციალურ თანატოლებთან 

კონტაქტის გაზრდა, ისევე როგორც კონტაქტის შემცირება პრო-სოციალურ ან ნაკლებად 

კანონ-დამრღვევ თანატოლებთან, გადამწყვეტია ფაქტორია ახალგაზრდა დამნაშ ვეებისთვის 

უარყოფითი შედეგების მიღების კუთხით (Gatti et al., 2009). კრიმინალურ გარემოში 

აკლიმატიზაციის მიზნით, უფროსი და უფრო საშიში თანატოლების მიერ მიღების სურვილის 

გამო, არასრულწლოვანები მეტ დროს ატარებენ უფრო გამოცდილ და უნარიან ზრდასრულ 

მსჯავრდებულებთან საუბარში (Woolard, Odgers, Lanza-Kaduce, & Daglis, 2005).  
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ამრიგად, თავისუფლების აღკვეთა მკაცრად ზღუდავს საზოგადოებრივი ნორმებისა და 

მოლოდინების გაძლიერებას, ასევე ახალგაზრდების შესაძლებლობებს შეიმუშაონ ადაპტიური 

პირადი ურთიერთობების მოდელები, როგორიცაა მაგალითად კონფლიქტის მოგვარება, ან 

პრაქტიკაში გამოიყენონ ინტერპერსონალური უნარები და ურთიერთობის მართვის ჩვევები 

(Steinberg, Chung, & Little, 2004).  ძნელია პროსოციალური ქცევების პრაქტიკაში გატარება, 

როდესაც პატიმრობაში იმყოფები (Lane et al., 2002); შესაბამისად, მსჯავრდებული 

არასრულწლოვანები სულ უფრო მეტად შორდებიან კანონმორჩილ საზოგადოებას. არსებობს 

ჰიპოთეზა, რომ თანატოლთა გავლენა ძლიერია იმ ახალგაზრდებში, რომლებიც ან საშუალო 

დონეზე დევიანტურები არიან ან დევიანტური ქცევის პატერნების/სქემების შემუშავების 

პროცესში იმყოფებიან. (Dishion & Dodge, 2005). Gatti et al. (2009)-ის კვლევამ, რომელმაც 

მონრეალის ღარიბ უბნებში მაცხოვრებელი ბიჭების ჯგუფის შესწავლის შედეგად აღმოაჩინა, 

რომ არასრულწლოვანთა სასამართლოს მხრიდან ინტერვენციას ზოგადად უკუშედეგი  

ჰქონდა ახალგაზრდებზე და დიდად ზრდიდა ზრდასრულობაში კრიმინალური 

აქტივობებისკენ მიდრეკილებას.  

თანატოლების გავლენის თეორიით, თანატოლების ჯგუფი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 

მოზარდების ქცევის განსაზღვრაში, ნებისმიერი ჩარევა/ინტერვენცია, რომელიც 

ახალგაზრდებს ათავსებს დევიაციურ ჯგუფებში, ანტისოციალური ქცევის კონსოლიდირებას 

ახდენს (Dodge, Dishion, & Lansford, 2006 Warr, 2002). მიუხედავად იმისა, რომ თანატოლთა 

გავლენა შეიძლება დაფიქსირდეს როგორც რეზიდენტულ ასევე არა-რეზიდენტულ 

პროგრამებში, არსებობს არგუმენტები, რომ ისეთ რეზიდენტულ პროგრამებში, როგორიცაა 

მაგალითად, ერთად განთავსებული/დაპატიმრებული ახალგაზრდების ერთობლიობა მსგავსი 

ტიპის გავლენა ბევრად უფრო ძლიერი და ინტენსიურია (Osgood & Briddell, 2006). თუმცა, 

მსგავსი იოტროგენული ეფექტის/უკუჩვენების არსებობას კრიტიკულად უყურებდა Weiss et al 

(2005), რომელმაც ეჭვქვეშ დააყენა ამ თეორიის ემპირიული და კონცეპტუალური საფუძვლები.  

4. სარეაბილიტაციო შეზღუდვები და არასრულწლოვანი სამართალდამრღვევების 

თავისუფლების აღკვეთის ნეგატიური ეფექტები 

ახალგაზრდა სამართალდამრღვევები მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი ჯგუფია და მათ რთლ 

ქცევაზე გარემო თუ ინდივიდუალური ფაქტორების ფართო სპექტრი მოქმედებს (იხილეთ  

Loeber, Burke, & Pardini, 2009, მიმოხილვისთვის). მიუხედავად იმისა, რომ დადებითი 

სარეაბილიტაციო ეფექტების მიღწევა შესაძლებელია, თავისუფლების აღკვეთის პირობებშიც, 

პატიმრობის ტიპმა, ასევე მისით გამოწვეულმა შესაძლო ნეგატიურმა ზეგავლენამ, შეიძლება 

სერიოზულად შეზღუდოს სარეაბილიტაციო პოტენციალი.  თავისუფლების აღმკვეთი 

გარემოები ხშირად ხასიათდება ვიქტიმიზაციის, სოციალური იზოლაციის და 

უგულებელყოფილი ან გამწვავებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის, საგანმანათლებლო და 

ჯანმრთელობის საჭიროებებით. ამ ფაქტორებს შეუძლიათ გაართულონ რეაბილიტაცია და 

ისეთი ზიანი მოიტანონ, რომელიც შემდეგ აისახება რეციდივიზმსა და სხვა არახელსაყრელი 

შედეგების დადგომაში (Ashkar & Kenny, 2008). გადატვირთულობა სერიოზულ პრობლემას 

წარმოადგენს იმ დაწესებულებეში სადაც ახალგაზრდა სამართალდამრღვევები არიან 

მოთავსებულნი, ა.შ.შ-ებში არსებული მსგავსი დაწესებულებების 15 % სტანდარტული 
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საწოლების ნაკლებობას განიცდის, როგორც ეს Snyder და Sickmund (2006)-ის კვლევამ აჩვენა. 

იმავე კვლევის თანახმად განთავსებული ახალგაზრდების 20% უკვე შესაძლებლობების 

ზღვარზე მყოფ ობიექტებში იყვნენ ხოლო 14% უკვე გადავსებულ დაწესებულებებში (2006). 

ეს მიუთითებს იმაზე, რომ დიდი შანსია რეაბილიტაციის მხარდამჭერი რესურსები, ასეთ 

დაწესებულებებში ძალიან შეზღუდული იყოს. გარდა ამისა, ახალგაზრდების მოშორება 

საზოგადოებისგან აშორებს მათ იმ გარემოს, რომელშიც ისინი დანაშაულს სჩადიან და იმ 

კონტექსტუალურ ფაქტორებს, რომლებიც ერთი მხრივ, მსგავს ქცევას იწვევენ, ხოლო მეორე 

მხრივ შენარჩუნებაში შეაქვთ წვლილი. შედეგად, თავისუფლების აღკვეთა ზღუდავს 

რეაბილიტაციის სხვადასხვა ვარიანტების გამოყენების პოტენციალს, რომლებიც პირდაპირ 

უმკლავდებიან ამ ფაქტორებს და ალბათობა, რომ ახალგაზრდები მიიღებენ ისეთ 

დახმარებას/ინტერვენციას, რომლებიც პირდაპირ პასუხობს მათ საჭიროებებს მცირდება. 

შესაბამისად, კვლევა გვიჩვენებს, რომ ახალგაზრდა სამართალდამრღვევთათვის 

თავისუფლების აღმკვეთ დაწესებულებებში გაზრდილი პატიმრობის დრო, არ ამცირებს 

რეციდივიზმის დონეს, მაშინ როდესაც საზოგადოების ჩართულობაზე დაფუძნებული 

ზედამხედველობის პროგრამები, უფრო ეფექტურია განმეორებითი დანაშაულების ჩადენის 

პრევენციის კუთხით, განსაკუთრებით კი სერიოზული დანაშაულების ჩამდენი 

ახალგაზრდების შემთხვევაში.   

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებსა და დაწესებულების მიღმა არსებულ გარემოს 

შორის დიდი კონტრაქტის გამო,  ახალგაზრდების რეინტეგრაცია დაწესებულების დატოვების 

შემდეგ შეიძლება ძალზედ გაძნელდეს (Anthony et al., 2010). 

 

4.1. ვიქტიმიზაცია  მართმსაჯულების  სისტემაში  

ძალადობა/ცუდად მოპყრობა/შევიწროება გავრცელებული პრაქტიკაა, როგორც 

ზრდასრულების, ასევე არასრულწლოვანთა ციხეებში, რის გამოც როგორც ზრდასრული ასევე 

არასრულწლოვანი პატიმრები ხშირად ხდებიან მსხვერპლები და განიცდიან, 

ვერბალურ/სიტყვიერ, ფიზიკურ, სექსუალურ თუ ემოციურ ძალადობას/შეურაცხყოფას (Tie & 

Waugh, 2001; Wolff, Shi & Siegel, 2009) . Wolff et al. (2009)-ის კვლევამ 6 თვიანი პერიოდის 

განმავლობაში, დაადგინა, რომ მამაკაც და ქალ პატიმართა დაახლოებით 40% აღიარებდა, 

მათზე განხორციელებულ ფიზიკურ და სექსუალურ ძალადობას. ქალი პატიმრები, 

მამაკაცებთან შედარებით ნაკლებად განიცდიან ფიზიკურ ძალადობას ციხის 

თანამშრომლებისგან ან სხვა პატიმრებისგან (24% vs 35%), მაგრამ მათში დაფიქსირებულია 

ძალადობის უფრო მაღალი მაჩვენებლები (24% vs 10%). ზრდასრული ციხეებში განთავსებული 

არასრულწლოვანი დამნაშავეები განსაკუთრებულად მოწყვლადები არიან ვიქტიმიზაციის 

კუთხით (Tie & Waugh, 2001). არასრულწლოვნების ასაკისა და განვითარების დონის 

გათვალისწინებით, მათი ვიქტიმიზაციის ალბათობა ზრდასრულთა ციხეში საკმაოდ მაღალია 

(Fagen & Kupchik, 2011) 
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სავარაუდოა, რომ ზრდასრული პატიმრები ფიზიკურად უფრო ძლიერები იქნებიან, 

ხანგრძლივი კრიმინალური ისტორიიდან გამომდინარე უფრო გამოცდილებიც ვიდრე 

ახალგაზრდა სამართალდამრღვევები, შესაბამისად ზრდასრულთა ციხეში განთავსებული  

ახალგაზრდები მსხვერპლად ქცევის თანდაყოლილი რისკის ქვეშ არიან.  

ახალგაზრდები, რომლებიც განსაკუთრებით უმცროსები არიან და ეთნიკურ უმცირესობებს 

წარმოადგენენ, ციხის სისტემის ფარგლებში რისკის ქვეშ არიან. სამხრეთ აფრიკის ერთ-ერთ 

ციხეში არასრულწლოვანთა შესახებ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ რაც უფრო 

ახალგაზრდა იყო რესპონდენტი მით უფრო მაღალი იყო მისი ვიქტიმიზაციის ალბათობა 

(Kiessl & Wurger, 2002). ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ახალგაზრდა პატიმრები 

განსაკუთრებული რისკის ქვეშ არიან ზრდასრულთა ციხეებშიც (Kiessl & Wurger, 2002). 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ არასრულწლოვან სამართალდამრღვევთა ვიქტიმიზაცია 

მხოლოდ ზრდასრული ციხეებით არ შემოიფარგლება. მსგავსი პრობლემა არსებობს 

არასრულწლოვან პატიმართა დაწესებულებებშიც. 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში (Beck, Harrison, & Guerino, 2010) არასრულწლოვან დამნაშავეთა 

შორის ჩატარებული კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ წინა 12 თვის განმავლობაში 12% 

ერთხელ ან რამდენჯერმე გამხდარა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ან სხვა 

ახალგაზრდა დამნაშავის მხრიდან ან დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან. 

ახალგაზრდების მხოლოდ 10% აღიარებს, რომ დაწესებულების თანამშრომლის მსხვერპლი 

იყო, ხოლო 4.3% აღიარებს რომ თანამშრომლებთან დამყარებული სქესობრივი კავშირი ამა თუ 

იმ ფორმით იძულებითი იყო. სექსუალური ვიქტიმიზაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლის 

მქონე დაწესებულებებში, ახალგაზრდების აღიარებები მაღალ მაჩვენებელზე მიუთითებს 

(20%-36%), მაშინაც კი როცა ეს რაოდენობა მოიცავს მხოლოდ განსაკუთრებულად მძიმე 

იძულებით აქტებს. არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ახალგაზრდა პატიმრები 

სექსუალური ვიქტიმიზაციის უფრო მაღალ მაჩვენებლებზე (12%) მიუთითებს ვიდრე 

ჰეტეროსექსუალი პატიმრების შემთხვევაში (1.5%). გარდა ამისა, ის ინდივიდები, რომლებიც 

მანამდეც იყვნენ ძალადობის მსხვერპლები, განმეორებითი ვიქტიმიზაციის მაღალი რისკის 

ქვეშ იყვნენ ახალ დაწესებულებაშიც (Beck et al., 2010).  

4.2. ფსიქიკური ჯანმრთელობა 

პატიმრობაში მყოფი ახალგაზრდების დიდ ნაწილს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ისეთი 

პრობლემები აქვს, როგორიცაა დეპრესია, თვითმკვლელობის მცდელობა, ნარკოტიკული და 

ალკოჰოლური სასმელების ბოროტად გამოყენება (Domalanta, Risser, Roberts, & Risser, 2003; 

Kiriakidis, 2008; Lader et al., 2003; Robertson et al., 2004), ემოციური და ქცევითი პრობლემები 

გაცილებით უფრო გავრცელებულია ახალგაზრდებში, ვიდრე ზოგადად მოსახლეობაში 

(Thomas & Penn, 2002). სავარაუდოა, რომ ეს პრობლემები კიდევ უფრო გამწვავებულია ციხეში 

არსებული არასასურველი პირობებით; თუმცა, იგრძნობა ისეთი კვლევების ნაკლებობა, 

რომლებიც იკვლევენ თუ რა ფაქტორები ახდენს გავლენას მოზარდებში ციხის გარემოსთან 

ფსიქოლოგიურ ადაპტაციაზე. პატიმრობისას იზოლაცია, მოწყენილობა, ბულინგი/ჩაგვრა და 

ვიქტიმიზაციის ალბათობა ყველაზე გავრცელებული სტრეს-ფაქტორებია (Greve, 2001) 

მოზარდის იდენტობისა და თვითშეფასების სათუთი/მოწყვლადი და გარდამავალი ხასიათის 



არაოფიციალური თარგმანი 

 

გათვალისწინებით, პატიმრობამ შეიძლება უარყოფითი გრძელვადიანი ეფექტი იქონიოს 

ახალგაზრდა ადამიანის მიერ საკუთარი თავის აღქმასა და თვითშეფასებაზე (Lane et al., 2002). 

ზემოთ ჩამოთვლილი სირთულეების და სტრეს-ფაქტორების გარდა, ეს ახალგაზრდები ასევე 

კარგავენ თავიანთ ცხოვრებას საპატიმროს ფარგლებს გარეთ, რასაც დამატებითი წვლილი 

შეაქვს მათი ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუარესების საქმეში (Ng et al., 2011). 

პატიმრობის პერიოდში ხშირად არ ხდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების 

იდენტიფიცირება ან მათთან გამკლავების გზების ძიება (Altschuler & Brash, 2004; Soler, 2002), 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემა 

ხშირად არ არის ერთმანეთთან ინტეგრირებული (Rapp-Paglicci, 2007). ეს გულისხმობს, იმას 

რომ ხშირ შემთხვევაში, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები არ არიან სათანდოდ მზად არც 

მანამდე არსებულ პრობლემებთან გამკლავებისთვის და არც იმ პრობლემებთან 

გამკლავებისთვის, რომლებიც შეიძლება პატიმრობისას გაუარესდეს ან წარმოიშვას. 

მოზარდებში ნარკოტიკული და ალკოჰოლური საშუალებების მოხმარების მაღალი 

მაჩვენებლის მიუხედავად, მათი მკურნალობა მხოლოდ, აშშ-ის არასრულწლოვანთა 

გამოსასწორებელი დაწესებულებების 36%-შია ხელმისაწვდომი და იმათგან ვისაც შეიძლება 

სჭირდებოდეს მსგავსი დახმარება, მხოლოდ 16% მკურნალობს (ფიზიკური 

დამოკიდებულებისა და ნივთიერებების ბოროტად გამოყენების ეროვნული ცენტრი). 

ილინოისის პენიტენციურ სისტემაში მოზარდების საჭიროების კვლევამ დაადგინა, რომ 

ახალგაზრდობის ორი მესამედი მკურნალობას საჭიროებდა; თუმცა მხოლოდ ნახევარზე 

ოდნავ ნაკლები იღებდა ამ დახმარებას (Johnson et al., 2004). 

კვლევები მიგვანიშნებს, რომ ნივთიერებების ბოროტად გამოყენების ეფექტურ სამკურნალო 

პროგრამის 11 ძირითადი ელემენტი აქვს და მოიცავს სხვადასხვა სისტემებს შორის 

ინტეგრირებულ მკურნალობას; შეფასებისა და მკურნალობის თანხვედრას; თანმდევი 

დარღვევების დაფიქსირებას (co-occuring disorders); ყოვლისმომცველი მკურნალობის 

მიდგომას; კვალიფიციურ პერსონალს; განვითარების შესაბამის მკურნალობას; მკურნალობის 

პროცესში ოჯახის ჩართულობას; მოზარდების ჩართვასა და მათ შენარჩუნებას; 

გრძელვადიან/განგრძობით ზრუნვას; მკურნალობის შედეგების შეფასებას; გენდერულ და 

კულტურული კომპეტენტურობას (ნარკოტიკული სტრატეგია, 2005). მიუხედავად იმისა, რომ 

Henderson et al (2007) დაადგინეს, რომ მკურნალობის პროგრამებში ამ ელემენტების 

რაოდენობა ცვალებადია, საშუალოდ თემზე/საზოგადოებაზე დაფუძნებული სამსახურები 

საშუალოდ, უფრო დიდი რაოდენობით იყენებდნენ ზემოთ ჩამოთვლილი ელემენტების 

უმრავლესობას, ვიდრე ინსტიტუციურ საფუძველზე დამყარებული სამსახურები. ზოგიერთი 

განსხვავება შეიძლება მკურნალობის გარემოებს შორის არსებული სხვაობით აიხსნას, 

მაგალითად, ლოჯისტიკური შეზღუდვები აძნელებს ახალგაზრდა სამართალდამრღვევების 

ინსტიტუციონალურ გარემოში მკურნალობის პროცესში მათი ოჯახების ჩართვას, მაშინ 

როდესაც ოჯახის თანამონაწილეობა უფრო ადვილად მიღწევადია სათემო/საზოგადოებრივ 

გარემოში. თუმცა, ინსტიტუტიციურ გარემოში არსებულ სამკურნალო პროგრამებში, 

კვალიფიციური კადრების ჩართულობა და მიღებული შედეგების შეფასება უფრო ნაკლებ 

ალბათური იყო ვიდრე საზოგადოებრივ გარემოში, რადგან ამ უკანასკნელის გამოყენების 
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დროს, სავარაუდოდ საჭიროა მესამე მხარის მიერ საზოგადოებრივ გარემოში წარმოებული 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკის აკრედიტირება.  

გარდა ამისა, ეს დასკვნები მიგვანიშნებს, გამოსწორებითი/სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებებსა და საზოგადოებრივ გარემოში არსებულ მკურნალობის პრაქტიკებს შორის 

კავშირის არ არსებობაში, რაც სავარაუდოდ გამოიხატება, გათავისუფლების შემდეგ 

მკურნალობის არ გაგრძელებაში, ახალგაზრდებში ნივთიერებების ბოროტად გამოყენების 

პრობლემის გაძლიერებასა და დანაშაულების განმეორებითად ჩადენის უფრო მაღალ 

მაჩვენებელში (Henderson et al., 2007). არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ 

არასრულწლოვანებს, რომლებიც ზრდასრულების ციხეში იმყოფებიან, შეიძლება 

განსაკუთრებული გაუჭირდეთ გარემოსთან შეგუება, რის გამოც მათ, მიზანმიმართული 

ზრუნვა ესაჭიროებათ (Kuanliang et al., 2008). ზრდასრულთა მართლმსაჯულების სისტემის 

თანამშრომლებს არ გააჩნიათ ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების სფეროსთვის, 

აუცილებელი, სათანადო ცოდნა და უნარები, შესაბამისად, მათ ცუდად ესმით 

ახალგაზრდების საჭიროებები (Soler, 2002). როგორც, Murrie et al. (2009)-ის მიერ, ტეხასის 

ზრდასრულ დამნაშავეთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში განთავსებულ 

ახალგაზრდებში ჩატარებულმა კვლევამ გამოაჩინა, ზრდასრულების ციხეში მყოფ 

არასრულწლოვან პატიმრებს ფსიქიკური აშლილობის უფრო მეტი სიმპტომი აქვთ ვიდრე 

არასრულწლოვან პატიმართათვის განკუთვნილ დაწესებულებებში მყოფ ახალგაზრდებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ კვლევის თანახმად, ზრდასრულთა ციხეებში მყოფი 

ახალგაზრდების ფსიქიკური ჯანმრთელობის საჭიროებები შეიძლება უფრო 

სერიოზული/მეტი იყოს ვიდრე არასრულწლოვანთა ციხეებში მყოფი პატიმრებისა,  

გაურკვეველია, არის თუ არა, ამ საჭიროებებს შორის არსებული სხვაობს მიზეზი, 

დაპატიმრებამდე უკვე არსებული სირთულეები თუ ციხეში ყოფნით გამოწვეული 

პრობლემები (Murrie, Henderson, Vincent, Rockett, & Mundt, 2009).  

თუმცა, ბოლო დროს ჩატარებული კვლევამ, სხვა რისკ-ფაქტორების გაკონტროლების შემდეგ, 

აღმოჩინა, რომ მიჩიგანში ზრდასრულთა ციხეში მოთავსებული ახალგაზრდები 37-ჯერ უფრო 

მეტად იყვნენ დეპრესიისკენ მიდრეკილები, ვიდრე არასრულწლოვანთა ციხეში 

მოთავსებული, თუნდაც სერიოზული დანაშაულის ჩამდენი პატიმრები, მიუხედავად იმისა, 

რომ მათ (ანუ ზრდასრულ ციხეებში მყოფებს) უფრო მსუბუქი/ნაკლებ კრიტიკული 

ფსიქოსოციალიური ბექგრაუნდი ჰქონდათ. (Ng et al., 2011). ეს მიუთითებს იმაზე, რომ 

ზრდასრულთა ციხეებში ახალგაზრდების განთავსებას სავარაუდოდ სერიოზული 

უარყოფითი შედეგები აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების შექმნისა და 

გამწვავების თვალსაზრისით (Ng et al., 2011). Brown and Ireland (2006)-მა, გაერთიანებულ 

სამეფოში მამრობითი სქესის მოზარდების შესწავლისას აღმოაჩინეს, რომ მათში შფოთი და 

დეპრესია, დაპატიმრებიდან 6 კვირის შემდეგ რადიკალურად იკლებს. ავტორების შენიშვნით, 

ეს კლება შეიძლება გამოწვეული იყოს ე.წ. აკულტურაციით/აკლიმატიზაციით, რადგან 

დროთა განმავლობაში, დაპატიმრებული ახალგაზრდები თავისუფლების აღკვეთის 

ფენომენთან შემგუებლურ/ადაპტიურ სტრატეგიებს აყალიბებენ (2006) .  
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მსგავსი დასკვნები ჰქონდათ Shulman-სა და Cauffman-საც (2011), რომლებმაც აღმოაჩინეს, რომ 

დაპატიმრებიდან პირველი თვის განმავლობაში, ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომები 

მამრობითი სქესის არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა შორის, რომლებიც კალიფორნიის 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების დეპარტამენტის მიმღებ დაწესებულებაში 

იმყოფებოდნენ, კლებულობდა. თუმცა, ორივე ზემოთ მოყვანილი კვლევა, მხოლოდ ა.შ.შ-სა 

და გაერთიანებულ სამეფოში არსებულ არასრულწლოვანთა დაწესებულებებს ეხებოდა, სადაც 

მხოლოდ ახალგაზრდა სამართალდამრღვევები არიან განთავსებულნი. ზრდასრულთა 

ციხეებში მყოფი ახალგაზრდები, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი 

პატიმრები ციხის მოსახლეობასთან არიან ინტეგრირებულნი, უფრო მეტად განიცდიან სტრესს 

და უფრო საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან ვიდრე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

სისტემაში მყოფი ახალგაზრდები. არასრულწლოვან მსჯავრდებულებს შეიძლება უფრო 

გაუჭირდეთ ზრდასრულთა ციხის ცხოვრებასთან ადაპტირება, რითიც აიხსნება კიდეც მათ 

ფსიქიკურ მდგომარეობაზე/ჯანმრთელობაზე თავისუფლების აღკვეთის ის უარყოფითი 

გავლენები რომლებიც Ng et al (2011)-ის კვლევამ აღმოაჩინა  

4.3. სუიციდალური ქცევები სასჯელაღსრულების სისტემაში  

თვითმკვლელობის, თვითმკვლელობის წარმოდგენისა და მცდელობის დონეები 

შემაშფოთებლად მაღალია ახალგაზრდა სამართალდამრღვევებს შორის. მიუხედავად იმისა, 

რომ თვითმკვლელობით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებლები პატიმრობაში უფრო 

დაბალია, ვიდრე მოსახლეობაში არსებული მაჩვენებლები, თვითმკვლელობის მცდელობების 

რაოდენობა შეიძლება ბევრად უფრო მაღალი იყოს (Kiriakidis, 2008). 

შოტლანდიის არასრულწლოვან სამართალდამრღვევთა შორის თვითმკვლელობის 

მცდელობების შესახებ ჩატარებული კვლევის თანახმად, პატიმრობაში მყოფ ახალგაზრდებში 

თვითმკვლელობის მცდელობა უფრო მაღალია ვიდრე ზოგადად მოსახლეობაში და 14.5 %-ს 

უტოლდება, მაშინ როდესაც ციხის გარეთ იგივე მაჩვენებელი ახალგაზრდებს შორის 8.8 %-ია 

(Kiriakidis, 2008). შეერთებულ შტატებში ჩატარებული კვლევის თანახმად, დაპატიმრებული 

ახალგაზრდების 52%-ს უფიქრია/წარმოიდგენდა სუიციდ(ს)ზე (reported suicide ideation) 

(Esposito & Clum, 2002). გარდა ამისა, პატიმრობაში მყოფი ახალგაზრდები, მთელი სიცოცხლის 

განმავლობაში თვითმკვლელობის მცდელობების და იდეაციის მაღალი დონით გამოირჩევიან 

(Penn, Esposito, Schaeffer, Fritz, & Spirito, 2003). ეს მიგვანიშნებს, რომ ციხეებში დაფიქსირებული 

თვითმკვლელობასთან დაკავშირებულ დაბალ სიკვდილიანობას დიდწილად უსაფრთხოების, 

სუიციდის სქრინინგისა და მონიტორინგის ღონისძიებების გატარება იწვევს. აქედან 

გამომდინარე, წარმატებული და წარუმატებელი თვითმკვლელობის მცდელობები და თვით-

დამაზიანებელი ქცევები მაინც შეშფოთების საგანი უნდა იყოს. კვლევებმა გამოავლინა რიგი 

ფაქტორები, რომლებიც დაკავშირებულია ციხეში მყოფ არასრულწლოვანებში 

დაფიქსირებულ სუიციდალური ქცევების მაღალ დონესთან. ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი 

შეიძლება იყოს პატიმრობის სერიოზულად სტრესული პირობები, სავარაუდოდ, სწორედ 

მათთან ვერ გამკლავების გამო ცდილობენ ისინი თვითმკვლელობა ჩაიდინონ (Bonner, 2006). 

ასევე არსებობს ჰიპოთეზაა, რომ ახლაგაზრდა პატიმრები განსაკუთრებით დაუცველები 

არიან, რადგან ისინი თვალს ადევნებენ სხვათა სუიციდალურ ქცევებსაც (Hales, Davison, Misch, 
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& Taylor, 2003). ვიქტიმიზაცია ასევე შეგვიძლია ჩავთვალოთ ერთ-ერთ მთავარ მამოძრავებელ 

ფაქტორად, რადგან ის ახალგაზრდები რომლებიც იჩაგრებიან/განიცდიან ბულინგს 9-ჯერ 

უფრო მეტად არიან მიდრეკილი თვითმკვლელობის მცდელობისკენ ვიდრე ისინი, რომლებიც 

მსგავს პრობლემებს არ აწყდებიან  (Kiriakidis, 2008). 

საპატიმრო დაწესებულებებში ვიქტიმიზაციის და თვითმკვლელობის შემთხვევების 

შემცირების მიზნით Tie and Waugh-მა  (2001), ახალ ზელანდიაში შეიმუშავეს პატიმარი 

ახალგაზრდების მოწყვლადობის შკალა (PYVS) იმ 17-19 წლის ასაკის ახალგაზრდა 

დამნაშავეების გამოსავლენად, რომლებმაც ან შეიძლება თავი დაიზიანონ ან სხვებს მიაყენონ 

ზიანი.  ეს ინსტრუმენტი ხელს უწყობს მოწყვლად ახალგაზრდებში რისკის მინიმუმამდე 

დაყვანას და აფასებს რამდენად უფრო მიზანშეწონილია არასრულწლოვანის განთავსება 

ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილ სპეციალურ დაწესებულებაში, ვიდრე ზრდასრულების 

საპატიმროში. PYVS შედგება სამი ძირითადი ქვე-შკალისგან: "მსხვერპლად გახდომისადმი 

მოწყვლადობა” (Vulnerability to victimization" (კრიმინალური ისტორია, სოციალური უნარები, 

რისკის აღქმა, ვიქტიმიზაციის ისტორია, ჩადენილი დანაშაულის სახეობა და 

ინტელექტუალური დარღვევები/სირთულეები/სისუსტეები), "კეთილდღეობა" (ალკოჰოლისა 

და ნარკოტიკების მოხმარება, სოციალური მხარდაჭერა და ფსიქოლოგიური სტრესი) და 

"თვითმკვლელობისადმი/თვითდაზიანებისადმი მიდრეკილება/მოწყვლადობა" 

(სუიციდალური იდეაცია, წინა მცდელობები, ოჯახის ისტორია). PYVS-ს კარგი შიდა 

თანმიმდევრულობა და ძლიერი სტრუქტურა გააჩნია ახალ-ზელანდიელ არასრულწლოვან 

დამნაშავეებთან მიმართებაში, რითიც მიგვანიშნებს, რომ ის ახალგაზრდების 

თვითმკვლელობისა და თვითდაზიანებისადმი მოწყვლადობის/მიდრეკლიების გაზომვის 

კარგი ინსტრუმენტი/მეთოდია. მაგალითად, PYVS-ის სხვადასხვა ასპექტების ერთობლიობა 

ხსნის ვარიაცულობის 67.1%-ს, ხოლო Cronbach-ის კოეფიციენტის .68 (ვიქტიმიზაციის ქვე-

შკალა), .66 (კეთილდღეობის ქვე-შკალა), და .69 (სუიციდალურობის ქვე-შკალა) ალფა ქულები, 

შიდა თანმიმდევრულობის/მდგარდობის საშუალო დონეზე მიგვითითებენ (Tie & Waugh, 

2001). 

 

4.4. სოციალური ურთიერთობები 

თავისუფლების აღკვეთას ასევე მნიშვნელოვანი უარყოფითი ეფექტები აღმოაჩნდა სოციალურ 

ურთიერთობებზე და ეს შეიძლება განსაკუთრებით საზიანო იყოს მოზარდებისათვის, 

რომლებიც ჯერ კიდევ სოციალური განვითარების პროცესში არიან (Hartwell, Fisher, & Davis, 

2010; Little, 2006). დაპატიმრებულ ახალგაზრდებში, სოციალური ურთიერთობებისა და მათ 

ცხოვრებაში მნიშვნელოვან ადამიანებისგან გათიშვა მთავარ პრობლემებად წარმოჩინდება 

(Biggam & Power, 2002). ინდივიდუალური განსხვავებების მხედველობაში მიღების შემდეგაც 

კი, დაპატიმრებულ მოზარდებში ზრდასრული მხარდაჭერის და მეგობრებთან 

ურთიერთობების დაკარგვა უფრო სწრაფად ხდება, ვიდრე მათ არა-დაპატიმრებულ 

თანატოლებში (Little, 2006). მიუხედავად იმისა, რომ ზრდასრულთა მხრიდან მხარდაჭერისა 

და წინამძღოლობის თანდათანობითი შემცირება ნორმალური განვითარებითი პროცესია,  

თავისუფლების აღკვეთა მას კრიტიკულად აჩქარებს (Little, 2006). ეს განსაკუთრებით 
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ყურადსაღებია, რადგან ზრდასრულთა მხარდაჭერა პირდაპირ დაკავშირებულია, აგრესიული 

დანაშაულების განმეორებითად  ჩადენის შემთხვევების შემცირებასთან (Little, 2006), ხოლო 

ოჯახთან კონტაქტი დეპრესიული სიმპტომების შემცირებასთან (Monahan, Goldweber & 

Cauffman, 2011). 

 4.5. ფიზიკური ჯანმრთელობა  

დაპატიმრებულ არასრულწოვანებს ასევე აქვთ ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემების 

მაღალი მაჩვენებელი, ვიდრე მათ, ჩვეულებრივ მოსახლოებაში მაცხოვრებელ თანატოლებს 

(Griel & Loeb, 2009). ხშირ შემთხვევაში, ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი რისკის შემცველი 

ქცევებით, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ციხის ცხოვრებისთვისაა დამახასიათებელი, 

იგულსიხმება ძალადობა, ნივთიერებების ბოროტად გამოყენება და სექსუალური აქტივობა 

(პედიატრიის ამერიკული აკადემია, 2011 ). 

ეს ქცევები ხელს უწყობს აივ ინფექციის, ჰეპატიტის და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები 

ინფექციების აკიდებას. სიმსუქნე ასევე იდენტიფიცირებულია როგორც დაპატიმრებული 

ახალგაზრდების ნაკლებმოძრავი/პასიური ცხოვრების წესით გამოწვეული ერთ-ერთი 

სწრაფად მზარდი პრობლემა, რომელიც დიდი ალბათობით გათავისფულების შემდეგაც 

პრობლემად რჩება (Griel & Loeb, 2009). კვლევა ასევე მიუთითებს, რომ ზრდასრულთა ციხეებში 

განთავსებულ ახალგაზრდებს უფრო მეტი ჯანმრთელობის პრობლემის რისკის ქვეშ არიან 

(Braverman & Murray, 2011; Griel & Loeb, 2009). ეს უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ ისინი 

განსაკუთრებულად მოწყვლადები არიან ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის კუთხით, 

უფრო დიდი ალბათობით და დიდი ხნის განმავლობაში შეიძლება აღმოჩნდნენ ე.წ. „დაცვითი“ 

იზოლაციის გარემოში რასაც სერიოზული ნეგატიური ეფექტი აქვს ჯანმრთელობაზე და 

ახალგაზრდების ჯანმრთელობაზე, განათლებასა თუ რეკრეაციულ აქტივობებზე 

ორიენტირებულ ძალიან ცოტა პროგრამაზე აქვთ წვდომა (Soler, 2002).  

4.6. განათლება  

საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ საგანმანათლებლო წარმატება ამცირებს 

სამართალდამრღვევობის ალბათობას (Foley, 2001). როგორც ფლორიდის ახალგაზრდა 

პატიმრების შემსწავლელმა, Blomberg et al. (2011)-ის ბოლო კვლევამ აჩვენა ის ახალგაზრდები 

რომლებიც, პატიმრობის პერიოდში, აკადემიურ წარმატებას აღწევდნენ გათავისუფლების 

შემდეგ დიდი ალბათობით ბრუნდებოდნენ სკოლაში და  შორდებოდნენ კანონდამრღვევ 

ქცევებს. ასეთი შედეგები აიხსნება იმ ფაქტით, რომ განათლება რეაბილიტაციას ახდენს რიგი 

მეთოდებით, როგორებიცაა ფორმალური სერთიფიკატების მიღება და კონკრეტული უნარების 

შეძენა, ისევე როგორც სხვა ისეთი უნარების განვითარების გზით, როგორიცაა მაგალითად 

გაუმჯობესებული გადაწყვეტილების მიღება (Brazzell, Crayton, Mukamal, Solomon, & Lindahl, 

2009). 

რეციდივიზმის რისკი იზრდება, როდესაც ახალგაზრდები თავიანთ საცხოვრებელ 

ადგილებს/თემებს/საზოგადოებას საჭირო ცოდნის, პროფესიული და სოციალური უნარების 

გარეშე უბრუნდებიან (Leone, Krezmien, Mason, & Meisel, 2005). მიუხედავად განათლების 

აუცილებლობის შესახებ არსებული ამ მკაფიო მტკიცებულებისა განათლების ხარისხი 
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რომელსაც სამართალმდარღვევი ახალგაზრდები ღებულობენ, უფრო 

ფრაგმენტული/არასრული და უხარისხოა ვიდრე ის საშუალო განათლება, რომელსაც მათი 

თანატოლები ჩვეულებრივ გარემოში იღებენ (Blomberg, Bales, Mann, Piquero, & Berk, 2011; Leone 

et al., 2005). სასჯელაღსრულების პროგრამები ვერ უზრუნველყოფს სპეციალიზებულ 

საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმისაწვდომობას, იმ ახალგაზრდებისთვის რომლებიც 

ხშირად ხასიათდებიან სწავლის უნარების, ქცევითი და შემეცნებითი სერიოზული 

პრობლემებით (Blomberg et al., 2011).  

4.7. საზოგადოებაში რეინტეგრაცია და პატიმრობის გავლენა ზრდასრულობის 

კეთილდღეობაზე 

პატიმრობის ნეგატიური შედეგები არასრულწლოვან დამნაშავეებზე გავლენას მათი ციხიდან 

გათავისუფლების შემდეგაც ახდენს, რადგან საზოგადოებაში რეინტეგრაციის კუთხით, 

სერიოზულ პრობლემას/გამოწვევას წარმოადგენს, ერთი მხრივ ის დრო რომელიც მათ 

საზოგადოებისგან მოშორებით გაატარეს, ხოლო მეორე მხრივ სისხლის სამართლის წესით 

ნასამართლეობა.  თავისუფლების აღკვეთის პირობებში წარმოებული მკურნალობის 

პროგრამების ფარგლებში მიღწეული, ნებისმიერი დადებით შედეგის ეფექტურობა დიდი 

ალბათობით ანტისოციალურ თანატოლთა ჯგუფში დაბრუნებით გამოიცდება (Hartwell, 

McMackin, Tansi, & Bartlett, 2010) და პატიმრობისას, მიღებულმა ზიანმა, რომელიც აისახება 

ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, ზოგადი დამოკიდებულებებსა და ქცევებზე, შეიძლება 

შეამციროს დადებითი შედეგების მიღების ალბათობა.    

ნასამართლეობასთან დაკავშირებული სტიგმა გათავისუფლებულ პატიმრებს, კონვენციურ 

სოციალურ კონტაქტებზე, დასაქმების შესაძლებლობებსა და საზოგადეობაში 

რეინტეგრაციაზე წვდომას უზღუდავს (Mears & Travis, 2004). კრიმინალური წარსულის გამო, 

საგანმანათლებლო და სამუშაო ადგილებზე წვდომის შეზღუდვა, ახალ გათავისუფლებულ 

მოზარდებს პრობაციის მოთხოვნების შესრულებას ურთულებს (Gardner, 2010). ამ გარე 

ფაქტორების მსგავსად  ეს სოციალური სტიგმა ასევე აძლიერებს უარყოფით თვითშეფასებას. 

ნასამართლეობამ შეიძლება შიდა დაძაბულობა გამოიწვიოს და აიძულოს ყოფილი პატიმარი 

ახალგააზრდები, ეჭვი შეიტანონ საზოგადოებაში დაბრუნების შემდეგ წარმატებული 

ცხოვრების ქონის შესაძლებლობაში (Mears & Travis, 2004). ახალგაზრდებისთვის ციხიდან 

საზოგადოებაში დაბრუნების პროცესი განსაკუთრებულად რთულია რადგან ის ხშირად 

მოზარდობიდან ზრდასრულობაში გადასვლის პროცესს ემთხვევა და ნეგატიური შედეგების, 

მათ შორის რეციდივიზმის მაღალ რისკს შეიცავს (Altschuler & Brash, 2004). მოზარდებს 

პატიმრობის დასასრულს უწევთ არა მხოლოდ იმ ზოგად გამოწვევებთან შეჯახება, რომლებიც 

თან ნებისმიერ შემთხვევაში თან ახლავს საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესს, არამედ 

ხშირ შემთხვევაში უწევთ დამატებით პრობლემებთან და ისეთ პირველ გამოცდილებებთან 

(Anthony et al., 2010), როგორიცაა მარტო ცხოვრება, დასაქმება, ურთიერთობები და მშობლობის 

პასუხისმგებლობა. 

Steinberg et al. (2004) ამტკიცებს, რომ მოზარდების ზრდასრულობაში გადასვლისთვის 

ფსიქოსოციალური სიმწიფე აუცილებელი ატრიბუტია, ხოლო პატიმრობა ზღუდავს ამ 

მიმართულებით განვითარებას, ვერ ახერხებს განვითარების გზაზე არსებული ბარიერების 
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გადალახვას და ახალგაზრდებს იმ მავნე გამოცდილებებთან აზიარებს, რომლებიც არსებულ 

პრობლემებს აუარესებს. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემიდან 

საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ახალგაზრდული გამოცდილების შესწავლისას Hartwell, 

Fisher, et al. (2010) და Hartwell, McMackin, et al. (2010) აღმოაჩინეს, რომ ახალგაზრდების მიერ 

დანაშაულის ჩადენისგან თავის არიდების შემაფერხებელი პირველადი ფაქტორები იყო 

ნარკოტიკები, ოჯახური გარემო, ფინანსური რესურსების ნაკლებობა და ანტისოციალური 

თანატოლები. თავისუფლების აღკვეთა, აღნიშნული პრობლემების გადაწყვეტაზე 

ორიენტირებული არ არის. ხშირ შემთხვევაში, ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნივთიერებების 

ბოროტად გამოყენების პრობლემა სათანადოდ არ არის გათვალისწინებული (Altschuler & Brash, 

2004; National Center on Addiction & Substance Abuse, 2004; Soler, 2002). განათლების მიღების 

პროცესი ხშირად ჩაშლილია, რის გამოც რთულდება სკოლაში დაბრუნება ან სამუშაოს პოვნა, 

რაც შემდგომში გავლენას ახდენს ახალგაზრდა ყოფილ პატიმრებზე და განსაზღვრავს თუ 

რამდენად შეუძლიათ მათ ფინანსური დამოუკიდებლობის მოპოვება   (Anthony et al., 2010; 

Brazzell et al., 2009). ეს განსაკუთრებით პრობლემატურია მაშინ, თუ საქმე გვაქვს შესწავლის 

უნარების კუთხით არსებულ პრობლემებთან, რომლებთან გამკლავებაც არ ხდება. Altschuler და 

Brash (2004) აღნიშნავენ, რომ რეინტეგრაცია მაშინაც რთულდება, როდესაც ახალგაზრდებს არ 

ეძლევათ შანსი პრო-სოციალური ურთიერთობების მართვის უნარები განავითარონ.  

კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ დაპატიმრებულმა ახალგაზრდებმა ეს უნარები 

განავითარონ, რადგან როგორც აღმოჩნდა, თანატოლთა ქველ ქსელში დაბრუნება, ერთ-ერთი 

ყველაზე დიდი ბარიერია, რომელსაც ახალგაზრდები საზოგადოებაში რეინტეგრაციის დროს 

აწყდებიან და უმთავრესი წინაღობაა კანონსაწინააღმდეგო აქტების ჩადენისგან თავის 

არიდების საქმეში (Abrams,2006). ახალგაზრდა სამართალდამრღვევებში არსებული, 

განათლებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის განსაკუთრებული საჭიროებები სერიოზულ 

წინაღობას წარმოადგენს საზოგადოებაში წარმატებული რეინტეგრაციის, მათ შორის 

საგანმანათლებლო ჩართულობის უზრუნველყოფის პროცესში (Cruise et al., 2011). მიუხედავად 

იმისა, რომ განათლებასა და დასაქმებაში ჩართვა კანონსაწინააღმდეგო ქცევების 

შეწყვეტასთანაა ასოცირებული (Stouthamer-Loeber et al., 2004), ციხიდან გათავისუფლებული 

ახალგაზრდების მხოლოდ 30-40% ახერხებს სამსახური იშოვოს ციხიდან გამოსვლიდან 

პირველი წლის განმავლობაში (Bullis & Yovanoff, 2006; Chung, Schubert, & Mulvey, 2007). უფრო 

მეტიც, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ახალგაზრდებს, დასაქმების 

კიდევ უფრო ნაკლები შანსი აქვთ (Bullis & Yovanoff, 2006). სწორედ აღნიშნული გამოწვევებისა 

და გარდამავალი ეტაპის წარმატებულად გადალახვისთვის, ხოლო მომავალში 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემასთან შეხების რისკის შემცირებისთვის, 

საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გათავისუფლების  შემდეგ პერიოდში აღმზრდელობით-

გამოსასწორებელი პროგრამების, მათ შორის, საზოგადოებრივ მომსახურებაზე წვდომის და 

ზოგადი ზედამხედველობის უზრუნველყოფა (Mulvey, 2011). ლიტერატურის 

ყოვლისმომცველი მიმოხილვა Abrams et al. (2008) გვაჩვენებს, რომ წარმატებული 

რეინტეგრაციის მისაღწევად, მნიშვნელოვანია რომ არა მხოლოდ თვალთვალზე 

ორიენტირებული საპრობაციო მომსახურების უზრუნველყოფა, არამედ ისეთი პროგრამების 

დანერგვაც, რომლებიც ახალგაზრდებს საშუალებას მისცემს პრაქტიკაში განახორციელონ და 

შეინარჩუნონ პრო-სოციალური ქცევები.  
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Altschuler (2007) ამტკიცებს, რომ მკურნალობის ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად 

აუცილებელია კავშირის დამყარება (bridging) და იგი უნდა მოიცავდეს ზრუნვას როგორც, 

პატიმრობის (residential), ასევე მის შემდგომ პერიოდში, გარდა ამისა, უნდა აერთიანებდეს 

ზრუნვის უწყვეტობას, ოჯახის ჩართულობასა და საზოგადოების მხრიდან მხარდაჭერის 

დაგეგმარებასაც. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმის გათვალისწინებით, რომ 

დაწესებულებებისა (secure residential settings) და საზოგადოების გარემოს კონტექსტში 

წარმატების განმსაზღვრელი ფაქტორები ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული 

შეიძლება იყოს (Altschuler, 2007). თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი კავშირების დამყარება 

მნიშვნელოვანია, მათი მიღწევა საკმაოდ რთულია, რადგან ეს სერვისები დიდწილად 

ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ფუნქციონირებენ (Altschuler, 2007; Soler, 2002). მოზარდებში 

პატიმრობას მხოლოდ მოკლევადიანი ეფექტი არ აქვს, ის ნეგატიურ გავლენას ახდენს 

ზრდასრული ცხოვრების მრავალ სფეროზე. ოჰაიოს ცხოვრებისეული გზის შემსწავლელმა, 

Lanctôt et al. (2007)-ის კვლევამ დაადგინა, რომ თვით-აღრიცხული კანონდარღვევების 

გაკონტროლების შემდეგაც კი, ინსტიტუციონალიზაცია ადრეულ ზრდასრულობაში 

დაფიქსირებულ რამდენიმე ნეგატიურ შედეგთანაა დაკავშირებული. მსგავსი უარყოფითი 

შედეგები მოიცავდა არახელსაყრელ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას, ნაადრევ 

თანაცხოვრებას და მშობლობას, არასტაბილურობას (მოკლვადიანი სამსახურები, 

არასტაბილურობა ცოლ-ქმრულ ცხოვრებაში და დაუგეგმავი ორსულობა), და ორივე 

მშობლისა და თანატოლების მზრუნველობისა და ნდობის ნაკლებობა.  

5. რა ალტერნატივები არსებობს?  

ფაქტორები, რომლებიც არასრულწლოვანებს დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ აყენებს, 

ფართო, მულტისისტემური ხასიათისაა და მოიცავს რთულ კავშირებს ინდივიდის, ოჯახის, 

საზოგადოების, სკოლის, სამსახურის და თანატოლების სისტემებს შორის (იხ. Loeber et al., 

2009). ნებისმიერი ჩარევის ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, საჭიროა  ყველა რისკ-

ფაქტორთან ან კრიმინოგენურ საჭიროებებთან გამკლავება და ამგვარად, თითოეული 

ინდივიდის “სოციალური ეკოლოგიის“ იმ ასპექტებზე მორგება, რომლებიც მათი 

დანაშაულებრივი ქცევების საფუძველს წარმოდგენს. (Henggeler & Schoenwald, 2011). 

ემპირიული კვლევა ასევე გვიჩვენებს, რომ ეფექტური ინტერვენცია ორიენტირებულია 

რისკის, საჭიროებებისა და რეაგირების დონის პრინციპებზე (Andrews et al., 1990; Dowden & 

Andrews, 1999). ამ მიდგომის თანახმად, ინდივიდისგან მომავალი საფრთხის რისკის დონე 

უნდა შეესაბამებოდეს მკურნალობის ინტენსიურობას, გარდა ამისა საჭიროა კრიმინოგენურ 

საჭიროებებთან პირდაპირ გამკლავება, ინტერვენციის სტილით შესაძლებელი უნდა იყოს 

რეაბილიტაციის მიზნების მიღწევა და ის აუცილებლად უნდა შეესაბამებოდეს კლიენტის 

სწავლის უნარებს/სტილს. ინტერვენციას/ჩარევას უნდა ჰქონდეს სარეაბილიტაციო ხასიათი, 

ეფუძნებოდეს ქცევით ტექნიკებსა და განხორციელების მაღალ დონეს, თანაც უნდა იყოს 

მულტისისტემური და ფოკუსირებული იყოს იმ გარემოზე რომელშიც ახალგაზრდა ადამიანი 

ცხოვრობს (Henggeler & Schoenwald, 2011; Lipsey, 2009). სულ უფრო მეტი ავტორი უჭერს მხარს 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკის გამოყენებას ახალგაზრდა 

სამართალდამრღვევთა მკურნალობის საქმეში  (Henggeler & Schoenwald, 2011;) როგორც წესი, 
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მსგავსი პრინციპები ყველაზე ეფექტური ფორმით სათემო პროგრამებში გვხდება, რომლებიც 

კოგნიტურ ქცევით და სოციალური სწავლების მიდგომებს იყენებენ. გასაკვირი არ არის, რომ 

კვლევების თანახმად დისციპლინასა და შეკავებაზე დაფუძნებული ინტერვენციები, 

როგორიცაა გამოსწორებითი ბანაკები ან "შიშით გამოსწორების (scared straight)" პროგრამები, 

ან საერთოდ არ ახდენს გავლენას ან უარყოფითი ეფექტი აქვს რეციდივიზმის დონეზე (Lipsey, 

2009), რის გამოც მათ გამოყენებას თავი უნდა ავარიდოთ. ემპირიული მტკიცებულებებით 

გამყარებული მკურნალობის მეთოდები, რომელთა გამოყენებასაც დიდწილად უჭერენ მხარს 

მოიცავს: მულტისისტემურ თერაპიას (Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland, & Cunningham, 

2009), ფუნქციურ საოჯახო თერაპიას (FFT) (Alexander, Pugh, Parsons, & Sexton, 2000) და 

მრავალგანზომილებიან რეაბილიტაციას (MTFC) (Chamberlain, 2003) (იხ. Henggeler & Sheidow, 

2012, სამივე მიდგომის მიმოხილვისთვის). 

ამგვარი ინტერვენციების ძირითადი კონცეფცია ისაა, რომ ისინი ოჯახზე ორიენტირებული და 

საზოგადოებაზე დაფუძნებული არიან, უზრუნველყოფენ ყოვლისმომცველ მიდგომას და 

ერთმანეთთან აკავშირებენ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების, ფსიქიკური 

ჯანმრთელობისა და სხვა მნიშვნელოვან სისტემებს. შესაბამისად, ამ პროგრამებში ხშირად 

არიან ჩართული საოჯახო სისტემის ტიპის მიდგომები, ისევე როგორც შემეცნებითი ქცევის 

თერაპიის და სოციალური სწავლების პრინციპები, რომლებიც ეხმარებიან მოზარდებსა და მათ 

ოჯახებს უნარ-ჩვევების, კომპეტენციებისა და მოტივაციის განვითარებაში, რათა მათ 

წარმატებულად მოახერხენ ბუნებრივ გარემოსთან შეგუება/ადაპტაცია და პრო-სოციალური 

ქცევების გამომუშავება. ინტერვენცია, რომელიც ეფექტურად ამცირებს ახალგაზრდების მიერ 

განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის ალბათობას, სასარგებლოა არა მხოლოდ რისკის ქვეშ 

მყოფი ინდივიდისთვის არამედ, ზოგადად საზოგადოებისთვისაც (Henggeler & Schoenwald, 

2011).. Henggeler (2003) აღნიშნავს, რომ კრიმინალის დონის და რეაბილიტაციის ხარჯების 

შემცირების პარალელურად, მტკიცებულებაზე დაფუძნებული რეაბილიტაციის მეთოდები 

ხელს უწყობს უკეთეს ფუნქციონირებას. გარდა ამისა ანგარიშვალდებულების მაღალი 

დონესაც განსაზღვრავს ხარისხის უზრუნველყოფის მრავალი მკაცრი მექანიზმის პრაქტიკაში 

გამოყენების მეშვეობით და კონკრეტულ მიზნებს აწესებს, რომელთა გამოყენებაც 

შესაძლებელია ბენჩმარკის სახით, პროგრესის გასაზომად. ზემოთ აღნიშნულთან ერთად,  

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მკურნალობა აშკარად ფოკუსირდება ძირითად რისკ-

ფაქტორებზ, პრო-სოციალური კონტექსტების რეალური სამყაროს კონტექსტში სიმულირების 

გზით რითაც წყვეტს კიდეც მკურნალობის განზოგადების პრობლემურ საკითხს (Henggeler, 

2003). უკანასკნელი კვლევები მიუთითებენ, რომ MST, ანტისოციალური ქცევის შეცვლის 

საკითხში (Curtis, Heiblum, Ronan, & Crellin, 2009) საზოგადოებრივ საწყისებზე დაფუძნებულ 

მეთოდებზე უფრო ეფექტურია  (Borduin, Schaeffer, & Heiblum, 2009; Henggeler, Clingempeel, 

Brondino, & Pickrel, 2002; Henggeler et al., 2009; Letourneau et al., 2009; Ogden & Halliday-Boykins, 

2004; Schaeffer & Borduin, 2005) როგორც მოკლევადიან ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში 

(Sawyer & Borduin, 2011). 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინტერვენციების შესახებ ჩატარებული კვლევების დიდი 

ნაწილი განხორციელდა, მათ მიერ ვისაც უშუალო კავშირი ჰქონდა მის 

შექმნასთან/განვითარებასთან, შესაბამისად საჭიროა დამატებითი კვლევების ჩატარება 
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მკვლევართა დამოუკიდებელი ჯგუფების მიერ (Scott, 2008). ეფექტურობის კვლევის 

ფარგლებში ნაპოვნი განსხვავებები (Curtis et al., 2004; Huey et al., 2000; Ogden & Hagen, 2006; 

Timmons-Mitchell et al., 2006) ერთი მხრივ, მიგვანიშნებს, რომ რეალურ სიტუაციებში 

ეფექტიანობის ოპტიმიზაციის კუთხით შეიძლება სირთულეები შეიქმნას, ხოლო მეორე მხრივ 

იმაზე მიუთითებს, რომ საჭიროა კვლევების ჩატარება, რომლებიც რეალურ გარემოში  

დამდგარ შედეგების გავლენას შეისწავლიან (Henggeler, 2004). არსებობს აუცილებლობა და 

მოთხოვნა, რომ დაცული იყოს ბალანსი საზოგადოებრივ უსაფრთხოებასა და რეაბილიტაციას 

შორის, ზოგიერთ შემთხვევაში, სავარაუდოდ აუცილებელი იქნება რეზიდენტულ 

თავისუფლების აღმკვეთ დაწესებულებაში განსაკუთრებით სახიფათო 

სამართალდამრღვევების განთავსება.  ცხადია, სერიოზული დანაშაულების შემთხვევაშიც, 

აუცილებელი იქნებაკანონით გათვალისწინებული სასჯელის შეფარდება. ასეთ სიტუაციებში, 

შესაძლოა საჭირო იყოს პატიმრობა. თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ კვლევები 

ახალგაზრდა სამართალდამრღვევებისთვის ყველაზე ეფექტურ სასჯელად მიიჩნევენ 

სათემო/საზოგადოებრივ საწყისებზე დაფუძნებულ, ემპირიულად გამყარებულ 

მკურნალობის/მოპყრობის მეთოდებს, დამნაშავეთა საზოგადოებაში დატოვება და ზემოთ 

აღწერილი ტიპის ინტერვენციების განხორციელება, იმ შემთხვევებში რომლებშიც ეს 

შესაძლებელი იქნება, სავარაუდოდ, უფრო სასურველ შედეგს მოიტანს როგორც 

სამართალდამრღვევს, ასევე საზოგადოებას.  

საზოგადოებრივ საწყისებზე დაფუძნებული და რეაბილიტაციაზე ორიენტირებული 

მოპყრობა და გამოსწორების/რეპარაციის/სასჯელის მოხდის (reparation) პრინციპები 

ურთიერთგამომრიცხავი ფენომენები არაა. აღდგენითი (რესტორაციული) 

სამართალი/მართლმსაჯულებამ შეიძლება საშუალება მოგცეს არასრულწლოვნის 

კრიმინალური ქცევა გავიაზროთ გარემოში, რომელშიც მსხვერპლის აშკარა/მკაფიო 

სურვილების და საჭიროებების პარალელურად, მხედველობაშია მიღებული 

სამართალმდარღვევის სარეაბილიტაციო საჭიროებებიც და მიღწეულია ისეთი შეთანხმება, 

რომელიც ითვალისწინებს, როგორც რეაბილიტაციური მიდგომის ღირებულებებს ასევე 

რეპარაციული მოდელის პრინციპებსაც (Goren, 2001).   

6. დასკვნა  

ციხეებში ზრდასრული პატიმრებისთვისაც შეუფერებელი პირობების არსებობა 

საყოველთაოდ ცნობილია. არასრულწლოვანთათვის, პატიმრობა, განსაკუთრებით კი 

ზრდასრულთა ციხეში უფრო დამაზიანებელია ვიდრე რეაბილიტაციური. არახელსაყრელ 

მდგომარეობაში მყოფი/სოციალურად დაუცველი ჯგუფი განსაკუთრებულად ზიანდება, 

როდესაც ისინი ხვდებიან ისეთ გარემოში, რომელიც შეუფერებელია მათი პრობლემების 

გადაჭრისთვის და ხშირად ამწვავებს კიდეც, არსებულ ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან, 

სწავლასთან და ქცევასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. გარდა იმისა, რომ 

არასრულწლოვანები თვითმკვლელობის, ვიქტიმიზაციის და ფიზიკური ძალადობის მაღალი 

რისკის ქვეშ არიან, ზრდასრულთა ციხეებში ასევე არ არსებობს არც ადეკვატური, ფიზიკური 

და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები და არც საგანმანათლებლო და რეკრეაციული 

პროგრამები 
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პატიმრობა ხელს უშლის დადებით ფსიქოსოციალურ განვითარებას და ზრდასრულ 

პიროვნებად გარდაქმნას, რაც აუარესებს პატიმრობის შემდეგ საზოგადოებაში 

რეინტეგრაციის უნარს და ზრდასრულობაში იწვევს სხვა, მთელ რიგ უარყოფით შედეგებს. 

მოზარდები. ზრდასრულთა ციხეში ფიზიკური ძალადობის და ვიქტიმიზაციის თავიდან 

არიდების მიზნით, არასრულწლოვანები უფრო გამოცდილი და დაღვინებული 

დამნაშავეებისთვის დამახსიათებელ სოციალურ ნორმებს ითვისებენ. დანაშაულების 

ჩადენისგან თავის შეკავების მაგივრად, ისინი დამატებით ინსტრუქციებს იღებენ თუ როგორ 

უნდა ჩაიდინონ დანაშაული შეუჩმევნლად. ზრდასრულ ციხეებში არსებულ 

სუბკულტურასთან ზიარება, მათი საჭიროებების შესაფერისი რეაბილიტაციური 

სერვისების/სამსახურების არარსებობა და ციხის გარეთ ნორმალური ცხოვრების დაკარგვა 

ყველა შემთხვევაში იწვევს, გათავისუფლების შემდეგ დანაშაულების განმეორებითად 

ჩადენას. ციხეში მყოფი ახალგაზრდები კარგავენ წვდომას გარემოზე, რომელშიც რთული 

ფაქტორების უთვალავი რაოდენობა გავლენას ახდენს და აყალიბებს ადამიანთა ქცევის წესებს. 

შესაბამისად, საპატიმროს გარემოს რეაბილიტაციური პოტენციალი უკიდურესად 

შეზღუდულია.  მტკიცებულებები მკაფიოდ მიუთითებს ახალგაზრდებისთვის 

ზრდასრულთა ციხეების შეუფერებლობაზე და მათი ეფექტური რეაბილიტაციის 

აუცილებლობაზე, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებული უნდა იყოს თუ განვითარების 

რა სტადიაზე იმყოფებიან ისინი და რა კომპლექსური საჭიროებები გააჩნიათ.  

 



 
საქართველოს კანონი

 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი

კარი I
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და ზოგადი პრინციპები

თავი I

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და მისი მოქმედების სფერო

მუხლი 1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და მისი მიზანი

1. ეს კოდექსი ადგენს არასრულწლოვნის ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის, არასრულწლოვნის მონაწილეობით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის
საქმის წარმოების და სისხლის სამართლის პროცესის თავისებურებებს, სასჯელისა და სხვა ზომების
აღსრულების სპეციალურ წესებს.

2. ამ კოდექსის მიზანია მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
დაცვა, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია,
არასრულწლოვანი დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი მოწმის უფლებათა დაცვა,
არასრულწლოვანი დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი მოწმის მეორეული ვიქტიმიზაციისა და
არასრულწლოვანი დაზარალებულის ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილება, ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილება და მართლწესრიგის დაცვა.

3. ეს კოდექსი შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას, ბავშვის უფლებათა კონვენციას,
საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს.

მუხლი 2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მოქმედების სფერო და გამოყენების წესი,
კანონის ანალოგია

1. ეს კოდექსი გამოიყენება კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის, არასრულწლოვანი
დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობისას. ამ კოდექსის 38-ე–48-ე მუხლებით (გარდა 42-ე
მუხლის პირველი ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტისა და 46-ე მუხლისა) დადგენილი ნორმები ვრცელდება
აგრეთვე 18 წლიდან 21 წლამდე პირზე, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მან ჩაიდინა
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ნაკლებად მძიმე დანაშაული ან
მძიმე დანაშაული.

2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება ამ კოდექსით დადგენილი ნორმები.
იმ პირის მიმართ, რომელიც დანაშაულის ჩადენისას არასრულწლოვანი იყო და შემდეგ გახდა
სრულწლოვანი, გამოიყენება ამ კოდექსის მატერიალურ-სამართლებრივი ნორმები და საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ნორმები.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება საქართველოს სხვა ნორმატიული
აქტების დებულებებიც, თუ ისინი არ ეწინააღმდეგება ამ კოდექსს ან/და არასრულწლოვნისთვის
შეღავათს ითვალისწინებს.

4. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება ის საპროცესო ნორმა, რომელიც
მოქმედებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის დროს. თუ არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესის დაწყებისას პირი არასრულწლოვანი იყო და პროცესის დასრულებამდე
გახდა სრულწლოვანი, მის მიმართ პროცესის იმ ეტაპიდან, როცა ის სრულწლოვანი გახდა, გამოიყენება
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ნორმები.
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5. ამ კოდექსში ხარვეზის არსებობისას დასაშვებია კანონის ანალოგიის გამოყენება, თუ ამით არ
იზღუდება საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით
უზრუნველყოფილი ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები და თუ ეს არ ეწინააღმდეგება
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

6. ეს კოდექსი გამოიყენება აგრეთვე საქართველოს დროშით ან ამოსაცნობი ნიშნით საქართველოს
ფარგლების გარეთ მყოფ საჰაერო ან საზღვაო ხომალდზე ჩადენილი დანაშაულის მიმართ, თუ
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.

7. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა და შეთანხმებათა შესაბამისად, ეს კოდექსი
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზეც.

8. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში საპროცესო მოქმედების ჩატარების შესახებ სხვა
სახელმწიფოს სასამართლოს ან საგამოძიებო ორგანოს შუამდგომლობის საქართველოს ტერიტორიაზე
აღსრულებისას დასაშვებია შუამდგომლობის წარმომდგენი სახელმწიფოს კანონმდებლობის
გამოყენებაც, თუ ეს გათვალისწინებულია საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და
შეთანხმებებით და შეესაბამება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №750 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 3. ძირითად ტერმინთა განმარტება ამ კოდექსის მიზნებისათვის

1. არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი დაზარალებული, არასრულწლოვანი
მოწმე, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის
მიზნებისათვის არასრულწლოვნად ითვლება პირი, რომელსაც ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ჩადენის მომენტისათვის შეუსრულდა 16 წელი, მაგრამ არ შესრულებია 18 წელი,
ხოლო სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის მიზნებისათვის – პირი, რომელსაც დანაშაულის
ჩადენის მომენტისათვის შეუსრულდა 14 წელი, მაგრამ არ შესრულებია 18 წელი.

2. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის პირი, რომლის მიმართაც:

ა) არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მან ჩაიდინა საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული;

ბ) შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომლის თანახმად, მან ჩაიდინა
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 45-ე, 451 და 1002 მუხლებით, 116-ე
მუხლის მე-9 ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, 123-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, 150-ე მუხლის 22

 ნაწილით, 1533 მუხლის მე-2 ნაწილით, 1536 მუხლის მე-2 ნაწილით, 1552, 157-ე და 166-ე მუხლებით,
171-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 173-ე მუხლით, 1741 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 17415 მუხლის მე-4
ნაწილით, 1752, 1771 და 178-ე მუხლებით და 1811 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა;

გ) გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი ან ამ ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრების შესახებ
გადაწყვეტილება.   

3. პასუხისმგებლობის მინიმალური ასაკი – მინიმალური ასაკი, რომელიც სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობისათვის 14 წელია, ხოლო ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისათვის – 16 წელი.

4. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები − არასრულწლოვნის უსაფრთხოების, კეთილდღეობის,
ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარების, რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციისა და სხვა
ინტერესები, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტებისა და არასრულწლოვნის ინდივიდუალური
მახასიათებლების შესაბამისად, აგრეთვე მისი აზრის გათვალისწინებით განისაზღვრება.
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document:28216^part_352^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_352^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_352^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
document:28216^part_352^საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
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5. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი – არასრულწლოვნის მონაწილეობით
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის ან სისხლის სამართლის საქმის წარმოება, მათ შორის,
დანაშაულის გამოძიება, სისხლისსამართლებრივი დევნა, საქმის სასამართლოში განხილვა,
დანიშნული სასჯელის ან სხვა ზომის აღსრულება და რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია.

6. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირი/პროცესის მონაწილე პირი –
მოსამართლე, გამომძიებელი, პროკურორი, პოლიციელი, ადვოკატი, სოციალური მუშაკი, მედიატორი,
პრობაციის ოფიცერი, მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი, არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო დაწესებულების პერსონალი, შესაბამისი პატიმრობის დაწესებულების პერსონალი,
რომელიც მონაწილეობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში და რომელსაც გავლილი
აქვს სპეციალური მომზადება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში, ხოლო ამ მუხლის მე-2
ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევაში
– აგრეთვე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირი.

7. განრიდება – სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების ფორმა,
სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმი, რომლის მიზანია არასრულწლოვნის
სათანადო განვითარებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ახალი დანაშაულის თავიდან
აცილება.

8. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება – ღონისძიება, რომელიც კანონთან კონფლიქტში მყოფ
არასრულწლოვანს საშუალებას აძლევს, გააცნობიეროს ჩადენილი ქმედებისათვის საკუთარი
პასუხისმგებლობა, გამოასწოროს დანაშაულის შედეგები, აანაზღაუროს ზიანი ან/და შეურიგდეს
დაზარალებულს.

9. მედიაცია – კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს შორის დიალოგის
პროცესი, რომელსაც უძღვება მედიატორი და რომლის მიზანია არასრულწლოვნისა და
დაზარალებულის შერიგება და მათ შორის კონფლიქტის გადაწყვეტა. მედიაციის პროცესში
მონაწილეობს აგრეთვე არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი, ფსიქოლოგი, სოციალური
მუშაკი ან/და სხვა პირი. სურვილის შემთხვევაში ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება პროკურორსაც
შეუძლია.

10. მედიატორი – მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი მესამე მხარე, სათანადო კვალიფიკაციის მქონე
პირი, რომელიც არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს შორის შუამავლის როლს ასრულებს,
წარმართავს და კოორდინაციას უწევს მედიაციის პროცესს.

11. კანონიერი წარმომადგენელი − არასრულწლოვნის ახლო ნათესავი, მხარდამჭერი, მეურვე,
მზრუნველი, რომელიც არასრულწლოვნის ინტერესების დასაცავად არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობს და სარგებლობს არასრულწლოვნის უფლებებით, გარდა
იმ უფლებებისა, რომლებითაც, თვით ამ უფლებების ბუნებიდან გამომდინარე, შეიძლება მხოლოდ
არასრულწლოვანმა ისარგებლოს.

12. საპროცესო წარმომადგენელი – მოსამართლის, პროკურორის, გამომძიებლის მიერ დანიშნული
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს თანამშრომელი ან სხვა სანდო პირი, რომელიც ამ კოდექსის
50-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ახორციელებს წარმომადგენლობით
უფლებამოსილებას არასრულწლოვნის სახელით და მისი საუკეთესო ინტერესების დასაცავად.
საპროცესო წარმომადგენელი სარგებლობს იმავე უფლებებით, რომლებითაც კანონიერი
წარმომადგენელი.

13. არასრულწლოვანი დაზარალებული – არასრულწლოვანი, რომელსაც მორალური, ფიზიკური ან
ქონებრივი ზიანი მიადგა უშუალოდ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან დანაშაულის
შედეგად.

14. არასრულწლოვანი მოწმე – არასრულწლოვანი, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის საქმესთან ან სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია.

15. მეორეული ვიქტიმიზაცია − არასრულწლოვანი დაზარალებულისთვის /არასრულწლოვანი
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მოწმისთვის შესაძლო ზიანის მიყენება მისი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში
მონაწილეობის შედეგად.

16. ხელახალი ვიქტიმიზაცია − არასრულწლოვანი დაზარალებულისთვის ზიანის მიყენება ახალი
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან დანაშაულის შედეგად.

17. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება – არასრულწლოვანთა განსაკუთრებული
საჭიროებების შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და პერსონალით უზრუნველყოფილი,
განსაკუთრებულად დაცული დაწესებულება, რომელშიც ათავსებენ თავისუფლების აღკვეთით
მსჯავრდებულ არასრულწლოვნებს და სადაც უზრუნველყოფილია მათი მუდმივი მეთვალყურეობა.

18. რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია – არასრულწლოვანში პასუხისმგებლობის გრძნობის, სხვა
ადამიანთა უფლებების პატივისცემის გრძნობის ჩამოყალიბება და განვითარება, არასრულწლოვნის
ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი, ზნეობრივი და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა და მისი
მომზადება საზოგადოებაში ადგილის დასამკვიდრებლად.

19. ახლო ნათესავი – არასრულწლოვნის მშობელი, მშვილებელი, შვილი, მინდობით აღსაზრდელი,
პაპა, ბებია, და, ძმა, მეუღლე (მათ შორის, განქორწინებული).

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №750 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 ნოემბრის კანონი №3777 – ვებგვერდი, 20.12.2018წ.

თავი II

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ზოგადი პრინციპები

მუხლი 4. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობა

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში, უპირველეს ყოვლისა, გაითვალისწინება
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები.

მუხლი 5. დისკრიმინაციის აკრძალვა

აკრძალულია არასრულწლოვნის, აგრეთვე მისი კანონიერი წარმომადგენლის პირდაპირი და ირიბი
დისკრიმინაცია „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის
პირველი მუხლით გათვალისწინებული ნიშნით/ნიშნებით.

მუხლი 6. არასრულწლოვნის ჰარმონიული განვითარების უფლება

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვანს აქვს ფიზიკური, გონებრივი,
სულიერი, ზნეობრივი და სოციალური განვითარების უფლება.

მუხლი 7. თანაზომიერება

კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის მიმართ გამოყენებული ზომა ჩადენილი ქმედების
თანაზომიერი უნდა იყოს და მის პიროვნებას, ასაკს, საგანმანათლებლო, სოციალურ და სხვა
საჭიროებებს უნდა შეესაბამებოდეს.

მუხლი 8. ყველაზე მსუბუქი საშუალებისა და ალტერნატიული ზომის  პრიორიტეტულობა

1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში უპირატესობა საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის, საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის, პატიმრობის კოდექსისა და ამ კოდექსის
მიზნების მიღწევის ყველაზე მსუბუქ საშუალებას ენიჭება.
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document:3662187^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4193046^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4383719^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:2339687^DOCUMENT:1;^დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ
document:2339687^DOCUMENT:1;^დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ


2. არასრულწლოვნის მიმართ, პირველ რიგში, განიხილება განრიდების ან აღდგენითი
მართლმსაჯულების ღონისძიების გამოყენების შესაძლებლობა და ფასდება, სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის დაკისრებასა და სასჯელის გამოყენებაზე უკეთ უზრუნველყოფს თუ არა
განრიდება ან ღონისძიება არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილებას.

3. ნებისმიერი ზომა, რომელიც არასრულწლოვნის მიმართ საქმის სასამართლოში განხილვის ნაცვლად
გამოიყენება, არასრულწლოვნის უფლებებისა და სამართლებრივი გარანტიების დაცვას უნდა
ემსახურებოდეს.

მუხლი 9. პატიმრობა, როგორც უკიდურესი ღონისძიება

1. დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის თავისუფლების შეზღუდვა, თუ კანონით განსაზღვრული
მიზნის მიღწევა უფრო მსუბუქი ზომის გამოყენებით არის შესაძლებელი.

2. არასრულწლოვნის დაკავება, დაპატიმრება და მისთვის თავისუფლების აღკვეთა დასაშვებია
მხოლოდ როგორც უკიდურესი ღონისძიება, რომელიც შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით და
რეგულარული გადასინჯვის პირობით უნდა იქნეს გამოყენებული.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 10. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის მონაწილეობა

1. კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს აქვს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
პროცესში უშუალოდ ან/და კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით მონაწილეობის უფლება. მას აქვს
აგრეთვე უფლება, მოუსმინონ და გაითვალისწინონ მისი მოსაზრებები ასაკისა და განვითარების
დონის შესაბამისად.

2. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის ადვოკატს უფლება აქვს, არასრულწლოვნის
კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი თანხმობით, არასრულწლოვნის ნებისგან
დამოუკიდებლად შეიტანოს საჩივარი ან უარი თქვას მასზე, თუ ეს შეესაბამება არასრულწლოვნის
საუკეთესო ინტერესებს.

3. თუ არასრულწლოვნისა და მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან საპროცესო წარმომადგენლის
მოთხოვნები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, უპირატესობა იმ მოთხოვნას ენიჭება, რომელიც მეტად
შეესაბამება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

4. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის მონაწილეობით
განხორციელებული ქმედება უნდა შეესაბამებოდეს მისი აღქმისა და გაგების უნარებს.

[5. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში ქმედების არასრულწლოვნის მონაწილეობით
განხორციელებისას უფლებამოსილი ორგანო ვალდებულია არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია
მისი უფლებების, აგრეთვე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესისა და მისი შედეგების,
მხარდაჭერისა და გასაჩივრების მექანიზმების შესახებ. (ამოქმედდეს 2020 წლის 1 ივნისიდან)]

საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5015 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ.

მუხლი 11. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის გაჭიანურების დაუშვებლობა

1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი ყოველგვარი გაუმართლებელი გაჭიანურების
გარეშე უნდა მიმდინარეობდეს.

2. სასამართლო ვალდებულია კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმე
პრიორიტეტულად განიხილოს.

მუხლი 12. არასრულწლოვნის ნასამართლობა
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document:4595704^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


1. არასრულწლოვანს ნასამართლობა გაქარწყლებულად ეთვლება სასჯელის მოხდისთანავე, ხოლო
პირობით მსჯავრდებისას – გამოსაცდელი ვადის გასვლისთანავე.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შეღავათი არ მოქმედებს, თუ არასრულწლოვანი
კვლავ ჩაიდენს დანაშაულს. ასეთ შემთხვევაში არასრულწლოვანს ნასამართლობა გაუქარწყლდება:

ა) პირობით მსჯავრდებისას – გამოსაცდელი ვადის გასვლისთანავე;

ბ) თავისუფლების აღკვეთაზე უფრო მსუბუქი სასჯელით მსჯავრდებისას – სასჯელის მოხდიდან 6
თვის შემდეგ;

გ) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის
მოხდიდან 1 წლის შემდეგ;

დ) მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის მოხდიდან 3 წლის
შემდეგ;

ე) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის
მოხდიდან 5 წლის შემდეგ.

მუხლი 13. არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების დაცულობა

1. არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების დაცულობა უზრუნველყოფილია არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე.

2. არასრულწლოვნის ნასამართლობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის შესახებ
ინფორმაცია საჯარო არ არის. დაუშვებელია არასრულწლოვნის პერსონალური მონაცემების
გამჟღავნება და გამოქვეყნება, გარდა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

მუხლი 14. არასრულწლოვნისადმი ინდივიდუალური მიდგომა

1. არასრულწლოვნის მიმართ გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინება მისი ინდივიდუალური
მახასიათებლები: ასაკი, განვითარების დონე, ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების პირობები,
განათლება, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახური ვითარება და სხვა გარემოებები, რომლებიც
არასრულწლოვნის ხასიათისა და ქცევის თავისებურებების შეფასების და მისი საჭიროებების
განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა.

2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე პროცესის მწარმოებელი
პირი არასრულწლოვანს განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა მოეპყრას.

მუხლი 15. არასრულწლოვნის საპროცესო უფლებები

1. სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი
ბრალდებული/მსჯავრდებული/გამართლებული და დაზარალებული უზრუნველყოფილი არიან
უფასო იურიდიული დახმარებით, თუ საქმეში არ მონაწილეობს ამ არასრულწლოვნის მიერ აყვანილი
ადვოკატი (დაცვა შეთანხმებით). სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე
არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს შეუძლია ისარგებლოს ამ უფლებით, თუ იგი არის
გადახდისუუნარო ან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის XIX, XX და XXII თავებითა და 1441

−1443 მუხლებით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაულის საქმეზე გამოსაკითხი პირი/მოწმე.

11. 18 წლიდან 21 წლამდე ბრალდებული ან მსჯავრდებული სარგებლობს უფასო იურიდიული
დახმარების უფლებით.

2. სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი სარგებლობს
აგრეთვე შემდეგი უფლებებით:
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document:1561437^^პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
document:16426^part_149^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_159^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_182^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_765^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_765^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_765^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_765^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი


ა) მისი განვითარების შესატყვისი ფორმით ინფორმაციის მიღების უფლებით;

ბ) თარჯიმნის მომსახურების უფასოდ მიღების უფლებით – მისი მიღების საჭიროების შემთხვევაში;

გ) კანონიერი წარმომადგენლის ან საპროცესო წარმომადგენლის თანხლების უფლებით;

დ) საკონსულო დახმარების მიღების უფლებით;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

კარი II

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი და ამ პროცესის მონაწილე პირები

თავი III

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირების სპეციალიზაცია

მუხლი 16. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზაცია

1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესს აწარმოებენ მხოლოდ არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პირები, გარდა საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა და 171-ე მუხლის მე-
2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. სრულწლოვანი პირის პროცესში მონაწილე
არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის მიმართ საპროცესო მოქმედებებს ახორციელებენ
მხოლოდ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პირები. თუ არასრულწლოვნის
მიმართ საპროცესო მოქმედება არასპეციალიზებულმა პირმა განახორციელა, მან ამის შესახებ
დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებულ პირს,
რომელმაც უნდა განაგრძოს პროცესი, ხოლო არასპეციალიზებული პირი დაუყოვნებლივ უნდა
ჩამოშორდეს არასრულწლოვნის მართლმსაჯულების პროცესს.

2. ამ კოდექსის მე-3 მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებულ პირს, გარდა იმავე მუხლის მე-2
ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევაში
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირისა, გავლილი უნდა
ჰქონდეს სპეციალური სწავლება არასრულწლოვანთან ურთიერთობის მეთოდიკასა და მასთან
დაკავშირებულ სხვა საკითხებში.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი და ამ პროცესის მონაწილე
პირების სპეციალიზაციის სტანდარტი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით,
ხოლო მოსამართლის შემთხვევაში – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 17. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა

1. რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმეს
განიხილავს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული მოსამართლე, ხოლო თუ
საქმე კოლეგიურად განიხილება – სასამართლო კოლეგია, რომლის სულ მცირე ორი წევრი, მათ შორის,
კოლეგიის თავმჯდომარე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული მოსამართლეა.

2. სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს უზენაეს სასამართლოში კანონთან კონფლიქტში
მყოფი არასრულწლოვნის საქმეს განიხილავს სასამართლო პალატა, რომლის სულ მცირე ორი წევრი,
მათ შორის, პალატის თავმჯდომარე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული
მოსამართლეა.

http://www.matsne.gov.ge 08006000005001017792

document:4215915^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:90034^part_143^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_143^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_144^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_202^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_202^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:4215915^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


3. თუ დაზარალებული არასრულწლოვანია, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს კოლეგიაში საქმის
კოლეგიურად განხილვისას, აგრეთვე სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს უზენაეს
სასამართლოში საქმის განხილვისას კოლეგიის/პალატის შემადგენლობაშია არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ერთი მოსამართლე.

მუხლი 18. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული გამომძიებელი და
პროკურორი

1. არასრულწლოვნის საქმეს იძიებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული
გამომძიებელი.

2. არასრულწლოვნის საქმეზე საპროკურორო საქმიანობას ახორციელებს არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პროკურორი.

მუხლი 19. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პოლიციელი

1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში არასრულწლოვნის საქმეს აწარმოებს
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პოლიციელი.

2. არასრულწლოვნის მიმართ „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ
მოქმედებებს ახორციელებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

მუხლი 20. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ადვოკატი

1. არასრულწლოვნის საქმეს აწარმოებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული
ადვოკატი, რომელიც ვალდებულია კანონით გათვალისწინებულ სხვა საბუთებთან ერთად
წარმოადგინოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში მისი სპეციალიზაციის დამადასტურებელი,
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ დამტკიცებული ფორმის დოკუმენტი.

2. იურიდიული დახმარების სამსახურში ფუნქციონირებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში
სპეციალიზებულ ადვოკატთა მუდმივმოქმედი ჯგუფი, რომელიც კანონით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში არასრულწლოვანს პირველი მოთხოვნისთანავე, უმოკლეს ვადაში უზრუნველყოფს
იურიდიული დახმარებით.

მუხლი 21. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული სხვა პირები

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობენ არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული სოციალური მუშაკი, მედიატორი, პრობაციის ოფიცერი,
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულების პერსონალი და შესაბამისი პატიმრობის დაწესებულების პერსონალი. ამ კოდექსით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობს
აგრეთვე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ფსიქოლოგი.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

თავი IV

არასრულწლოვანი მოწმე და არასრულწლოვანი დაზარალებული

მუხლი 22. არასრულწლოვანი მოწმის უფლება-მოვალეობათა არასრულწლოვან დაზარალებულზე
 გავრცელება

არასრულწლოვან დაზარალებულს ენიჭება ამ კოდექსით არასრულწლოვანი მოწმისათვის
მინიჭებული ყველა უფლება და ეკისრება მისთვის დაკისრებული ყველა მოვალეობა.
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მუხლი 23. არასრულწლოვანი მოწმის ინტერესების დასაცავად არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილე პირები

1. მეორეული ვიქტიმიზაციისა და ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან ასაცილებლად საპროცესო
მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირი/მოწმე მონაწილეობს, მისი კანონიერი
წარმომადგენელი ესწრება. არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს, საპროცესო
მოქმედების ჩატარებისას ჰყავდეს ადვოკატი. ამ კოდექსის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს,
ისარგებლოს უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით, საქმის სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლის, ხოლო გამოძიების სტადიაზე
− ბრალდების მხარის ინიციატივით, უზრუნველყოფილია საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის
მონაწილეობაც. ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და საპროცესო მოქმედების
დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას.

2. სამართალწარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი მოწმის კანონიერ წარმომადგენელს
უფლება აქვს:

ა) იცოდეს ბრალდებულისათვის წაყენებული ბრალდების არსი;

ბ) იცოდეს არასრულწლოვან მოწმესა და ბრალდებულს შორის არსებული ურთიერთობის შესახებ;

გ) მოთხოვნის შემთხვევაში მიიღოს ინფორმაცია ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის
ღონისძიების თაობაზე და ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ პატიმრობის
დაწესებულების/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დატოვების შესახებ, თუ ამით
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს რეალური საფრთხე არ ემუქრება.

3. საქმის სასამართლოში განხილვისას მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი
უფლებამოსილია არასრულწლოვანი მოწმის კანონიერ წარმომადგენელს აუკრძალოს საპროცესო
მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები
მოითხოვს.

4. იმ სისხლის სამართლის საქმეში, რომელშიც არასრულწლოვანი მოწმე ან არასრულწლოვანი
დაზარალებული მონაწილეობს, პროკურორის გადაწყვეტილებით, შესაძლებელია ჩაერთოს მოწმისა და
დაზარალებულის კოორდინატორი.

5. პროკურორი მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სისხლის სამართლის საქმეში ჩართვის
შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს არასრულწლოვანი მოწმის, არასრულწლოვანი დაზარალებულის
ინტერესების გათვალისწინებით.

6. როდესაც მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორისთვის ცნობილი გახდება მისი სისხლის
სამართლის საქმეში ჩართვის შესახებ, იგი დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეს არასრულწლოვან
მოწმეს, არასრულწლოვან დაზარალებულს მისი კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით.
არასრულწლოვან მოწმეს, არასრულწლოვან დაზარალებულს და მის კანონიერ წარმომადგენელს
უფლება აქვთ, უარი განაცხადონ მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორთან
თანამშრომლობაზე.

7. მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი:

ა) პროკურორთან წინასწარი კონსულტაციის შემდეგ არასრულწლოვან მოწმესა და არასრულწლოვან
დაზარალებულს ამ კოდექსით დადგენილი წესით, კანონიერი წარმომადგენლის ან/და ადვოკატის
თანდასწრებით ან მეშვეობით აწვდის საჭირო ინფორმაციას გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის
მიმდინარეობის შესახებ;

ბ) არასრულწლოვან მოწმესა და არასრულწლოვან დაზარალებულს მათთვის გასაგები ენით
განუმარტავს მათ უფლებებსა და მოვალეობებს და უხსნის გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის
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სამართლებრივ პროცედურებს;

გ) გამოძიების მიმდინარეობისას ესწრება არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი
დაზარალებულის მონაწილეობით ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებასა და საპროცესო მოქმედებას
მოწმის/დაზარალებულის ემოციური მხარდაჭერის მიზნით;

დ) საქმის სასამართლო განხილვისას ესწრება არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი
დაზარალებულის სასამართლოში დაკითხვისა და მათი მონაწილეობით მტკიცებულებათა
გამოკვლევის პროცესს მოწმის/დაზარალებულის ემოციური მხარდაჭერის მიზნით;

ე) არასრულწლოვან მოწმეს, არასრულწლოვან დაზარალებულს კანონიერი წარმომადგენლის ან/და
ადვოკატის თანდასწრებით ან/და მეშვეობით აწვდის ინფორმაციას მისთვის საჭირო იურიდიული,
ფსიქოლოგიური, სამედიცინო ან/და სხვა მომსახურების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში ეხმარება
შესაბამის ორგანოსთან/ორგანიზაციასთან დაკავშირებაში.

8. საქმის სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი
უფლებამოსილია, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, არასრულწლოვანი
გამოსაკითხი პირის/მოწმის გამოკითხვას/დაკითხვას არ დაასწროს არასრულწლოვანი გამოსაკითხი
პირის/მოწმის ის კანონიერი წარმომადგენელი, რომელიც იმავე საქმეში გამოსაკითხ პირად/მოწმედ
მონაწილეობს.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 24. არასრულწლოვანი მოწმის დაცვის ღონისძიებები

არასრულწლოვანი მოწმის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად მოსამართლე უფლებამოსილია
საკუთარი ინიციატივით, არასრულწლოვანი მოწმის, მისი კანონიერი წარმომადგენლის, ადვოკატის ან
პროკურორის შუამდგომლობით გამოიტანოს განჩინება:

ა) არასრულწლოვანი მოწმის გამოსახულების ან/და ხმის შემცვლელი მოწყობილობების გამოყენებით,
გაუმჭვირვალი ეკრანის მიღმა ან დისტანციურად დაკითხვის შესახებ;

ბ) სასამართლო სხდომამდე ბრალდებულის ადვოკატის მონაწილეობით არასრულწლოვანი მოწმის
დაკითხვის და დაკითხვის ვიდეოგადაღების შესახებ;

გ) სასამართლო სხდომის ნაწილობრივ ან სრულად დახურვის შესახებ;

დ) ბრალდებულის დროებით სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ, თუ
არასრულწლოვანი მოწმე უარს ამბობს ბრალდებულის თანდასწრებით ჩვენების მიცემაზე ან თუ
არსებული გარემოებები ცხადყოფს, რომ შეიძლება არასრულწლოვანმა მოწმემ ბრალდებულის
თანდასწრებით არ თქვას სიმართლე ან მოხდეს მისი მეორეული ვიქტიმიზაცია. ამ შემთხვევაში
სავალდებულოა საქმის სასამართლოში განხილვაში ბრალდებულის ადვოკატის მონაწილეობა.

მუხლი 25. ზიანის ანაზღაურებისა და კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება

განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლო არასრულწლოვან დაზარალებულს და მის კანონიერ
წარმომადგენელს აცნობებს საქმის სასამართლოში განხილვის შედეგებს და განუმარტავს მათ
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ზიანის ანაზღაურებისა და კომპენსაციის
მოთხოვნის უფლებას.

კარი III

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ზოგადი წესები
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თავი V

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ზოგადი წესები

მუხლი 26. არასრულწლოვანების დადგენა

1. თუ პირის სრულწლოვანების საკითხთან დაკავშირებით ბუნდოვანება არსებობს, გამომძიებელს,
პროკურორს ან მოსამართლეს მხარის შუამდგომლობით ან საკუთარი ინიციატივით დაუყოვნებლივ
გამოაქვს დადგენილება/განჩინება არასრულწლოვანების დადგენის შესახებ.

2. პირის ასაკი დგინდება ნებისმიერი ხელმისაწვდომი მტკიცებულების, მათ შორის, ოფიციალური
დოკუმენტის, სამედიცინო ან სოციალური შემოწმების შედეგად მომზადებული დასკვნის,
მშობლისაგან ან სხვა პირისაგან მიღებული ცნობის ან სხვა ინფორმაციის საფუძველზე.

3. თუ გაირკვა, რომ პირი არასრულწლოვანია, მაგრამ მისი სავარაუდო ან ზუსტი ასაკი ვერ დადგინდა,
ივარაუდება, რომ პირს არ შესრულებია 14 წელი სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის
მიზნებისათვის, ხოლო 16 წელი − ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მიზნებისათვის, ვიდრე
საპირისპირო არ დამტკიცდება.

4. თუ არასრულწლოვნის სავარაუდო ასაკი დადგინდა, სისხლისსამართლებრივი /ადმინისტრაციული
პასუხისმგებლობის საკითხის გადაწყვეტისას გაითვალისწინება მისი სავარაუდო ასაკის მინიმალური
ზღვარი.

მუხლი 27. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში

1. ამ კოდექსის მე-14 მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული ინდივიდუალური მახასიათებლები
გაითვალისწინება ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის საფუძველზე.

2. ამ მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებული ორგანო ინდივიდუალური შეფასების პროცესში
შეისწავლის არასრულწლოვნის განვითარების დონეს, ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების
პირობებს, განათლებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ოჯახურ ვითარებას და სხვა გარემოებებს,
რომლებიც მისი ხასიათისა და ქცევის თავისებურებების შეფასების და საჭიროებების განსაზღვრის
შესაძლებლობას იძლევა.

3. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში აისახება არასრულწლოვნის განსაკუთრებული
საჭიროებები, დანაშაულის/ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის რისკი და, შესაბამისად,
არასრულწლოვნის სათანადო განვითარებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისათვის
რეკომენდებული ღონისძიებები.

4. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება და გათვალისწინება სავალდებულოა სისხლის
სამართლის პროცესის შემდეგ სტადიებზე:

ა) განრიდების ღონისძიების განსაზღვრისას;

ბ) სასჯელის დანიშვნისას;

გ) საპატიმრო სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვისას;

დ) არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულებისას;

ე) პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის განხილვისას.

41. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება და გათვალისწინება სავალდებულოა აგრეთვე
იმ შემთხვევაში, როცა საქმე აკმაყოფილებს განრიდების საკანონმდებლო კრიტერიუმებს, თუმცა
პროკურორი არ იღებს გადაწყვეტილებას არასრულწლოვნის განრიდების შესახებ.
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5. პროკურორის დადგენილებით ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში შესაძლებელია მომზადდეს
და გათვალისწინებულ იქნეს სხვა დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენების შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების სტადიაზედაც, თუ სისხლის სამართლის საქმის მიმდინარეობა და ვადები
ამის შესაძლებლობას იძლევა.

6. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“, „ბ“ და „დ“ ქვეპუნქტებითა და 41 ნაწილით გათვალისწინებულ
სტადიებზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს ამზადებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − დანაშაულის პრევენციის,
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო (შემდგომ − სააგენტო),
ხოლო ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ სტადიებზე −
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
− სპეციალური პენიტენციური სამსახური (შემდგომ − პენიტენციური სამსახური).

7.  ამ მუხლის მე-4 და 41 ნაწილებით გათვალისწინებულ სტადიებზე ინდივიდუალური შეფასების
ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და სტანდარტი განისაზღვრება საქართველოს
იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 

8. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში, საჭიროებისამებრ, გაითვალისწინება არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე. სისხლის სამართლის პროცესის ყოველ
მომდევნო სტადიაზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადებისას მხედველობაში მიიღება
წინა ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში არსებული ინფორმაცია.

9. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სტადიაზე ინდივიდუალურ შეფასებას
სააგენტოს უფლებამოსილი პირი ახორციელებს შესაბამისი მოსამართლის მიმართვის საფუძველზე. 

10. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ სტადიებზე
ინდივიდუალური შეფასების განხორციელებისას სააგენტოს წარმომადგენელი უფლებამოსილია
დაუბრკოლებლად შეხვდეს არასრულწლოვან ბრალდებულს და ინდივიდუალური შეფასებისათვის
საჭირო ინფორმაცია მიიღოს ყველა ფიზიკური პირისაგან, სახელმწიფო და არასახელმწიფო
დაწესებულებისაგან.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3131 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 28. არასრულწლოვნის დაცვა

1. კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით დამოუკიდებლად შეარჩიოს და მოიწვიოს ადვოკატი.

2. თუ არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს/გამართლებულს ადვოკატი არ ჰყავს,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირი დაუყოვნებლივ მიმართავს
იურიდიული დახმარების სამსახურს მისთვის ადვოკატის დაუყოვნებლივ დანიშვნის მოთხოვნით.

მუხლი 29. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაზე/საპროცესო მოქმედებაზე დასწრების
უფლების მქონე პირები

1. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმე დახურულ სასამართლო სხდომაზე
განიხილება.

11. დახურულ სასამართლო სხდომაზე არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი
დაზარალებულის მონაწილეობით მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესს, არასრულწლოვანი
მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის სურვილის შემთხვევაში, ესწრება მოწმისა და
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document:3193208^DOCUMENT:1;^ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ
document:3193208^DOCUMENT:1;^ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ
document:4215915^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
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document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
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დაზარალებულის კოორდინატორი.

2. არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ საპროცესო მოქმედებას ესწრება მისი კანონიერი
წარმომადგენელი, ხოლო ამ კოდექსით დადგენილ შემთხვევებში − აგრეთვე არასრულწლოვნის
ადვოკატი, გარდა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8
ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა და 171-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა.

21. არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის მონაწილეობით ჩასატარებელ
საპროცესო მოქმედებას, არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის
სურვილის შემთხვევაში, ესწრება მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი.

22. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, საჭიროების შემთხვევაში, საქმის
სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე − ბრალდების მხარე
უზრუნველყოფს არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის
მონაწილეობას. ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და საპროცესო მოქმედების
დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას.

3. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვისას მოსამართლე,
ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი უფლებამოსილია არასრულწლოვნის კანონიერ
წარმომადგენელს აუკრძალოს საპროცესო მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები მოითხოვს.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 30. თარჯიმნისა და სხვა მომსახურება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში

1. არასრულწლოვანი უფასოდ სარგებლობს თარჯიმნის მომსახურებით, თუ მან არ იცის ან სათანადოდ
არ იცის სამართალწარმოების ენა ანდა მას არ შეუძლია ილაპარაკოს ამ ენაზე, გარდა საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა
და 171-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამ შემთხვევაში თარჯიმანი
ნებისმიერ საპროცესო მოქმედებას ესწრება.

2. არასრულწლოვანს უფლება აქვს, სასამართლო სხდომამდე ან საპროცესო მოქმედებამდე შეხვდეს
თარჯიმანს, რათა დადგინდეს, ესმით თუ არა მათ ერთმანეთის.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მონაწილე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
არასრულწლოვანი უფასოდ სარგებლობს აგრეთვე ყველა იმ მომსახურებით, რომლებიც მას საქმის
გასაცნობად და სამართალწარმოებაში მონაწილეობისათვის ესაჭიროება.

მუხლი 31. საკონსულო დახმარების მიღების უფლება

1. კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, უფლება აქვს,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე ისარგებლოს თავისი ქვეყნის
დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო დაწესებულების წარმომადგენლის დახმარებით.

2. თუ დაკავებული არასრულწლოვანი ან დაპატიმრებული არასრულწლოვანი უცხო ქვეყნის
მოქალაქეა, მისი დაკავების ან დაპატიმრების შესახებ უმოკლეს ვადაში და ნებისმიერ შემთხვევაში
არასრულწლოვნის დაკითხვამდე უნდა ეცნობოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს.
არასრულწლოვნის დაკავების ან დაპატიმრების თაობაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დაუყოვნებლივ ატყობინებს შესაბამისი ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო
დაწესებულებას.

3. თუ არასრულწლოვანი იმ ქვეყნის მოქალაქეა, რომელსაც საქართველოში დიპლომატიური
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document:90034^part_143^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
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წარმომადგენლობა ან საკონსულო დაწესებულება არ აქვს, ან თუ იგი საერთაშორისო დაცვის მქონე
პირია ან მოქალაქეობის არმქონე პირია, მას საშუალება უნდა მიეცეს, საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს მეშვეობით დაუკავშირდეს იმ ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას, რომელიც
მის ინტერესებს იცავს, ან ნებისმიერ ადგილობრივ ან საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომლის ამოცანაც
არის ასეთი არასრულწლოვნის დაცვა.

საქართველოს 2016 წლის 1  დეკემბრის კანონი №55 - ვებგვერდი, 15.12.2016წ. 

 მუხლი 32. ერთობლივი საქმიდან არასრულწლოვნის საქმის ცალკე გამოყოფა

1. თუ არასრულწლოვანს ბრალი ედება იმ დანაშაულის ჩადენაში, რომელშიც სრულწლოვანიც
იმხილება, არასრულწლოვნის საქმე შეძლებისდაგვარად ცალკე გამოიყოფა და ის სრულწლოვნისაგან
განცალკევებით გასამართლდება, თუ ამით საქმის გარემოებების ყოველმხრივ, სრულ და ობიექტურ
გამოკვლევას არსებითი დაბრკოლება არ შეექმნება.

2. არასრულწლოვანი სარგებლობს ამ კოდექსით დადგენილი გარანტიებით.

მუხლი 33. არასრულწლოვანი ბრალდებულის გამოძახება

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული გამოძახებული უნდა იქნეს მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან
იმ დაწესებულების ხელმძღვანელის მეშვეობით, რომელშიც მოთავსებულია არასრულწლოვანი, ხოლო
არასრულწლოვანი მოწმე/არასრულწლოვანი დაზარალებული − მისი კანონიერი წარმომადგენლის
მეშვეობით.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის ადვოკატს ან კანონიერ წარმომადგენელს გადაეცემა ან ეგზავნება
არასრულწლოვანი ბრალდებულის უწყების ასლი.

მუხლი 34. არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ძალის, სპეციალური საშუალებისა და ცეცხლსასროლი
იარაღის გამოყენების შეზღუდვა

1. აკრძალულია ძალისა და სპეციალური საშუალების გამოყენება არასრულწლოვნის დაკავებისას,
სასამართლოში წარდგენისას, მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების ან სასჯელის აღსრულებისას, გარდა
იმ შემთხვევებისა, როდესაც არასრულწლოვნის დასაკავებლად, მის მიერ თვითდაზიანების ან/და
სხვებისთვის ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად ყველა სხვა საშუალება გამოყენებულია, მაგრამ
უშედეგოდ, და კანონით განსაზღვრული ლეგიტიმური მიზანი სხვა, ნაკლები ზიანის გამომწვევი
საშუალებით ვერ მიიღწევა.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ძალისა და სპეციალური
საშუალების სახით დასაშვებია მხოლოდ ფიზიკური ძალის და ხელბორკილისა და შებორკვის სხვა
საშუალების გამოყენება, ხოლო ჯგუფური დაუმორჩილებლობის ან/და მასობრივი არეულობის
აღსაკვეთად, თავდასხმის მოსაგერიებლად და შეიარაღებული პირის დასაკავებლად შეიძლება
გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე ხელკეტი, შესაბოჭი ბადე, ცრემლსადენი გაზი ან/და წყალსატყორცნი.

3. არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ძალა და სპეციალური საშუალება:

ა) გამოყენებული უნდა იქნეს შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით;

ბ) გამოყენებული უნდა იქნეს კანონით განსაზღვრული ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად და,
შესაბამისად, გარემოებების თანაზომიერი უნდა იყოს;

გ) გამოყენებული არ უნდა იქნეს დამამცირებელი ან ღირსების შემლახავი ფორმით.

4. აკრძალულია არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც იგი შეიარაღებულია და პირდაპირ, უშუალო და იმწუთიერ საფრთხეს უქმნის
მესამე პირის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას და სხვა საშუალებებით ამ საფრთხის თავიდან აცილება
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შეუძლებელია. პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან არასრულწლოვნის
გაქცევისას ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება დაუშვებელია.

5. პირი, რომელმაც ამ მუხლის საფუძველზე ძალა ან/და სპეციალური საშუალება გამოიყენა, ამის
შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის უშუალო უფროსს და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი
დაწესებულების ხელმძღვანელს. ამ პირის უშუალო უფროსი დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფს
არასრულწლოვნის სამედიცინო შემოწმებას.

6. პირი, რომელმაც ძალა ან/და სპეციალური საშუალება გამოიყენა, ამის შესახებ დაუყოვნებლივ
ადგენს ოქმს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ამ ოქმში აღინიშნება გამოყენებული
ძალა ან/და სპეციალური საშუალება, მისი გამოყენების დასაბუთება და სხვა მონაცემები.

 7. ძალისა და სპეციალური საშუალების გამოყენების თითოეული შემთხვევა აღირიცხება შესაბამისი
დაწესებულების ოფიციალურ სააღრიცხვო ჟურნალში და ხელმისაწვდომია არასრულწლოვნისათვის,
მისი კანონიერი წარმომადგენლისა და ადვოკატისათვის, აგრეთვე სასამართლოსათვის და იმ
ორგანოსათვის, რომელიც ახორციელებს მონიტორინგს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.

8. სპეციალური საშუალების გამოყენების უფლება აქვს მხოლოდ სპეციალურად უფლებამოსილ პირს,
რომელსაც გავლილი აქვს შესაბამისი მომზადება.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

კარი IV

არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება და
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი საქმის სასამართლოში განხილვამდე

თავი VI

არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება

მუხლი 35. არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება
ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო

პირი თავისუფლდება არასრულწლოვანების პერიოდში ჩადენილი დანაშაულისათვის
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ გავიდა:

ა) 1 წელი იმ დანაშაულის ჩადენიდან, რომლისთვისაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის
კერძო ნაწილის მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ
აღემატება 2 წლით თავისუფლების აღკვეთას;

ბ) 3 წელი სხვა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან;

გ) 5 წელი მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან;

დ) 12 წელი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან.

მუხლი 36. არასრულწლოვნის სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლება გამამტყუნებელი განაჩენის
ხანდაზმულობის გამო

არასრულწლოვანი მსჯავრდებული თავისუფლდება სასჯელის მოხდისაგან, თუ კანონიერ ძალაში
შესული გამამტყუნებელი განაჩენი არ აღსრულებულა:

ა) 1 წელში იმ დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას, რომლისთვისაც საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის კერძო ნაწილის მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი
არ აღემატება 2 წლით თავისუფლების აღკვეთას;
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ბ) 3 წელში სხვა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას;

გ) 5 წელში მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას;

დ) 7 წელში განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას.

მუხლი 37. არასრულწლოვნის შეზღუდული შერაცხადობა

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან შეიძლება გათავისუფლდეს არასრულწლოვანი,
რომელიც დანაშაულის ჩადენის დროს შეზღუდული შერაცხადობის მდგომარეობაში იმყოფებოდა.

მუხლი 38. განრიდება

1. თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ არასრულწლოვანმა ნაკლებად მძიმე ან მძიმე
დანაშაული ჩაიდინა, პირველ რიგში, განიხილება განრიდების შესაძლებლობა და ფასდება,
უზრუნველყოფს თუ არა განრიდება არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილებას.

2. პროკურორი უფლებამოსილია ამ თავით დადგენილი წესით მიიღოს დასაბუთებული
გადაწყვეტილება სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების ან დაწყებული
სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტისა და განრიდების შესახებ.

3. პროკურორის მიერ განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, სასამართლოს მიერ საკუთარი
ინიციატივით განრიდების გამოსაყენებლად საქმის განხილვისას ან განრიდების გამოყენების შესახებ
მხარის დასაბუთებული შუამდგომლობის განხილვისას გაითვალისწინება არასრულწლოვნის
საუკეთესო ინტერესები, მის მიერ ჩადენილი ქმედების ხასიათი და სიმძიმე, არასრულწლოვნის ასაკი,
ბრალეულობის ხარისხი, მოსალოდნელი სასჯელი, არასრულწლოვნის მიერ მიყენებული ზიანი,
სისხლისსამართლებრივი დევნის პრევენციული გავლენა, დანაშაულისშემდგომი ქცევა,
არასრულწლოვნის მიერ  წარსულში ჩადენილი დანაშაული და ამ კოდექსის 27-ე მუხლის შესაბამისად
მომზადებული ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში.

მუხლი 39. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო

1. წინასასამართლო სხდომამდე განრიდების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პროკურორი.  

2. განრიდება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე საქმის სასამართლოში წარმართვის შემდეგ.
სასამართლო უფლებამოსილია განრიდების გამოსაყენებლად საკუთარი ინიციატივით ან მხარის
დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე გამოიტანოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება
წინასასამართლო სხდომაზე ან პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვის
სხდომაზე და საქმე დაუბრუნოს პროკურორს, რომელიც არასრულწლოვან ბრალდებულს განრიდებას
შესთავაზებს და, მისი თანხმობის შემთხვევაში, მიიღებს გადაწყვეტილებას განრიდების შესახებ. ამ
გადაწყვეტილების მიღებამდე სასამართლო მეორე მხარის პოზიციასაც ისმენს.

3. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში პროკურორი უფლებამოსილია
არასრულწლოვანთან გააფორმოს ხელშეკრულება განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ.
არასრულწლოვნის მიმართ განრიდებისა და განრიდება-მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესი,
აგრეთვე მხარეებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პირობები განისაზღვრება საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით. ამ ხელშეკრულების მოქმედების მაქსიმალური ვადა 1 წელია.

4. არასრულწლოვნისთვის განრიდებაზე უარის თქმის შემთხვევაში დგება გასაუბრების ოქმი,
რომელშიც აღინიშნება განრიდებაზე უარის თქმის მიზეზი. ამ ოქმს ხელს აწერენ პროკურორი და
არასრულწლოვანი ან/და მისი კანონიერი წარმომადგენელი.

5. პროკურორის მიერ განრიდებაზე უარის თქმის შემთხვევაში არასრულწლოვანს, მის კანონიერ
წარმომადგენელს ან ადვოკატს უფლება აქვს, განრიდების მოთხოვნით ზემდგომ პროკურორს
მიმართოს.
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საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 40. განრიდების გამოყენების წინაპირობები

განრიდების გამოყენება შესაძლებელია შემდეგ გარემოებათა ერთობლიობისას:

ა) არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები დასაბუთებული ვარაუდისთვის, რომ არასრულწლოვანმა
ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული ჩაიდინა;

ბ) არასრულწლოვანი ნასამართლევი არ არის;

გ) არასრულწლოვანი განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართული არ ყოფილა;

დ) არასრულწლოვანი დანაშაულს აღიარებს;

ე) პროკურორის/სასამართლოს შინაგანი რწმენით, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით, სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების ან დაწყებული
სისხლისსამართლებრივი დევნის გაგრძელების საჯარო ინტერესი არ არსებობს;

ვ) არასრულწლოვანი და მისი კანონიერი წარმომადგენელი განრიდების გამოყენებაზე წერილობით
ინფორმირებულ თანხმობას გამოხატავენ.

მუხლი 41. არასრულწლოვნის გარანტიები განრიდების დროს

1. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე არასრულწლოვანს, მის კანონიერ
წარმომადგენელს და ადვოკატს უნდა მიეწოდოთ დეტალური ინფორმაცია განრიდების არსის,
გამოყენების წესის, ხანგრძლივობის, შესაძლო პირობების და განრიდების ღონისძიებების
შეუსრულებლობის შედეგების შესახებ.

2. არასრულწლოვანს ზეპირად და წერილობით განემარტება, რომ განრიდებაზე თანხმობა
ნებაყოფლობითია და მას უფლება აქვს, ნებისმიერ სტადიაზე უარი თქვას განრიდებაზე.

3. განრიდების პროცესში არასრულწლოვნის მიერ დანაშაულის აღიარება და მის შესახებ მოპოვებული
ინფორმაცია არ შეიძლება სასამართლოში მის წინააღმდეგ იქნეს გამოყენებული.

მუხლი 42. განრიდების ღონისძიებები

1. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებით შეიძლება გათვალისწინებულ
იქნეს შემდეგი ღონისძიებები:

ა) არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება;

ბ) აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება, მათ შორის, განრიდება-მედიაციის პროგრამაში
ჩართვა;

გ) მიყენებული ზიანის სრულად ან ნაწილობრივ ანაზღაურება;

დ) უკანონოდ მოპოვებული ქონების სახელმწიფოსთვის გადაცემა;

ე) დანაშაულის იარაღის ან/და სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული ობიექტის სახელმწიფოსთვის
გადაცემა;

ვ) არასრულწლოვნისთვის მოვალეობის დაკისრება;

ზ) არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება.
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2. არასრულწლოვნის მიმართ ერთდროულად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს განრიდების რამდენიმე
ღონისძიება. განრიდების ღონისძიებები განისაზღვრება ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის
საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. განრიდების ღონისძიება გონივრული და ჩადენილი დანაშაულის თანაზომიერი უნდა იყოს.
განრიდების პროცესში დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის ისეთი მოვალეობის დაკისრება,
რომელიც იწვევს მისი ღირსებისა და პატივის შელახვას, ნორმალური სასწავლო პროცესისაგან და
ძირითადი სამუშაოსაგან მის მოწყვეტას, ზიანს აყენებს მის ფიზიკურ ან/და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას.

4. დაუშვებელია ჩადენილი ქმედებისათვის კანონით გათვალისწინებულ მინიმალურ სანქციაზე
მკაცრი განრიდების ღონისძიების გამოყენება.

მუხლი 43. არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება

არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება ნიშნავს მისთვის იმის განმარტებას, თუ რა ზიანი
გამოიწვია მისმა ქმედებამ და რა შედეგი მოჰყვება დანაშაულის განმეორებით ჩადენას.

მუხლი 44. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება

აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება შეიძლება მოიცავდეს არასრულწლოვნის განრიდება-
მედიაციის პროგრამაში ჩართვას, მის მიერ საზოგადოებისათვის სასარგებლო სამუშაოს უსასყიდლოდ
შესრულებას ან/და სხვა პროგრამას, რომელიც ხელს უწყობს არასრულწლოვნის მიერ ჩადენილი
დანაშაულის შედეგების გამოსწორებას.

მუხლი 45. არასრულწლოვნისთვის მოვალეობის დაკისრება

1. არასრულწლოვანს შეიძლება აეკრძალოს:

ა) განსაზღვრული ადგილის ან/და პირის/პირების მონახულება;

ბ) ბინადრობის ადგილის შეცვლა;

გ) დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში შინიდან გასვლა;

დ) ნებართვის გარეშე ქვეყნის ან შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის დატოვება;

ე) სხვა ისეთი ქმედება, რომელიც ხელს შეუშლის მის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას.

2. არასრულწლოვანს შეიძლება დაევალოს:

ა) სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოს დახმარებით საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის
დაწყება ან განახლება;

ბ) სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოს დახმარებით მუშაობის დაწყება;

გ) საგანმანათლებლო, აღმზრდელობითი ან/და სამკურნალო პროგრამის გავლა;

დ) თავისუფალი დროის განსაზღვრული ფორმით გამოყენება;

ე) სხვა ისეთი მოვალეობა, რომელიც ხელს შეუწყობს მის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილებას.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების კონტროლს უზრუნველყოფს
სააგენტო.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.
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მუხლი 46. არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება

1. არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება ნიშნავს განსაზღვრული დროით
არასრულწლოვნის მინდობით აღმზრდელისთვის გადაცემას სახლიდან მოშორებით და
მშობლებისაგან განცალკევებით, თუ არასრულწლოვნის სახლში და მშობლების გარემოცვაში
დატოვება მის მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის რისკს შეიცავს.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული განრიდების ღონისძიების განხორციელების
პროცესში შესაძლებელია არასრულწლოვნის მშობლების ჩართვაც, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №750 - ვებგვერდი, 24.05.2017წ.

მუხლი 47. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების შესრულება

თუ არასრულწლოვანი შეასრულებს განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ
ხელშეკრულებით მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს, პროკურორი იღებს გადაწყვეტილებას
სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის თაობაზე.

მუხლი 48. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობა

1. განრიდების ღონისძიების შესრულებას ზედამხედველობს ამ კოდექსის 45-ე მუხლის მე-3 ნაწილში
მითითებული დაწესებულების წარმომადგენელი. თუ არასრულწლოვანი განრიდების ღონისძიებას
განზრახ არ ასრულებს, ამის შესახებ სოციალური მუშაკი აცნობებს პროკურორს, რომელიც,
აღნიშნულისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით, არასრულწლოვნის, მისი კანონიერი
წარმომადგენლის და სოციალური მუშაკის მოსაზრებების მოსმენის შემდეგ აუქმებს ან ძალაში ტოვებს
განრიდების შესახებ გადაწყვეტილებას, ცვლის განრიდების ღონისძიებას ან/და აგრძელებს
განრიდების ხელშეკრულების ვადას.

2. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების შემთხვევაში პროკურორი უფლებამოსილია
დასაბუთებული დადგენილებით გააუქმოს გადაწყვეტილება სისხლისსამართლებრივი დევნის
არდაწყების ან დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ და ახალი
დასაბუთებული დადგენილებით დაიწყოს ან განაახლოს სისხლისსამართლებრივი დევნა.

3. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების შემთხვევაში არასრულწლოვნის მიერ განრიდების
ღონისძიების შესასრულებლად განხორციელებული მოქმედებები სასჯელის დანიშვნისას
გაითვალისწინება.

თავი VII

არასრულწლოვნის დაკავება, გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა

 მუხლი 49. შეტყობინება არასრულწლოვნის დაკავებისთანავე

1. არასრულწლოვნის დამკავებელი პირი, გამომძიებელი, პროკურორი მისი დაკავებისთანავე იღებს
ყველა საჭირო ზომას, რათა არასრულწლოვნის მშობელს, ხოლო თუ ეს შეუძლებელია – სხვა ახლო
ნათესავს ან/და არასრულწლოვნის მიერ მითითებულ სხვა პირს დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს.

2. არასრულწლოვნის დამკავებელი პირი, გამომძიებელი, პროკურორი არასრულწლოვნის
სამართალდამცავ ორგანოში მიყვანისთანავე მის კანონიერ წარმომადგენელს აცნობებს
არასრულწლოვნის დაკავების შესახებ და მის ადგილსამყოფელს და განუმარტავს არასრულწლოვნის
დაკავების მიზეზს და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 38-ე მუხლის მე-2
ნაწილით გათვალისწინებულ უფლებებს.

3. თუ არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელთან დაკავშირება ვერ ხერხდება, პოლიციის
დაწესებულების ან სხვა სამართალდამცავი ორგანოს შესაბამისი თანამშრომელი ამის შესახებ
დაუყოვნებლივ ატყობინებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს.
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მუხლი 50. პროცესში საპროცესო წარმომადგენლის მონაწილეობა

1. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო გამომძიებლის, პროკურორის, მოსამართლის მიმართვის
საფუძველზე საპროცესო წარმომადგენლად ასახელებს თავისი თანამშრომლის კანდიდატურას.
გამომძიებელი, პროკურორი, მოსამართლე საპროცესო წარმომადგენლად ნიშნავს მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს მიერ წარმოდგენილ კანდიდატს ან სხვა სანდო პირს, თუ:

ა) პროცესში კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობა არასრულწლოვნის სამართალდამცავ
ორგანოში მიყვანიდან 1 საათის განმავლობაში შეუძლებელია;

ბ) არასრულწლოვანი არ ცხოვრობს კანონიერ წარმომადგენელთან ან/და უარს აცხადებს მასთან
დაკავშირებაზე ან პროცესში მის მონაწილეობაზე;

გ) კანონიერი წარმომადგენელი არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების საწინააღმდეგოდ
მოქმედებს;

დ) არასრულწლოვანი კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ჩადენილი დანაშაულის მსხვერპლია ან
თვითმხილველია;

ე) კანონიერი წარმომადგენელი იმავე დანაშაულის ჩადენაშია ბრალდებული;

ვ) კანონიერი წარმომადგენელი ხელმიუწვდომელია.

2. დაუშვებელია ოჯახურ დანაშაულთან დაკავშირებით სისხლის სამართალწარმოების პროცესში
არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენლად იმ პირის ჩართვა, რომელიც სავარაუდო მოძალადეა ან
რომლის მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით არსებობს ეჭვი ამ პირსა და მოძალადე ოჯახის წევრს
შორის არსებული ურთიერთობის ხასიათიდან გამომდინარე ან ინტერესთა კონფლიქტის სხვა
შემთხვევაში, აგრეთვე მისთვის/მათთვის არასრულწლოვნის მიერ მიცემული ჩვენების (გამოკითხვის
ოქმის, ახსნა-განმარტების) გაცნობა და გადაცემა.

3. სხვა სანდო პირი საპროცესო წარმომადგენლად ინიშნება არასრულწლოვნის მოსაზრების
გათვალისწინებით.

4. საპროცესო წარმომადგენელი უფლებამოსილია:

ა) პროცესის მწარმოებელი ორგანოს თანამდებობის პირთან გამოთქვას მოსაზრება არასრულწლოვნის
საჭიროებების შესახებ;

ბ) ურთიერთობა ჰქონდეს არასრულწლოვნის ახლო ნათესავთან, ადვოკატთან და მეგობართან;

გ) არასრულწლოვანს აცნობოს ჯანმრთელობის დაცვის, ფსიქოლოგიური ან სოციალური 
მომსახურებისა და მისი მიღების ხელმისაწვდომი საშუალებების შესახებ;

დ) არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია მისი საპროცესო სტატუსის, მის მიერ ჩვენების მიცემის
მნიშვნელობის, ხანგრძლივობისა და ფორმის, აგრეთვე დაკითხვის ჩატარების წესის შესახებ;

ე) არასრულწლოვანს აცნობოს სასამართლო მოსმენის დრო და ადგილი, აგრეთვე სხვა შესაბამისი
მოქმედებების ჩატარების და დაცვის ხელმისაწვდომი ღონისძიებების შესახებ;

ვ) არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია მის მიმართ გამოტანილი საპროცესო გადაწყვეტილების
გასაჩივრების წესის შესახებ;

ზ) არასრულწლოვნის დასახმარებლად განახორციელოს სხვა მოქმედებები.

მუხლი 51. დაკავებული არასრულწლოვნის დროებითი მოთავსების იზოლატორში ყოფნის პირობები
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დაკავებული არასრულწლოვანი დროებითი მოთავსების იზოლატორში სრულწლოვანთაგან
განცალკევებით თავსდება. მდედრობითი სქესისა და მამრობითი სქესის არასრულწლოვნები
ერთმანეთისგან განცალკევებით თავსდებიან.

მუხლი 52. არასრულწლოვნის გამოკითხვა და დაკითხვა

1. თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, არასრულწლოვნის გამოკითხვისას და
დაკითხვისას მოქმედებს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესი,
მაგრამ არ გაითვალისწინება იმავე კოდექსის 114-ე მუხლის მე-2 და მე-4 ნაწილებისა და 332-ე მუხლის
დებულებები.

2. არასრულწლოვანი შეიძლება გამოიკითხოს/დაიკითხოს, თუ მას შეუძლია სიტყვიერად ან სხვა
ფორმით გადმოსცეს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ინფორმაცია.

3. არასრულწლოვნის გამოკითხვა/დაკითხვა მისი კანონიერი წარმომადგენლისა და ადვოკატის
თანდასწრებით ტარდება. ამ კოდექსის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირი/მოწმე გამოკითხვის/დაკითხვის დროს
სარგებლობს უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით. არასრულწლოვნის
გამოკითხვისას/დაკითხვისას საპროცესო მოქმედების განმახორციელებელი პირი, არასრულწლოვნის
საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს ფსიქოლოგის მონაწილეობას.
ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის საჭიროებებს და გამოკითხვის/დაკითხვის დროს
ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას. თუ არასრულწლოვანი არის სექსუალური
ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის საქმეზე გამოსაკითხი პირი/მოწმე ან მსხვერპლი, მისი
გამოკითხვისას/დაკითხვისას შეიძლება განხორციელდეს აუდიო- ან ვიდეოჩაწერა. სასამართლო
სხდომაზე შესაძლებელია არასრულწლოვნის მიერ მიცემული ჩვენების აუდიო- ან ვიდეოჩანაწერის
მოსმენა (დემონსტრირება).

4. 14 წლამდე ასაკის პირის გამოკითხვა/დაკითხვა შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ მისი კანონიერი
წარმომადგენლის თანხმობითა და თანდასწრებით. კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს,
გამოთქვას თავისი მოსაზრება და სასამართლოს ნებართვით დააზუსტოს 14 წლამდე ასაკის
პირისათვის დასმული შეკითხვა. 14 წლამდე ასაკის გამოსაკითხ პირს/მოწმეს განუმარტავენ მის
მოვალეობას, თქვას მხოლოდ სიმართლე, მაგრამ არ აფრთხილებენ ჩვენების მიცემაზე უარის
თქმისათვის და ცრუ ჩვენების მიცემისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის
დაკისრების თაობაზე.

5. არასრულწლოვნის დაკითხვისას შესვენებისათვის შესაფერისი ინტერვალის დასადგენად
მოსამართლე ითვალისწინებს არასრულწლოვნის ასაკს, განვითარების დონეს და სხვა გარემოებებს. თუ
არასრულწლოვანი არის სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის საქმეზე მოწმე ან
მსხვერპლი, დაკითხვათა რაოდენობა შეძლებისდაგვარად შეზღუდული უნდა იყოს და სისხლის
სამართლის პროცესის მიზნების მიღწევის აუცილებლობით უნდა იყოს განპირობებული.

6. არასრულწლოვანი არ შეიძლება გამოიკითხოს/დაიკითხოს 22:00 საათიდან 08:00 საათამდე.

7. არასრულწლოვანი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაფერისი საკვებითა და სასმელი წყლით
არანაკლებ ყოველ 4 საათში ერთხელ, 08:00 საათიდან 22:00 საათამდე, აგრეთვე საპირფარეშოთი
შეუზღუდავად სარგებლობის უფლებით.

8. საპროცესო მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი დაზარალებული მონაწილეობს, მისი
კანონიერი წარმომადგენელი და ადვოკატი ესწრებიან. საპროცესო მოქმედების განმახორციელებელი
პირი, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს აგრეთვე
საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის მონაწილეობას. ფსიქოლოგი აფასებს არასრულწლოვნის
საჭიროებებს და გამოკითხვის/დაკითხვის დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას.
საპროცესო მოქმედებას, არასრულწლოვანი დაზარალებულის სურვილის შემთხვევაში, ესწრება
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი.

9. საპროცესო მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირი/მოწმე მონაწილეობს, მისი
კანონიერი წარმომადგენელი ესწრება. არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს,

http://www.matsne.gov.ge 08006000005001017792

document:90034^^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი


საპროცესო მოქმედების ჩატარებისას ჰყავდეს ადვოკატი. ამ კოდექსის მე-15 მუხლის პირველი
ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს უფლება აქვს,
ისარგებლოს უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით. საპროცესო მოქმედების
განმახორციელებელი პირი, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით,
უზრუნველყოფს აგრეთვე საპროცესო მოქმედებაში ფსიქოლოგის მონაწილეობას. ფსიქოლოგი აფასებს
არასრულწლოვნის საჭიროებებს და გამოკითხვის/დაკითხვის დროს ახორციელებს მის ფსიქოლოგიურ
მხარდაჭერას. საპროცესო მოქმედებას, არასრულწლოვანი მოწმის სურვილის შემთხვევაში, ესწრება
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი.

10. საქმის სასამართლოში განხილვისას − მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი
უფლებამოსილია არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის ან არასრულწლოვანი
დაზარალებულის კანონიერ წარმომადგენელს განჩინებით/დადგენილებით აუკრძალოს საპროცესო
მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები
მოითხოვს.

11. ოჯახურ დანაშაულთან, ქალთა მიმართ ძალადობასთან ან/და ოჯახში ძალადობასთან
დაკავშირებით დაუშვებელია არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირის/მოწმის და არასრულწლოვანი
დაზარალებულის გამოკითხვა/დაკითხვა, აგრეთვე დამცავი ან შემაკავებელი ორდერის გამოცემისას და
არასრულწლოვნის მიმართ ძალადობის შემთხვევაში სოციალური მუშაკის მიერ არასრულწლოვნის
განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში
ძალადობის არასრულწლოვანი მსხვერპლის გამოკითხვა/დაკითხვა (მისგან ახსნა-განმარტების მიღება)
მოძალადე მშობლის (მშობლების) ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის თანდასწრებით.

საქართველოს 2015 წლის 18 დეკემბრის კანონი №4679 - ვებგვერდი, 29.12.2015წ. 

საქართველოს 2016 წლის 22 ივნისის კანონი №5453 - ვებგვერდი, 12.07.2016წ.

საქართველოს 2017 წლის 4 მაისის კანონი №769 - ვებგვერდი, 25.05.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 4 მაისის კანონი №2271 – ვებგვერდი, 21.05.2018წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

მუხლი 53. ცალკეული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების თავისებურებანი

1. ჩხრეკა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც არასრულწლოვნის სხეულის შიგნით
შემოწმებას ან მისი სხეულიდან ნივთის ამოღებას გულისხმობს, შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ
სასამართლოს განჩინებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არასრულწლოვნის ჯანმრთელობას ან
სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 112-ე მუხლის მე-5 ნაწილით დადგენილი წესი.

2. არასრულწლოვნის სხეულიდან ნივთის ამოღება უნდა განხორციელდეს სამედიცინო საქმიანობის
ლიცენზიის/ნებართვის მქონე დაწესებულებაში სერტიფიცირებული, იმავე სქესის ექიმის ან ექთნის
მონაწილეობით და არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის, ხოლო არასრულწლოვნის
სურვილის შემთხვევაში – აგრეთვე ადვოკატის თანდასწრებით.

3. ჩხრეკა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც არასრულწლოვნის ნაწილობრივ ან მთლიანად
გაშიშვლებას გულისხმობს, შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ სასამართლოს განჩინებით,
არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის, ხოლო არასრულწლოვნის სურვილის შემთხვევაში –
აგრეთვე ადვოკატის თანდასწრებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 112-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული
გადაუდებელი აუცილებლობა.

4. ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგამოძიებო
მოქმედების ჩამტარებელი პირი იმავე სქესის უნდა იყოს, რომელი სქესისაც არის არასრულწლოვანი.

5. ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საკითხს მოსამართლე
წყვეტს ზეპირი მოსმენის გარეშე, შესაბამისი შუამდგომლობის შეტანიდან არაუგვიანეს 12 საათისა.
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document:3108367^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3320020^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:3663603^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4193046^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4215915^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:90034^part_135^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_135^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_135^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
document:90034^part_135^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი


6. მოსამართლის განჩინებაში აღნიშნული უნდა იყოს:

ა) მისი შედგენის თარიღი და ადგილი;

ბ) სასამართლოს დასახელება, მოსამართლის სახელი და გვარი;

გ) პირი, რომელმაც სასამართლოს შესაბამისი შუამდგომლობით მიმართა;

დ) არასრულწლოვანი, რომლის მიმართაც საგამოძიებო მოქმედება უნდა ჩატარდეს;

ე) სავარაუდო დანაშაულის ფაქტობრივი გარემოებები;

ვ) საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების აუცილებლობის დასაბუთება;

ზ) ჩხრეკის ან ამოღების დროს აღმოსაჩენი და ამოსაღები სავარაუდო საგანი, ნივთი, ნივთიერება ან
სხვა ობიექტი და მისი გვარეობითი ნიშნები;

თ) წინააღმდეგობის გაწევისას იძულების პროპორციული ზომის გამოყენების უფლება;

ი) განჩინების მოქმედების ვადა;

კ) პირი ან ორგანო, რომელმაც განჩინება უნდა შეასრულოს;

ლ) მოსამართლის ხელმოწერა (მათ შორის, ელექტრონული).

7. თუ არასრულწლოვანი თანახმა არ არის, რომ ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგამოძიებო მოქმედებებს მისი კანონიერი წარმომადგენელი
ესწრებოდეს, ან თუ მისი დასწრება შეუძლებელია, საგამოძიებო მოქმედებებს ესწრება შესაბამისი
სქესის საპროცესო წარმომადგენელი.

კარი V

არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა და აღკვეთის ღონისძიებები

თავი VIII

არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა

მუხლი 54. არასრულწლოვნის პირველი წარდგენა სასამართლოში

არასრულწლოვნის დაკავების შემდეგ შეძლებისდაგვარად მალე, მაგრამ არაუგვიანეს 48 საათისა,
პროკურორი გამოძიების ადგილის მიხედვით მაგისტრატ მოსამართლეს წარუდგენს შუამდგომლობას
აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ.

მუხლი 55. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში სამართლიანი და სწრაფი განხილვის უფლება

1. დანაშაულის 1 შემთხვევის გამო წინასასამართლო სხდომის დაწყებამდე არასრულწლოვანი
ბრალდებულად შეიძლება ცნობილი იყოს არაუმეტეს 6 თვისა, თუ ამ ვადის გასვლამდე მისთვის
დანაშაულის სხვა შემთხვევის გამო ახალი ბრალდება არ წაუყენებიათ.

2. არასრულწლოვნის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს სხდომა იმართება საჩივრის დასაშვებად
ცნობიდან 2 კვირის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს განაჩენი გამოაქვს ზეპირი მოსმენით,
სააპელაციო საჩივრის დასაშვებად ცნობიდან 1 თვის ვადაში.

3. არასრულწლოვნის საქმეზე საკასაციო სასამართლოს სხდომა იმართება საჩივრის დასაშვებად
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ცნობიდან 2 კვირის ვადაში. საკასაციო სასამართლოს საკასაციო საჩივარზე შემაჯამებელი
გადაწყვეტილება გამოაქვს საკასაციო სასამართლოში საჩივრის დასაშვებად ცნობიდან 3 თვის ვადაში.

მუხლი  56. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაში მონაწილეობა

1. არასრულწლოვნის საქმის განხილვაში მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით სასამართლო:

ა) უზრუნველყოფს, რომ საქმის სასამართლოში განხილვა არასრულწლოვნის აღქმისა და გაგების
უნარების შესაბამისად მიმდინარეობდეს;

ბ) სხდომებს შორის გონივრული ინტერვალით აცხადებს შესვენებას არასრულწლოვნის ასაკის,
ჯანმრთელობის, განვითარების და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით.

2. დაუშვებელია არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა მის დაუსწრებლად, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც ის თავს არიდებს სასამართლოში გამოცხადებას და სხდომის გადადება საქმის
გონივრულ ვადაში განხილვას შეუძლებელს გახდის.

მუხლი 57. არასრულწლოვნის მიერ ბრალის აღიარების დასაშვებობა

არასრულწლოვნის მიერ ბრალის აღიარების დასაშვებობის საკითხის გადაწყვეტისას სასამართლო სხვა,
შესაბამის გარემოებებთან ერთად ითვალისწინებს არასრულწლოვნის აღქმისა და გაგების უნარებს,
დაკითხვის ხანგრძლივობას, გაურკვევლობის ან შესაძლო დაპატიმრების შიშს.

მუხლი 58. მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესზე დასწრების უფლების შეზღუდვა

1. სასამართლოს უფლება აქვს, მხარის შუამდგომლობით ან საკუთარი ინიციატივით გამოიტანოს
განჩინება არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ, თუ ეს
გადაწყვეტილება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს ემსახურება. არასრულწლოვნის
სასამართლო სხდომაზე დაუსწრებლობის ხანგრძლივობა შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით უნდა
განისაზღვროს.

2. არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ განჩინების
გამოტანისთანავე მოსამართლე განუმარტავს მხარეებს იმავე სასამართლო სხდომაზე მისი
გასაჩივრების უფლებას, რომელიც იწვევს მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესის შეჩერებას.

3. არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზში დაბრუნების შემდეგ სასამართლო შესაბამისი
ფორმითა და მოცულობით განუმარტავს არასრულწლოვანს მისი არყოფნისას გამოკვლეული
მტკიცებულებების შინაარსს.

4. მოსამართლის მიერ არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ
განჩინების გამოტანის მიუხედავად, არასრულწლოვანი ბრალდებულის ადვოკატი და კანონიერი
წარმომადგენელი სასამართლო სხდომას ყოველთვის ესწრებიან.

მუხლი 59. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვის სხვა თავისებურებები

1. არასრულწლოვნის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შემთხვევაში სასამართლო
აცხადებს, რომ არასრულწლოვანი დამნაშავედ იქნა ცნობილი, და მას განაჩენში შეაქვს საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 272-ე მუხლის, 273-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 274-ე
მუხლის პირველი ნაწილის „ა“−„გ“ ქვეპუნქტებისა და მე-2 ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი
გარემოებები. ამასთანავე, გამამტყუნებელი განაჩენის გამოცხადებისთანავე სასამართლო სხდომის
თავმჯდომარე ნიშნავს სასჯელის დანიშვნის სხდომის თარიღს. სასჯელის დანიშვნის სხდომა უნდა
გაიმართოს გამამტყუნებელი განაჩენის გამოცხადებიდან არაუგვიანეს 7 დღისა.

2. სასჯელის დანიშვნის სხდომაზე მოსამართლეს გამოაქვს საქართველოს სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“–„გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ერთ-
ერთი გადაწყვეტილება, რის შემდეგაც, გამოტანილი გადაწყვეტილების შესაბამისად, გამამტყუნებელ
განაჩენში შეაქვს იმავე მუხლის და 273-ე და 274-ე მუხლების სხვა მოთხოვნების შესაბამისი
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განაჩენში შეაქვს იმავე მუხლის და 273-ე და 274-ე მუხლების სხვა მოთხოვნების შესაბამისი
გარემოებები.

21. საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შემთხვევაში ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით
გათვალისწინებული საკითხები ერთ სასამართლო სხდომაზე განიხილება.

3. არასრულწლოვანი ბრალდებულის საქმე ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით არ განიხილება.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

თავი IX

აღკვეთის ღონისძიებები

მუხლი 60. აღკვეთის ღონისძიებები

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით შეიძლება გამოყენებულ
იქნეს მეთვალყურეობაში გადაცემა, შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ, პირადი
თავდებობა, გირაო, პატიმრობა.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიებასთან ერთად შეიძლება
გამოყენებულ იქნეს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 199-ე მუხლის მე-2
ნაწილით გათვალისწინებული 1 ან რამდენიმე ღონისძიება.

მუხლი 61. მეთვალყურეობაში გადაცემა

1. არასრულწლოვნის მშობლის, სხვა ახლო ნათესავის, მეურვის ან მზრუნველის ან სპეციალური
საბავშვო დაწესებულების ადმინისტრაციის მეთვალყურეობაში გადაცემის მიზანია, აღნიშნულ
პირთაგან ერთ-ერთმა ან ადმინისტრაციამ იკისროს არასრულწლოვნის გამომძიებელთან,
პროკურორთან, სასამართლოში გამოცხადებისა და სათანადო ქცევის წერილობითი ვალდებულება.

2. არასრულწლოვნის ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი წესით მეთვალყურეობაში გადაცემა
შეიძლება მხოლოდ არასრულწლოვნისა და იმ პირის თანხმობით, რომელსაც ის მეთვალყურეობაში
გადაეცემა. ამ პირს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს უარი თქვას არასრულწლოვნის მეთვალყურეობაზე,
თუ მიიჩნევს, რომ ვერ უზრუნველყოფს მის სათანადო ქცევას.

3. პირს, რომელიც არასრულწლოვანს მეთვალყურეობს, ხელწერილის ჩამორთმევისას უნდა გააცნონ
არასრულწლოვნისათვის წაყენებული ბრალდებისთვის მოსალოდნელი სასჯელის სახე და ზომა და
პასუხისმგებლობა, რომელიც მას დაეკისრება, თუ არასრულწლოვანი, რომელსაც ის მეთვალყურეობს,
არ შეასრულებს სათანადო ქცევის ვალდებულებას.

4. არასრულწლოვნის მეთვალყურეობის ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში
სასამართლოს უფლება აქვს, მხარის შუამდგომლობით პირი, რომელიც არასრულწლოვანს
მეთვალყურეობდა, დააჯარიმოს 100-დან 500 ლარამდე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
ვალდებულების შეუსრულებლობას ობიექტური მიზეზი ჰქონდა.

მუხლი 62. შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ

შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მის მიერ ნაკლებად მძიმე ან გაუფრთხილებლობითი დანაშაულის
ჩადენის შემთხვევაში.

მუხლი 63. გირაო

გირაოს თანხის ოდენობა განისაზღვრება არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიერ ჩადენილი
დანაშაულის სიმძიმის და მისი ქონებრივი შესაძლებლობის გათვალისწინებით. გირაოს თანხა
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შეიძლება ნებისმიერი ოდენობით განისაზღვროს.

მუხლი 64. პატიმრობა

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის, როგორც უკიდურესი ღონისძიების,
გამოყენება დასაშვებია შემდეგ გარემოებათა ერთობლიობისას:

ა) სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულისათვის სასჯელის სახით გათვალისწინებულია თავისუფლების
აღკვეთა; 

ბ) პატიმრობა ერთადერთი საშუალებაა, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ თავიდან იქნეს აცილებული
არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმალვა, მის მიერ მართლმსაჯულების განხორციელებისათვის ან
მტკიცებულებების მოპოვებისათვის ხელის შეშლა ან ახალი დანაშაულის ჩადენა;

გ) მიზანი, რომელსაც არასრულწლოვანი ბრალდებულის პატიმრობა ემსახურება, აღემატება მისი
თავისუფლების ინტერესს.

2. თუ არასრულწლოვანი ბრალდებული პატიმარია, წინასასამართლო სხდომამდე მისი პატიმრობის
საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს მისი დაკავებიდან 40 დღეს. ამ ვადის გასვლის შემდეგ
არასრულწლოვანი ბრალდებული უნდა გათავისუფლდეს პატიმრობიდან. თუ აღნიშნულ ვადაში
წინასასამართლო სხდომა ვერ ჩატარდა, ის ტარდება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო
კოდექსით დადგენილი წესით.

3. თუ არასრულწლოვან ბრალდებულს პატიმრობა აქვს შეფარდებული, მოსამართლე ვალდებულია
პირველივე წინასასამართლო სხდომაზე თავისი ინიციატივით განიხილოს პატიმრობის ძალაში
დატოვების აუცილებლობის საკითხი, მიუხედავად იმისა, დააყენა თუ არა მხარემ შუამდგომლობა
პატიმრობის შეცვლის ან გაუქმების შესახებ. ამის შემდეგ მოსამართლე ვალდებულია თავისი
ინიციატივით, ყოველ 20 დღეში ერთხელ მაინც განიხილოს პატიმრობის ძალაში დატოვების
აუცილებლობის საკითხი. პატიმრობის გაგრძელების, შეცვლის ან გაუქმების საკითხის განხილვისას
მტკიცების ტვირთი ბრალდების მხარეს ეკისრება.

4. არასრულწლოვანი ბრალდებულის პატიმრობის საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს.

[5. პატიმრობა არ გამოიყენება ბავშვის უფლებათა კოდექსის 26-ე მუხლის მე-8 ნაწილით
გათვალისწინებული არასრულწლოვნის მიმართ, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.(ამოქმედდეს 2020 წლის 1 ივნისიდან)]

საქართველოს 2019 წლის 20 სექტემბრის კანონი №5015 – ვებგვერდი, 27.09.2019წ.

კარი VI

არასრულწლოვნის სასჯელი

თავი X

არასრულწლოვნის სასჯელის მიზანი და სახეები, პირობითი მსჯავრი

მუხლი 65. არასრულწლოვნის სასჯელის მიზანი

არასრულწლოვნისთვის დანიშნული სასჯელის მიზანია არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაცია და ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება.

მუხლი 66. არასრულწლოვნის სასჯელის სახეები 

არასრულწლოვნის სასჯელის სახეებია:

ა) ჯარიმა;
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ბ) შინაპატიმრობა;

გ) საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა;

დ) საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა;

ე) (ამოღებულია - 01.06.2017, №949);

ვ) ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 67. არასრულწლოვნის ძირითადი და დამატებითი სასჯელები

1. არასრულწლოვანს ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაენიშნოს მხოლოდ ძირითად
სასჯელად.

2. არასრულწლოვანს ჯარიმა, შინაპატიმრობა, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა და
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა შეიძლება დაენიშნოს როგორც ძირითად, ისე დამატებით
სასჯელად.

3. ძირითად სასჯელთან ერთად შეიძლება მხოლოდ 1 დამატებითი სასჯელის დანიშვნა.

4. არასრულწლოვანს სასჯელთან ერთად შეიძლება დაენიშნოს ამ კოდექსის 42-ე მუხლის პირველი
ნაწილით გათვალისწინებული 1 ან რამდენიმე ღონისძიება.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 68. ჯარიმა

1. არასრულწლოვანს ჯარიმა შეიძლება დაენიშნოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს
დამოუკიდებელი შემოსავალი კანონიერი საქმიანობიდან.

2. არასრულწლოვნისთვის ჯარიმის დანიშვნისას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით
დადგენილი მინიმალური ოდენობა ნახევრდება.

მუხლი 69. შინაპატიმრობა

1. შინაპატიმრობა ნიშნავს არასრულწლოვნისთვის დღე-ღამის განსაზღვრულ პერიოდში თავის
საცხოვრებელ ადგილას ყოფნის ვალდებულების დაკისრებას.

2. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა ენიშნება 6 თვიდან 1 წლამდე ვადით.

3. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა შეიძლება დაენიშნოს ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენის
შემთხვევაში.

4. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა ისე უნდა დაენიშნოს, რომ მისმა აღსრულებამ ხელი არ შეუშალოს
ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას ან სწავლის პროცესს.

5. შინაპატიმრობა, როგორც წესი, აღსრულდება ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების
გამოყენებით. ელექტრონული ზედამხედველობის გამოუყენებლობის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს
სააგენტო.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 70. საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა
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არასრულწლოვანს საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ენიშნება 1-დან 3 წლამდე ვადით.

მუხლი 71. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა

1. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ენიშნება 40-დან 300 საათამდე ვადით.
ყოველდღიურად ასეთი შრომის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 საათს.

2. თავისუფლების აღკვეთის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით შეცვლის ან მხარეთა შორის
საპროცესო შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა შეიძლება
უფრო მეტი ვადითაც დაინიშნოს.  დამატებით სასჯელად საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა
შეიძლება უფრო ნაკლები ვადითაც დაინიშნოს.

3. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ისე უნდა დაენიშნოს, რომ მისმა
აღსრულებამ ხელი არ შეუშალოს ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას ან სწავლის პროცესს.

4. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დანიშვნისას სასურველია, არასრულწლოვანი
 მსჯავრდებული სამუშაოდ ისეთ ადგილზე გამწესდეს, სადაც იგი საზოგადოების წევრად
ჩამოყალიბებისათვის საჭირო გამოცდილებასა და უნარებს შეიძენს.

5. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა დამატებით სასჯელად შეიძლება
დაენიშნოს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იგი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი
მუხლით სასჯელის სახედ გათვალისწინებული არ არის.

მუხლი 72. (ამოღებულია)

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 73. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა

1. არასრულწლოვანს ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაენიშნოს, თუ მან მძიმე ან
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული ჩაიდინა ან ის თავს არიდებს არასაპატიმრო სასჯელს ანდა მის
მიმართ წარსულში გამამტყუნებელი განაჩენი იქნა გამოტანილი.

2. 14-დან 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნისთვის დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 1/3-
ით მცირდება. ამასთანავე, საბოლოო სასჯელის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს.

3. 16-დან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნისთვის დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 1/4-
ით მცირდება. ამასთანავე, საბოლოო სასჯელის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 12 წელს.

4. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილები გამოიყენება ამ კოდექსის 76-ე მუხლით გათვალისწინებული
გარემოებების არსებობის მიუხედავად.

მუხლი 74. პირობითი მსჯავრი

თუ არასრულწლოვანმა, რომელიც განზრახი დანაშაულისათვის მსჯავრდებული არ ყოფილა,
ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, სასამართლო უფლებამოსილია დაადგინოს, რომ
დანიშნული სასჯელი პირობით მსჯავრად ჩაითვალოს.

თავი XI

არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნა

მუხლი 75. არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნის ზოგადი საწყისები

1. არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნისას მოსამართლე, პირველ რიგში, ითვალისწინებს მის
საუკეთესო ინტერესებს და ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს.
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2. არასრულწლოვნისთვის არასაპატიმრო სასჯელის დანიშვნისას მოსამართლე უფლებამოსილია
არასაპატიმრო სასჯელთან ერთად მას დააკისროს ამ კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალისწინებული 1 ან
რამდენიმე მოვალეობა. ამ შემთხვევაში დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის ისეთი მოვალეობის
დაკისრება, რომელიც, დიდი ალბათობით, არ შესრულდება ან რომლის შესრულება არასრულწლოვნის
გონებრივ და ფიზიკურ შესაძლებლობებს აღემატება.

3. არასაპატიმრო სასჯელის აღსასრულებლად, არასრულწლოვნის და მისი კანონიერი
წარმომადგენლის თანხმობით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ელექტრონული ზედამხედველობა 1
 წლამდე ვადით. ეს წესი არ მოქმედებს ამ კოდექსის 69-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში.

4. ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალებების გამოყენების წესი და მეთოდოლოგია
განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 76. არასრულწლოვნისთვის კანონით გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი სასჯელის
დანიშვნა

მოსამართლე უფლებამოსილია არასრულწლოვანს დაუნიშნოს კანონით გათვალისწინებულ ზღვარზე
ნაკლები ან სხვა, უფრო მსუბუქი სასჯელი, თუ მის მიმართ წარსულში გამამტყუნებელი განაჩენი
გამოტანილი არ ყოფილა და არსებობს შემამსუბუქებელ გარემოებათა ერთობლიობა, რის გამოც
მიზანშეწონილია კანონით გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი სასჯელის დანიშვნა.

თავი XII

არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულება

მუხლი 77. არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულება

1. ამ კოდექსის 66-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სასჯელის აღსრულებას
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − აღსრულების ეროვნული ბიურო, ხოლო იმავე მუხლის
„ბ“−„დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სასჯელების აღსრულებას „დანაშაულის პრევენციის,
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით
დადგენილი წესით უზრუნველყოფს სააგენტო.

2. არასრულწლოვნისთვის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დანიშვნისას მისი მოხდის
დაწყებამდე, ამ და სხვა არასაპატიმრო სასჯელების მოხდის და პირობითი მსჯავრის მოხდის პროცესში
სრულწლოვანების მიღწევის შემთხვევაში მსჯავრდებული აგრძელებს განაჩენით
არასრულწლოვნისთვის დანიშნული სასჯელის მოხდას. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ამ კოდექსის
შესაბამისი დებულებები.

3. არასრულწლოვნის მიერ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა
და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში
სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოს − დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა
აღსრულებისა და პრობაციის ბიუროს უფლებამოსილი პირი ადგენს გაფრთხილების შესახებ ოქმს,
რომელიც მსჯავრდებულს უშუალოდ გადაეცემა ან ფოსტით ეგზავნება (მსჯავრდებულისთვის ოქმის
ფოსტით გაგზავნისას კეთდება სათანადო ჩანაწერი).

4. არასრულწლოვანი თავისუფლდება „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა
აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი საფასურის
გადახდის ვალდებულებისაგან.

5. არასრულწლოვნის მიერ არასაპატიმრო სასჯელისთვის, პირობითი მსჯავრისთვის ან დაკისრებული
მოვალეობის შესრულებისთვის თავის არიდების შემთხვევაში მოსამართლე სააგენტოს წარდგინებისა
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document:3128308^DOCUMENT:1;^ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების გამოყენების  წესისა და მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ
document:3128308^DOCUMENT:1;^ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების გამოყენების  წესისა და მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


და შესაბამისი მასალების განხილვის საფუძველზე, წარდგინების შეტანიდან 7 დღის ვადაში იღებს
გადაწყვეტილებას არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის ან დაკისრებული მოვალეობის
უცვლელად დატოვების ან შეცვლის შესახებ. მოსამართლე სააგენტოს წარდგინებას სააგენტოს
მოსამსახურის − პრობაციის ოფიცრის და არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის
მონაწილეობით განიხილავს. მოსამართლეს უფლება აქვს, მხარის ინიციატივით მოიწვიოს და
დაკითხოს მოწმეები.

6. არასრულწლოვნის მიერ ჯარიმის გადახდისთვის თავის არიდების შემთხვევაში მოსამართლე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარდგინებისა და
შესაბამისი მასალების განხილვის საფუძველზე, წარდგინების შეტანიდან 2 კვირის ვადაში იღებს
გადაწყვეტილებას ჯარიმის უცვლელად დატოვების ან შეცვლის შესახებ. მოსამართლე წარდგინებას
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლისა და
არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობით განიხილავს. მოსამართლეს უფლება
აქვს, მხარის ინიციატივით მოიწვიოს და დაკითხოს მოწმეები.

7. თუ არასაპატიმრო სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის მოხდის პერიოდში არასრულწლოვანმა
ნაკლებად მძიმე ან გაუფრთხილებლობითი მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, სასამართლო წყვეტს
არასაპატიმრო სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის ძალაში დატოვების საკითხს, ხოლო
არასრულწლოვნის მიერ განზრახი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში
მოსამართლეს გამოაქვს გადაწყვეტილება სასჯელად თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნის შესახებ.

8. განაჩენით დანიშნული სასჯელის სხვა სასჯელით შეცვლის შემთხვევაში არასრულწლოვნის მიერ
მოსახდელი სასჯელის ზომის დადგენისას, მოხდილი სასჯელის გათვალისწინებით, ერთმანეთის
შესაბამისად ითვლება შინაპატიმრობის 1 დღე, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის 5 საათი,
ჯარიმის 50 ლარი, ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

9. არასრულწლოვნისათვის არასაპატიმრო სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის შეცვლის შემთხვევაში
სასამართლო ხელმძღვანელობს ამ კოდექსით.

10. არასაპატიმროსასჯელშეფარდებული არასრულწლოვნის/პირობით მსჯავრდებული
არასრულწლოვნის დასრულებული სააღსრულებო საქმე არაუმეტეს 10 წლის ვადით ინახება სააგენტოს
არქივში და ამ ვადის გასვლისთანავე ნადგურდება.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 30 მაისის კანონი №2390 – ვებგვერდი, 12.06.2018წ.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 78. არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის, დაკისრებული მოვალეობის შეცვლის
გასაჩივრება

არასრულწლოვანს, მის კანონიერ წარმომადგენელს ან ადვოკატს უფლება აქვს, სააპელაციო წესით
გაასაჩივროს არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის ან დაკისრებული მოვალეობის შეცვლის
შესახებ გადაწყვეტილება მისი გამოტანიდან 1 თვის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს
გადაწყვეტილება საბოლოოა. აღნიშნულ შემთხვევებში გამოიყენება საქართველოს სისხლის
სამართლის საპროცესო კოდექსის XXV თავის შესაბამისი დებულებები, არასრულწლოვნის საქმის
განხილვისთვის ამ კოდექსით დადგენილი სპეციალური ვადების გათვალისწინებით.

კარი VII

არასრულწლოვანთა პატიმრობა, არასრულწლოვანთათვის თავისუფლების აღკვეთა, პირობითი
მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნებზე ზრუნვა

თავი XIII

არასრულწლოვანთა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში ყოფნის პირობები
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document:3692265^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
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document:90034^part_133^საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი


მუხლი 79. არასრულწლოვანთა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში
მოთავსება

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული, რომლის მიმართაც აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა იქნა
გამოყენებული, თავსდება პატიმრობის დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში, ხოლო
არასრულწლოვანი მსჯავრდებული, რომელსაც სასჯელად თავისუფლების აღკვეთა დაენიშნა, −
არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში. პატიმრობის
დაწესებულების/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მომსახურება, სადაც მოთავსებულია
არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული, უნდა აკმაყოფილებდეს მისი ჯანმრთელობის
დაცვის და ღირსების პატივისცემის მოთხოვნებს.

2. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში უნდა იყოს საკმარისი რაოდენობის კვალიფიციური და გადამზადებული პერსონალი
(პედიატრი, ექიმი, ექთანი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, სოციალური მუშაკი და სხვა).

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში არასრულწლოვნები განთავსებული არიან
სპეციალურ საცხოვრებელში, სადაც შესაძლებელია განხორციელდეს ვიზუალური ან/და
ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობა და კონტროლი პატიმრობის კოდექსის 54-ე მუხლის
შესაბამისად.

მუხლი 80. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში თავისუფლების აღკვეთის
აღსრულების თავისებურებანი

საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და
შეთანხმებებით გათვალისწინებული არასრულწლოვანთა დაცვის და მათზე ზრუნვის სპეციალური
ინტერესებიდან გამომდინარე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი განსაზღვრავს:

ა) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების
წესსა და პირობებს;

ბ) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების სტრუქტურასა და საქმიანობის წესს;

გ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიერ სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის წესს;

დ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ წახალისების ფორმების და სხვა ღონისძიებების
გამოყენების წესს;

ე) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ დისციპლინური სახდელების გამოყენების წესს;

ვ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მოთხოვნებთან და საჩივრებთან დაკავშირებული წარმოების
პროცედურებს;

ზ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის პროცესის ორგანიზების წესს;

თ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ უსაფრთხოების ღონისძიებების და სპეციალური
საშუალებების გამოყენების წესსა და პირობებს;

ი) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეესტრისა და პირადი საქმეების წარმოების წესს.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 81. არასრულწლოვანთა განცალკევებით მოთავსება

1. ერთმანეთისგან განცალკევებით უნდა მოთავსდნენ:

ა) ბრალდებული და მსჯავრდებული არასრულწლოვნები;
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ბ) მდედრობითი სქესის და მამრობითი სქესის არასრულწლოვნები.

2. დაუშვებელია არასრულწლოვნის სრულწლოვანთან ერთად მოთავსება ან ტრანსპორტირება, გარდა
ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში არასრულწლოვანთათვის უსაფრთხო
გარემოს უზრუნველსაყოფად ისინი უნდა განთავსდნენ ასაკობრივი ჯგუფის, ჩადენილი დანაშაულის
სიმძიმის, ფიზიკური და გონებრივი განვითარების, აგრეთვე არასრულწლოვანთა საუკეთესო
ინტერესებიდან გამომდინარე სხვა მახასიათებლების მიხედვით.

4. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წესის მიუხედავად,
სარეაბილიტაციო, საგანმანათლებლო, სპორტულ და სხვა ღონისძიებებში სხვადასხვა სქესის
არასრულწლოვნები შეიძლება ერთად მონაწილეობდნენ.

5. მდედრობითი სქესის არასრულწლოვანი მსჯავრდებული თავსდება ქალთა სპეციალური
დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში და მასზე ვრცელდება არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულისათვის დადგენილი ნორმები.

მუხლი 82. არასრულწლოვნის მკურნალობა

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული უზრუნველყოფილია რეგულარული სამედიცინო
შემოწმებით, საჭირო მკურნალობით, პრევენციული სამედიცინო მომსახურებითა და სპეციალური
სამედიცინო ინვენტარით.

2. თუ სამედიცინო შემოწმებისას გამოვლინდა არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული
ძალადობის ნიშნები, შემოწმების ჩამტარებელი პირი ვალდებულია ამის შესახებ დაუყოვნებლივ
აცნობოს არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელს და იმ დაწესებულების ხელმძღვანელს, სადაც
მოთავსებულია არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული.

მუხლი 83. არასრულწლოვნის საყოფაცხოვრებო და კვების პირობები

1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს სხვა
ბრალდებულებთან/მსჯავრდებულებთან შედარებით გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო და კვების
პირობები.

2. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა შეექმნას მისი მდგომარეობის შესაბამისი
კვების პირობები.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებულ არასრულწლოვან
მსჯავრდებულს უფლება აქვს, დამოუკიდებლად, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულების დღის განრიგით დადგენილი წესით, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის
შესაბამისად გადაადგილდეს არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების ტერიტორიაზე.

მუხლი 84. არასრულწლოვნისათვის საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამების ორგანიზება

1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს საშუალება უნდა ჰქონდეს, მიიღოს სრული
ზოგადი განათლება საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით დადგენილი წესის
შესაბამისად.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის დაწყებითი განათლებისა და
საბაზო განათლების მიცემა სავალდებულოა.

3. არასრულწლოვანი ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის ზოგადი განათლების მიცემის და
ზოგადი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების/განვითარების, აგრეთვე არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულისათვის პროფესიული განათლების მიცემის მიზნით პატიმრობის
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დაწესებულება/არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება ორგანიზებას უწევს
საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროცესს.

4. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პროფესიული განათლების
ისეთი შესაძლებლობები, რომლებიც ხელს შეუწყობს არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულების დატოვების შემდეგ მის დასაქმებას.

41. არასრულწლოვანი მსჯავრდებული სარგებლობს აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ
საფეხურზე (ბაკალავრიატი) განათლების მიღების უფლებით, პატიმრობის კოდექსით დადგენილი
წესით.

5. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მიმდინარე სასწავლო პროცესი ქვეყანაში
არსებულ განათლების სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს.

6. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ ბრალდებულად ყოფნის/სასჯელის
მოხდის პერიოდში მიღებული განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტში (დიპლომი,
სერტიფიკატი, ატესტატი და სხვა) არ მიეთითება ინფორმაცია, რომლითაც შესაძლებელია
არასრულწლოვნის, როგორც ნასამართლევის ან ყოფილი მსჯავრდებულის, იდენტიფიცირება.

7. იმ არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისათვის, რომელსაც აქვს შემეცნებასა და სწავლასთან
დაკავშირებული სირთულეები ან არ აქვს საგანმანათლებლო ისტორია, სპეციალური პროგრამები
უნდა არსებობდეს. მისი სწავლება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით უნდა მიმდინარეობდეს.

8. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მიმდინარე სასწავლო პროცესი
რეგულირდება საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 85. არასრულწლოვნის მუშაობის შესაძლებლობა

1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს აქვს ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულების
უფლება.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული მუშაობს სწავლისაგან თავისუფალ დროს.
ამასთანავე, სწავლისა და მუშაობის დრო არ უნდა აღემატებოდეს დღეში 8 საათს.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებამ ხელი უნდა შეუწყოს არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის მიერ ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას. დასაშვებია არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების გარეთ მუშაობა.

4. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული შეიძლება ასრულებდეს მხოლოდ ისეთ სამუშაოს,
რომელიც ხელს შეუწყობს გათავისუფლების შემდეგ მის პროფესიულ მომზადებას და დასაქმებას,
აგრეთვე ხელს არ შეუშლის მის მიერ განათლების მიღებას.

5. დაუშვებელია არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სამეურნეო სამუშაოებზე დასაქმება.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 86. სპორტი და რეკრეაცია

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყოველდღიური
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი აქტივობებით და სეირნობის უფლებით. ამ მიზნით მისთვის
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შესაბამისი აღჭურვილობა და სივრცე.
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2. არასრულწლოვნისთვის, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის, უნდა
არსებობდეს შესაფერისი რეკრეაციული და ფიზიკური აღზრდის პროგრამები.

მუხლი 87. არასრულწლოვნის ოჯახთან და გარე სამყაროსთან ურთიერთობა

1. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს აქვს ოჯახთან და გარე სამყაროსთან ხშირი და რეგულარული
კონტაქტის უფლება. კერძოდ, მას უფლება აქვს:

ა) ჰქონდეს თვეში 4 ხანმოკლე პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით – თვეში 2 დამატებითი ხანმოკლე
პაემანი;

ბ) ჰქონდეს წელიწადში 4 ხანგრძლივი პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით – წელიწადში 6
დამატებითი ხანგრძლივი პაემანი;

გ) თვეში ჰქონდეს საკუთარი ხარჯით 5 სატელეფონო საუბარი, თითოეული – არაუმეტეს 15 წუთისა,
ხოლო წახალისების ფორმით, საკუთარი ხარჯით − ულიმიტო სატელეფონო საუბარი;

დ) ჰქონდეს თვეში 4 ვიდეოპაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით − თვეში 2 დამატებითი
ვიდეოპაემანი;

ე) შეუზღუდავად მიიღოს წერილები, ამანათები და გზავნილები. ამასთანავე, ამანათებისა და
გზავნილების მიღების უფლება შეიძლება შეიზღუდოს ამ კოდექსის 92-ე მუხლის პირველი ნაწილის
„ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ვ) ისარგებლოს პირადი ტელევიზორითა და რადიომიმღებით;

ზ) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებულ მაღაზიაში კვების
პროდუქტების, პირველადი მოხმარებისა და სხვა საგნების შესაძენად თავის პირად ანგარიშზე
არსებული თანხა ყოველთვიურად დახარჯოს დაწესებულების დებულებით გათვალისწინებული
ლიმიტის ფარგლებში.

2. არასრულწლოვან ბრალდებულს უფლება აქვს, თვეში ჰქონდეს არაუმეტეს 4 ხანმოკლე პაემნისა. მას
აგრეთვე აქვს უფლება, დაწესებულების კონტროლით, საკუთარი ხარჯით ჰქონდეს 3 სატელეფონო
საუბარი, თითოეული – არაუმეტეს 15 წუთისა, და შეუზღუდავად მიიღოს წერილები და ამანათები.
აღნიშნული უფლებები შეიძლება შეიზღუდოს გამომძიებლის ან პროკურორის დადგენილების ან
სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებით.

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების მიზნებისათვის არასრულწლოვანს უფლება
აქვს, პატიმრობის კოდექსის მე-17 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული პირების გარდა, მისი
კანონიერი წარმომადგენლის და პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის ნებართვით
შეხვდეს აგრეთვე ნებისმიერ სხვა პირს.

4. არასრულწლოვნის მიერ ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებული უფლებებით
სარგებლობისას პატიმრობის დაწესებულება და არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება
უზრუნველყოფენ არასრულწლოვნის შეუფერხებელ კონტაქტს და პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობას.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 88. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ
ხანმოკლე გასვლა

1. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს უფლება აქვს, წელიწადში სამჯერ ისარგებლოს თავისუფლების
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აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უფლებით. თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 დღეს, რომელშიც
შედის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის დანიშნულების ადგილამდე მგზავრობის დროც.

2. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე
გასვლის უფლება ეძლევა მას შემდეგ, რაც მან ფაქტობრივად მოიხადა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის
არანაკლებ ერთი მესამედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ
ნახევარი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის
არანაკლებ ორი მესამედი.

მუხლი 89. თავისუფლებააღკვეთილი არასრულწლოვნის დროებით გადაყვანა სხვა დაწესებულებაში

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დროებით გადაყვანა სხვა დაწესებულებაში
დასაშვებია პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის ბრძანების საფუძველზე, მხოლოდ
იმ შემთხვევაში, თუ ეს აუცილებელია მისი ან სხვა არასრულწლოვანთა უსაფრთხოებისათვის.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სხვა დაწესებულებაში დროებით
გადაყვანისთანავე:

ა) მას უტარდება სამედიცინო შემოწმება;

ბ) კანონიერ  წარმომადგენელს მიეწოდება ინფორმაცია მისი ადგილსამყოფლის შესახებ;

გ) მას ეძლევა უფლება, ჰქონდეს სატელეფონო საუბარი არაუმეტეს 15 წუთისა.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 90. მსჯავრდებულის არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში დატოვება ან
სხვა ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გადაყვანა

1. არასრულწლოვანი მსჯავრდებული არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში
სასჯელს იხდის ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად.

2. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული სასჯელის შემდგომი მოხდისათვის იგზავნება ნახევრად ღია
ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ან დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში.

3. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული რესოციალიზაციის, ზოგადი განათლების მიღების და
პროფესიული მომზადების მიზნით, პირადი განცხადებით შესაძლებელია სასჯელის მოსახდელად
იმავე დაწესებულებაში იქნეს დატოვებული, რომელშიც სრულწლოვანების მიღწევამდე იხდიდა
სასჯელს. ამის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი
აღნიშნული დაწესებულების დირექტორის შუამდგომლობის საფუძველზე.

4. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული სასჯელის მოსახდელად არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულებაში შეიძლება დატოვებულ იქნეს არაუგვიანეს 21 წლის მიღწევისა.

5. 18 წელს მიღწეულ მსჯავრდებულზე, რომელიც სასჯელის მოსახდელად არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში იქნა დატოვებული, ვრცელდება არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულისათვის დადგენილი სასჯელის მოხდის, კვებისა და საყოფაცხოვრებო ნორმები.

6. 21 წელს მიღწეული მსჯავრდებული, აგრეთვე მსჯავრდებული, რომელიც ზოგადი განათლების
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მიღების და პროფესიული მომზადების მიზნით არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულებაში იქნა დატოვებული და რომელმაც 21 წლის მიღწევამდე მიიღო ზოგადი განათლება
და გაიარა პროფესიული მომზადება, სასჯელის შემდგომი მოხდისათვის იგზავნება ნახევრად ღია
ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ან დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

მუხლი 91. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის
წახალისების ფორმები

1. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის სანიმუშო
ყოფაქცევის, საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობის ან/და სამუშაოსადმი კეთილსინდისიერი
დამოკიდებულების შემთხვევაში ამ დაწესებულების დირექტორი უფლებამოსილია მის მიმართ
გამოიყენოს წახალისების შემდეგი ფორმები:

ა) მადლობის გამოცხადება;

ბ) გამოყენებული დისციპლინური სახდელის ვადამდე მოხსნა;

გ) დამატებითი ხანმოკლე პაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

დ) დამატებითი ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ე) დამატებითი ვიდეოპაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ვ) დამატებითი სატელეფონო საუბრის უფლების მიცემა;

ზ) დაწესებულების გარეთ დამატებითი ხანმოკლე გასვლის უფლების მიცემა;

თ) ამანათით ან ფოსტით ისეთი ნივთების, ნივთიერებების ან/და ნაკეთობების მიღების უფლების
მიცემა, რომელთა ქონის უფლებაც არასრულწლოვან მსჯავრდებულს დაწესებულებაში, ჩვეულებრივ,
არ აქვს, მაგრამ რომლებიც აკრძალული არ არის;

ი) კომპიუტერული თამაშების თამაშის უფლების მიცემა;

კ) აუდიოვიდეოსაშუალებებით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ლ) საგამონაკლისო ხანმოკლე პაემნის უფლების მიცემა − დაწესებულების დირექტორის
გადაწყვეტილებით, პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის თანხმობით.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ნივთების, ნივთიერებების
ან/და ნაკეთობების სახეობები და რაოდენობები განისაზღვრება დაწესებულების დებულებით.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

 მუხლი 92. არასრულწლოვნის დისციპლინური სახდელის სახეები

1. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის მიერ
დისციპლინური დარღვევის ჩადენის შემთხვევაში ამ დაწესებულების დირექტორი უფლებამოსილია
მის მიმართ გამოიყენოს დისციპლინური სახდელის შემდეგი სახეები:

ა) გაფრთხილების მიცემა;

ბ) საყვედურის გამოცხადება;
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გ) ნებადართული ნივთებით (გარდა ექიმის მიერ დანიშნული კვების აუცილებელი პროდუქტებისა და
მედიკამენტებისა) სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით;

დ) დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 1 თვის
ვადით;

ე) ამანათებისა და გზავნილების მიღების უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით;

ვ) სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით, იმ პირობით, რომ ორი კვირის თავზე,
სანიმუშო ყოფაქცევის შემთხვევაში, არასრულწლოვან მსჯავრდებულს შეუძლია არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო დაწესებულების დირექტორს მიმართოს შეზღუდვის გაუქმების შესახებ
განცხადებით;

ზ) საკნის ტიპის საცხოვრებელში გადაყვანა 1 წლის განმავლობაში 6 თვემდე ვადით.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სამარტოო საკანში მოთავსება დაუშვებელია.

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული თითოეული უფლების
შეზღუდვის საერთო ვადა 1 წლის განმავლობაში 3 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს.

4. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით დისციპლინური
პატიმრობის გამოყენება დაუშვებელია.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 93. დისციპლინური სამართალწარმოება

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დისციპლინური დარღვევის საქმე ზეპირი
მოსმენით განიხილება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არასრულწლოვანი
ბრალდებული/მსჯავრდებული არღვევს წესრიგს, სხვაგვარად უშლის ხელს სხდომის მიმდინარეობას,
არ ცხადდება სხდომაზე ან უარს აცხადებს სხდომაში მონაწილეობაზე. ეს ფაქტი აღინიშნება
დისციპლინური სამართალწარმოების ოქმში.

2. ზეპირი მოსმენის დროს არასრულწლოვან ბრალდებულს/ მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს
დაჯდომის, ჩანაწერების გაკეთების და ზეპირი ახსნა-განმარტების მიცემის საშუალება.

3. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, დისციპლინური დარღვევის საქმის
განხილვისას ჰყავდეს ადვოკატი. ზეპირი მოსმენის დაწყებამდე არასრულწლოვან
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს განემარტება ადვოკატის მოწვევის უფლება, რომელიც შესაბამისი
თანხმობის მიღების შემთხვევაში ხორციელდება განმარტებიდან 6 საათის განმავლობაში. თუ
დადგენილ ვადაში ადვოკატი არ გამოცხადდება, არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს
საზოგადოებრივი ადვოკატი დაენიშნება.

მუხლი 94. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ინფორმირება საჩივრის შეტანის
უფლების თაობაზე

1. პატიმრობის დაწესებულებაში/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ
არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს დაწესებულების უფლებამოსილმა პირმა
დაუყოვნებლივ უნდა მისცეს საშუალება, წერილობით გაეცნოს ინფორმაციას თავისი უფლებების (მათ
შორის, საჩივრის შეტანის უფლების) და მოვალეობების შესახებ და გასაჩივრების კანონით დადგენილი
წესის თაობაზე.

2. წერა-კითხვის უცოდინარ არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ინფორმაცია ზეპირი
ფორმით უნდა მიეწოდოს. მისი მიწოდების შესახებ უფლებამოსილი პირი ადგენს ოქმს, რომელსაც
არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული ხელმოწერით ადასტურებს.

3. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ინფორმაცია მისთვის გასაგები ფორმით უნდა
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მიეწოდოს.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

მუხლი 95. არასრულწლოვნის სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება

1. არასრულწლოვანი მსჯავრდებული სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე შეიძლება
გათავისუფლდეს მხოლოდ მაშინ, თუ მან ფაქტობრივად მოიხადა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის
არანაკლებ ერთი მესამედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ
ნახევარი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის
არანაკლებ ორი მესამედი.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის მიერ ფაქტობრივად მოხდილი თავისუფლების აღკვეთის ვადა არ უნდა იყოს 3
თვეზე ნაკლები.

3. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის პირობით ვადამდე გათავისუფლების თარიღამდე არაუგვიანეს
3 თვისა პენიტენციური სამსახური აცნობებს სააგენტოს მისი შესაძლო გათავისუფლების შესახებ.
სააგენტო შეისწავლის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახურ მდგომარეობას და საცხოვრებელ
პირობებს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი
საბჭოს გადაწყვეტილებაზე. შესწავლის შედეგებს სააგენტო პენიტენციურ სამსახურს უგზავნის.

4. პენიტენციური სამსახური ამზადებს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სოციალური
ჩართულობის საქმეს, რომელშიც აღნიშნულია სასჯელის მოხდის პერიოდში არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის ქცევა, მის მიერ წარსულში დანაშაულის ჩადენის ფაქტები, არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის პიროვნება, მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის ხასიათი და სხვა გარემოებები,
რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი საბჭოს
გადაწყვეტილებაზე. პენიტენციური სამსახური არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სოციალური
ჩართულობის საქმეს სააგენტოს მიერ გაგზავნილ შესწავლის შედეგებთან ერთად, გადაწყვეტილების
მისაღებად პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივ საბჭოს უგზავნის. შესწავლის შედეგები და
მსჯავრდებულის სოციალური ჩართულობის საქმე ამ კოდექსის 27-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ე“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სტადიაზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის ნაწილია.

5. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, რომელიც პირობით ვადამდე გათავისუფლდება საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომის სახით დანიშნული სასჯელის მოხდისაგან, საზოგადოებისათვის სასარგებლო
შრომის სახით ფაქტობრივად მოხდილი სასჯელის ვადა ჩაეთვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებულ ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის 5
საათი – თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

6. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, რომელიც პირობით ვადამდე გათავისუფლდება საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის 31 ნაწილით გათვალისწინებული შინაპატიმრობის სახით
დანიშნული სასჯელის მოხდისაგან, შინაპატიმრობის სახით ფაქტობრივად მოხდილი სასჯელის ვადა
ჩაეთვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით:
შინაპატიმრობის 1 დღე – თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

7. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ საკითხზე პენიტენციური სამსახურის
ადგილობრივი საბჭო იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის
პირობით ვადამდე გათავისუფლების ან მის პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე უარის თქმის
შესახებ. ეს გადაწყვეტილება შეიცავს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-
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რეაბილიტაციის თვალსაზრისით მიღწეული პროგრესის და მისი გათავისუფლებისთვის მზადყოფნის
სრულ შეფასებას, აგრეთვე საკითხის განხილვისას არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის და
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების უფლებამოსილი პირის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს.

8. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე უარის თქმის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღებისას პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი საბჭო გადაწყვეტილებაში
მიუთითებს აგრეთვე პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის
და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მიერ მისაღებ ზომებს.

9. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლების
საკითხის განხილვა სავალდებულოა ყოველ 3 თვეში ერთხელ.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 96. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისთვის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან შინაპატიმრობით შეცვლა

1. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის მე-3 ან 31 ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში არასრულწლოვან მსჯავრდებულს სასჯელის მოუხდელი ნაწილი საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომით ან შინაპატიმრობით შეიძლება შეეცვალოს მხოლოდ მაშინ, თუ მან ფაქტობრივად
მოიხადა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ერთი მეოთხედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ერთი მესამედი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ნახევარი.

2. არასრულწლოვან მსჯავრდებულზე არ ვრცელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის
73-ე მუხლის მე-6  ნაწილით გათვალისწინებული სამთვიანი ვადა.

3. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისთვის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის საზოგადოებისათვის
სასარგებლო შრომით ან შინაპატიმრობით შეცვლის საკითხის განხილვა სავალდებულოა ყოველ 3
თვეში ერთხელ.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

 მუხლი 97. არასრულწლოვნის პირადი საქმე

არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის პირადი საქმე წარმოებს მისი დაპატიმრებიდან
გათავისუფლებამდე. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/ მსჯავრდებულის გათავისუფლების შემდეგ
მისი პირადი საქმე არაუმეტეს 10 წლის ვადით ინახება პატიმრობის დაწესებულების/თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულების არქივში. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის პირადი
საქმე ამ ვადის გასვლისთანავე ნადგურდება.

თავი XIV

არასრულწლოვნის გათავისუფლებისთვის მზადება, პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის
შემდეგ არასრულწლოვანზე ზრუნვა და მისი რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია

მუხლი 98. არასრულწლოვნის გათავისუფლებისთვის მზადება

1. საპატიმრო სასჯელის არანაკლებ ორი მესამედის მოხდის შემდეგ, მაგრამ გათავისუფლებამდე
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document:3692265^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4247674^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:4705707^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
document:16426^part_95^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_95^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_95^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_95^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:16426^part_95^საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
document:3692265^DOCUMENT:1;^არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ


არაუგვიანეს 3 თვისა, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება:

ა) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და სააგენტოს ატყობინებს
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის გათავისუფლების მოახლოებულ თარიღს;

ბ) არასრულწლოვანს უზრუნველყოფს გათავისუფლებისთვის მოსამზადებელი სპეციალური
პროგრამით;

გ) არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის თანხმობის შემთხვევაში ამზადებს მისი სოციალური
ჩართულობის საქმეს სააგენტოსთვის გადასაცემად, არასრულწლოვნის რესოციალიზაციის პროცესის
ხელშეწყობისათვის;

დ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს მისთვის გასაგები ფორმით აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ,
თუ რა გზით შეუძლია მას გათავისუფლების შემდეგ შესაბამისი დახმარებისა და მხარდაჭერის მიღება.

2. სააგენტოს წარმომადგენლები:

ა) არასრულწლოვანს ხვდებიან დაწესებულებაში;

ბ) იღებენ ყველა საჭირო ზომას, რათა არასრულწლოვნისათვის გასაგები იყოს მისი რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაციის გეგმის პირობები და საჭიროება;

გ) ეცნობიან არასრულწლოვნის სოციალური ჩართულობის საქმეს პატიმრობის ან თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულებაში;

დ) გათავისუფლების შემდეგ ყოფილი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის მიერ მათთვის მიმართვის
შემთხვევაში, მიმართვიდან არაუგვიანეს 3 თვისა ამტკიცებენ მისი რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
გეგმას;

ე) შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოფენ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებებში დაწყებული პროგრამების დასრულებას და სრულყოფას.

3. სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი ვადის ფაქტობრივად მოხდამდე არაუგვიანეს 3 თვისა, ხოლო საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის 50-ე მუხლის მე-5 ნაწილით განსაზღვრული წესით დანიშნული სასჯელის
შემთხვევაში – სასჯელის სახით დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადის დასრულებამდე
არაუგვიანეს 3 თვისა პენიტენციური სამსახური:

ა) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და სააგენტოს ატყობინებს
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის გათავისუფლების მოახლოებულ თარიღს;

ბ) სააგენტოს წერილობით მიმართავს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური
გარემოს რისკების შეფასების და მისი საჭიროებების განსაზღვრის მოთხოვნით.

4. სააგენტოს წარმომადგენელი:

ა) აფასებს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკებს და
განსაზღვრავს მის საჭიროებებს;

ბ) სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკების შეფასების დასრულებისთანავე
შესაბამის დოკუმენტებს უგზავნის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებას.

5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული მიმართვის და არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკების შეფასების და მისი საჭიროებების
განსაზღვრის ფორმასა და წესს ადგენს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.
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6. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მოთხოვნები არ ვრცელდება იმ შემთხვევებზე,
როდესაც სასჯელი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 50-ე მუხლის 21 ნაწილის
საფუძველზეა დანიშნული და სასჯელის სახით დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 3 თვეს არ
აღემატება.

7. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმა უნდა მომზადდეს მის
გათავისუფლებამდე სულ მცირე 2 თვით ადრე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ ვადის დაცვა
შეუძლებელია პირობით ვადამდე გათავისუფლების ან ამნისტიის/შეწყალების აქტის გამოცემის ანდა
სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის გამო.

8. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმის მოსამზადებლად
მისი გათავისუფლებიდან 3 თვემდე ვადის განმავლობაში სააგენტო თანამშრომლობს იმ
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსთან, სადაც არასრულწლოვნის საცხოვრებელი ადგილი
მდებარეობს ან სადაც ის აპირებს დაბრუნებას.

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3033 – ვებგვერდი, 11.07.2018წ.

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

მუხლი 99. პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნის მხარდაჭერა და
ზედამხედველობა

1. პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვანი, როგორც წესი, კანონიერ
წარმომადგენელს ან/და, საჭიროების შემთხვევაში, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს
გადაეცემა.

2. სააგენტო: 

ა) კოორდინაციას უწევს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
გეგმის შესრულებას პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდიდან არანაკლებ 6 თვის განმავლობაში;

ბ) უზრუნველყოფს პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნის
საზოგადოებაში რეინტეგრაციისათვის მის პრაქტიკულ და ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. (ამოღებულია - 29.11.2019, №5396).

საქართველოს 2019 წლის 29 ნოემბრის კანონი №5396 – ვებგვერდი, 10.12.2019წ.

კარი VIII

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

თავი XV

გარდამავალი დებულებანი

მუხლი 100. კოდექსის უკუძალა

1. ამ კოდექსის დებულებებს, გარდა ამ კოდექსის საპროცესო ნორმებისა, აქვს უკუძალა, თუ ამით
უმჯობესდება არასრულწლოვნის მდგომარეობა.

2. ამ კოდექსის საპროცესო ნორმებში შეტანილი ცვლილებები იწვევს წინათ გამოტანილი საპროცესო
აქტის გაუქმებას ან შეცვლას, თუ ამით უმჯობესდება არასრულწლოვანი
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მდგომარეობა.

მუხლი 101. კოდექსის ამოქმედებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებები             
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1. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს ამ კოდექსით გათვალისწინებული
საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიღება.

 2. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უზრუნველყოს ამ კოდექსით
გათვალისწინებული საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების მიღება.

3. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა, განათლებისა და მეცნიერების
და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრებმა უზრუნველყონ ამ კოდექსით
გათვალისწინებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების გამოცემა და შესაბამისი ნორმატიული
აქტების ამ კოდექსთან შესაბამისობა.

4. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ უზრუნველყოს არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაში ადვოკატის სპეციალიზაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფორმის
დამტკიცება.

თავი XVI

დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 102. კოდექსის ამოქმედება

1. ეს კოდექსი, გარდა ამ კოდექსის პირველი−მე-100 მუხლებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ კოდექსის პირველი−26-ე მუხლები, 27-ე მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილები, მე-4 ნაწილის „ა“, „გ“,
„დ“ და „ე“ ქვეპუნქტები და მე-5−მე-10 ნაწილები, 28-ე−65-ე მუხლები, 66-ე მუხლის „ა“, „გ“, „დ“ და „ვ“
ქვეპუნქტები, 67-ე, 68-ე, 70-ე, 71-ე და 73-ე−მე-100 მუხლები ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

3. ამ კოდექსის 66-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი და 69-ე მუხლი ამოქმედდეს 2015 წლის 1 სექტემბრიდან.

4. ამ კოდექსის 27-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2016 წლის 1 მარტიდან.

5. (ამოღებულია - 01.06.2017, №949).

საქართველოს 2016 წლის 22 დეკემბრის კანონი №187 - ვებგვერდი, 29.12.2016წ.

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №949 - ვებგვერდი, 20.06.2017წ.

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

12 ივნისი 2015 წ.

N3708-IIს
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წინასიტყვაობა
წინამდებარე სახელმძღვანელო შეიქმნა  სამაგისტრო არჩევითი კურსისთვის „სოციალური 
მუშაობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში“, რომლის სწავლებაც  2014 
წლის შემოდგომის სემესტრიდან დაინერგება სოციალური მუშაობის სამაგისტრო პროგრამის 
ფარგლებში თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ილიას 
უნივერსიტეტში. კურსი მიმოიხილავს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში 
რეაბილიტაციისა და კეთილდღეობის თეორიის, პოლიტიკისა და პრაქტიკის მეთოდებს. 

ევროპასა და მსოფლიოს სხვა რეგიონებში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის 
საკვანძო მიზნებია სამართალდამრღვევთა რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია. სასჯელის მიზანია 
სამართალდამრღვევთა დასჯა და დანაშაულებრივი ქცევის დათრგუნვა,  მაგრამ ის, ასევე, 
მიმართული უნდა იყოს ადამიანებში იმგვარი ცვლილებების მოხდენაზე, რომ მათ შეწყვიტონ 
დანაშაულებრივ ქცევა და გახდნენ საზოგადოებაში პოზიტიური წვლილის შემტანი მოქალაქეები. 
ევროპულ ოჯახში მიმდინარე ინტეგრაციის პროცესში საქართველოში აქტიურად ხდება სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის ამ ღირებულებების დამკვიდრება. თბილისის ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილიას უნივერსიტეტი ეხმიანება დღეს 
საქართველოში მიმდინარე სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის ფარგლებში 
სოციალური მუშაობის როლის გააზრების მცდელობას, რომლის ნათელი დასტურიცაა 
ზემოაღნიშნული კურსის დანერგვა სოციალური მუშაობის სწავლების პროცესში. 

სოციალური მუშაობის მეთოდებისა და ღირებულებების სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემაში დანერგვა  წარმატებული რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის სტრატეგიების საკვანძო 
ელემენტს წარმოადგენს. თუმცა ამ სფეროში სოციალური მუშაობა საჭიროებს სპეციალიზებულ 
ცოდნას და მიდგომას, რომელიც აღიარებს კანონის უპირატესობას. 

სახელმძღვანელო „სოციალური მუშაობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში“ 
მოამზადა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილიას 
უნივერსიტეტისა და ევროკავშირის პროექტის „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ (2012-2015 წწ) წარმომადგენლების გუნდმა. 

სახელმძღვანელოს მომზადება სასიამოვნო და ამავდროულად მეტად საპასუხისმგებლო პროცესი 
იყო თითოეული ჩვენგანისთვის, ჩვენ ბევრი რამ შევიძინეთ ერთმანეთისგან. მადლობას ვუხდით 
ენდრიუ ბერნჰარდტს, სალომე ნამიჭეიშვილს, შორენა საძაგლიშვილს, ია შეყრილაძესა და ანტონ 
ქელბაქიანს დაუღალავი შრომისთვის და მრავალი საათისთვის, რაც ამ სახელმძღვანელოს 
მომზადებას და გადახედვას დაუთმეს; ასევე, ლალი ჩხეტიას, ზემოაღნიშნული პროექტის მენეჯერს 
პრობაციის მიმართულებით, ჩვენი შრომის მოთმინებით ორგანიზებისა და სახელმძღვანელოს 
გამოსაცემად მომზადებისთვის.  

ვიმედოვნებთ, რომ  სახელმძღვანელო სტუდენტებს შესთავაზებს  სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სფეროში თეორიის, პოლიტიკისა და პრაქტიკის შედარებითი ანალიზის 
ნათელ სურათს და ხელს შეუწყობს კრიტიკულ აზროვნებას. ამ კურსმა შესაძლოა ბევრი სტუდენტი 
შეაგულიანოს,  კარიერა სწორედ ამ სფეროს დაუკავშირონ  და ამით წვლილი შეიტანონ უსაფრთხო 
და ინკლუზიური საზოგადოების განვითარებაში. 

რანდელ ბაროუზი, 

ძირითადი ექსპერტი პრობაციის მიმართულებით, ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტი 
„სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში“

იაგო კაჭკაჭიშვილი, 

სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თბილისის ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შორენა საძაგლიშვილი, 

სოციალური მუშაობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

ივლისი, 2014 წელი
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Foreword
This course book has been developed to support the elective course on Criminal Justice Social Work that 
is being offered at the Social Work Master Programme at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
and Ilia State University from Autumn 2014. The course syllabus aims to provide a mixture of theory, 
policy discourse and practice methods in the field of criminal justice rehabilitation and welfare.

One of the key objectives of Criminal Justice systems in Europe and many other parts of the world is 
to rehabilitate and re-integrate people who have been sanctioned for criminal behaviour. Sentencing 
may be intended to punish wrong doers and deter criminal behaviour but it also aims to bring 
about changes in those people so that they desist from further crime and become productive and 
contributing citizens. As part of the continuing integration into the European family of nations these 
Criminal Justice values are being pursued actively in Georgia. Ivane Javakhishvili State University and 
Ilia University support the process of understanding the role of social work as a part of the reform of 
the Criminal Justice System in Georgia and the introduction of the present course in the social work 
studies reflects proves this approach.

The application of social work methods and social work values has been a key element of successful 
rehabilitation and re-integration strategies in the criminal justice sector. Social work in this sector 
does however require specialist knowledge and an approach that recognises the primacy of the law .

This Criminal Justice Social Work Coursebook has been prepared by a team drawn from the two 
Tbilisi universities and the EU funded project “ Support to the Reform of the Criminal Justice System 
in Georgia” ( 2012-2015) implemented by Human Dynamics KG.

It has been an enjoyable but sometimes demanding task to prepare this course book and a learning 
experience for all of us. Thanks are due to Andrew Bernhardt, Salome Namicheishvili, Ia Shekriladze, 
Tato Kelbakiani and Shorena Sadzaglishvili who put in many hours to write and edit their chapters 
and to Lali Chkhetia, Project Manager for Probation, for collating, proof reading and translating the 
material and patiently organising our work. It has been a great pleasure to work with this team.

We hope that it will offer students a good understanding of comparative theory, policy and methodology 
and encourage critical thinking. It may encourage some graduates to pursue careers in this sector and 
thus to make a direct contribution towards a safer, more inclusive society.

Randel Barrows

Key Expert for Probation , EU funded project “Support to the Reform of The Criminal Justice System

in Georgia”

Iago Kachkhachishvili

Head of the Sociology and Social Work Department at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Shorena Sadzaglishvili 

Head of the Social Work Master Programme, Ilia State University

July 2014
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შესავალი

ენდრიუ ბერნჰარდტი
ლექტორი სოციალურ მუშაობაში, გაერთიანებული სამეფო

წინამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია არჩევითი კურსისთვის „სოციალური 
მუშაობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში“.

ვინაიდან, ეს სახელმძღვანელო აღნიშნული კურსის კონკრეტულ მიზანსა და შინაარსზეა 
მორგებული, იგი აკადემიურ სახელმძღვანელოს არ წარმოადგენს. მასში კურსის ფარგლებში 
მიმოხილულ საკითხებსა და ინტერესის სფეროებზეა გამახვილებული ყურადღება და, 
იმავდროულად, წამოყენებულია რიგი მოსაზრებები, დასმულია აქტუალური კითხვები და 
მითითებულია კვლევის დამატებითი სფეროები.

ვინაიდან, სამართალდამრღვევ პირებთან სოციალური მუშაობა გაერთიანებულ სამეფოში, 
ჩრდილოეთ ამერიკასა და დასავლეთ ევროპის გარკვეულ ნაწილში უკვე მრავალი 
ათწლეულის მანძილზე კარგად განვითარებულ დარგს წარმოადგენს, ამ სფეროში არსებული 
მოსაზრებებიცა და ჩამოყალიბებული პრაქტიკაც სწორედ ამ რეგიონებიდან მოდის. თუმცა, 
რადგან საქართველოში ამ დარგის განვითარება სულ ახლახან დაიწყო, ეს ახალი იდეების, 
აზროვნების ახალი სტილისა და ახალი პრაქტიკის განვითარების შესაძლებლობას იძლევა. 
საქართველო ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა ბლოკის იმ ქვეყნებს შორისაა, რომლებიც 
ამჟამად საკუთარი სისხლის სამართლის სისტემის განვითარებისა და გადახედვის პროცესში 
იმყოფებიან. ამ ქვეყნების მიზანია ბევრი იმ მოსაზრებისა და მეთოდის დანერგვა, რომლებიც 
წინამდებარე წიგნში უნდა განვიხილოთ. ვიმედოვნებთ, რომ წიგნის წაკითხვის შემდეგ 
დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის გაცნობის სურვილი გაგიჩნდებათ. ასევე, იმედია, 
წიგნი დებატების გამართვასაც შეუწყობს ხელს კვლევისა და პრაქტიკის ამ დარგში, რომელიც 
იდეებითა და შესაძლებლობებით ძალიან მდიდარია. ჩვენი მიზანია, კურსის დასრულების 
დროისთვის სოციალური მუშაობის ამ საინტერესო და მნიშვნელოვან დარგში ცოდნა 
გაიღრმავოთ და აზროვნებისა და პრაქტიკის არეალი გაიფართოვოთ.

რატომ უნდა ვიმუშაოთ სამართალდამრღვევ პირებთან?

სოციალური მუშაობა სამართალდამრღვევ პირებთან შედარებით ახალი დარგია. ყველაზე 
მეტი გამოცდილება ამ კუთხით გაერთიანებულ სამეფოში არსებობს, სადაც ამ სფეროს 
პრობაციის სახელით იცნობენ. აქ ამ მიმართულებით უკვე 100 წელზე მეტი ხანია მუშაობენ. 
ევროპის სხვა ქვეყნებსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში სამართალდამრღვევ პირებთან 
მუშაობის სხვადასხვა სისტემა განვითარდა, რომელთა უმრავლესობა იმავე მოსაზრებებსა და 
ფილოსოფიას ეფუძნება, რასაც სოციალური მუშაობა. ეს სწორედ ის მოდელია, რომელიც, 
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა უახლესი განცხადებების მიხედვით, 
საქართველოში სამართალდამრღვევ პირებთან მუშაობის სფეროში არსებულ მიდგომას 
უდევს საფუძვლად.

სანამ სამართალდამრღვევ პირებთან სოციალური მუშაობის საწყისებს განვიხილავდეთ, 
ჯერ სოციალური მუშაობის განმარტებით უნდა დავიწყოთ. შეიძლება გამოგვადგეს შემდეგი 
სამუშაო განმარტება: სოციალური მუშაობა არის სისტემა იმ ადამიანთა დასახმარებლად, 
რომლებიც ეკონომიკურად, სოციალურად და/ან ფსიქოლოგიურად მოწყვლად 
მდგომარეობაში იმყოფებიან. სოციალური მუშაობის პირდაპირი მიზანი ამ ადამიანების 
პრობლემების აღმოფხვრა ან შემცირებაა. ეს პროფესია თავისი არსით ადამიანების 
კეთილდღეობაზეა ორიენტირებული.

სოციალური მუშაობის პრაქტიკის ამ საბაზისო განმარტებით შეგვიძლია, არგუმენტირებულად 
დავასაბუთოთ ჩვეულებრივი მოქალაქეების ცხოვრებაში ჩარევასთან დაკავშირებული 
ხარჯებიც და ამ ჩარევის დონეც. აღნიშნულის დასაბუთება მორალურ, ეთიკურ, ფინანსურ 
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და პოლიტიკურ ნიადაგზე შეგვიძლია. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგის მტკიცებით, 
სოციალური მუშაობა მხოლოდ სახელმწიფო კონტროლის ერთ-ერთი ფორმაა, ამ პროფესიის 
წარმომადგენლების მოტივაცია იშვიათად არის სოციალური კონტროლის აგენტებად 
გახდომის სურვილი. გაერთიანებულ სამეფოში თავად ვასწავლი სოციალური მუშაობის 
სამაგისტრო პროგრამას და როდესაც ჯგუფს ვუსვამ კითხვას – „რატომ გსურთ გახდეთ 
სოციალური მუშაკი?“ – მათგან მრავალგვარ პასუხს ვიღებ. თუმცა, ძირითადად, პასუხები 
ისეთ ფრაზებსა და მოსაზრებებს მოიცავს, რომლებიც სხვების დახმარებაზე, სოციალური 
ცვლილების ხელშეწყობასა და ჩვენს საზოგადოებაში არსებული უსამართლობის 
გამოსწორებაზე აკეთებს აქცენტს. ამ პასუხებში, როგორც წესი, იგულისხმება, რომ ის 
ადამიანები, ვისთანაც სტუდენტებს მუშაობა სურთ, მათ დახმარებას რამე კუთხით 
იმსახურებენ.

თუმცა, სამართალდამრღვევებთან მუშაობისას, დამატებით სირთულესთან გვაქვს საქმე. 
სამართალდამრღვევმა, საკუთარი არსით, „რაღაც ცუდი ჩაიდინა“ და ამით გადაწყვიტა, 
ის წესები დაერღვია, რომლებიც საზოგადოებას აერთიანებს. წესებს, რომელთაც 
უნდა დავემორჩილოთ, ძალიან მკაფიოდ განსაზღვრული სასჯელიც ახლავს თან, რაც 
საზოგადოების მხრიდან კანონის დარღვევის ფაქტის მიმართ უარყოფით დამოკიდებულებას 
ასახავს. მოკლედ რომ ვთქვათ, სამართალდარღვევას სასჯელი მოსდევს.

თუ სისხლის სამართლის სისტემა სამართალდამრღვევებთან გასამკლავებლად ფლობს 
ისეთ შესაბამის საშუალებებსა  და დაწესებულებებს, როგორებიცაა: ციხეები, პოლიცია 
და სასამართლო, რისთვისღა გვჭირდება სოციალური მუშაკების ჩართვა? ეს კითხვა 
დღეს ისეთივე აქტუალურია, როგორც 100 წლის წინ. როგორ მოხდა, რომ საქართველო იმ 
თანამედროვე ქვეყნების გრძელ ჩამონათვალს შეუერთდა, რომლებიც მზად არიან, ხარჯები 
გაიღონ და სოციალური მუშაკები  სამართალდამრღვევებთან სამუშაოდ მოამზადონ? 
ბოლოსდაბოლოს, არც ერთი პოლიტიკოსი არ აურჩევიათ თანამდებობაზე იმის გამო, რომ 
იგი სამართალდამრღვევებს სოციალური მუშაკის მომსახურების, ან ნებისმიერი სხვა სახის 
მხარდაჭერის გაწევას და ამით მათ ცხოვრების გამარტივებასა ან გაუმჯობესებას დაჰპირდა. 
თუმცა, მიუხედავად ამისა, მოქალაქეთა უმრავლესობა სახელმწიფოსგან მოელის, რომ 
ეს უკანასკნელი გარკვეულ ბაზისურ დონეზე მაინც ჩაერევა სამართალდამრღვევების 
ცხოვრებაში და, იმავდროულად, ეს ჩარევა მხოლოდ არადამსჯელობითი კი არა, პოტენციურად 
სასიკეთოც იქნება მათთვის. ეს მოლოდინი სამართალდამრღვევების მიმართ უბრალოდ 
„ბრმა კეთილმოსურნეობის“ გამოვლინება არ არის. მას მნიშვნელოვანი სოციალური 
და პოლიტიკური შედეგები ახლავს თან. ძირითადი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ თუ 
სამართალდამრღვევვებთან მუშაობა არ ამცირებს დანაშაულის ან სამართალდამრღვევთა 
მხრიდან საზოგადოების წინაშე არსებული რისკის დონეს, მაშინ რა საჭიროა ეს მუშაობა?

კურსის ფარგლებში იმ ძირითად მოლოდინებსა და რწმენის სისტემებს განვიხილავთ, 
რომელთა წყალობითაც სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობა მყარი საფუძვლის 
მქონე მზარდ პროფესიას წარმოადგენს. ასევე, გავეცნობით, რა ფილოსოფიური, სოციალური 
და პოლიტიკური საწყისებიდან მომდინარეობს ის მრავალი განსხვავებული და 
ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრება, რომელიც სამართალდამრღვევებთან თანამედროვე 
სოციალურ მუშაობას უდევს საფუძვლად. მიმოვიხილავთ იმ იდეებსაც, რომლებთან 
ჭიდილმაც განსაზღვრა, თუ როგორ აღვიქვამთ დღეს სამართალდამრღვევებსა და 
სამართალდარღვევას და თითოეული ჩვენგანი ამ გაცხარებულ კამათს, რა თქმა უნდა, 
საკუთარი იდეებით შევუერთდებით. ასევე, განვიხილავთ ძირითად მოსაზრებას, რომელიც, 
ალბათ, განსაზღვრავს, თუ როგორ ვმუშაობთ დღეს სამართალდამრღვევებთან: ეს არის ზრუნვა 
კონტროლის წინააღმდეგ, რაც ცნობილია, როგორც რეაბილიტაცია დასჯის წინააღმდეგ და, 
ასევე, ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რამდენად მართებულია საკითხის ასე პოლარიზებულად 
წარმოჩენა.

კურსის ფარგლებში ვისაუბრებთ ზემოთ აღნიშნული და სხვა იდეების თანმიმდევრული 
სისტემის სახით სინთეზის მცდელობაზეც. ამ სისტემის მიზანი სამართალდამრღვევების 
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უკეთ გაგება და მათთან უფრო ეფექტურად მუშაობაა. მიმოვიხილავთ რიგ თეორიებს, 
რომელიც კანონდარღვევის წარმოშობის ახსნას სოციალურ, ეკონომიკურ ან ფსიქოლოგიურ 
ჭრილში ახდენს. სწორედ ამ თეორიების გათვალისწინებით განვიხილავთ პოლიტიკასა 
და მეთოდებს, რომელთა შემუშავებისა და პრაქტიკაში გამოყენების პირდაპირი მიზანია, 
შემცირდეს დანაშაულის დონე და/ან ის საფრთხე, რომელსაც დანაშაული უქმნის 
საზოგადოებას. ამ კუთხით ჯერ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის პრობაციის თანამედროვე 
მომსახურებას მიმოვიხილავთ, რაც სისხლის სამართლის სისტემის ძირითადი ტიპების 
მიმოხილვასაც მოიცავს. იმავდროულად, ვნახავთ, როგორ განვითარდა სისხლის სამართლის 
სისტემა თითოეულ ქვეყანაში და როგორ ჩამოაყალიბა ამ სისტემამ ადგილობრივ დონეზე 
სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის ამჟამინდელი პრაქტიკა.

ზემოაღნიშნულის შემდეგ კრიტიკულად მივუდგებით იმ თეორიების განხილვას, რომლებიც 
დანაშაულის ახსნას ფსიქოლოგიური, პოლიტიკური ან სოციალური კუთხით ახდენს და იმაზეც 
ვიმსჯელებთ, თუ რა როლს თამაშობს ეს თეორიები თანამედროვე პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 
განვიხილავთ „ახალი რეალიზმის“ თეორიასაც, რომელიც ევროპაში პოპულარობას ახლა 
იძენს და ვიმსჯელებთ, აქვს თუ არა მას რამე საერთო სამართალდამრღვევებთან თანამედროვე 
სოციალური მუშაობის პრაქტიკასთან.

სხვა მოდელებს შორის ნიუ-იორკის მოდელსაც განვიხილავთ და ვნახავთ, როგორ 
უჩვეულოდ და შემოქმედებითადაც კი უდგებიან პოლიტიკოსები დანაშაულის მაღალი 
დონის შესამცირებლად პრაქტიკაში საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული და სოციალური 
მეთოდების გამოყენებას. კურსის ფარგლებში შევეხებით იმასაც, რომ ზოგადად, რისკის 
მართვის და, კონკრეტულად, ახალგაზრდა სამართალდამრღვევებთან მუშაობის სისტემა 
ამჟამად მრავალუწყებრივ თანამშრომლობაზე გადადის. აქ კი სოციალური მუშაობის ისეთი 
მოდელებია აქტუალური, რომლებიც ძველ დაყოფას – ზრუნვა კონტროლის „წინააღმდეგ“ – 
სცდება და თითოეული ასპექტის ელემენტებს ახლებურად და კონსტრუქციულად აჯვარებს 
ერთმანეთთან.

კურსის ფარგლებში განვიხილავთ, რა როლს თამაშობს სოციალური მუშაკი 
სამართალდამრღვევთა ცხოვრებაში და, ასევე, იმასაც, თუ როგორ შეიძლება სოციალური 
მუშაკის ჩარევა სამართალდამრღვევის ცხოვრებაში იმ ფაქტორების განუყოფელი ნაწილი 
გახდეს, რომელსაც დანაშაულის დონის შემცირება ან აღმოფხვრაც კი შეუძლია. „დანაშაულის 
ჩადენის შეწყვეტის (დეზისტანსის)“ კვლევა ყურადღებას იმაზე გაამახვილებს, თუ როგორ 
ხდება ადამიანი სამართალდამრღვევი და როგორ წყვეტს იგი დანაშაულებრივ ქცევას. 
განვიხილავთ სოციალურ, ეკონომიკურ და ასაკობრივ ფაქტორებსაც, რომლებმაც შეიძლება, 
დანაშაულის ჩადენა  განაპირობოს და მათ იმ ფაქტორებთან დავაკავშირებთ, რომლებიც 
დანაშაულებრივი ქცევის შეწყვეტის მიზეზი შეიძლება გახდეს. ასევე, მიმოვიხილავთ 
სამართალდამრღვევების „ღირებულებათა სისტემას“ და ვნახავთ, რა გადაფარვები 
და განსხვავებებია საზოგადოების არაკანონდამრღვევი წევრების ღირებულებებთან 
მიმართებით.

ტერმინების – „კრიმინოგენული“ და „არაკრიმინოგენული“ გამოყენებით 
სამართალდამრღვევის ცხოვრების ასპექტებს შევაფასებთ და განვსაზღვრავთ იმ ასპექტებს, 
რომლებზე მუშაობაც ყველაზე მეტი სარგებლის მომტანი შეიძლება იყოს. ამის შემდეგ  
სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის იმ თანამედროვე მიმართულებას 
მიმოვიხილავთ, რომელიც ამჟამად ჩამოყალიბების პროცესშია და რომლის მთავარ 
ასპექტს სამართალდამრღვევთა პიროვნული და სოციალური „რესურსების“ განსაზღვრა 
წარმოადგენს. აღნიშნულის მიზანია, სოციალურმა მუშაკმა საკუთარი ძალისხმევა, 
ძირითადად, კანონდამრღვევების ცხოვრების „პროსოციალურ“ და „არაკრიმინოგენულ“ 
ასპექტებზე მიმართოს.

სხვა მოდელებთან ერთად „კარგი ცხოვრების მოდელსაც“ განვიხილავთ და კრიტიკულად 
შევაფასებთ,  კრიმინალურად და არაკრიმინალურად მიჩნეულ ღირებულებებსა და 
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მისწრაფებებს შორის არის თუ არა იმდენად დიდი განსხვავება, რამდენადაც  ჩვეულებრივ 
გვგონია.

სახელმძღვანელოში განვიხილავთ „იარლიყის მიწებების“ პრობლემასაც: სასამართლო 
სისტემაში სამართალდამრღვევის მიერ გასავლელ პროცედურებს სოციალური 
სტიგმატიზაციის სისტემადაც აღიქვამენ, რაც სასამართლო სისტემის მიერ დასახულ მიზანს 
თავადვე ეწინააღმდეგება. შემდეგ სისხლის სამართლის თანამედროვე პროცედურული 
სისტემების ანალიზზე გადავალთ;  ვისაუბრებთ იმ ინოვაციურ და შემოქმედებით 
მიდგომებზე, რომელიც ამჟამად ვითარდება, რათა პოტენციური სამართალდამრღვევები 
დანაშაულის ჩადენას ავარიდოთ და, ასევე, კრიმინალური სისტემის შიგნით მოხვედრილი 
სამართალდამრღვევები სისტემას განვარიდოთ. განვიხილავთ არასასამართლო სასჯელებისა 
და რეპარაციული სამუშაოს გამოყენებასთან დაკავშირებულ უპირატესობებსა და სადავო 
საკითხებსაც.

ასევე, მიმოვიხილავთ ციხეებში, სასამართლოებსა და სისხლის სამართლის სისტემის სხვა 
დაწესებულებებში მომუშავე სოციალური მუშაკების როლს, რათა განვსაზღვროთ, რამდენად 
შესაძლებელია სოციალური მუშაობის ეთოსის (მისი ძირითადი მახასიათებლების) ისეთ 
დაწესებულებებში შენარჩუნება, რომელთა დღის წესრიგი და მიზნები ჩვენი პროფესიისგან 
აშკარად განსხვავდება.

ბევრ ქვეყანაში, რომელშიც სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის პრაქტიკა 
არსებობს, ამჟამად ხშირად იყენებენ წინასწარი პატიმრობის ანგარიშებს. სახელმძღვანელოში 
განვიხილავთ, რამდენად განსხვავებულია ამ ანგარიშების შინაარსიცა და ტონალობაც 
სხვადასხვა დროის პოლიტიკური და კულტურული კონტექსტის შესაბამისად.

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში სოციალური სამუშაოს ეფექტურად 
წარმოებისთვის, აუცილებელია იმ საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე არსებული 
სტანდარტების ცოდნა, რომელიც  მართლმსაჯულების განხორციელების სხვადასხვა 
ეტაპს შეესაბამება. პირველ ეტაპზე განვიხილავთ პატიმრებთან და პრობაციონერებთან 
მოპყრობისა და არასაპატიმრო სანქციების გამოყენების თაობაზე არსებულ საერთაშორისო 
სტანდარტებს. მიმოხილული იქნება საერთაშორისო (გაეროს) და რეგიონალურ დონეზე 
(ევროსაბჭოს) არსებული დოკუმენტები. ძირითადი აქცენტები გაკეთდება იმ მთავარ 
პრინციპებზე, მიდგომებსა და სამართლებრივი დაცვის გარანტიებზე, რაზეც უნდა იყოს 
აგებული კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა მიმართ მოპყობა, როგორც საპატიმრო, ისე 
არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების დროს.

საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვის შემდეგ აქცენტი გაკეთდება ადგილობრივ 
სტანდარტებზე. პირველ ეტაპზე შევეხებით სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
განხორციელების პროცესს; გავიგებთ, თუ რა არის დანაშაული და რა არის სასჯელის 
მიზანი; გავეცნობით სასჯელის სახეებს, რომელსაც  ადგილობრივი კანონმდებლობა იცნობს; 
განხილული იქნება სისხლის სამართალწარმოების ყველა ეტაპი - პოლიციის მიერ დაკავება, 
აღკვეთი ღონისძიებების გამოყენების წესი და პირობები, გამოძიებისა და სასამართლო 
განხილვის ეტაპები.

ადგილობრივი სტანდარტების მიმოხილვისას ცალკე აქცენტი გაკეთდება საპატიმრო და 
არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულების პროცესზე. განვიხილავთ საქართველოში არსებულ 
პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის სისტემას, თუ რა უფლებები და მოვალეობები 
აქვთ ამ სისტემაში განთავსებულ პირებს, შევეხებით ისეთ სენსიტიტიურ საკითხებს, 
როგორიც არის: პატიმრების მიმართ დისციპლინური ღონისძიებების გამოყენება და 
გასაჩივრების უფლების რეალიზება. პრობაციისა და არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების 
პროცესი ცალკე იქნება განხილული ისევე, როგორც პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 
სტრუქტურა და მისი უფლებამოსილება არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების პროცესში. 
განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის პენიტენციური 
სისტემიდან პრობაციის სისტემაში გადასვლის - ე.წ. „გარდამავალი მენეჯმენტის“ პროცესისა 
და ამ პროცესში სოციალური მუშაკების როლზე.
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საქართველოში სოციალური მუშაობა ახალბედა პროფესიაა. იგი ვითარდება ქვეყანაში 
მიმდინარე ცვლილებების პარალელურად. სახელმძღვანელო მოკლედ მიმოიხილავს 
სოციალური მუშაობის ინსტიტუტის განვითარებას საქართველოში; სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემის პასუხისმგებელ სახელმწიფო უწყებებს, მათ ძირითად 
მანდატსა და  საქმიანობის მიმართულებებს, ასევე, სოციალური მუშაობის როლს პრობაციის, 
სასჯელაღსრულების და დანაშაულის პრევენციის სფეროებში.  აღსანიშნავია, რომ ის 
ინსტიტუციური გარემო, რომლებიც არეგულირებს სოციალური მუშაობას ამ სფეროში 
ახალბედაა. ზოგადად ინსტიტუციური გარემო იშვიათადაა გაყინული და განიცდის 
ცვლილებასა და განვითარებას. მნიშვნელოვანია, რომ  ცვლილებების კონტექსტში ყველა 
აქტორისთვის მთავარ ამოცანად რჩებოდეს მართლმსაჯულების პროცესში ადამიანზე 
ორიენტირებული  მხარდამჭერი მექანიზმების ეფექტურად  განხორციელებისთვის 
აუცილებელი ინსტიტუტების ადეკვატურობა და ამ ინსტიტუტების განვითარებისათვის 
საჭირო მექანიზმებისა და რესურსების განვითარება.  

ჩვენ დავუბრუნდებით პატიმრობის მაჩვენებლების შედარებას საერთაშორისო დონეზე 
და მიმოვიხილავთ სხვადასხვა იურისდიქციებში ამ მაჩვენებლების მნიშვნელოვანი 
განსხვავებულობის პოლიტიკურ ფაქტორებს და შევისწავლით დანაშაულსა და სისხლის 
სამართლის პოლიტიკას შორის ურთიერთმიმართებას.  ჩვენ დავასრულებთ თეორიებისა და 
იდეების მიმოხილვას სამართალდამრღვევებთან სოციალური და პრობაციის მუშაობისა და 
ევროპული გადმოსახედიდან დანაშაულის შემცირების თვალსაზრისით „შედეგებისაკენ“ 
მზარდი სწრაფვის გათვალისწინებით. მხოლოდ ამგვარად შევძლებთ, რომ ამჟამად 
განვითარების პროცესში მყოფი ქართული სისტემა შესაბამის საერთაშორისო კონტექსტში 
დავინახოთ.

ბოლოს, სამართალდამრღვევებთან მუშაობის კონკრეტულ მეთოდებს განვიხილავთ და 
სტუდენტს/პრაქტიკოსს „ველზე“ სამუშაოდ საჭირო ინსტრუმენტებს მივაწვდით. იმ 
პოლიტიკური და ეკონომიკური ქარიშხლების მიმოხილვა, რომელიც ბოლო 30 წლის 
მანძილზე პრობაციისა და სოციალური მუშაობის ბევრ სისტემას დაატყდა თავს, გვაჩვენებს, 
რამდენად შეცვალა „მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ“ მიდგომაზე მკვეთრმა გადანაცვლებამ 
და, იმავდროულად, რისკებზე აქცენტის გაკეთებამ, სოციალური მუშაობის/პრობაციის 
სფეროს ღირებულებათა ბაზაცა და მუშაობის მეთოდებიც.

ასევე, სახელმძღვანელოში კრიტიკულად მივუდგებით სოციალური მუშაობის 
უკან მდგარი ძირითადი იდეის – „ცვლილების“ იდეის განხილვას და ვნახავთ, რომ 
სამართალდამრღვევებთან მუშაობისას სოციალურ მუშაკებს ერთი კონკრეტული მოვლენა 
კი არა, მთელი პროცესი აინტერესებთ; ამ პროცესის სწორად გაგება იმაზე მიგვანიშნებს, რომ 
ვიცით, როგორ განვახორციელოთ ჩარევა  ცვლილების მოხდენით.

მართალია, ამ სახელმძღვანელოში განხილული მეთოდების ნაწილი უკვე ნაცნობი იქნება 
სოციალურ მუშაობაში თქვენი პრაქტიკიდან ან სასწავლო კურსებიდან, მაგრამ ჩვენ 
მათ კონკრეტულად სამართალდამრღვევ პირებთან მუშაობას მოვარგებთ. პოტენციური 
სამუშაო მეთოდების წარმოდგენისას ვეცდებით, ქმედებების ზუსტი სიის ნაცვლად 
შემოგთავაზოთ ვარიანტები, რომლისგანაც შესაბამისს თავად აირჩევთ თქვენს პროფესიულ 
განსჯაზე, კონკრეტული სამართალდამრღვევი პირის მდგომარეობაზე, იმ პოლიტიკასა 
და სახელმძღვანელო პრინციპებზე დაყრდნობით, რომლებიც, გარკვეულწილად, ყველა 
სოციალური მუშაკის ქმედებებს ზღუდავს.

ჩვენი მიზანია, ამ კურსის დასრულების დროისთვის სტუდენტს/პრაქტიკოსს კარგად 
ესმოდეს ის ძირითადი ცნებები, რომლებიც სამართალდამრღვევებთან თანამედროვე 
სოციალურ მუშაობას უდევს საფუძვლად და ნათელი წარმოდგენა ჰქონდეს იმაზე, თუ 
რა ადგილს იკავებს ქართული სისტემა ცოდნისა და გამოცდილების ამ მუდმივად მზარდ 
საერთაშორისო დარგში. გულწრფელად გვჯერა, რომ სამართალდამრღვევებთან სოციალური 
მუშაობა სისხლის სამართლის სისტემაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და რომ იგი 
კვლევისა და პრაქტიკის შთამბეჭდავ და ინტელექტუალურად დიდი ღირებულების მქონე 
სფეროს წარმოადგენს.
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თავი 1
სოციალური მუშაობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

სფეროში: წარმოშობა და შემდგომი განვითარება
დანაშაულის ისტორიული და თანამედროვე ახსნა: 

ბიოლოგიური, სოციალური და პოლიტიკური მოდელები

ენდრიუ ბერნჰარდტი
ლექტორი სოციალურ მუშაობაში, გაერთიანებული სამეფო

სოციალური მუშაობა სამართალდამრღვევებთან რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანაში ან 
კონკრეტულ დროს არ წარმოშობილა. მართალია, თანამედროვე ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ 
სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული და სისტემატური მუშაობა სამართალდამრღვევებთან 
მე-19 საუკუნეში დაიწყო, მაგრამ იქამდეც იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამ ჯგუფთან 
რელიგიური თუ საქველმოქმედო მოტივაციის გამო, როგორც წესი, ციხეებში მუშაობდნენ. 
თუმცა, ეს მუშაობა სრულიად ინდივიდუალურ დონეზე ხორციელდებოდა და, შესაბამისად, 
როგორც მასშტაბებში, ისე ფუნქციების მხრივაც, შეზღუდული იყო. სამართალდამრღვევებთან 
სამუშაოდ სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული და კანონმდებლობით აღიარებული პირველი 
სისტემა 1907 წელს გაერთიანებულ სამეფოში „სამართალდამრღვევთა პრობაციის შესახებ 
აქტის“ მიღებით დაარსდა.

მცდარია მოსაზრება, რომ პრობაციის შესახებ ამჟამინდელ ბრძანებას ზემოთ აღნიშნულმა 
აქტმა დაუდო საფუძველი. რეალობა ცოტა უფრო საინტერესოა. პრობაციის აქტის მიღებამდე 
ლონდონის რამდენიმე სასამართლოში მოხალისეები ალკოჰოლზე დამოკიდებულ და 
უსახლკარო სამართალდამრღვევებთან მუშაობდნენ. ეს მოხალისეები ხშირად „ინგლისის 
ეკლესიის თვითკონტროლის საზოგადოების“ წარმომადგენლები იყვნენ და „ცოდვასთან“ 
ბრძოლის მტკიცე ევანგელისტური ვალდებულება ჰქონდათ დაკისრებული. ასეთი 
მიდგომა სრულიად განსხვავდება იმისგან, რასაც დღეს სოციალურ მუშაობას ვუწოდებთ. 
ქრისტიანული ორგანიზაციის „ლონდონის მაგისტრატი სასამართლოების მისია“ მუშაკებს 
ამ ორგანიზაციაში მუშაობისთვის „მაგისტრატი სასამართლოს მისიონერები“ შეარქვეს. 
მე-20 საუკუნის დასაწყისისთვის  სასამართლოების ნაწილს სასჯელის გადავადების 
არაოფიციალური პრაქტიკა ჰქონდა დამკვიდრებული. ამის მიზანი იყო, მოხალისეს/
მისიონერს საშუალება ჰქონოდა, სამართალდამრღვევს საერთო ან სხვა ტიპის საცხოვრებლის 
პოვნაში დახმარებოდა. ასეთ შემთხვევაში სამართალდამრღვევი სამუშაოს პოვნას უფრო 
შეძლებდა და/ან ალკოჰოლიზმის პრობლემას უკეთ გაუმკლავდებოდა.

მაგისტრატი მოსამართლეების მცირე ნაწილი აცნობიერებდა, რომ ბევრი სამართალდამრღვევი 
ძალიან ღარიბი იყო, კანონს განმეორებით არღვევდა და მათზე საპატიმრო სასჯელს მცირე 
ან აბსოლუტურად არანაირი ეფექტი არ ჰქონდა. შესაბამისად, ისინი ენთუზიაზმით 
უდგებოდნენ მოხალისეების/მისიონერების მუშაობას არა მაინცდამაინც იმიტომ, რომ 
სოციალური მუშაობის ეთოსს იზიარებდნენ, არამედ გაცილებით უფრო პრაქტიკული 
მიზეზის გამო:  „სამართალდარღვევების განმეორებით ჩამდენებზე“ დასჯის ჩვეული 
მეთოდები არ მოქმედებდა და, შესაბამისად, მათ გამო სასამართლოში ძალიან ბევრი საქმე 
გროვდებოდა.

„სამართალდამრღვევთა პრობაციის აქტმა“ ნება დართო სასამართლოებს, საერთოდ არ 
განეხილათ ის შემთხვევები, რომლებიც ძალიან უმნიშვნელოდ იყო მიჩნეული, ან რომელზე 
რეაგირებაც რამე მიზეზით სამართლის სისტემის ინტერესს არ წარმოადგენდა. ავტომატურად 
არ იგულისხმებოდა ის, რომ სამართალდამრღვევზე რამე ფორმით ზედამხედველობა 
დაწესდებოდა, ან ამის თაობაზე შესაბამისი ბრძანება გაიცემოდა, თუმცა მაგისტრატ 
მოსამართლეს ასეთი პირობის დაწესება შეეძლო.
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დროთა განმავლობაში სასამართლოს მიერ მსგავსი პირობების დაწესებამ უფრო 
რეგულარული ხასიათი მიიღო. აღნიშნული პრაქტიკა უფრო მეტად აღიარებული გახდა და 
მისი განვითარებისთვის ხელსაყრელი კლიმატი და შეხედულებებიც ჩამოყალიბდა.

1912 წელს რობერტ ვოლასი (სასამართლოში დედოფლის მრჩევლის უმაღლესი 
წოდების მფლობელი) აცხადებდა, რომ მის სასამართლოში „მას შემდეგ, რაც 4 წლის წინ 
სამართალდამრღვევთა პრობაციის აქტით სამართალდამრღვევებთან მუშაობის ახალი 
მეთოდი შემოიღეს, შემთხვევების რაოდენობა სტაბილურად იკლებს; მათგან კი, ვისთანაც 
ეს სამუშაო ჩატარდა, დანაშაული განმეორებით ძალიან ცოტამ თუ ჩაიდინა.“ (The Guardian, 
2007 წ.).

დროთა განმავლობაში მაგისტრატი მოსამართლეების ზეგავლენითა და „ლონდონის 
მაგისტრატი სასამართლოს მისიის“ მხარდაჭერით, პრობაციის პრაქტიკის თაობაზე 
„წესები“ შემუშავდა. ამის მიუხედავად, ეს სფერო სრული სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ 
გადავიდა1938 წელს, ანუ მაშინ, როდესაც სფეროს ოფიციალური დაფინანსება დაიწყო. ამ 
დროისთვის პრობაციის იდეას ფესვები უკვე ევროპაშიც ჰქონდა გამდგარი. ასევე, დიდი 
საკანონმდებლო და პოლიტიკური წინააღმდეგობის მიუხედავად, 1925 წელს პრობაციის 
მნიშვნელობა კანონმდებლობის დონეზე ამერიკაშიც აღიარეს.

სხვადასხვა ქვეყანაში ეს ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული სისტემები, 
ჩამოყალიბების პროცესში, მსგავსი სოციალური პრობლემების წინაშე დადგა: ბავშვების 
უგულებელყოფა, ალკოჰოლიზმი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, ძალადობა, 
სიღარიბე და რიგი სხვა საკითხებისა, რომელსაც დღეს სოციალური მუშაობის ინტერესის 
სფეროდ განვიხილავთ.

გაერთიანებულ სამეფოში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პრობაციის ოფიცრების სოციალურ 
მუშაობაში მომზადება ნორმად იქცა, რაც იმაზე მეტყველებდა, რომ სამართალდამრღვევებთან 
მუშაობა მათ კეთილდღეობაზე იყო ორიენტირებული. ეს მიდგომა 1948 წლის სისხლის 
სამართლის აქტშიც აისახა, რომელიც ხაზს უსვამდა, რომ სამართალდამრღვევებზე 
პრობაციის შესახებ გაცემული ბრძანების მიზანი „მათთვის რჩევის მიცემა, მხარდაჭერა და 
დახმარება“ იყო. თუმცა, სხვა ქვეყნებში  „პრობაციის“ სამსახურს, როგორც მას უკვე იმ დროს 
მოიხსენიებდნენ, სამხედრო ძალების ან პოლიციის ქმედებებთან უფრო მეტი ჰქონდა საერთო. 
აშშ-ში, მაგალითად, პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების ოფიცრები, როგორც მათ 
უწოდებდნენ, შეიარაღებულები იყვნენ. მათი ფუნქცია ზედამხედველობა და ნარკოტიკული 
საშუალების მოხმარების შემოწმება იყო. თანამედროვე რუსეთში ამ მუშაკებს(რომელთაც 
სასჯელაღსრულების მუშაკებს უწოდებენ), თავდაცვასა და იარაღის ხმარებას ასწავლიან. 
ისინი  სამხედრო ფორმას ატარებენ და სამხედრო წოდებას ფლობენ (ოფიცერი, გენერალი 
და ა.შ.). ეს ყოველივე იმის გამოვლინებაა, რომ აღნიშნული სამსახური, ტრადიციულად, 
კონტროლსა და თავისუფლების შეზღუდვაზე იყო ორიენტირებული. საინტერესოა, რომ 
ბოლო წლებში, სასჯელაღსრულების სამსახურმა(რომელიც სამართალდამრღვევებზე ზემოთ 
აღნიშნული ზედამხედველობის განხორციელებაზეა პასუხისმგებელი) გაერთიანებული 
სამეფოდან და ევროპიდან სოციალური მუშაობის იდეების გადმოღება დაიწყო, თუმცა ამ 
იდეების მიმართ პოლიტიკურ და სასამართლო წრეებში ჯერ კიდევ დიდი წინააღმდეგობაა.

დღეს უკვე არსებობს საერთაშორისო შეთანხმებები სხვადასხვა კატეგორიის 
სამართალდამრღვევთა მიმართ მოპყრობისა და იმის მიხედვით, თუ რა ტიპის სასჯელი აქვთ 
მათ მისჯილი. ეს შეთანხმებებია: პატიმრების შესახებ (გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის 
მინიმალური სტანდარტული წესები, 1955 წ.); არასრუწლოვანი დამნაშავეების შესახებ 
(1985 წლის გაეროს „პეკინის წესები“); საპატიმრო სასჯელების შესახებ (1990 წლის გაეროს 
„ტოკიოს წესები“). გაეროს წესები ევროპულ კონტექსტზე დაყრდნობით განავითარა და 
დაამტკიცა მინისტრთა საბჭომ. ასევე, აღსანიშნავია შემდეგ საკითხებზე შემუშავებული 
წესები: ალტერნატიული სანქციები 1992 წ.; პრობაციის სამსახურის კადრები 1997 წ.; ციხეების 
გადატვირთულობა, 1999 წ.; ალტერნატიული სასჯელების განხორციელება, 2000 წ.; ვადაზე 
ადრე გათავისუფლება, 2003 წ. და 2006 წ.; დაზარალებულები, 2006 წ.; წინასწარ პატიმრობაში 
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მყოფი პირები, 2006 წ.; არასრულწლოვანი სამართალდამრღვევები, 2008 წ.; საზოგადოებრივი 
სანქციები, 2010 წ. და ყველაზე ახალი – ელექტრონული მონიტორინგი, 2014 წ.

ამ სიისთვის  თვალის ერთი გადავლებაც საკმარისია, რომ დავრწმუნდეთ, როგორ გაფართოვდა 
ზემოთ ჩამოთვლილი წესების მოქმედების არეალი, ისევე, როგორც გაიზარდა სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის პროგრამები და, შესაბამისად, იმ ადამიანების 
რიცხვიც, რომლებიც ამ სისტემის მხრიდან რამე კონტროლის ქვეშ იმყოფებიან. თუ ადრე 
წესები მხოლოდ პატიმართა მართვას ეხებოდა, ახლა სულ უფრო მეტ და განსხვავებულ 
თემას მოიცავს.

ზემოთ ჩამოთვლილ წესებში ის ძირითადი მოსაზრებები ჩამოყალიბდა, რომლებიც 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის პრაქტიკას განსაზღვრავს. ამ წესების პირდაპირი 
მიზანი პრობაციის პრაქტიკის, მართვისა და კადრებით დაკომპლექტების კუთხით 
მიდგომების შეთანხმება იყო, რათა ეს ასპექტები ევროპულ სისტემებში თანმიმდევრულად 
განვითარებულიყო. ერთ-ერთ ნაკლებად ცნობილ წესში საინტერესო რამ იყო ჩადებული: 
პრობაციის თითოეული სააგენტო ვალდებული იყო, დაეცვა საკუთარი საქმიანობა და მისი 
პოპულარიზაცია მოეხდინა, რათა საზოგადოებას უკეთ გაეგო, რას საქმიანობდა ეს სამსახური 
და რა იყო მისი მიზანი. „პრობაციის სამსახურის პოპულარიზაციის“ თაობაზე ვალდებულების 
ჩადება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრმა 
სამსახურმა საკმაოდ გვიან გააცნობიერა,  დაფინანსების მოპოვებისა და არსებობისთვის მათ 
საზოგადოების მხრიდან მხარდაჭერა და ნდობა რომ სჭირდებოდა (პრობაციის ევროპული 
კონფედერაცია (CEP), 2011წ.). 

ზემოთ მოცემული წესები პრობაციის ყველა ჩართული სამსახურისთვის სამართლის სისტემის 
ღიაობისა და ანგარიშვალდებულების ერთიან სტანდარტს აწესებს, რაც ჰუმანიტარულ 
და დემოკრატიულ პრინციპებს ეფუძნება. მაგალითად, ამ წესების ერთ-ერთი ძირითადი 
პრინციპია „მინიმალური ჩარევა“,  რომლის მიზანია სამართალდამრღვევების უფლებებისა 
და თავისუფლებების მხოლოდ ისეთ მინიმალურ დონემდე შეზღუდვა, რაც სასჯელის 
მიზნების მისაღწევადაა საჭირო.

 როგორც ვნახავთ, პოლიტიკური და ეკონომიკური პირობები მუდმივად იცვლება და დროთა 
განმავლობაში, ეს წესებიც აუცილებლად შეიცვლება, თუმცა მხოლოდ მომავალი გვიჩვენებს, 
გამკაცრდება ისინი (სამართალდამრღვევთა უფლებების შეზღუდვის კუთხით) თუ 
შერბილდება (რეაბილიტაციის იდეალების გამყარების კუთხით). მე-10 თავში აქ დაწყებულ 
საერთაშორისო ანალიზს კიდევ უფრო ჩავუღრმავდებით.

მნიშვნელოვანია, აღვნიშნოთ, რომ ზემოთ მოცემული წესები არ არის კანონები, რომლებიც 
რეალობაში შეიძლება გატარდეს და რომ ისინი მხოლოდ ევროპის საბჭოს წევრებს ეხება. ამ 
წესებზე შეთანხმებისას ღიად იყო გაცხადებული, რომ თითოეულ ქვეყანას საკუთარი სისტემა 
და პრაქტიკა აქვს და რომ მათი პატივისცემა აუცილებელია. როგორც შემდგომში ვნახავთ, 
სხვადასხვა ქვეყნის განსხვავებული სისტემისა და პრაქტიკის ელემენტები დეკორაციულ 
ხასიათს არ ატარებს და ძირეულ ფილოსოფიურ, ისტორიულ, კულტურულ და პოლიტიკურ 
შეხედულებებზე მიგვანიშნებს.

პრობაციის სფეროს „ინტერნაციონალიზაცია“ გრძელდება და თანაც, სწრაფი ტემპით. 2013 
წელს ლონდონში პრობაციის სფეროში პირველი მსოფლიო კონგრესი შედგა, რომელსაც 
პოლიტიკოსები და დელეგატები მთელი მსოფლიოდან და, მათ შორის, საქართველოდანაც 
ესწრებოდნენ. ევროპული ვებგვერდების რიცხვი, რომლებიც პრობაციის დარგში პრაქტიკასა 
და განათლებას ეძღვნება, სულ უფრო იზრდება. იმ ქვეყნების წარმომადგენლებს, 
რომლებშიც სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობა ახლა ვითარდება, მეტად აქვთ 
შესაძლებლობა, საერთაშორისო პროფესიულ თემს შეუერთდნენ. თუმცა, ეს არ ნიშნავს, 
რომ პრობაციის პრაქტიკაში საერთაშორისოდ აღიარებული „ოქროს სტანდარტი“ არსებობს, 
რომელსაც სისხლის სამართლის ყველა სისტემა იცავს. ამის ნაცვლად გვაქვს ძალიან ბევრი 
სისტემა, რომელთაგან თითოეული „პრობაციის იდეის“ საკუთარი ვერსიის ჩამოყალიბებას 
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ცდილობს. ამგვარად, სულაც არ არის გასაკვირი, რომ როგორც სისტემებში, ისე სისტემებს 
შორისაც გარკვეული წინააღმდეგობა არსებობს.

აღნიშნული წინააღმდეგობები თითოეული ქვეყნის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემისა და სასჯელაღსრულების ფილოსოფიის ძირეული ტიპოლოგიიდან მომდინარეობს. 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემების კატეგორიზაცია სხვადასხვაგვარადაა 
შესაძლებელი, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, რომ არც ერთი ქვეყნის სისტემა არ არის „წმინდად“ 
რომელიმე ერთი ტიპის. სინამდვილეში, თითოეულ სისტემაში სხვა სისტემების 
ელემენტებიცაა გარეული. მაგალითად, ზოგი სისტემა რელიგიურ შეხედულებებს ეფუძნება, 
ზოგი პოლიტიკურ ელიტას ან ძალაუფლების მქონე სხვა ჯგუფს იცავს, ზოგიც კრიმინალის 
კონტროლს ისახავს მიზნად, სხვები კი სამართლიანობის ან კეთილდღეობის იდეების 
დანერგვას ცდილობენ. ბოლო ორი ტიპის სისტემა უკანასკნელი 50 წლის განმავლობაში 
ევროპასა და ამერიკაში პრობაციის სფეროში განსაკუთრებით დომინანტურ როლს თამაშობს.

აქვე სასარგებლო იქნება, ვახსენოთ ამერიკელი მეცნიერის, ჰერბერტ პაკერის 1960-იანი 
წლების ნაშრომი „სისხლის სამართლის სასჯელების ფარგლები“, რომელშიც მან სისხლის 
სამართლის სისტემის ორი ფართო მოდელი წამოაყენა: „დანაშაულის კონტროლისა“ და 
„სათანადო სამართლებრივი პროცესის“ მოდელები (Packer, 1968 წ.).

„დანაშაულის კონტროლის“ სისტემა ყურადღებას იმაზე ამახვილებს, თუ როგორ ვმართოთ 
როგორც დანაშაულის დონე, ისე ის რისკი, რომლის წინაშეც დანაშაული საზოგადოებას 
აყენებს. „სათანადო სამართლებრივ პროცესზე“ დაფუძნებული სისტემა უფრო სამართლის 
სისტემასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და კანონის სამართლიანად დანერგვის 
მნიშვნელობას უსვამს ხაზს. პაკერმა საკუთარ შედარებით ანალიზში აღნიშნა, რომ სხვადასხვა 
ქვეყანა, მისი ისტორიიდან და კულტურიდან გამომდინარე, სხვადასხვა აქცენტის გაკეთებას 
ირჩევს. თუმცა, ქვეყნების უმრავლესობა ეკონომიკური თუ პოლიტიკური არასტაბილურობის 
პერიოდში უფრო „დანაშაულის კონტროლის“ სისტემისკენ იხრება, ხოლო უფრო 
კეთილსაიმედო და ლიბერალურ პირობებში კი – „სათანადო სამართლებრივ პროცესზე“ 
დაფუძნებული სისტემისკენ. აღნიშნული მოსაზრებები სრულყოფილად რომ წარმოვაჩინოთ, 
„სამართლიანი მიზღვის“ და „რეაბილიტაციის“ მოდელებიც უნდა განვიხილოთ.

„სამართლიანი მიზღვის“ მოდელი სამართალდამრღვევისთვის ისეთი სასჯელის დაწესებას 
გულისხმობს, რომელიც ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის და სამართალდამრღვევის ბრალე-
ულობის ზუსტად პირდაპირპროპორციულია. სასჯელი მკაცრად განსაზღვრული საზომით 
წესდება და მას არანაირი დამატებითი მიზანი არ ახლავს თან. მაშასადამე, სასჯელს არანაირი 
კავშირი არ აქვს სამართალდამრღვევის რეაბილიტაციასთან ან დანაშაულის ჩადენისთვის 
სამაგიეროს გადახდასთან.

რეაბილიტაციაზე ორიენტირებული მოდელი სოციოლოგიისა და ფსიქოლოგიის სკოლებიდან 
იღებს სათავეს. ამ სკოლებში კი დანაშაულის ჩადენის მიზეზად, ძირითადად, ეკონომიკური 
და/ან პიროვნული ან ფსიქოლოგიური ნაკლოვანებებია მიჩნეული, რომლებიც შეიძლება 
„გამოსწორდეს“. ეს მოდელი წმინდა ბიოლოგიურ/ფსიქოლოგიურ და დეტერმინისტულ 
მიდგომებს ეწინააღმდეგება, რადგან მასში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს რწმენას, რომ 
ადამიანებს, შესაბამისი დახმარების, მითითების ან მოტივაციის არსებობის შემთხვევაში,  
შეუძლიათ, საკუთარი ქცევა შეცვალონ და უფრო კანონმორჩილები გახდნენ. მაშასადამე, 
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის ფილოსოფიური 
საფუძველი დიდწილად (მაგრამ არა მთლიანად) რეაბილიტაციის მოდელზეა დაშენებული.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპის საბჭოს პრობაციის წესები უმეტესად „სათანადო 
სამართლებრივი პროცესის“ მოდელს ეფუძნება, თუმცა წესების გარკვეული ელემენტები 
„დანაშაულის კონტროლის მოდელიდანაც“ მომდინარეობს. მაგალითად, მაშინ, როცა 
ბევრი წესი სამართალდამრღვევებისთვის გარკვეული საბაზისო სტანდარტის შესაბამისი 
მოპყრობის უფლებას აწესებს, იგივე წესები მაღალი რისკის სამართალდამრღვევებს 
პირადი ცხოვრებისა და გადაადგილების უფლებას მეტად უზღუდავს.  ეს შეიძლება „ახალი 
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რეალიზმის“ გამოვლინებად აღვიქვათ, რომელიც კრიმინოლოგიური კონსენსუსის უფრო 
ლიბერალურ მხარეს დროდადრო ჩნდება ხოლმე.                                                                           

მოგვიანებით ამ თანამედროვე მოძრაობის საწყისებსაც განვიხილავთ და ვნახავთ, როგორ 
არის მასში ასახული სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის დარგში დიდი 
ხნის განმავლობაში არსებული პოლიტიკური და იდეოლოგიური წინააღმდეგობები. 
მნიშვნელოვანია, ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რომ ზემოთქმული მხოლოდ ერთი 
მაგალითია იმ დებატებს შორის, რომელიც სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის 
ხასიათისა და მომავლის შესახებ ამჟამად გლობალურ დონეზე მიმდინარეობს. როგორც 
ზემოთ აღვნიშნეთ, ეს სფერო იდეებს ხარბად ეტანება, თუმცა, ჩვენდა საბედნიეროდ, ვინც ამ 
სფეროში ვმუშაობთ და მისი შესწავლით ვართ დაკავებულნი, ვიცით, რომ ის თავადაც მრავალ 
იდეას ბადებს. ვიმედოვნებთ, რომ ეს სფერო სწორედ ამით დაგაინტერესებთ და ეს ინტერესი 
მთელი კურსის განმავლობაში არ გაგინელდებათ. წინამდებარე თავის მომდევნო ნაწილში 
სამართლის სისტემის მოდელებს განვიხილავთ და, ასევე, ვნახავთ, როგორ ჩამოყალიბდა 
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სისტემები ამ მოდელების სახეცვლილებისა და 
კომბინირების შედეგად.

სახელმძღვანელოს წინამდებარე ნაწილში პაკერის ნაშრომს დამატებით განვავითარებთ და 
უფრო სრულყოფილ სახეს მივცემთ. პაკერმა ორ სრულიად განსხვავებულ სამართლის მოდელს 
შორის მოგვცა არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. ესენია: „სათანადო სამართლებრივი 
პროცესისა“ და „დანაშაულის კონტროლის“ მოდელები. თუმცა, რეალობაში, როგორც 
პაკერის კრიტიკოსებიც აღიარებენ, ეს განცალკევებული და ერთმანეთისგან მკაფიოდ 
გამიჯნული ცნებები კი არ არის, არამედ მხოლოდ ურთიერთსაწინააღმდეგო იდეებია. 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემები სწორედ ამ იდეებს ეფუძნება და, თანაც, 
სისტემათა უმრავლესობაში აღნიშნული ორი იდეა სხვადასხვაგვარადაა ერთმანეთთან 
შერწყმული. პაკერის ნაშრომის გამოქვეყნების შემდეგ მის მიერ წამოყენებული იდეების 
თაობაზე დებატები და ანალიზი მუდმივად მიმდინარეობს, რის შედეგადაც ეს იდეები კიდევ 
უფრო დაიხვეწა. დღეს სამართლის სისტემების მრავალი მოდელი არსებობს, მაგალითად: 
კეთილდღეობაზე, განრიდებაზე, დანაშაულის აღმოფხვრაზე, აღდგენით სამართალსა და 
უფლებებზე ორიენტირებული მოდელები. თითოეული მათგანი განსხვავებულ თემებზე 
აკეთებს აქცენტს. მაგალითად, განრიდებაზე ორიენტირებული მოდელი, პირველ რიგში, 
დანაშაულის პრევენციას და, ასევე, სასამართლო სისტემაში სათანადო პროცესის წამოწყების 
რისკის შემცირებას ისახავს მიზნად, რადგანაც ეს პროცესი, როგორც მოსალოდნელია, 
სამართალდამრღვევისთვის იარლიყის მიწებებით სრულდება.

უფლებებზე დაფუძნებული მოდელი სხვა საკითხებს შორის დაზარალებულის უფლებებზეც 
ამახვილებს ყურადღებას. ეს მოდელი სისხლის სამართლის ევროპულ და ამერიკულ 
სისტემებში მიმდინარე უფრო ფართომასშტაბიანი მოძრაობის ნაწილია, რომლის მიზანიც 
„დაზარალებულზე ცენტრირებული სისტემის შექმნაა“. მსგავს მოძრაობათაგან რამდენიმეზე 
ღირს შეჩერება, რათა მათი წინაისტორია და პოლიტიკაზე ზეგავლენა განვიხილოთ. 
უფლებებზე დაფუძნებულ მოდელში კეთილდღეობაზე ორიენტირი აქტუალობას კარგავს 
(კეთილდღეობაზე ორიენტირებული მოდელი დანაშაულს სამართალდამრღვევის 
სოციალურ და ფსიქოლოგიურ გარემოებებს უკავშირებს და ამ გარემოებებს კანონდარღვევის 
შემამსუბუქებელ გარემოებებადაც კი მიიჩნევს). უფლებებზე დაფუძნებული მოდელის 
მიხედვით, სისხლის სამართლის სისტემაში დაზარალებულის ხმა დაკნინებულია და 
ხშირად არც ისმის, რადგან  ისინი, ვინც მკაცრი კანონმორჩილების იდეას ემხრობიან, ხმის 
ჩახლეჩამდე ეჯიბრებიან ყვირილში მათ, ვინც უფრო ლიბერალურ და კეთილდღეობაზე 
ორიენტირებულ მიდგომას ირჩევს.

აღდგენითი მოდელი ცდილობს, ერთმანეთს დაუკავშიროს სამართალდამრღვევის 
მორალური და იურიდიული პასუხისმგებლობები და დაზარალებულის უფლება, მისთვის 
მიყენებული ზარალი აღიარონ და აანაზღაურონ კიდეც. 1990-იანი წლების ბოლოს კერი 
როუჩი აღდგენითი მოდელების დასაცავად გამოსვლისას ამბობდა, რომ ისინი „დანაშაულის 
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კონტროლისა“ და „სათანადო სამართლებრივი პროცესის“ ურთიერთსაწინააღმდეგო 
ბაზისური მოდელების უფრო დახვეწილ ვერსიადაც შეიძლება აღვიქვათ (Terril, 2012 წ.).

მომდევნო თავში სამართლის სისტემების მოდელებიდან უფრო ფუნდამენტურ კითხვაზე 
გადავალთ, რომელიც დანაშაულებრივი ქცევის „მოდელებს“ შეეხება, კერძოდ: რა იწვევს 
დანაშაულს?

გამოყენებული ლიტერატურა:

Commentary to Recommendation CMRec/Probation 2010. 

Guardian Newspaper, T. (2007). Timeline: A History of Probation. Retrieved April 8, 2014 from 
Guardian Online: http://www.theguardian.com/society/2007/may/02/crime.penal 

Nations, U. (1955). UN Standard Minimum Rules for the Treatemnt of Prisoners. Retrieved April 
10, 2014 from Refworld: http://www.refworld.org/docid/3ae6b36e8.html 

Packer, H. (1968). The Limits of the Criminal Sanction. Stanford University Press.

Terril, R. (2012). World Criminal Justice Systems: A comparitive survey. Newnes.
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თავი 2
დანაშაულის მართვა და პრევენცია: 

სტატისტიკა, დამოკიდებულებები და მიდგომები

ენდრიუ ბერნჰარდტი
ლექტორი სოციალურ მუშაობაში, გაერთიანებული სამეფო

რა იწვევს დანაშაულს?

სისხლის სამართლის სისტემებზე ზოგადი წარმოდგენა წინა თავიდან უკვე შეგვექმნა. 
ახლა დროა, ყურადღება დანაშაულებრივი ქცევის ძირითად ასპექტებზე გავამახვილოთ. 
აღსანიშნავია, რომ ამ ფუნდამენტურ კითხვას საკმაოდ  მრავალრიცხოვანი პასუხი აქვს.

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული კითხვა ასე მომხიბლავად მიამიტურია და ასე 
მარტივადაა დასმული, იგი უმნიშვნელოვანესი საწყისი წერტილია ყველასთვის, ვისაც სურს, 
სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის პრაქტიკა ჰქონდეს.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, სოციალური მუშაობის მიზანი ცვლილების მოხდენაა; 
„პოზიტივისტური“ შეხედულების მიხედვით, რომელიც ამ პროფესიას   საფუძვლად უდევს, 
თუ დანაშაულის მიზეზებს  გავიგებთ, შეგვიძლია, ამ მიზეზების აღმოსაფხვრელად მუშაობა 
დავიწყოთ და, იმავდროულად, დანაშაულებრივი ქცევა და ის რისკიც შევამციროთ, რომლის 
წინაშეც   აღმოჩნდება საზოგადოება.

თუმცა, ლიტერატურის თვალის გადავლებითაც კი ვნახავთ, რომ ამ მარტივი კითხვის 
უკან მრავალი ბილიკი გადის, რომელთაგან თითოეულს სრულიად განსხვავებული 
მიმართულებით მივყავართ. მაშასადამე, უნდა შევთანხმდეთ, რომ ამ არჩევითი კურსის 
ფარგლებში, აღნიშნული საკითხის „გადაწყვეტა“ და სწორი პასუხის პოვნა კი არა, არამედ 
ამ კითხვაზე არსებული მრავალი და განსხვავებული პასუხის „გამოკვლევა“ გვჭირდება. ეს 
პასუხები დაგვეხმარება, გავიგოთ, თუ როგორ განისაზღვრება, ხორციელდება და „იმართება“ 
დანაშაული თანამედროვე საზოგადოებაში. თუ ამას შევძლებთ, და, იმავდროულად, არ 
დავივიწყებთ, რომ რა შეხედულებამდეც არ უნდა მივიდეთ, ეს შეხედულება სწავლისა და 
პრაქტიკის პროცესში თავისუფლად შეიძლება შეგვეცვალოს, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ 
ნამდვილად მნიშვნელოვან მიზანს მივაღწიეთ.

ზოგად დონეზე დანაშაულის „მიზეზები“ სხვადასხვა კატეგორიებად შეგვიძლია დავყოთ, 
რომელთაგან თითოეული, თავის მხრივ, კიდევ შეიძლება შემადგენელ ნაწილებად დაიყოს. 
თუმცა, ამ ეტაპზე დანაშაულის მიზეზების მხოლოდ სამ კატეგორიად დაყოფაზე ვისაუბრებთ. 
ეს კატეგორიებია: ბიოლოგიური, სოციალური და ფსიქოლოგიური. კვლავ უნდა აღვნიშნოთ: 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს კატეგორიები თეორიულიად განცალკევებულ ცნებებად 
განიხილება, რეალობასა და პრაქტიკაში ვნახავთ, რომ მათი შემადგენელი მოსაზრებები და 
თეორიები ერთმანეთს ვენის დიაგრამის მსგავსად გადაფარავს.

მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ჩვენს ქცევას ბიოლოგიური ფაქტორები განსაზღვრავს, 
უძველესი დროიდან მოდის. ბერძენი, სპარსელი და რომაელი ექიმები „ოთხი სითხის“ 
მოდელს იყენებდნენ, რომლის მიხედვითაც ჩვენს სხეულსა და პიროვნულ თვისებებს 
შემდეგი ელემენტები განაგებდა: დედამიწა, ჰაერი, ცეცხლი და წყალი. ეს ელემენტები 
ერთმანეთთან კომპლექსურად იყო შერწყმული და სწორედ ეს განაპირობებდა თითოეული 
ადამიანის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ სისუსტეებსა და ძლიერ თვისებებს.

უილიამ შექსპირმაც იცოდა, რომ პუბლიკა ადვილად გაიგებდა მის ნაწერს:

კეისარი:

„ჩემს ირგვლივ მსუქანი კაცები მჭირდება..., ... კასიუსს მჭლე და მშიერი შესახედაობა აქვს; ის 
ძალიან ბევრს ფიქრობს; ასეთები საშიშნი არიან“.
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მე-18 საუკუნის დასაწყისიდან, როდესაც რაციონალურ სამეცნიერო აზროვნებასა და 
მოდერნიზმს (როგორც მას ახლა ვუწოდებთ) ჩაეყარა საფუძველი, თითქოს ამ მოსაზრებებსაც 
აქტუალობა უნდა დაეკარგა. თუმცა, სწორედ რაციონალური „მეცნიერული კვლევის“, 
ანთროპოლოგიის, ევგენიკისა და ფსიქიატრიის (და, ასევე, ველური თეორიული დაშვების) 
ძლიერმოქმედმა ნაზავმა უბიძგა ჩეზარე ლომბროზოს, 1878 წელს თავისი ნაშრომი 
„დამნაშავე“ გამოექვეყნებინა. ლომბროზოს მოსაზრებით, რომელსაც იმ დროს ძალიან დიდი 
გავლენა ჰქონდა, დამნაშავეობა მემკვიდრეობითი იყო. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ის 
იყო, რომ ამავე შეხედულების მიხედვით, დამნაშავის ამოცნობა  სხეულის, განსაკუთრებით 
კი - თვალების, თავისა და მხრების დათვალიერებით შეიძლებოდა. დღეს მსგავს იდეებს 
მარტივად უგულებელვყოფთ, რადგან მათ ძველმოდურად ან, უბრალოდ, ცრურწმენად 
მივიჩნევთ, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ლომბროზო მე-20 საუკუნეშიც ცხოვრობდა 
და მოღვაწეობდა, თანაც საკმაოდ დიდი დროის განმავლობაში და თუ კარგად მივაყურადებთ, 
„ჩურჩულით“ გაცხადებულ მსგავს მოსაზრებებს ლიტერატურაში, ჟურნალისტიკასა და 
პოლიტიკურ გამოსვლებში დღესაც შეიძლება გადავაწყდეთ.

დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ეს მოსაზრებები სხვა მოსაზრებებმა ჩაანაცვლა. ალბათ, 
სწორედ იმ ზიანის გამო, რაც ლომბროზოს იდეებს მოჰყვა შედეგად, დანაშაულის ჩადენის 
ბიოლოგიური კუთხით ახსნას ამჟამად დიდი სიფრთხილით ეკიდებიან.

თუმცა, სანამ ამ სფეროს გავცდებით, ტვინის ფუნქციონირებასა და გენეტიკასთან 
მიმართებაში ამჟამად მიმდინარე მუშაობა უნდა განვიხილოთ, რომელიც ძალიან ღირებული 
და მნიშვნელოვანია.

ევგენისტებმა, ლომბროზოთი დაწყებული და ჰიტლერით დამთავრებული, დანაშაულებრივი 
ქცევის ბიოლოგიური ფაქტორებით ახსნის მოდელი თითქმის მთლიანად გააბათილეს და მას 
„პატივსაცემი კვლევის“ დარგის რეპუტაცია სრულიად დაუკარგეს. საკუთარ შეცდომებზე 
მოგვიწია გვესწავლა, რომ მსგავსმა იდეებმა მეორე მსოფლიო ომის, რასისტული დევნისა 
და გენოციდის საშინელებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს. შესაბამისად, გასაგებია ტენდენციაც, 
რომ დანაშაულის მიზეზებს ახლა სოციალურ ფაქტორებში ეძებენ. თუმცა, ამ ეტაპზე არაფერს 
მოგვცემს დებატებში ჩართვა კლასიკურ თემაზე – „ბუნება აღზრდის წინააღმდეგ.“ ამის 
ნაცვლად უფრო სასარგებლო იქნება, ვისაუბროთ ეპიგენეტიკაზე, რომელიც დღესდღეობით 
მზარდ დარგს წარმოადგენს. ეპიგენეტიკა შეისწავლის, თუ როგორ მოქმედებს ჩვენი 
გარემო ზრდისა და ჩამოყალიბების პროცესში ჩვენს გენეტიკაზე. იგულისხმება, რომ ჩვენს 
გარემოსა (ემოციური, განათლებასთან დაკავშირებული, ფსიქოლოგიური და სოციალური 
ფაქტორები) და ბიოლოგიურ (და, მაშასადამე, გენეტიკურ) მახასიათებლებს შორის რთული 
ურთიერთდამოკიდებულებაა. ეს უხეშ ბიოლოგიურ დეტერმინიზმს სცდება, რომელიც 
მხოლოდ საკუთარი თავის გამართლებაზეა ორიენტირებული.

დანაშაულის (და, ზოგადად, პიროვნების) წმინდა ბიოლოგიური ახსნიდან სოციალურ ახსნაზე 
გადასვლა, რომელზეც ზემოთ ვისაუბრეთ, მკვეთრად უნდა გავარჩიოთ ლომბროზოს წმინდა 
გენეტიკური დეტერმინიზმისგანაც და სხვების მოსაზრებებისგანაც, რომელთა მიხედვითაც 
გენეტიკა „ქმნის“ დანაშაულს.

შემდეგ მტკიცებულებებს ისინიც კი დაეთანხმებიან, ვინც ყველაზე მგზნებარედ იცავს 
მოსაზრებას, რომ დანაშაულს სოციალური ფაქტორები განაპირობებს: გარემო ადამიანის 
განვითარებაზე დაბადებიდანვე მოქმედებს; განვითარებაში ტვინის ფუნქციონირებაც და 
პიროვნების ჩამოყალიბებაც მოიაზრება; გარემოსა და ადამიანის მზარდი ორგანიზმის 
ურთიერთობის პოტენციალიც სწორედ განვითარებაში დევს (რაც ეწინააღმდეგება 
მოსაზრებას, რომ პიროვნებას გენეტიკა ქმნის); გარემოსთან ურთიერთობას უდიდესი 
მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ფსიქოლოგიური და ფიზიკური განვითარების კუთხით.

ზემოთ აღწერილი „განვითარებაზე დაფუძნებული ცხოვრების მოდელის“ სახელითაა 
ცნობილი და, რა თქმა უნდა, ეპიგენეტიკის მზარდ დარგთანაა კავშირში. ამ მოდელსა 
და დანაშაულს შორის დამოკიდებულებას ახალი ზელანდიის იუსტიციის მინისტრი 
შემდეგნაირად ხსნის:
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„განვითარებაზე დაფუძნებული ცხოვრების მოდელის მიხედვით, დანაშაული განვითარების 
პროცესის შედეგია. ეს პროცესი დაბადებამდე იწყება და ადამიანის მთელი ცხოვრების 
მანძილზე გრძელდება. ამ თეორიის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ბიოლოგიურ 
ფაქტორებს ადამიანის ცხოვრების ადრეულ ეტაპზე მეტი მნიშვნელობა ენიჭება, სოციალური 
ფაქტორების ზეგავლენა დროთა განმავლობაში მატულობს. განვითარებაზე დაფუძნებული 
ცხოვრების მოდელის ძირითად ასპექტს განვითარებაში გარდამტეხი მომენტების განსაზღვრა 
წარმოადგენს, რათა ჩარევა სწორედ აქ განხორციელდეს და ამით პოზიტიურ განვითარებას 
შევუწყოთ ხელი“. (ახალი ზელანდიის იუსტიციის სამინისტრო, 2009 წ.).

ბოლო წინადადება საინტერესოა იმ კუთხით, თუ რას შეიძლება ეს ნიშნავდეს მომავალი 
თაობებისთვის სოციალური მუშაკების ინტერვენციის, ბავშვზე ზრუნვისა და განათლების 
თვალსაზრისით.

მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში ფსიქოლოგიაში ორი მოძრაობა იყო დომინანტური: 
ფსიქოანალიტიკური თეორია და ბიჰევიორიზმი. შემდგომში კარლ როჯერსისა და სხვების 
ნაშრომების საფუძველზე „მესამე ტალღა“- ჰუმანიზმი ჩამოყალიბდა, რომლის მიზანს 
აღნიშნული ორი მოძრაობის ელემენტების სინთეზი და კლინიკოსისა და პაციენტის 
ურთიერთობაში ახალი პერსპექტივის შემოტანა წარმოადგენდა. ჰუმანიზმი ყურადღებას 
იმაზე ამახვილებს, თუ როგორ აღიქვამს თითოეული პიროვნება საკუთარ სამყაროს (რაც 
სუბიექტური აღქმაა) და, ამავე დროს, „დამკვირვებლისა და დაკვირვების ობიექტის, მუშაკისა 
და კლიენტის“ ურთიერთობას ემპათიისა და სითბოს უმნიშვნელოვანეს ელემენტებს სძენს.

ამ მოძრაობებმა დანაშაულისა და დანაშაულებრივი ქცევის თეორიებს საკუთარი, უდავოდ 
გამორჩეული, კვალი დააჩნია. ფროიდი და სხვა ფსიქოანალიტიკოსები ადამიანის 
პიროვნების ჩამოყალიბებას გარდაუვალი შინაგანი კონფლიქტის გადაწყვეტის მცდელობებს 
უკავშირებდნენ. საუბარია  პიროვნების შემადგენელ სამ ელემენტს – იდენტობას, ეგოსა 
და სუპერეგოს შორის კონფლიქტზე. ამ სისტემის მიხედვით, დანაშაულებრივი თუ სხვა 
ანტისოციალური ქცევა  შინაგანი კონფლიქტის მანიფესტაციაა და მისი აღმოფხვრა 
სამართალდამრღვევის/კლიენტის მიერ გარკვეული „თერაპიული გადაჭრის გზის“ პოვნით 
შეიძლება.

მეორე მხრივ, ბიჰევიორისტები ამტკიცებდნენ, რომ ქცევა (და საკუთარი არსით, 
დანაშაულებრივი ქცევაც) დასწავლილი იყო და მას სოციალური და ფსიქოლოგიური 
ჯილდოებისა და სასჯელების რთულ სისტემაზე რეაგირების პროცესი აყალიბებდა. ისინი 
იმედოვნებდნენ, რომ თუ დანაშაულებრივი ქცევა დასწავლადი იყო, ასევე, მისი განსწავლაც 
იქნებოდა შესაძლებელი.

ბიჰევიორიზმის ოპონენტები დაობდნენ, რომ ეს თეორია მეტი სასჯელის დაწესების მოწოდება 
იყო, თუმცა, ასევე, შეგვიძლია ვიდაოთ, რომ იგი ჯილდოების სტრუქტურიზებული 
სისტემის დაწესებისკენ მოუწოდებს. სამართალდამრღვევი მაშინ ჯილდოვდება, როცა მისი 
ქცევა პროსოციალურ ან სოციალურად მისაღებ ელემენტებს შეიცავს. გასათვალისწინებელია 
თითოეული აღნიშნული მიდგომის (ფსიქოანალიტიკური და ბიჰევიორისტული) ზეგავლენა 
პიროვნულ და პოლიტიკურ დონეზე: სამართალდამრღვევი ფსიქოლოგიური პრობლემების 
მქონე „პაციენტია“, რომელსაც ფსიქოთერაპია ესაჭიროება თუ კლინიკური „სუბიექტი“, 
რომელიც ჯილდოებისა და სასჯელების სისტემის მეშვეობით საზოგადოებისთვის მისაღებ 
წევრად უნდა ჩამოყალიბდეს?

ეს, რა თქმა უნდა, ამ ორი ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური მიდგომის ძალიან უხეში 
გამარტივებაა, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ ამ საკითხებზე დებატების გამართვას მაინც 
შეუწყობს ხელს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თეორიებია, ისინი ორი ძალიან გავლენიანი 
იდეოლოგიის საფუძველიცაა, რომელიც სოციალური მუშაობის პრაქტიკაში კვლავ ძლიერ 
ძალას წარმოადგენს.

ჰუმანისტურმა მიდგომამ ყურადღება „კლიენტის სამყაროზე“ და მუშაკსა და კლიენტს 
შორის ურთიერთობაზე გაამახვილა. ამით ამ მიდგომამ სოციალური მუშაობის ახალ, თუმცა  
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ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობ ბევრ ტექნიკას მოუმზადა საფუძველი – მოტივაციური 
ინტერვიუ, კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპია, ამოცანაზე ორიენტირებული მუშაობა 
შემთხვევის მართვის ფარგლებში და სხვები. ყველა მათგანის შემთხვევაში სამუშაო 
მეთოდიკის უმნიშვნელოვანეს ელემენტს კლიენტის მსოფლმხედველობის გაგება და 
აღიარება წარმოადგენს (Hohman, 2012 წ.).

სოციოლოგია, ფსიქოლოგიის „მონათესავე“ დარგი, ვერ გამოაკლდებოდა დებატებს 
დანაშაულის საწყისების შესახებ. სოციოლოგიური თეორია პოლიტიკასა და ეკნომიკასთან 
განუყრელადაა დაკავშირებული მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ თავად დარგი ამას 
უარყოფს. როგორც ზემოთაც ვნახეთ, დანაშაულის თემას ისე ვერ განვიხილავთ, რომ იმ 
მრავალ კავშირსა და გადაფარვის ადგილს არ გავეცნოთ, რომელიც უამრავ ფილოსოფიურ 
და აკადემიურ დისციპლინას  შორის არსებობს.

უფლებები, პასუხისმგებლობები, სოციალური ვალდებულებები, პირადი თავისუფლება 
და სხვა თემები უაღრესად მრავალფეროვანი სოციოლოგიური დებატების ინტერესის 
სფეროს წარმოადგენს. მაგალითად,  გავიხსენოთ მარქსი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ 
საზოგადოების სტრუქტურა „ღვთის მიერ ბოძებული“’ კი არ იყო, არამედ სოციალურ 
კლასებს (განსაკუთრებით, საწარმოო საშუალებების მფლობელებსა და ამ უკანასკნელების 
სასარგებლოდ მშრომელებს) შორის კომპლექსური წინააღმდეგობის შედეგად ყალიბდებოდა. 
დანაშაულის მარქსისტული ხედვა, ძირითადად, იმაში მდგომარეობს, რომ თუ დანაშაული 
„კანონის“ დარღვევაა, მაშინ საკითხავია, ვინ შეიმუშავა ეს კანონები და ვის ინტერესებს 
იცავს ისინი? ფრანგი ფილოსოფოსის - პრუდოს („მთელი სიმდიდრე ქურდობაა“!) 
ნაშრომებზე დაყრდნობით, მარქსისტები ამტკიცებენ, რომ სიმდიდრისა და ცხოვრებისეული 
შესაძლებლობების უთანაბრო (და უსამართლო) გადანაწილება, რასაც ეკონომიკური ელიტის 
ინტერესებს მორგებული კანონები იცავს, არსობრივად, კანონის დარღვევასაც იწვევს და იმ 
მორალურ/პოლიტიკურ თავდაცვასაც, რაც კანონდარღვევას მოჰყვება.

დღეს ჩვენ მიერ სამყაროს აღქმას, დიდწილად, უმნიშვნელოვანესი ფაქტის გაცნობიერება 
განაპირობებს: რომ კანონები და სოციალური წესები ეკონომიკური და პოლიტიკური 
საწყისებიდან მოდის. აქ განვიხილავთ, მაგალითად, რობერტ მერტონის ნამუშევარს, 
რომელმაც 1950-იანი წლების ბოლოს ჩამოაყალიბა მოსაზრებები, რომლებიც თავდაპირველად 
მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში მოღვაწე ემილ დურკჰაიმმა, პიონერმა 
ფრანგმა სოციოლოგმა წამოაყენა. სწორედ დურკჰაიმმა დაამყარა კონცეპტუალური კავშირი 
საზოგადოებრივ სტრუქტურებსა (და მათ შორის არსებულ წინააღმდეგობებს) და დანაშაულს 
შორის. (Merton, 1962 წ.).

ამ შეხედულების მიხედვით, დანაშაული, მაინცდამაინც, დამნაშავის მორალური დაცემის 
ან ფსიქოლოგიური ნაკლის გამოვლინება კი არ იყო, არამედ, ზოგადად, საზოგადოების 
დისფუნქციას ასახავდა. შესაბამისად, სოციალური ფუნქცია ეკისრებოდა. დანაშაული არა 
პიროვნული ქცევის, არამედ საზოგადოების ნგრევის, გაუცხოების ან სხვა დისფუნქციის 
სიმპტომი იყო. სახელმძღვანელოს შემდგომ ნაწილში, ვნახავთ, როგორ განავითარეს ეს 
იდეები სოციალურმა თეორეტიკოსებმა. თეორიის უკან მოტოვების შემდეგ კი ე.წ. „უტყუარ 
მონაცემებს“ განვიხილავთ და ვნახავთ, როგორ ხდება დანაშაულის „ფაქტების“ „წარმოქმნა“ 
და მართვა.

იმ იდეაზე დაყრდნობით, რომ დანაშაული „სოციალური“ ფენომენია და არა გამოკვეთილად 
პიროვნული მოვლენა, რობერტ მერტონმა „დაძაბულობის თეორია“ ჩამოაყალიბა. ამ 
თეორიის ძირითადი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ საზოგადოება მრავალშრიანი 
პირამიდაა, რომელშიც ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ელიტას დომინანტური ადგილი 
უჭირავს ვიწრო კენწეროში, რომელიც თანდათან სულ უფრო ვიწროვდება. ნაკლები 
ეკონომიკური შესაძლებლობების მქონე და ღარიბი მოსახლეობა კი დაბალ, ფართო შრეებს 
იკავებს. მერტონის მოსაზრებით, ზოგადად, თითოეულ ჯგუფს ერთი და იგივე მიზანი 
ამოძრავებს: ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და/ან ძალაუფლების მოპოვება. 
თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოება თითქოს „მაღალ ეშელონებში ასასვლელად“ 
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ლეგიტიმურ „გზას“ ყველას სთავაზობს, კერძოდ, განათლებისა თუ ეკონომიკური/ფინანსური 
წარმატების სახით, თავად სტრუქტურა ისეა მოწყობილი, რომ მხოლოდ მცირე ნაწილს 
შეუძლია საზოგადოების ღიად გაცხადებული მიზნების მიღწევა. თეორიის მიხედვით, 
მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის ხელმისაწვდომი შესაძლებლობების შეზღუდვა 
სოციალურ და ფსიქოლოგიურ წინააღმდეგობებს, ანუ დაძაბულობას იწვევს.

მერტონი აღნიშნავდა, რომ ზოგი „გზა მაღალ ეშელონებში“ სოციალური მობილობის 
ტრადიციულ გზებს – განათლებასა და თავდადებულ შრომას – გვერდს უვლიდა. ეს იყო: 
სპორტში წარმატების მოპოვება, ლატარეაში მოგება, ცნობილ ადამიანად გახდომა, მაგრამ ეს 
გზები ძალიან ცოტასთვის იყო ხელმისაწვდომი. კიდევ ერთი გზა, რომლითაც საზოგადოებრივ 
სტრუქტურასა და ადამიანების მისწრაფებებს შორის არსებული წინააღმდეგობისთვის 
გვერდის ავლა შეიძლებოდა, დანაშაულის ჩადენა იყო.

ზემოაღნიშნული ანალიზიდან გამომდინარე, გარდაუვალია, რომ ზოგი ადამიანი მიზნის 
მისაღწევად ლეგიტიმურ გზას გვერდს აუვლის და კანონს დაარღვევს. თუმცა, საინტერესოა, 
რომ ფინანსური და, განსაკუთრებით, საკუთრებასთან დაკავშირებული დანაშაული მთელი 
საზოგადოების სურვილებსა და მიზნებს ასახავს: განგსტერს იგივე უნდა, რაც ყველას – 
სიმდიდრე და ძალაუფლება, მაგრამ მათ მოსაპოვებლად საზოგადოების მიერ მიღებულ 
გზებს არ აღიარებს. მაშასადამე, მიუხედავად იმისა, რომ მის მიერ გამოყენებულ მეთოდებს 
საზოგადოება გმობს, მისი მიზნები „ლეგიტიმური“ საზოგადოების მიზნებს სრულად ასახავს.

აღნიშნულ თეორიასთან მიმართებაში, ასევე, საინტერესოა  კიდევ ერთი მცირე დეტალი, 
რომ „წინააღმდეგობასა თუ დაძაბულობაზე“ რეაქცია ზემოთ აღნიშნული მიზნებისა და 
ღირებულებების სრული უარყოფაც შეიძლება იყოს. ასეთი დამოკიდებულება ბოჰემურ/
მეამბოხე/უარყოფაზე დაფუძნებულ სუბკულტურებში იჩენს თავს. დასავლეთის 
საზოგადოებაში 1960-იან წლებში ჩამოყალიბებული ჰიპების სუბკულტურა ამის ცხადი 
მაგალითია. ამ სუბკულტურის წევრებმა „კონტრკულტურა“ შექმნეს, რომელიც, ზედაპირულ 
დონეზე მაინც, სიმდიდრეს, ძალაუფლებასა და ეკონომიკურ მიღწევებს უარყოფდა და მათ 
ნაცვლად უფრო კოლექტივისტური და შემოქმედებითი ღირებულებები ამოძრავებდა. ამ 
ადამიანებისთვის „ჩვეულებრივი საზოგადოების“ ღირებულებები უვარგისი, სულელური ან 
„ჩარჩოებში ზედმეტად მოქცეული“ იყო.

საინტერესო მხილებას წარმოდგენს 1960-იანი წლების დასაწყისში აშშ-ში ჩამოყალიბებული 
კიდევ ერთი კონტრკულტურის, ბიტნიკების, ჰიპების მოძრაობის წინამორბედების, 
მოსაზრება: ისინი უარყოფდნენ, რომ განგსტერები ანტისოციალურად იყვნენ განწყობილნი 
ან „სისტემის“ გარეთ იმყოფებოდნენ. ამის ნაცვლად, ბიტნიკების აზრით, განგსტერები 
„ჩარჩოებში მოქცეული ადამიანები იყვნენ, რომელთაც ძალიან ეჩქარებოდათ,“ რაც იმას 
ნიშნავდა, რომ მათ ძალიან ტრადიციული თვალთახედვა ჰქონდათ და იგივე უნდოდათ, რაც 
სხვებს, უბრალოდ მათ ყველაფერი ძალიან სწრაფად უნდოდათ.

მოსაზრებას, რომ ბევრი დამნაშავე მიღებულ ღირებულებათა სისტემას კი არ ეწინააღმდეგება, 
არამედ ამ ღირებულებებს ენთუზიაზმით აღიარებს, კურსის ბოლოსკენ მივუბრუნდებით, 
როცა „კარგი ცხოვრების მოდელს“ და მის ძალიან საინტერესო თეორიულ „ტყუპს“, 
„დანაშაულის ჩადენისგან თავშეკავების“ თეორიას განვიხილავთ. კარგი ცხოვრების მოდელის 
მიხედვით, ბევრ სამართალდამრღვევს იგივე უნდა, რაც თქვენ და  მე: „კარგი ცხოვრება“, 
რომელშიც ეკონომიკური და სოციალური სტაბილურობა ექნება უზრუნველყოფილი. ისევ 
იმ კითხვამდე მივდივართ, რომელიც აქამდე ამ კურსის დიდ ნაწილს ედო საფუძვლად და 
დარჩენილ ნაწილებშიც იჩენს თავს: ზუსტად რა არის დანაშაული? ეს არის კითხვა, რომელიც 
ფილოსოფიურ/ეთიკურ და პოლიტიკურ კვლევა-ძიებაში საკმაოდ შორს წაგვიყვანს და, 
მაშასადამე, ამ კურსის ფარგლებსაც სცდება, მაგრამ კურსის ფარგლებში, მინიმუმ, შეგვიძლია 
ის ლანდშაფტი გამოვიკვლიოთ, რომელსაც ამ კითხვაზე პასუხი ქმნის.

უკვე ვნახეთ, რომ სისხლის სამართლის კანონმდებლობა „წესების“ ერთობლიობად 
შეიძლება აღვიქვათ, რომლის მიზანსაც ძალაუფლების მქონეთა და არმქონეთა შორის 
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მუდმივი კონფლიქტის მართვა წარმოადგენს (რაც, უხეშად რომ ვთქვათ, მარქსისტული 
შეხედულებაა). თუმცა, დანაშაულის აღქმა და გაგება ბევრი სხვა კუთხითაც შეიძლება: 
მორალური, რელიგიური, ნორმატიული და სხვა. მაგალითად, შეიძლება ვთქვათ, რომ 
დანაშაული ნებისმიერი ქმედებაა, რომელსაც საზოგადოება არასწორად აღიქვამს. ამ „საღ 
აზრს“ საკუთარი ხიბლი აქვს.

შეგვიძლია, რომ ცხადი და, ერთი შეხედვით, მარტივად გასაგები მაგალითი – ბავშვების 
მკვლელობა განვიხილოთ და უყოყმანოდ შევთანხმდეთ, რომ ეს ქმედება არასწორია 
და უკანონო უნდა იყოს. ასევე, შეგვიძლია შევთანხმდეთ, რომ სხვა ადამიანის სახლის 
განადგურება, ბავშვებისთვის მიზანმიმართულად ზიანის მიყენება და ომის დროს 
შეუიარაღებელი სამოქალაქო პირების მკვლელობა ისეთი ქმედებებია, რომლებზეც მკაცრი 
სასჯელი უნდა დაწესდეს. თუმცა, ყველა ეს ქმედება რაღაც დროს მიღებული კულტურის 
ნაწილი იყო (ბავშვების მსხვერპლად შეწირვა რელიგიურ რიტუალებში, ქვეყნების დაბომბვა 
ომის დროს და სხვა) და ყველა მათგანი დაშვებული და ზოგჯერ გამართლებულიც კი იყო.

გაერთიანებულ სამეფოში, ბოლო 60 წლის განმავლობაში, რასისტული დისკრიმინაციის 
მიმართ დამოკიდებულებამ ღირებულებათა ზოგად სისტემაში ადგილი შეიცვალა – ადრე 
ასეთი დამოკიდებულება, ზოგადად, მიღებული იყო, შემდეგ ეს დამოკიდებულება დაგმეს და 
ბოლოს – უკანონოდ ცნეს. ბოლო 30 წლის განმავლობაში, მსგავსი ცვლილებები აზროვნების, 
კანონიერებისა და ტოლერანტულობის კუთხით, სხვა საკითხთა შორის, ერთსქესიან 
ქორწინებებთან, ნასვამ მდგომარეობაში მანქანის მართვასა და საზოგადოებრივ ადგილებში 
მოწევასთან დაკავშირებით მოხდა.

მაშასადამე, თუ შუა საუკუნეებში ზოგ კანონდარღვევას, როგორიც მცირე ქურდობა იყო, 
ღვთისა და მეფის წინაშე დანაშაულად მიიჩნევდნენ და მათი ჩადენისთვის სიკვდილით 
სჯიდნენ, ახლა ამავე კანონდარღვევას იურიდიული და მორალური საზღვრების 
უმნიშვნელო გადაჭარბებად მივიჩნევთ და მოველით, რომ სასჯელიც, კანონდარღვევის 
მსგავსად, შედარებით მსუბუქი ხასიათის იყოს. ეს, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმურობასა და 
პროპორციულობაზე ჩვენს შინაგან მოსაზრებებთანაა დაკავშირებული. ამ საკითხებს კურსის 
ფარგლებში მოგვიანებით მივუბრუნდებით.

პრაქტიკაში თანამედროვე ევროპული კანონმდებლობა ჩვეულებიდან, ისტორიული 
პრეცედენტიდან, სოციალური მოლოდინებიდან, ეკონომიკური საჭიროებიდან, მორალური 
და რელიგიური ღირებულებებიდან და კომპლექსური, ჩახლართული, ურთიერთგადამფარავი 
და ცვალებადი მოსაზრებებიდან იღებს სათავეს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, არ უნდა 
დაგვავიწყდეს, რომ როცა სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის პრაქტიკას 
ვეწევით  ყოველთვის უნდა ვაკვირდებოდეთ და ვიკვლევდეთ, როგორც ჩვენს, ისე იმ 
ადამიანების ღირებულებებს, რომლებთანაც ვმუშაობთ და, ასევე, ღირებულებებს, რომლებიც, 
ერთი შეხედვით, „ცხად და ბუნებრივ“ კანონებსა და პოლიტიკას უდევს საფუძვლად.

ამ მოსაზრებებს მოგვიანებით მივუბრუნდებით. ასევე, მოგვიანებით განვიხილავთ იმ 
ინოვაციურ მეთოდებსაც, რომელთა მეშვეობითაც „იარლიყის მიწებების რიტუალს“ იყენებენ. 
„იარლიყის მიწებება“ მაშინ ხდება, როდესაც ბრალდებულს სასამართლო გაასამართლებს და 
ოფიციალურად დამნაშავედ ცნობს. ამის საპირისპირო მსგავსი პროცედურის გამოყენებით, 
შესაძლებელია, სამართალდამრღვევისთვის „იარლიყის და შესაბამისად, სტიგმის 
მოშორებაც“. (Herzog-Evans, 2011 წ.).

როგორ აღიქვამს სამართალდამრღვევი საკუთარ თავს და როგორ აღიქვამენ მას სხვები – ეს 
ის თემებია, რომლებიც დებატებისა და კვლევისთვის მდიდარ სფეროს წარმოადგენს. ახლა 
შეგვიძლია უფრო ზოგად საკითხზე გადავიდეთ, კერძოდ, როგორ აღიქვამს დანაშაულს 
საზოგადოება და ვნახოთ, როგორ ზეგავლენას ახდენს ეს პოლიტიკასა და პრაქტიკაზე 
სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის დარგში. თუმცა, სანამ დანაშაულის 
აღქმაზე გადავიდოდეთ, ჯერ უფრო ბაზისური კითხვა უნდა დავსვათ: საერთოდ, რამდენი 
დანაშაულებრივი აქტის ჩადენა ხდება?
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ამის გასაგებად, ცხადია, დანაშაულის დონის გარკვეული საზომი გვჭირდება, თუმცა 
დანაშაულის დონის დადგენა ძალიან რთული და სადავო საკითხია. ამ მიზნის მისაღწევად, 
როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი მიდგომების გამოყენება შეგვიძლია. რაოდენობრივი 
მეთოდებით ჩადენილი დანაშაულის „რაოდენობას“ დავადგენთ, თვისებრივი მეთოდებით 
კი განვსაზღვრავთ, რა ტიპისაა ჩადენილი დანაშაული, ე.ი. როგორია კანონდარღვევების 
ხასიათი, ვინ არიან დაზარალებულები და რა რისკის წინაშე აყენებს დანაშაულის ჩადენა 
საზოგადოებას. სასარგებლოა, გვახსოვდეს, რომ დანაშაული მყარი ფიზიკური ცნება არ არის, 
რომელსაც მარტივად გავზომავთ. დანაშაულის სტატისტიკა საკამათო თემაა და ხშირად 
იცვლება, რათა ასახოს  დანაშაულის ახალი ტენდენციები, ახალი მოსაზრებები დანაშაულის 
შესახებ და მისი ახლებური აღქმა. ინტერნეტთან დაკავშირებული დანაშაულის ზრდა ახალი 
ტენდენციების ცხადი მაგალითია. ამ ტიპის დანაშაულის დონის მონიტორინგისთვის ახალი 
ტექნიკის შემუშავებაა საჭირო. ეს ტენიკა, ასევე, დაგვეხმარება, დავადგინოთ, ინტერნეტთან 
დაკავშირებული ზუსტად რა ტიპის დანაშაულების ჩადენა ხდება და სად.

მაგრამ თუ ავიღებთ დანაშაულის სტატისტიკას  და შევადარებთ იმას, თუ როგორია 
საზოგადოების მხრიდან დანაშაულის აღქმა, შეუსაბამობებს აღმოვაჩენთ იმას შორის, რაც 
რეალურად ხდება (ოფიციალური მონაცემების მიხედვით) და როგორც აღიქვამს მომხდარს 
საზოგადოება. ცნობილია შემდეგი გამონათქვამი:

„თუ გსურთ დანაშაულის დონის კლება იხილოთ, ოფიციალურ სტატისტიკას გაეცანით, 
ხოლო თუ გსურთ მისი დონის მატება ნახოთ, ფანჯრიდან გაიხედეთ.“

გაერთიანებულ სამეფოში  ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მიუხედავად იმისა, რომ 
ყველაზე სანდო სტატისტიკის მიხედვით, მძიმე ძალადობრივი დანაშაულების უმეტესობა 
(თუმცა არა ყველა სახე) იკლებდა,  ეროვნულ დონეზე მაინც იყო შეგრძნება, რომ თითქოს 
დანაშაულის დონე სწრაფად იმატებდა (ბრიტანეთის დანაშაულის კვლევა, 2014 წ.).

მსგავსი შეუსაბამობა დანაშაულის დონის მაჩვენებლებლებსა და საზოგადოების მიერ 
დანაშაულის აღქმას შორის, ასევე, ევროპის სხვა ქვეყნებშიც გვხვდება. ამის სხვადასხვა ახსნა 
არსებობს, რომელთაგან ერთ-ერთის მიხედვით, დანაშაულს საზოგადოება საფრთხისა და 
დაუცველობის უფრო ფართო კონტექსტში აღიქვამს.

ამ თეორიის მიხედვით, რომელსაც ხშირად „აღმავალ ტალღას“ უწოდებენ, „რომელიც 
ყველა ნავს ჰაერში სწევს“, საზოგადოების მიერ დანაშაულის აღქმა მსოფლიოში საფრთხისა 
და დაუცველობის მზარდ შეგრძნებასთან არის დაკავშირებული – იქნება ეს ტერორიზმის, 
საერთაშორისო კონფლიქტის, კლიმატის ცვლილების თუ გლობალური არასტაბილურობის 
სხვა ფაქტორების გამო. სწორედ დაუცველობის ამ შეგრძნებას ასახავს და აზვიადებს მედია, 
რომელიც მცირედ მღელვარე პუბლიკის შესანარჩუნებლად ამ უკანასკნელს მუდმივად 
ოდნავ დაფეთებულ მდგომარეობაში ამყოფებს.

ეს კრიტიკული ხედვა მედიის მიერ დანაშაულის გაშუქებასთან დაკავშირებით ახალი არ 
არის. 40 წელზე მეტი ხნის წინ, სამხრეთ აფრიკაში დაბადებულმა სოციოლოგმა სტენლი 
კოენმა ამჟამად ცნობილი ნაშრომი - „მორალური პანიკა“ გამოაქვეყნა, რომელშიც განხილული 
იყო, როგორ აშუქებდა პრესა და ტელევიზია აქტუალურ სოციალურ და კრიმინალურ 
ფენომენებს. კოენმა ნაშრომში სოციალური ფენომენების მთელი სპექტრი განიხილა – 
მოზარდთა ბანდები, ბავშვზე ძალადობა, ნარკოტიკების მოხმარება და ა.შ. აღწერა, როგორ 
არაპროპორციულად მძაფრად და განგაშის ატეხით რეაგირებდა მედია ამ მოვლენებზე, რაც, 
თავის მხრივ, საზოგადოებას მღელვარებითა და შიშით ავსებდა. საზოგადოების სწორედ 
ამ რეაქციას უწოდა კოენმა მორალური პანიკა. საზოგადოების რეაქცია, უცილობლად, 
პოლიტიკურ რეაქციასაც იწვევდა, რაც, ყველაზე ცუდ შემთხვევაში, გაცხადებულ, სავარაუდო 
პრობლემასთან გასამკლავებლად ახალი პოლიტიკური კურსის მიღებით გამოიხატებოდა. ეს  
კურსი კი ცუდად იყო დაგეგმილი და აწონ-დაწონილი (Cohen 2002 წ.).

კოენის ნაშრომში შემდგომში ცვლილებებიც შეიტანეს და იგი კრიტიკის საგანიც გახდა, მაგრამ 
მისი მთავარი მტკიცება, რომ დანაშაული შეიძლება სოციალურ ქმნილებას  წარმოადგენდეს, 
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ე.ი. მას საზოგადოება შეიძლება ქმნიდეს; რომ შესაძლებელია, მისი გაზვიადებაც მოხდეს 
და მას პოლიტიკური რეაქციაც მოჰყვეს – მნიშვნელოვანი კონცეფციაა, რომელიც 
თანამედროვეობის უახლეს, შიშის მომგვრელ ფენომენებთან შეჯახებისას უნდა გვახსოვდეს. 
ეს მოსაზრებები გაერთიანებულ სამეფოში ჯოკ იანგსა და სხვებს ეკუთვნით, რომლებიც 
გვაფრთხილებენ, რამდენად საშიშია კრიტიკის გარეშე  დანაშაულის შესახებ მედიის მიერ 
შექმნილი ხედვის მიღება.

თუმცა, აღსანიშნავია, რომ შეიძლება ცდუნებას ვერ გავუძლოთ და დანაშაული წმინდა 
სოციალურ და პოლიტიკურ კონსტრუქტად აღვიქვათ. ბევრი კრიმინოლოგიც ამ გზას 
საკმაოდ დიდხანს მიჰყოლია. ეს ხედვა ხშირად პოლიტიზირებულია და გულისხმობს, 
რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის საშუალებით დომინანტური 
ძალაუფლების მქონე ჯგუფები (რომლებიც სხვადასხვა კრიტიკოსისთვის განსხვავდებიან: 
მდიდრები, თეთრკანიანები, მამაკაცები) დანაშაულს ისე განმარტავენ, რომ საკუთარი 
ინტერესები დაიცვან და დაჩაგრონ ისინი, ვინც მათ ჯგუფს არ მიეკუთვნება. ამის ცხადი და 
რეზონანსული მაგალითია აპართეიდის სისტემა, რომლის მეშვეობითაც სამხრეთ აფრიკა 
მე-20 საუკუნის ბოლოს იმართებოდა. კანონმდებლობა, რომელიც, მაგალითად პირადობის 
დამადასტურებელ დოკუმენტაციასა და რასას ეხებოდა, ისე იყო შედგენილი, რომ 
თეთრკანიან უმცირესობას შედარებით ღარიბ, მაგრამ რიცხობრივად უფრო დიდ შავკანიან 
უმრავლესობაზე კონტროლი შეენარჩუნებინა.

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის კრიტიკული ხედვა, ძირითადად, 
მემარცხენეებთანაა პოპულარული. ამ ხედვას მრავალი კუთხით აკრიტიკებენ და დაობენ, 
რომ იგი დანაშაულს ლამის დომინანტური ელიტის მიერ გამოგონილ სოციალურ თუ 
პოლიტიკურ ცნებად აქცევს. ეს  მაშინ, როცა უმრავლესობისთვის, მათ შორის, ღარიბთა 
და ძალაუფლების არმქონეთათვისაც, რომლებიც დანაშაულის მსხვერპლები ყველაზე 
ხშირად ხდებიან, დანაშაულებრივი ქმედებები მხოლოდ რეალური კი არ არის, არამედ 
უმნიშვნელოვანეს დამანგრეველ როლს თამაშობს მათ ისედაც რთულ ცხოვრებაში.

ის, რომ დაბალი სოციალური ფენის ბევრი წარმომადგენლისთვის დანაშაული რეალობას 
წარმოადგენს და, ზოგადად, მთელ საზოგადოებასაც დანაშაულის შიში აქვს, პოლიტიკური 
ძალებისთვის უპირატესობის მოპოვების შესაძლებლობას ქმნის. გაერთიანებულ სამეფოში 
პოლიტიკური სპექტრის ორივე მხარეს მყოფი ძალები დანაშაულის წინააღმდეგ იბრძვიან, 
რათა საზოგადოებას „დანაშაულის მიმართ მკაცრი დამოკიდებულება“ აჩვენონ. ცხადია, 
საზოგადოებას, ზოგადად, ეშინია დანაშაულის და ნებისმიერი ახალი პოლიტიკური 
მთავრობისგან მოელის, რომ ისინი დანაშაულის მართვას და საზოგადოების უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფას შეძლებენ.

აღსანიშნავია, რომ გაერთიანებულ სამეფოში 1990-იან წლებში, პოლიტიკოსისა და შემდგომში 
პრემიერმინისტრის, ტონი ბლერის წარმატების ერთ-ერთი ფაქტორი მისი შემდეგი ფრაზა 
იყო: „სიმკაცრე დანაშაულის მიმართ, სიმკაცრე დანაშაულის გამომწვევი მიზეზების მიმართ“. 
ეს ფრაზა მან მაშინ წარმოთქვა, როდესაც ჩრდილოვანი მთავრობის შინაგან საქმეთა მინისტრი 
იყო. ეს მიმზიდველი სლოგანი როგორც მემარჯვენეების, ისე მემარცხენეების ინტერესებს 
ეხმიანებოდა. თუმცა, იმავდროულად, ისინი, ვისაც კვლავ სჯეროდა, რომ დანაშაული, 
ძირითადად, „საზოგადოების მიერ შექმნილი მოვლენა“ და უსამართლო საზოგადოებაში 
კლასებს შორის გარდაუვალი წინააღმდეგობის შედეგი იყო, საზოგადოებრივ აზრსაც 
ასცდნენ, და, ზოგის თქმით, რეალობასაც ჩამორჩნენ.

ზემოთ აღნიშნულმა კრიმინოლოგებს შორის ბევრი შიდა დებატი გამოიწვია და ე.წ. 
„ახალი რეალიზმი“ დაბადა. ამ ახალ მიმართულებაში „დანაშაულის, როგორც სოციალური 
კონსტრუქტის“ ცნების ყოფილმა მომხრეებმა სამეცნიერო საზოგადოებაში (ჯოკ იანგი (Jock 
Young) ამის ცნობილი მაგალითია) პოზიცია შეიცვალეს და საზოგადოების იმ ჩვეულებრივი 
წევრების წუხილი და ყოველდღიური გამოცდილება აღიარეს, რომლებიც დანაშაულებრივი 
ქცევის შედეგებს იმკიან.
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 როგორც ვნახეთ, შეიძლება,  დანაშაულებრივი ქცევის ახსნა უაღრესად მრავალფეროვანი 
იყოს და სათავეს მრავალი წყაროდან იღებდეს, მაშინ არ უნდა გაგვიკვირდეს იმის გაგებაც, 
რომ დანაშაულთან გამკლავების შემოთავაზებული გზებიც თანაბრად მრავალფეროვანი 
და კომპლექსურია. მომდევნო ნაწილში ვნახავთ, როგორ ერწყმის ერთმანეთს დანაშაულის 
საწყისებისა და მართვის შესახებ ურთიერთსაწინააღმდეგო  მოსაზრებები და, შედეგად, 
როგორ ვითარდება პოლიციის მუშაობასა და სოციალურ მუშაობაში ახალი და საინტერესო 
მეთოდები.
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თავი 3
დანაშაულის მართვა (გაგრძელება): პოლიციის მუშაობა

მრავალუწყებრივი თანამშრომლობა, სოციალური მუშაობის, 
ციხისა და პრობაციის სისტემის როლი

ენდრიუ ბერნჰარდტი
ლექტორი სოციალურ მუშაობაში, გაერთიანებული სამეფო

ეს კურსი, ძირითადად, დანაშაულებრივი ქცევის ერთ საკმაოდ ფართო ასპექტს ეხება, 
რომლის მართვა სოციალური მუშაკის ჩარევით შეიძლება. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ის 
ფართო კონტექსტი, რომელშიც სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის პრაქტიკა 
ხორცილდება.

როცა ჩვენი კომპიუტერის კლავიატურიდან თუ წიგნიდან ავიხედავთ და  ირგვლივ არსებულ 
სამყაროს შევხედავთ, მივხვდებით, რომ ჩვენი მუშაობა ყოველთვის ჩვენს კულტურასთან, 
დროსა და ცვალებად პოლიტიკურ ლანდშაფტთანაა დაკავშირებული. ზემოთ აღვნიშნეთ, 
რომ სამართალდამრღვევებთან მუშაობის კუთხით არსებულ მიდგომებში საერთაშორისო 
დონეზე დიდი განსხვავებებია. ევროპის დიდ ნაწილში სამართალდამრღვევებთან 
მუშაობას დიდწილად სოციალური მუშაობის ეთოსი და ისტორია უდევს საფუძვლად. აშშ-
სა და რუსეთში, როგორც უკვე ვნახეთ, უფრო მეტი აქცენტი კონტროლსა და შეკავებაზეა 
გაკეთებული. თუმცა, რაც არ უნდა ედოს საფუძვლად სამართალდამრღვევებთან სოციალურ 
მუშაობას, რაც ნამდვილად მუდმივია - ეს არის ცვლილება.

გაერთიანებულ სამეფოში, მაგალითად, ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე ჩამოყალიბდა 
შეხედულება, რომლის მიხედვითაც სამართალდამრღვევებთან მუშაობის ეფექტურობისთვის, 
ეს მუშაობა კოორდინირებული უნდა იყოს. ეს, განსაკუთრებით, არასრულწლოვან 
სამართალდამრღვევებთან მუშაობის სფეროშია მართალი. იმის გამო, რომ ამ სფეროში 
მრავალი მომსახურება შეიძლება იყოს ჩართული – სკოლა, პოლიცია, ჯანდაცვა, სოციალური 
მომსახურება და ა.შ. – ამან „ერთიანი აზროვნების“ ან უფრო სწორად, ერთიანი პრაქტიკის 
საჭიროება წარმოშვა. ძირითადი მიწოდებული მომსახურების მსგავსად კოორდინირება ახლა 
ზრდასრულებთან მუშაობაშიც  იძენს აქტუალობას. ეს,  ზოგადად, სამართალდამრღვევებთან 
მუშაობაში, არა მარტო გაერთიანებულ სამეფოში, არამედ საერთაშორისო დონეზეც, ალბათ 
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, 
გავიგოთ, რას აკეთებენ სხვა ძირითადი სააგენტოები. ასევე, მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ, რა 
მოსაზრებები და რწმენათა რა სისტემა განსაზღვრავს პოლიტიკის ამ ახალ კურსს, რათა ამ 
საკითხის შესახებ უფრო ფართო ხედვა ჩამოგვიყალიბდეს.

რთული არ არის იმ მარტივი ჭეშმარიტების დამტკიცება, რომ დანაშაულთან გამკლავების 
საუკეთესო გზა მისი ჩადენის პრევენციაა. სახელმძღვანელოში განრიდებისა და პრევენციული 
მუშაობის თაობაზე მოსაზრებები უკვე განვიხილეთ სოციალური მუშაობის პოტენციური 
პრაქტიკის შემადგენელი ელემენტების სახით. ახლა შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, როგორ ახდენს 
მსგავსი მოსაზრებები ზეგავლენას სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
ჩართული სხვა სააგენტოების მუშაობაზე.

აქ ცოტა ხნით შევჩერდებით, რათა დანაშაულის ის ტიპები განვიხილოთ, რომლებსაც 
სახელმძღვანელოში შევეხებით.

დანაშაულის  სახეები, რომლებიც  ადამიანების უმეტესობას აფიქრდება და, ასევე, ყველაზე 
ხშირად გვხვდება, სწორედ ის არის, რომელსაც სოციალური მუშაკის მომსახურების 
მომხმარებელი სამართალდამრღვევების უმეტესობა ჩადის: მცირედან საშუალომდე 
სიმძიმის; არა შემაძრწუნებელი, თუმცა შემაწუხებელი; არა სიცოცხლისთვის საშიში, 
თუმცა მოკლევადიან პერსპექტივაში ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური ზიანის მომტანი; 
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გაცილებით უფრო ხშირი, ვიდრე ის სერიოზული და დიდი საზოგადოებრივი ინტერესის 
გამომწვევი დანაშაულები, რომლებიც მედიასა და ლიტერატურაში ახალი ამბების სახით 
შუქდება. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, როცა „ფანჯრიდან ვიყურებით“, არ ველით, რომ 
მკვლელობას ან ტერორისტულ აქტს ვიხილავთ, მაგრამ არ გაგვიკვირდება, თუ მცირე 
ვანდალიზმის ან დაბინძურების შემთხვევის, ახალგაზრდების ხმაურის და მისთანების 
მხილველები გავხდებით.

პოლიციას, ტრადიციულად, მკაფიოდ განსაზღვრული დავალება აკისრია, რომელიც 
დაპირისპირების ელემენტს მოიცავს: პოლიცია დამნაშავეების წინააღმდეგ, პოლიციელები 
ყაჩაღების წინააღმდეგ და კანონის დამცველები სამართალდამრღვევების წინააღმდეგ.  
პოლიციის როლი დანაშაულის გამოძიების, მტკიცებულებათა შეგროვების, ეჭვმიტანილთა 
გაუვნებელყოფის, კანონდამრღვევების დევნისა და დაკავების კუთხით ადვილად 
გასაგებიცაა და ემოციური თვალსაზრისითაც სრულიად ცხადი. ეს სიცხადე, თავისთავად, 
საკმაოდ სასიამოვნოცაა. ეს არის ის ძირითადი მოდელი, რომლის გამოყენებითაც პოლიციის 
ძალების უმეტესობა საჭირო კადრებს აკომპლექტებს და ტექნოლოგიასა და პრაქტიკას 
ავითარებს, რათა საკუთარი როლის განხორციელება შეძლოს. შესაბამისად, დღეს გვაქვს 
მონაცემთა საერთაშორისო ბაზები დანაშაულის, შეიარაღებული პოლიციის და პოლიციელთა 
სპეციალური რაზმების შესახებ, რომლებიც სერიოზულ და დიდი საზოგადოებრივი 
ინტერესის გამომწვევ დანაშაულთან საბრძოლველად არის შექმნილი (ნარკოტიკები, 
თაღლითობა, ტერორიზმი და ა.შ.). ასევე, არსებობს პოლიციის მიერ საზოგადოებრივი 
წესრიგის დაცვის პრაქტიკაც, რომელიც აღნიშნულ მიდგომას შეესაბამება. ეს მოიცავს 
საიდუმლო ინფორმაციის შეგროვებას, ფარულ თვალთვალს,  დაპატიმრებას, დაკავებას, 
სწრაფი რეაგირების ერთეულებს და ა.შ. ჩამოთვლილთაგან ყველა ნაცნობი ასპექტია 
ტერმინისა:  „პოლიციის მკაცრი კონტროლი“. თუმცა, რამდენად ღირებულიც არ უნდა იყოს 
აღნიშნული სამუშაო, არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ფაქტი, რომ ამ სამუშაოს ნამდვილად ძალიან 
გამოკვეთილი ღირებულება აქვს – იგი ნაკლებადაა კავშირში დანაშაულის იმ სახეებთან, 
რომელთაც უმეტესობა ჩვენგანი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვაწყდებით.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, პოლიციის მკაცრი კონტროლის მოდელს ბოლო 
წლებში პოლიციის მუშაობის მხოლოდ ერთ-ერთ ელემენტად  განიხილავენ. გაერთიანებულ 
სამეფოში, აშშ-სა და ევროპის გარკვეულ ნაწილში პოლიცია უკვე ადგილობრივ თემთან 
პირისპირ მუშაობაშია ჩართული. გაერთიანებულ სამეფოში ეს იმას ნიშნავს, რომ მეტი 
პოლიციელი საპატრულო მანქანებიდან ქუჩებში გადმოსხეს და მისცეს კონკრეტული 
ინსტრუქცია, რომ მხოლოდ კი არ „უთვალთვალონ და დააკავონ“, არამედ ადგილობრივ 
მაცხოვრებლებთან და ორგანიზაციებთან კავშირები დაამყარონ. ამან საინტერესო 
შედეგი გამოიღო. მაგალითად, შემუშავდა  სამეზობლოს დაკვირვების სქემა, რომლითაც 
ადგილობრივი მოსახლეობის მოტივაციას ზრდიან, რათა ფხიზლად იყვნენ და მათ 
სამეზობლოში ყოველგვარი შემაშფოთებელი ქცევის ან ქმედების შესახებ ადგილობრივ 
პოლიციას შეატყობინონ. პოლიციის ამ შედარებით მცირე, მაგრამ სასარგებლო როლთაგან 
ერთ-ერთის გადაცემას ადგილობრივი თემისთვის  პოლიციის როლის ცვლილებაც სდევს 
თან. პოლიციამ ისეთი პასუხისმგებლობები აიღო საკუთარ თავზე, რასაც ადრე სხვები 
ასრულებდნენ, ან რაც საერთოდ არავის ვალდებულებას არ წარმოადგენდა. მაგალითად, 
პოლიცია ახლა უფრო აქტიურად მუშაობს დაზარალებულების ოჯახებთან და მოწყვლად 
ადამიანებთან. კრიტიკის საგანს წარმოადგენს  პოლიციის მუშაობის უფრო „რბილი 
მიდგომა“, რომელშიც მისი როლი იზრდება და იგი მხოლოდ სამართალდამრღვევებზე კი 
არა,  თემზეა ორიენტირებული. ასევე, ტრადიციონალისტები დაობენ, რომ პოლიციის როლი 
ბუნდოვანი ხდება და მათ ისეთი სამუშაოს შესრულებას სთხოვენ, რასაც უფრო ეფექტიანადაც 
და უფრო ეფექტურადაც არაერთი სხვა სააგენტო, მაგალითად, სოციალური მომსახურება 
შეასრულებდა.

თუმცა, გაერთიანებულ სამეფოში საზოგადოებას მოსწონს იმის შეგრძნება, რომ „ყოველდღიური 
დანაშაულის“ დიდ ნაწილს ადგილობრივ დონეზევე შეიძლება გაუმკლავდნენ. საინტერესოა, 
განვიხილოთ, რა შეიძლება იყოს ადგილობრივ დონეზე ჩართული პოლიციის ძალის 
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ალტერნატივა. ზოგის აზრით, აშშ-ში და სხვაგანაც ადგილობრივი დანაშაულის პრობლემის 
„გადაჭრა“ დაცული და დახურული თემების დაარსების გზით ხდება, რომელთაგან ზოგს 
საკუთარი დაცვაც ჰყავს.

სოციოლოგები და კრიმინოლოგები, ასევე, მონაწილეობენ დებატებში პოლიციის მკაცრ 
და რბილ მიდგომასთან დაკავშირებით  და საკუთარ სათქმელსაც ამბობენ. განხილვა 
„ჩვეულებრივი“, ნაკლებად სერიოზული ვანდალიზმის დანაშაულით შეგვიძლია დავიწყოთ. 
ეს დანაშაული ბევრისთვის ნაცნობია. შეგვიძლია მარტივი კითხვა დავსვათ: რა ხდება 
დანაშაულის ჩადენის შემდეგ? ამ კითხვაზე პასუხი, როგორც ჩანს, ძალიან მნიშვნელოვან 
სოციალურ და პოლიტიკურ რეაქციას იწვევს.

რომელიმე ერთი თანამედროვე ქალაქის და ამ კითხვაზე მისეული პასუხის (უფრო სწორად, 
მრავალი განსხვავებული პასუხის) მაგალითზე ვხვდებით მოვლენებს, რომელთაგან ზოგი 
უკვე ნაცნობია, ზოგიც – ახალი.  ამან შეიძლება საინტერესო ხედვა  ჩამოგვიყალიბოს 
დანაშაულის კონტროლის თანამედროვე მეთოდების შესახებ.

1990-იანი წლების დასაწყისში მძიმე დანაშაულების მაღალი დონის გამო, ნიუ-იორკს 
ისეთი რეპუტაცია ჰქონდა, რომ ჰოლივუდის რამდენიმე კრიმინალურ ფილმში სიუჟეტის 
განვითარების ადგილად სწორედ ეს ქალაქი შეარჩიეს. ეს არ იყო დამახინჯებული 
ჰოლივუდური ხედვა, ეს რეალობა იყო. 2245 მკვლელობით ერთ წელიწადში, გასაგებია, რატომ 
დასვა ერთ-ერთმა კომენტატორმა შემდეგი კითხვა: „ნიუ-იორკის მართვა შეუძლებელია“? ასე 
რომ, დიდი საზოგადოებრივი ინტერესის გამომწვევი მძიმე დანაშაულების მაღალი დონე, 
არცთუ უსაფუძვლოდ, ამერიკის უმთავრესი ქალაქის სოციალური ნგრევის მაჩვენებლად 
აღიქმებოდა. თუმცა, ის, რაც შემდეგ მოხდა, გასაკვირიც იყო და სიუჟეტის დრამატულ 
განვითარებასაც წარმოადგენდა: ორი ათწლეულის განმავლობაში, მკვლელობების 
მაჩვენებელმა 79%-ით, გაუპატიურებების მაჩვენებელმა – 62%-ით, ყაჩაღობების მაჩვენებელმა 
– 82%-ით და ქურდობების მაჩვენებელმა კი – 84%-ით იკლო.

ნებისმიერი პოლიტიკოსი საზოგადოებას ამ მაჩვენებლების მიღწევას რომ დაჰპირებოდა, 
მას ნამდვილად დამსახურებულ სიცილს დააყრიდნენ. ეს ციფრები ძალიან მნიშვნელოვან 
რამეზე მეტყველებს. იმის მიზეზი, თუ რა მოხდა,  ახალი ამბებისთვის საინტერესო 
სტატისტიკაზე უფრო ღრმად უნდა ვეძებოთ და პოლიციის მუშაობისა და სოციალური 
ჩარევის მცირემასშტაბიანი ღონისძიებები უნდა განვიხილოთ. აღნიშნულმა ღონისძიებებმა 
მხოლოდ დანაშაულის დონე კი არა, ციხეებში მოხვედრილი სამართალდამრღვევების 
რიცხვიც შეამცირა (რაც „იარლიყის მიწებების“ თეორიის დამცველებისთვის მნიშვნელოვანი 
მიღწევაა).

გრეგ ბერმანი საკუთარ მოკლე, მაგრამ მრავლისმეტყველ კვლევაში იმაზე მსჯელობს, თუ 
რამდენად არარელევანტურია დანაშაულის ტრადიციული ახსნა ნიუ-იორკის დანაშაულის 
დონეში ცვლილებების ასახსნელად (Berman, 2012 წ.).

მაშასადამე, თუ ტრადიციულ მემარცხენე/ლიბერალურ მიდგომას ავიღებთ, რომელიც 
დანაშაულის დონეს ძირეულ სოციალურ პრობლემებს, უთანასწორობასა და დისკრიმინაციას 
უკავშირებს, ვნახავთ, რომ 1990-იან წლებში როგორი მდგომარეობაც არ უნდა ყოფილიყო ამ 
კუთხით, მომდევნო 20 წლის განმავლობაში ძირეული ცვლილებები ამ მიმართულებით არ 
მომხდარა.

ამის მსგავსად, ზომიერი მემარჯვენეების ტრადიციული მიდგომის, რაც დაპატიმრებების 
მაღალ მაჩვენებელთან ერთად პოლიციის მკაცრ კონტროლს გულისხმობს, მტკიცებულებებიც 
არ გვაქვს. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, დაპატიმრებებისა და დანაშაულის დონემ ერთად 
იკლო.

რა შეიძლება იყოს ამ მოულოდნელი ცვლილებების ახსნა?

ამ კითხვის შემდეგი ფორმულირება უფრო სასარგებლო იქნება: „როგორი ახსნა 
შეიძლება მოვუძებნოთ ამ ცვლილებებს იმის გათვალისწინებით, რომ მათ ბევრი და 
ურთიერთდაკავშირებული ახსნა ექნებათ?“
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სოციოლოგების აზრით, ზოგი, ერთი შეხედვით, ძალიან მცირე დანაშაული დიდი 
მნიშვნელობის მატარებელია. ესენი, ფაქტობრივად, „სასიგნალო დანაშაულებია“, რომლებიც 
სხვა მსგავსი ან უფრო მძიმე დანაშაულების ჩამდენებს გარკვეულ ნიშანს ან დანაშაულის 
ჩადენის „ნებართვას“ აძლევს, რითაც ამ დანაშაულებს გზას უკვალავს. მაგალითად, თუ 
საზოგადოებრივი ტელეფონი გააფუჭეს (მცირე ვანდალიზმის აქტი) და ორი კვირის შემდეგ 
ტელეფონი მაინც შეუკეთებელია, ეს ხელს უწყობს მოსაზრების ჩამოყალიბებას, რომ 
საზოგადოებრივი მოხმარების ამ ნივთს არც აფასებენ და არც უვლიან. ასევე, უფრო ფართო 
კონტექსტში, ზემოთ აღნიშნული ფაქტი საზოგადოებაში იმის შეგრძნებასაც ქმნის, რომ 
უბანს, რომელშიც ეს ტელეფონია, პატივისცემითაც ნაკლებად ეპყრობიან და ღირებულადაც 
არ მიიჩნევენ. მაშასადამე, არ იქნება გასაკვირი, თუ გავიგებთ, რომ ტელეფონის გაფუჭების 
შემდეგ ახლომდებარე სხვა ნივთებიც – მაგალითად, საგზაო ნიშანი, ფანჯარა, სადგომზე 
დაყენებული მანქანა,  ასევე, ვანდალიზმის აქტის შედეგად დაზიანდა. ვანდალიზმის აქტის 
პოტენციური ჩამდენებისთვის საზოგადოებრივი ტელეფონი ნიშანი გახდა, რომელიც მათ 
,,ეუბნება“: მართალია, თქვენი ქმედებები მიუღებელია, მაგრამ დაშვებულია. აღნიშნული, 
ასევე, ნიშანი ხდება ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვისაც: თქვენი საცხოვრებელი უბანი 
სახიფათოა და მასზე არ ზრუნავენ. ერთი გატეხილი ფანჯარა უკვე იმაზე მიუთითებს, რომ 
თემი ნელ-ნელა იშლება.

მაშასადამე, ზემოთ განხილული თეორიის მიხედვით, ტელეფონი მალე რომ შეკეთებულიყო 
და ვანდალიზმის აქტების მიმართ ყურადღება არ მოდუნებულიყო, აღარ ჩამოყალიბდებოდა 
ისეთი კულტურა, რომელიც უგულებელყოფას  ეფუძნება და საზოგადოების დაშლას უწყობს 
ხელს. „გატეხილი ფანჯრების“ ამ თეორიამ მთელი რიგი ცვლილებები განაპირობა პოლიტიკასა 
და პრაქტიკაში ყოველდღიურ, მცირემასშტაბიან ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, 
როგორიცაა: შეკეთებები, ქუჩის განათება და გრაფიტისგან ქუჩების გასუფთავება.

სხვა კრიმინოლოგიურმა კვლევებმა დაადასტურა, რომ დანაშაული დიდ ქალაქში 
ხშირად არა ქალაქის მასშტაბით არსებული, არამედ ადგილობრივ უბანზე მიბმული 
მოვლენა იყო. ამ კვლევების საფუძველზე კიდევ უფრო გაფართოვდა დანაშაულის ერთ 
უბანზე ან ოლქზე მიბმული კონტროლის ცნება. დანაშაულის კონტროლი უკვე სათანადო 
ინფორმაციის შეგროვებასაც მოიცავდა, რაშიც დანაშაულის ტიპების დეტალური ანალიზი 
და ცნობილი დამნაშავეების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა მოიაზრებოდა. აღნიშნულის 
შედეგად დანაშაულის ჩადენის „ცხელ წერტილებთან“ ბრძოლა უკვე ეფექტიანად და 
მიზანმიმართულად იყო შესაძლებელი. მაშასადამე, ნარკოტიკებით ღიად ვაჭრობა და 
პროსტიტუცია, რაც ადრე  ერთ უბანში მაცხოვრებლების სხვა უბნებში გადასახლებას ან ამ 
უბნებში ცხოვრების ხარისხის სერიოზულად გაუარესებას იწვევდა, მუდმივად პოლიციის 
ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა. პოლიციის მსგავსი ჩარევა მანამ გრძელდებოდა, სანამ 
პრობლემა სრულად აღმოიფხვრებოდა. გასაოცარი აღმოჩენა ის იყო, რომ დანაშაულებრივმა 
ქმდებებმა სხვა უბანში კი არ გადაინაცვლა, რაც მიღებული მოსაზრება და წინასწარ 
მოსალოდნელი შედეგი იყო, არამედ დანაშაულის დონე, ზოგადად, შემცირდა.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ნიუ-იორკის „ექსპერიმენტი“ მხოლოდ პოლიციის მიერ 
განხორციელებული ქმედებების სერიას კი არ მოიცავდა, არამედ კონკრეტული ოლქების 
მასშტაბით იმ ღონისძიებებსაც, რაშიც სასამართლოსა და მოსამართლეების, სათემო და 
მოხალისეობრივი ორგანიზაციების ფართო სპექტრის აქტიურად ჩართვა იგულისხმებოდა. 
შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დებატებს დანაშაულის მართვის შესახებ და, ასევე, 
არგუმენტებს დანაშაულის გამომწვევი ფაქტორებისა და სამართალდამრღვევების მოტივაციის 
თაობაზე,  ახასიათებთ საზოგადოების შესახებ ყოვლისმომცველი განზოგადებები, ან 
კიდევ უფრო მკაცრი სასჯელების დაწესებისკენ გადამეტებულად მარტივი მოწოდებები. 
უმეტეს შემთხვევაში დებატები სასოწარკვეთილ ტონალობაში იმართება და შეთავაზებულ 
გადაწყვეტილებებს ან ძალიან ფართომასშტაბიანად და არაპრაქტიკულად, ან ძალიან 
არაპოპულარულად და მიუღებლად მიიჩნევენ.

ერთმა ჟურნალისტმა შემდეგნაირად აღწერა ის, რასაც ნიუ-იორკის გამოცდილება გვიჩვენებს:
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,,…. დანაშაულის შესახებ არსებული ლიტერატურისთვის რომ გადაგეხედათ მანამ, სანამ 
დანაშაულის დონე დაიკლებდა, დისტოპიურ სასოწარკვეთილებას იგრძნობდით: ჩვენ უნდა 
დავამარცხოთ სიღარიბე... გამოვაცხადოთ ომი ოჯახების დაშლის წინააღმდეგ და ა.შ., რათა 
დანაშაულის ტალღა დავამარცხოთ... [მაგრამ] დანაშაულის აღმოფხვრა „სასწაულმოქმედი 
წამლით“ არ მომხდარა. დანაშაულის დონე ათასი გონივრული მცირემასშტაბიანი ქმედების 
მეშვეობით შემცირდა.“

აღნიშნულ დებატებში საკუთარი წვლილი კრიმინოლოგიის დარგში სტატისტიკოსებმაც 
შეიტანეს ერთი უმთავრესი აღმოჩენით: სამართალდამრღვევთა მცირე რაოდენობა 
არაპროპორციულად დიდი რაოდენობის დანაშაულზეა პასუხისმგებელი. მართალია, 
მაჩვენებლები განსხვავდება სხვადასხვა კვლევისა და ევროპის ამა თუ იმ ქვეყნის მიხედვით, 
მაგრამ მთავარი ფაქტი იმაში მდგომარეობს, რომ ძალიან აქტიური სამართალდამრღვევების 
მცირე რაოდენობა, რომელთაც ზოგჯერ „ცოტა, მაგრამ კრიტიკულად მნიშვნელოვან 
სამართალდამრღვევებს“ უწოდებენ, საკუთარ თემს არაპროპორციულად დიდ ზიანს აყენებს 
(Garside, 2004 წ.).

სწორედ ზემოაღნიშნულიდან მომდინარეობს სხვადასხვა ინიციატივა პოლიტიკის დარგში. 
ამ ინიციატივების სამიზნეს სწორედ აღნიშნული სამართალდამრღვევები წარმოადგენენ. 
მსგავსი პოლიტიკა სამართალდამრღვევებს  მეთვალყურეობასაც უწევს და მხარდაჭერასაც 
სთავაზობს  დანაშაულთან დაკავშირებულ ისეთ ძირითად საკითხებთან მიმართებაში, 
როგორიცაა: ნარკოტიკები, ალკოჰოლი, საცხოვრებელი და დასაქმება.

თუმცა, ნიუ-იორკის მოდელის წარმატება, რომელიც მრავალი სახის მიდგომისა და 
ჩარევის გამოყენებას გულისხმობს, არ ნიშნავს, რომ ვიპოვეთ „მაგიური ტყვია“, რომლითაც 
დანაშაულს მთლიანად ან თუნდაც ადგილობრივ დონეზე დავამარცხებთ. როგორც 
სხვა მოდელების შემთხვევაში, ამ მოდელის თაობაზეც არსებობს კრიტიკული ხედვა. 
მაგალითად, დანაშაულის „ცხელი წერტილების“ სამიზნეებად ამოღებით და იქ პოლიციის 
უფრო აქტიური ქმედებების: თვალთვალისა და სხვა ჩარევების განხორციელებით, 
კონკრეტული რასობრივი ან სოციალური ჯგუფის დემონიზაციისა და კონკრეტული 
უბნისთვის არასასურველი რეპუტაციის შექმნის საშიშროება არსებობს. ამის გამო კი თემის 
მეტი პროსოციალური წევრი ტოვებს ამ უბანს. აღნიშნულის მსგავსია გაერთიანებული 
სამეფოს შემთხვევა. აქ ვიდეოთვალთვალის კამერები თავდაპირველად დანაშაულის 
პრევენციისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის მოტივით დაამონტაჟეს. თუმცა, 
კამერების სიჭარბის გამო მათი მეშვეობით მხოლოდ მძიმე დანაშაულებზე აღარ გროვდება 
სასარგებლო მტკიცებულება. ინფორმაცია უფრო რუტინულადაც მუშავდება, მაგალითად, 
ქალაქების ცენტრებში დამონტაჟებული კამერებიდან: იქ პარასკევ/შაბათის ღამეს დათრობა 
და ანტისოციალური ქცევა ადრე პრობლემას წარმოადგენდა. თუმცა, კრიტიკოსები დაობენ, 
რომ რადგან გაერთიანებულ სამეფოში მეტი სათვალთვალო კამერაა, ვიდრე ევროპის სხვა 
რომელიმე ქვეყანაში, მოსახლეობაზეც გაცილებით მეტი რუტინული და არარეგულირებადი 
თვალთვალის წარმოება ხდება. მართალია, საზოგადოებას არწმუნებდნენ, რომ ეს 
„თვალები“ წესრიგის კონტროლისა და საზოგადოების დაცვის მიზნით დაყენდა, თუმცა, 
ამის მიუხედავად, ზოგი მათ როგორც მთავრობის, ისე კერძო კომპანიების მხრიდან პირად 
ცხოვრებაში უხეშ ჩარევად და პირადი ცხოვრების უფლების დარღვევად აღიქვამს. ამ 
ადამიანების აზრით, ამით მთავრობაც და კერძო კომპანიებიც სამოქალაქო თავისუფლების 
დაცვას საფრთხეს უქმნიან.

ამ და სხვა არაერთი მოსაზრების მიუხედავად, გაერთიანებულ სამეფოშიც და ევროპის სხვა 
ნაწილებშიც ძირითად ტენდენციად მაინც თემის დონეზე პოლიციის მეტი ჩართულობა 
და „პოლიციასთან დაკავშირებული სხვა არატრადიციული“ საქმიანობა რჩება. მაშინ რა 
მნიშვნელობა აქვს ამ ცვლილებებს სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობისთვის?

ზემოთ აღნიშნულის ყველაზე ხილული შედეგია მზარდი მოძრაობა დანაშაულის 
საპასუხოდ კოორდინირებული, მრავალუწყებრივი მუშაობის მხარდასაჭერად. ეს, 
განსაკუთრებით, სამართალდამრღვევთა ორ კონკრეტულ ჯგუფთან მუშაობას ეხება: 
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ახალგაზრდა სამართალდამრღვევები და მაღალი რისკის კატეგორიას მიკუთვნებული 
სამართალდამრღვევები.

მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში 16 წელს ქვემოთ სამართალდამრღვევებს ახალგაზრდა 
სამართალდამრღვევებთან მომუშავე სპეციალურ გუნდთან ამისამართებენ. მათი მუშაობა 
კოორდინირებული, მრავალუწყებრივი მუშაობის იდეის ლოგიკურ გაგრძელებას 
წარმოადგენს. ამ გუნდების სამუშაო ოფისებში ყველა ძირითადი სააგენტოს მუშაკები – 
პოლიციიდან, პრობაციის სამსახურიდან, სოციალური მუშაკის მომსახურებიდან, ჯანდაცვის 
სექტორიდან, განათლების სფეროდან და ნარკოტიკებთან ბრძოლის სამსახურიდან 
– შემთხვევებზე ერთად მუშაობენ და ერთმანეთს ინფორმაციას უზიარებენ. ამ „360 
გრადუსიანი“ მიდგომის მიზანია ახალგაზრდა სამართალდამრღვევის პროფესიონალთა 
გუნდით გარემოცვა, რომელთაც მონიტორინგის გაწევაც შეუძლიათ და მხარდაჭერაც. 
აღნიშნული ცვლილების მნიშვნელოვნება აუცილებლად სათანადოდ უნდა დავაფასოთ 
(Garside, 2004 წ.).

ისტორიულად, ისეთი სააგენტოები, როგორიცაა: პოლიცია, ციხე და პრობაცია, არა მარტო 
ცალ-ცალკე მუშაობდნენ, არამედ ხშირად ცალკე ორგანიზაციულ კულტურასაც ქმნიდნენ, 
რაც ამ სააგენტოების ერთმანეთის მიმართ ანტაგონისტურ დამოკიდებულებას ასახავდა. 
მაგალითად, 1980-იან წლებში ლონდონის ჩრდილოეთ ნაწილში, სადაც თავად ვმუშაობდი, 
პრობაციის სამსახურის პერსონალი არაოფიციალურ პოლიტიკას მისდევდა - ცდილობდა, 
ადგილობრივ პოლიციასთან არავითარი კონტაქტი არ ჰქონოდა, რადგან პოლიციას 
კორუმპირებულად მიიჩნევდა. ასეთ სიტუაციაში დიდი რაოდენობით ინფორმაცია, რომლის 
გამოყენებაც ორივე სააგენტოს შეეძლო, მათ შორის არასდროს გაცვლილა. მთელი ქვეყნის 
მასშტაბით, პოლიციის, ციხისა და პრობაციის სამსახურების ეს „ქორწინება, რომელიც 
ჯოჯოხეთში იყო შემდგარი“, განწირული იყო კატასტროფისთვის. საბოლოოდ, ეს ასეც 
მოხდა. მთელი რიგი ტრაგედიების შემდეგ, რომლებიც მძიმე დანაშაულებთან და მოწყვლად 
დაზარალებულებთან (როგორც წესი, ბავშვებთან) იყო დაკავშირებული, ზემოთ აღწერილის 
მსგავსი ვიწრო თვალთახედვა, ნაწილობრივ მაინც, სამუშაოს ძალიან ცუდად წარმართვის 
მიზეზად იქნა მიჩნეული.

საბოლოოდ, თანამშრომლობის საჭიროება ყველა ჩართულმა მხარემ გაიაზრა და 
ამჟამად ახალგაზრდა სამართალდამრღვევებთან მომუშავე გუნდები, ზოგადად, 
სამართალდამრღვევებთან მუშაობის დარგში ძალიან წარმატებულ მოდელადაა მიჩნეული.

აღნიშნულის მსგავსად, პრობლემებმა, რომლებიც უწყებებს შორის კომუნიკაციის 
ნაკლებობამ და თანმხლებმა ტრაგედიებმა გამოიწვია 1980-იან და 1990-იან  წლებში, 
სათანადო ოფიციალური პოლიტიკის შემუშავება განაპირობა. ამ პოლიტიკის არსი იმაში 
მდგომარეობს, რომ ფასდება რისკი, რომელსაც სამართალდამრღვევი საზოგადოებას უქმნის. 
მათი შემთხვევები კი, ვინც ყველაზე მეტ რისკს ქმნის, მრავალუწყებრივ დამცავ საბჭოს 
გადაეცემა. ახალგაზრდა სამართალდამრღვევებთან მომუშავე გუნდებისგან განსხვავებით ეს 
საბჭო გეოგრაფიულად ერთ ოფისში კი არ მდებარეობს, არამედ ყველა ძირითადი უწყების 
წარმომადგენლების რეგულარული შეხვედრების სახით ფუნქციონირებს. ამ შეხვედრების 
მიზანია ინფორმაციის გაცვლა და მაღალი რისკის სამართალდამრღვევზე ზედამხედველობის 
სქემის განსასაზღვრად საუკეთესო პრაქტიკის განხილვა და გათვალისწინება როგორც  
ციხიდან მის გათავისუფლებამდე, ისე თემში ცხოვრების დროსაც. 

გარდაუვალი იყო, რომ მრავალუწყებრივი მიდგომის გაფართოებამ განაპირობა ამ 
იდეის ზრდასრული სამართალდამრღვევების ზედამხედველობის საქმეში გადმოღებაც. 
სამართალდამრღვევების ქცევის მართვის ასეთი ინტეგრირებული მიდგომა, გაერთიანებული 
სამეფოს მასშტაბით პრობაციისა და პოლიციის ერთობლივი ოპერაციული ერთეულის 
სახით, ამჟამად გამოცდას გადის. ეს ერთეული „კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე მცირე 
რაოდენობის სამართალდამრღვევზეა“ პასუხისმგებელი. ეს სამართალდამრღვევების ის 
მცირე პროცენტული წილია, რომლებიც ძალიან ბევრ დანაშაულზე არიან პასუხისმგებელნი 
და  რომლებზეც  ადრეც ვისაუბრეთ. კურსის ბოლოსკენ რისკების მართვას უფრო დეტალურად 
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განვიხილავთ, მაგრამ ახლა ორიოდე სიტყვით ტორონტოში, კანადაში ჩამოყალიბებულ 
მხარდაჭერისა და ანგარიშვალდებულების წრეებს შევეხებით. ამ წრეებს იყენებენ 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული და თემში მცხოვრები იმ 
სამართალდამრღვევების ქცევის სამართავად, რომელთაც სექსუალური ხასიათის დანაშაული 
აქვთ ჩადენილი. ფაქტობრივად, ეს მეთოდი გულისხმობს ადგილობრივი თემიდან შერჩეულ 
მოხალისეთა მცირე ჯგუფის დანიშვნას, რომელიც სამართალდამრღვევის ირგვლივ 
მხარდაჭერის (და ზედამხედველობის) მიზნით ქსელს ქმნის. ეს გუნდი მათ ზედამხედველ 
სოციალურ მუშაკთან/პრობაციის ოფიცერთან არის ანგარიშვალდებული.  აქ კიდევ ერთხელ 
ჩანს, თუ როგორ საინტერესოდ რბილდება საზღვრები ადრე ერთმანეთისგან ტრადიციულად 
ძალიან გამოყოფილ შემდეგ ცნებებს შორის: პოლიციის მუშაობა, სოციალური მუშაობა და 
თემი.

შემდეგ ნაწილში დავიწყებთ იმის განხილვას, თუ კონკრეტულად რას აკეთებენ სოციალური 
მუშაკები სამართალდამრღვევებთან მუშაობის დროს და როგორ შეცვალა ზემოაღნიშნულმა 
უფრო „ჰოლისტურმა“ მიდგომამ სოციალური მუშაობის თანამედროვე პრაქტიკა. 
მნიშვნელოვანია, გვახსოვდეს, რომ ზემოთ აღწერილი მიდგომა ანგლო-ჩრდილო ამერიკულ 
სიახლეს კი არ წარმოადგენს, არამედ მთელ ევროპაში პოლიციისა და სოციალური მუშაკების 
მიერ კანონდამრღვევებთან წარმოებული მუშაობის თანდათან მზარდი ნაწილი ხდება. 2011 
წელს ოთხ ევროპულ ქვეყანაში ზემოთ აღწერილის მსგავსი 80 წრე ფუნქციონირებდა: 65 – 
ინგლისსა და უელსში, 14 – ნიდერლანდებში და 1 – ბელგიაში (Hanvey & Hoing 2010 წ.).

უკვე ვიმსჯელეთ დანაშაულის შესახებ რამდენიმე ყველაზე დიდ ფილოსოფიურ და 
პოლიტიკურ საკითხზე, კერძოდ: რა არის დანაშაული? როგორია მისი ბიოლოგიური, 
სოციოლოგიური და ეკონომიკური საწყისები? რომელი პოლიტიკური კურსია ყველაზე 
ეფექტური დანაშაულის დონის შესამცირებლად? ახლა შეგვიძლია, უმნიშვნელოვანესი და 
ფრიად სასარგებლო საკითხის განხილვაც დავიწყოთ: კონკრეტულად, როგორ ვმუშაობთ 
სამართალდამრღვევებთან?

კურსის დარჩენილი ნაწილის უმეტეს დროს ამ კითხვას დავუთმობთ და კრიტიკულად 
განვიხილავთ იმ პასუხების ნაწილს, რასაც მეცნიერები, მკვლევარები და პრაქტიკოსები 
გვთავაზობენ. თუმცა, კურსის დასაწყისიდან მოგვდევს ერთი პასუხგაუცემელი კითხვა, 
რომელსაც უნდა მივუბრუნდეთ, რათა ამ კურსის ფარგლებში ჩვენ მიერ დასახული მიზანი 
კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ: რატომ უნდა ვიმუშაოთ სამართალდამრღვევებთან?

ამ კითხვაზე ჩვენი პასუხი ის იყო, რომ დანაშაულისა და იმ რისკის შემცირება/აღმოფხვრა 
გვინდოდა, რომლის წინაშეც დანაშაული საზოგადოებას აყენებს. უკვე განვიხილეთ 
დანაშაულის უამრავი შესაძლო მიზეზი და მათგან „განკურნების საშუალებებიც“. თუმცა, 
გაერთიანებულ სამეფოში, ლივერპულში, 1980-იან წლებში მომუშავე ამერიკელის - შად 
მარუნას  ორიგინალური აზროვნება დასჭირდა ამ ერთი შეხედვით ცხადი მოსაზრების 
ჩამოყალიბებას. ლონგიტუდურმა კვლევამ სამართალდამრღვევების შესახებ, რომელიც 
მათ ადრეული მოზარდობიდან აკვირდებოდა, აჩვენა, რომ მათი დიდი უმრავლესობა 
კანონდარღვევებს ყველაზე ხშირად შუა  ასაკიდან  გვიან მოზარდობის პერიოდში ჩადიოდა. 
ამ პერიოდის შემდეგ კი კანონდარღვევების ჩადენის სიხშირე სტაბილურად იკლებდა და 20-
დან დაახლობით 25 წლამდე ასაკში სრულიად წყდებოდა.

დანაშაულის ჩადენის სიხშირის კუთხით აღნიშნული „პიკი და შემცირება“ იმ 
სამართალდამრღვევების შემთხვევაშიც ხდებოდა, რომლებთანაც სოციალური მუშაკის/
პრობაციის მუშაკის ან სხვა ინტერვენცია არ განხორციელებულა.

დანაშაულის ჩადენის კუთხით მატებისა და კლების ტენდენცია მაშინაც იყო შესამჩნევი, 
როცა სამართალდამრღვევს თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა შეფარდებული. მარუნას 
აინტერესებდა, რატომ იკლებდა დანაშაულის ჩადენის სიხშირე „თავისით, ყოველგვარი 
ჩარევის გარეშე“. დანაშაულებრივი ქცევის ამგვარი შეწყვეტა ან შემცირება „თავშეკავების“ 
(დეზისტანსის) ცნების სახელით იქცა ცნობილი (ინგლისურ ენაში ხშირად გამოყენებადი 
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ზმნიდან  to desist, რაც „თავის შეკავებას“ ნიშნავს). მარუნას აზრით, თუ გავიგებდით, რა 
ფაქტორები განაპირობებდა მსგავსი დანაშაულის ჩადენისგან „თავშეკავებას,“ მაშინ ამ 
ფაქტორების გაღვივებასა და განვითარებას შევუწყობდით ხელს. ამით კი დანაშაულის 
ჩადენის სიხშირე უფრო სწრაფად დაიკლებდა. მოკლედ რომ ვთქვათ, მარუნამ სრულიად 
შემოატრიალა კთხვა: „რა იწვევს სამართალდარღვევის ჩადენას? და ამის ნაცვლად დასვა 
კითხვა: „რით შეიძლება თავიდან ავიცილოთ სამართალდარღვევა?“ (Maruna, Porter, & 
Carvalho 2004 წ.).

თუმცა, მხოლოდ ამ კითხვას კიდევ რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში შეეძლო გამოეწვია 
დამატებითი აკადემიური დებატები, კვლევები და არგუმენტების წამოყენება.  მარუნას 
შთამბეჭდავი სვლა იმაში მდგომარეობდა, რომ თავად სამართალდამრღვევების აზრით 
დაინტერესდა, რითაც დებატები უფრო გაამარტივა. მან აღმოაჩინა, რომ სამართალდამრღვევებს 
ძალიან კარგად შეეძლოთ, თავად აეხსნათ საკუთარი მოგზაურობა დანაშაულის ჩადენისკენ 
მიმავალ გზაზე და უკან. მარუნა თავისი მუშაობის გამო, რაშიც სამართალდამრღვევებთან 
უამრავი საათის გატარება იგულისხმებოდა, „გიჟი ამერიკელის“ სახელით გახდა 
ცნობილი. თუმცა, მისმა მიგნებებმა „დეზისტანსის“ შედარებით მცირემასშტაბიანი დარგი 
კრიმინოლოგიისა და სოციალური მუშაობის თანამედროვე დებატების ყურადღების ცენტრში 
მოაქცია. მარუნამ აღმოაჩინა, რომ დანაშაულის ჩადენის სიხშირის შემცირებაზე ყველაზე 
მეტი ზეგავლენის მომხდენი ელემენტები 3 დიდ კატეგორიად შეიძლებოდა დაყოფილიყო: 
ასაკობრივი სიმწიფის მატება, სოციალური კავშირების გაძლიერება და საკუთარი თავის თუ 
საკუთარი „ცხოვრებისეული ისტორიის“ განსხვავებულად აღქმა.

ინტუიციურად, სწორი ჩანს ის, რომ მოზარდობიდან ადრეულ ზრდასრულობაში 
გადასვლისას ადამიანს სამყაროს მიმართ ემოციური და ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება 
ეცვლება. მარუნა მეორე მწერლის დევიდ მატზას სიტყვებს იშველიებს და მოზარდების 
დახასიათებისას ამბობს, რომ მათ „ერთ მხარეს ზრდასრული ცხოვრების სოციალური 
კავშირები ექაჩება, მეორე მხარეს კი მათი თანატოლების დევიანტური სუბკულტურები; 
თუმცა, მათ არც ერთთან მჭიდრო მიჯაჭვულობა არა აქვთ.“ მარუნა აღნიშნავდა, რომ 
მომწიფების ჩვეულებრივ პროცესში საკუთარ ქმედებებზე პასუხისმგებლობის აღება, 
საზოგადოებასთან კავშირის აღიარება, ქმედებების გრძელვადიანი შედეგების გაცნობიერება 
და მისთანანი იგულისხმება. ყველა ჩამოთვლილი კი, მარუნას აზრით, „დეზისტანსის“ 
პროცესში დამხმარე  ფაქტორს წარმოადგენს.

აღნიშნულის მსგავსად და „დეზისტანსის“ პროცესთან კავშირში, მარუნა აღნიშნავდა, 
თუ რამდენად ხშირად საუბრობდნენ სამართალდამრღვევები საკუთარ ოჯახებთან, 
შეყვარებულებთან და მათ გარშემო სხვა ადამიანებთან ურთიერთობების მნიშვნელობაზე. ეს 
სოციალური კავშირები გაცილებით მნიშვნელოვანი ხდებოდა სამართალდამრღვევებისთვის 
მაშინ, როცა ყოფილი ანტისოციალური და დანაშაულთან დაკავშირებული ურთიერთობები 
უკანა პლანზე იწევდა. სოციალური მუშაობის პრაქტიკის კუთხით, გასათვალისწინებელია, 
როგორ შეიძლება სამართალდამრღვევის მხარდაჭერა ამ ორი ელემენტის – მომწიფების 
პროცესისა და სოციალური ურთიერთობების განმტკიცების ან განვითარების კუთხით. 
მოგვიანებით ვნახავთ როგორ იყენებენ სხვა ტექნიკებს შორის, მაგალითად, მოტივაციურ 
ინტერვიუსა და შემთხვევის მართვის ფარგლებში ამოცანაზე ორიენტირებული მუშაობის 
მეთოდს ზემოთ აღნიშნული მიგნებების პრაქტიკაში გადასატანად. თუმცა, აქვე აღსანიშნავია, 
რომ ყველა ეს მეთოდი „დეზისტანსის თეორიისგან“ დამოუკიდებლად ჩამოყალიბდა.

მესამე ელემენტი და, ალბათ, „დეზისტანსის თეორიის“ მიხედვით, ყველაზე საინტერესო და 
მნიშვნელოვანი ფაქტორი სამართალდამრღვევის თემში და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის 
პროცესში იყო იდენტობის, ანუ საკუთარი ცხოვრებისეული ისტორიის აღქმის შეცვლა. 
მარუნა იყენებს ტერმინს „ცხოვრებისეული ისტორია“, რადგან მისი კვლევის შედეგები 
აჩვენებს, რომ სამართალდამრღვევები თანმიმდევრული ისტორიის სახით აყალიბებდნენ 
თავიანთ მოგზაურობას დანაშაულისკენ მიმავალ გზაზე და უკან.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ რეალობაში ცოტა ჩვენგანის ცხოვრება თუ არის ისეთი ისტორია, 
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რომლის სიუჟეტიც თანმიმდევრულად ვითარდება: ჩვენი ყოველდღიური გამოცდილება 
უფრო ფრაგმენტული და ეპიზოდურია. თუმცა, როცა ჩვენს ცხოვრებას სხვებს აღვუწერთ, 
მოვლენებს არცთუ ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული, მაგრამ მიზეზშედეგობრივი 
მიმდინარეობის სახით წარმოვაჩენთ. ჩვენს ცხოვრებისეულ ისტორიებს, როგორც წესი, 
გარკვეული თემები ამთლიანებს. ეს ისტორიები გარკვეულწილად თანმიმდევრულიცაა. 
სამართალდამრღვევების ცხოვრებისეული ისტორიებიც აღნიშნულის მსგავსია, მაგრამ 
მარუნას კვლევის მიხედვით, იმ სამართალდამრღვევების შემთხვევაში, ვინც დანაშაულის 
ჩადენისგან თავის არიდება შეძლო, რამდენიმე ტიპური ისტორია იკვეთება.

ამ ისტორიებს შორისაა, მაგალითად, „მონანიების ისტორია“, რომელშიც სამართალდამრღვევი 
აღწერს, რომ სულ ქურდობით იყო დაკავებული, მაგრამ შემდეგ გააცნობიერა, რომ მისი 
საქციელი მის უმცროს ძმაზე ახდენდა გავლენას; მას კი არ უნდოდა, რომ ძმა მასავით 
კრიმინალური სამყაროსკენ მიმავალ გზას დასდგომოდა. ასეთმა სამართალდამრღვევებმა 
შეიძლება თქვან, მაგალითად: „დანაშაულს ჩავდიოდი და ცხოვრება კარგად მქონდა 
აწყობილი, მაგრამ შევამჩნიე, რომ ბილის უნდოდა, ჩემთვის მოებაძა. ვიცოდი, რომ მისთვის 
უკეთესი იქნებოდა, თუ ქურდობას თავს დავანებებდი.“ ამ ისტორიების მეშვეობით, 
კანონდამრღვევები იმ დანაკარგს აღიარებენ და ეგუებიან, რაც ქცევის ცვლილებას მოჰყვება 
შედეგად. ეს ისტორიები, ასევე, მთხრობელს საკუთარი თავის გაუმჯობესებულ და 
სოციალურად მისაღებ ვარიანტს წარუდგენს.

მარუნამ ისიც შეამჩნია, რომ ის სამართალდამრღვევები, რომლებიც დანაშაულებრივ ქცევას 
თავს არ ანებებდნენ, ასევე, საკუთარ ცხოვრებისეულ ისტორიებს ჰყვებოდნენ. თუმცა, ეს 
ისტორიები, როგორც წესი, ნეგატიური და საკუთარი თავის წინააღმდეგ  იყო მიმართული. 
მაგალითად, სამართალდამრღვევი, რომელიც 30 წლის ასაკში ჯერ კიდევ რეგულარულად 
ჩადიოდა დანაშაულს, ისეთ ცხოვრებისეულ ისტორიას ჰყვებოდა, რომ ამით  პატიოსნად 
ცხოვრების შესაძლებლობას გამორიცხავდა:

„ყველა ქურდობს... პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები. ყველანი გაიძვერები არიან. მე უბრალოდ 
ჩემს წილს ვიღებ. პატიოსნად ცხოვრებას აზრი არ აქვს“.

მარუნას დაკვირვებით, ამ შემთხვევაში ფატალისტური და „ტოტალური“ ენის გამოყენება 
უარყოფით კონტექსტში ხდებოდა: „არასდროს... ყოველთვის... არაფერი...“

სოციალური მუშაობის პრაქტიკაზე გავლენას აღნიშნულიც ახდენს, განსაკუთრებით მაშინ, 
როცა სამართალდამრღვევები, რომლებიც „გამოსწორებაზე“ ფიქრობენ, მერყეობენ.  ამ 
პროცესში  შეიძლება, დაგვეხმაროს სამართალდამრღვევისთვის უკუკავშირის გაზიარება, 
მაგალითად: როგორ სასაუბრო ენას იყენებს იგი და რა დგას  ამ სასაუბრო ენის უკან. 
ამ მოსაზრებას კურსის ბოლო ნაწილში უფრო განვავითარებთ, როდესაც მეთოდებს 
განვიხილავთ.

„დეზისტანსის თეორია“ ფსიქოლოგიაში უფრო ფართო მოძრაობის ნაწილად შეიძლება 
აღვიქვათ, რომელსაც პოზიტიური ფსიქოლოგია ჰქვია. ეს მოძრაობა, ძირითადად, მე-20 
საუკუნის მეორე ნახევარში ჩამოყალიბდა და საფუძვლად უდევს მოსაზრება, რომ ადამიანებს 
ცვლილებისა და გამოსწორების პოტენციალი აქვთ. აღნიშნული მოძრაობა კარლ როჯერსის, 
აბრამ მასლოუს და სხვების მიერ წამოყენებული ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის პირდაპირი 
შედეგია. პოზიტიური ფსიქოლოგია ზოგჯერ კარიკატურული სახით არის წარმოჩენილი, 
როგორც მიამიტური და პოპულისტური მიდგომა, რომლის მიზანიც ის არის, რომ თავი 
კარგად გვაგრძნობინოს. ეს მოძრაობა გადამეტებულ აქცენტს პირად ბედნიერებაზე აკეთებს 
და, ამის სანაცვლოდ, ადამიანის გამოცდილებათა უფრო ფართო სპექტრს უგულებელყოფს. 
თუმცა, მას გარკვეული ღირებული ელემენტებიც აქვს და სხვა მიდგომებთან ერთად 
სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის პრაქტიკის ჩამოყალიბებაში საკუთარ 
როლს თამაშობს.

სამართალდამრღვევებთან მუშაობა იმ ადამიანების ჯგუფთან მუშაობას გულისხმობს, 
რომლებიც ისედაც სტიგმის მსხვერპლნი არიან და საკმაოდ ხშირად რთული სოციალური 
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და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა აქვთ. ისინი შეიძლება დამნაშავეები იყვნენ ჩადენილი 
ქმედების გამო, თუმცა სამართალდამრღვევთა უმეტესობაზე ვერ ვიტყვით, რომ მათ ბედნიერი, 
დამაკმაყოფილებელი ან პოზიტიური ცხოვრება აქვთ. ზოგი სამართალდამრღვევი საკუთარი 
დანაშაულებრივი ქმედების მეშვეობით სიამოვნებას, ძალაუფლებას და (ხშირად დროებით) 
გარკვეულ სიმდიდრესაც კი მოიპოვებს  და მათი როლიც სხვა სამართალდამრღვევების 
„შთაგონებაში“ სათანადოდ დასაფასებელია, მაგრამ ისინი მხოლოდ გამონაკლისებს 
წარმოადგენენ. რადგან ბევრი სამართალდამრღვევი ხშირად საკმაოდ შეზღუდულ 
და საკუთარი თავის დამაზიანებელ ცხოვრებას ეწევა, ალბათ ნებისმიერ რამეს უნდა 
მივესალმოთ, რასაც გარკვეული ცვლილების მოხდენა და დამატებითი შესაძლებლობების 
მოტანა შეუძლია მათთვის, მათი ოჯახებისა და მათი პოტენციური მსხვერპლებისთვის. რა 
თეორიას ან დოქტრინასაც არ უნდა მივდევდეთ სოციალურ მუშაობაში, გონივრულად არ 
მოვიქცევით, თუ ცვლილების ძალასა და ღირებულებას დავივიწყებთ. ცვლილებას, ასევე, 
შეგვიძლია ვუწოდოთ „იმედი, რომელიც ქმედებაშია გატარებული“.

პოზიტიური ფსიქოლოგია სოციალურ მუშაობაში „დეფიციტის მოდელის“ საპირისპიროა. 
დეფიციტის მოდელი კლიენტებს ისეთ ადამიანებად წარმოაჩენს, რომელთაც რაღაც 
„აკლიათ“. ეს შეიძლება იყოს განათლება, ფული, საკითხის არსში გარკვევის უნარი, 
შესაძლებლობა, საცხოვრებელი ან იმ პოტენციურ დეფიციტთა უზარმაზარი სპექტრიდან 
ნებისმიერი, რომელზე მუშაობაც სოციალური მუშაკის მიზანს წარმოადგენს. თუმცა, 
გონივრულია ვივარაუდოთ, რომ არც ერთი ადამიანი, სამართალდამრღვევი იქნება იგი თუ 
არა,  პრობლემების ნაზავი არ არის. ასევე, გონივრულია ვივარაუდოთ, რომ იმ პრობლემებს 
შორის, რომელიც კლიენტებს აქვს, მოიაზრება (ფიზიკური თუ გონებრივი) შესაძლებლობები 
და იმ დაწესებულებებისა და ადამიანების ხელმისაწვდომობაც, რომელთაც პოზიტიური 
ან სასარგებლო როლის შესრულება შეუძლიათ სამართალდამრღვევის ცხოვრებაში. თუმცა 
აღსანიშნავია, რომ ეს დაწესებულებები და ადამიანები შეიძლება ძალიან მცირე რაოდენობით 
იყვნენ წარმოდგენილნი.

პოზიტიური ფსიქოლოგიის პრაქტიკული გამოყენების ერთ-ერთი მაგალითია რესურსების 
რუკის შედგენის მეთოდი. ეს მშრალი, ტექნიკური ტერმინი მუშაობის იმ მეთოდს აღნიშნავს, 
რომელიც ბევრი გამოცდილი პრაქტიკოსის უნარებში თავისთავად მოიაზრება. თუმცა, 
როგორც გაცნობიერებული მეთოდი, იგი ხშირად არ ისწავლება და არც მისი ცოდნის შეფასება 
არ ხდება. ამ მეთოდის ძირითადი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ უბრალოდ „რუკაზე 
დავიტანოთ“, ჩამოვთვალოთ ან დიაგრამის სახით წარმოვაჩინოთ ის ფაქტორები, რომლებიც 
ყველაზე დიდ ზეგავლენას ახდენს სამართალდამრღვევზე და, ასევე, წარმოვაჩინოთ  ის 
რესურსები, რომლებზეც მას ხელი მიუწვდება.

ჩვეულებრივ, როცა სამართალდამრღვევებს ვხვდებით, ისინი, ძირითადად, კონკრეტული 
პრობლემის ან პრობლემათა ნაკრების სახით წარმოგვიდგებიან. ასე, მაგალითად, მაიკლმა, 
რომელიც 15 წლისაა, პირველად ჩაიდინა ქურდობა, კრიმინალური ბანდის წევრია და 
მშობლებთან კონფლიქტი აქვს. პრობლემაზე ორიენტირებული ეს მიდგომა თანამედროვე 
სოციალურ მუშაობას დიდწილად უდევს საფუძვლად. მას ის უპირატესობა აქვს, რომ იმ 
სფეროებს გამოყოფს, რომელთაც ჩვენი ყურადღება და რესურსები ესაჭიროება. წინამდებარე 
სახელმძღვანელოში ეს სფეროები თუ საკითხები უკვე შევაფასეთ და კრიმინოგენულ და 
არაკრიმინოგენულ საჭიროებად დავყავით. თუმცა, თავისთავად, პრობლემის/საჭიროების 
ასეთი ჩამოთვლით პიროვნება მხოლოდ პრობლემების, რისკებისა და სირთულეების 
ნაზავამდე შეიძლება დავიყვანოთ, რაც ჩვენი ჩარევით უნდა დავძლიოთ.

„დეზისტანსის თეორიით“ და მისი მხარდამჭერი კვლევებით შთაგონებულებმა 
საფუძვლიანად შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ როგორიც არ უნდა იყოს მაიკლი ამჟამად, ის 
25 წლის ასაკისთვის ან 25 წლის  შემდეგ უკვე შეცვლილი იქნება. ამ დროისთვის მაღალი 
სტატისტიკური ალბათობით, იგი საზოგადოების ზოგადად კანონმორჩილი, პროსოციალური 
წევრი გახდება. ასე რომ, კითხვა შემდეგში მდგომარეობს: როგორ დავეხმაროთ მაიკლს იმაში, 
რომ მივიდეს ამჟამინდელი მდგომარეობიდან იმ მდგომარეობამდე, რომელშიც ყველას 
გვინდა, რომ  იყოს?
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თუ ასაკობრივი მომწიფება ამ პროცესის ნაწილია, უბრალოდ ხომ არ დავსხდეთ და 
დაველოდოთ? ან თუ მაიკლის გაცნობას დროსა და მცდელობას არ დავაკლებთ, იქნებ 
შევძლოთ, ხელი შევუწყოთ მას, რომ თავად გააცნობიეროს, მისი ქცევის რა ასპექტები 
მიუთითებს მის მოუმწიფებლობაზე (ამისთვის მისთვის ქება არ უნდა დავიშუროთ და 
მის ქცევაზე ჩვენი უკუკავშირი მისთვის გასაგები ენით უნდა ავუხსნათ)? შეგვიძლია თუ 
არა მაიკლს მისი პოტენციური კრიმინალური იდენტობის ალტერნატივები შევთავაზოთ? 
შევძლებთ „მოვრწყათ ახალგაზრდა მცენარე“ „პოზიტიური ზრუნვით“, როგორც ჰუმანისტი 
ფსიქოლოგები ამბობენ, რათა მის უკეთ განვითარებას შევუწყოთ ხელი? ვისაც მოზარდი 
აღუზრდია, ან ამ ასაკში საკუთარი თავი ახსოვს, ნამდვილად დაგვეთანხმება, რომ ზემოთ 
ნათქვამი ადვილი საქმე არ არის! საინტერესოა, რომ როცა მოზარდები ყველაზე უარესად 
იქცევიან, ხშირად სწორედ ამ დროს არიან ისინი ყველაზე დაუცველები და ჩვენგან შექებასა 
და მოწონებას ყველაზე მეტად საჭიროებენ. ნათქვამია, რომ რთულად აღსაზრდელი 
მოზარდები გვიწვევენ, რათა დამოუკიდებლად გავუშვათ ისინი, თუმცა სინამდვილეში 
მხოლოდ ის უნდათ, რომ ხელი მაგრად ჩავჭიდოთ.

რესურსების რუკის შედგენა, რაც ხშირად დიაგრამის ან ჩამონათვალის სახით  ხორციელდება, 
იწყება სოციალური მუშაობის ჩვეული მეთოდით, კერძოდ: საჭიროების, რისკისა და 
პრობლემის შეფასებით. ტერმინი „კაპიტალი“ ამ მეთოდში სამართალდამრღვევის ცხოვრების 
დადებით თუ უარყოფით ელემენტებს აღნიშნავს (Mills, 2008 წ.).

ამ მეთოდში პირველი ნაბიჯია საჭიროებისა და პრობლემის შეფასება,  მათი უარყოფითი 
პიროვნული კაპიტალისა და უარყოფითი სოციალური კაპიტალის შემადგენელ ელემენტებად 
დაყოფა. მაშასადამე, მაიკლის „უარყოფითი პიროვნული კაპიტალის“ შემადგენელ 
ელემენტებად შეგვიძლია ჩავთვალოთ ძალაუფლების მქონეთა მიმართ უნდობლობა და 
ტენდენცია, იმპულსურად მოქცევა. უარყოფითი სოციალური კაპიტალის შემადგენელ 
ელემენტებად კი შეგვიძლია დავასახელოთ ანტისოციალური ბანდა, რომელთანაც მას 
ურთიერთობა აქვს და, ალბათ, თანაბრად დევიანტური ქცევის მქონე ძმაც.

აღნიშნულის საპირისპიროდ, შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ მაიკლს ჰყავს მზრუნველი 
მამა, შეწუხებული და, სანდო და ღირებული მეგობარი, რომელიც ბანდას არ ეკუთვნის და, 
ასევე, შეიძლება, შევამჩნიოთ, რომ მას მანქანის ხელოსნობის ნიჭი და მიდრეკილება აქვს. 
ჩამოთვლილი ელემენტები, რომლებიც მაიკლის დადებით პიროვნულ და სოციალურ 
კაპიტალს შეადგენს, სწორედ ის ნიადაგი გახდება, რომელშიც მისი მომავალი კანონმორჩილი 
ცხოვრება განვითარდება, როგორც ამას „დეზისტანსის“ თეორია გვეუბნება. მაშასადამე, 
ჩვენი საქმეა საჭიროების/პრობლემის გადასაჭრელად მუშაობა, მაგრამ, იმავდროულად, 
ნებისმიერი იმ დადებითი პიროვნული და სოციალური კაპიტალის გამოყენება, რის 
მოძიებასაც პიროვნებაში შევძლებთ.

სწორედ ამ ეტაპზე უნდა ვახსენოთ მაიკლის ცხოვრებაში დადებითი სოციალური კაპიტალის 
უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ელემენტი, რომელიც ყურადღებით უნდა განვიხილოთ: ეს 
არის სოციალური მუშაკი, ანუ თქვენ...

შემთხვევების დიდი რაოდენობისა და დატვირთული გრაფიკის გამო, სოციალურ მუშაკებს 
შეიძლება ვაპატიოთ, რომ სხვა თანამშრომლებივით გადაღლილებად და არასათანადოდ 
დაფასებულებად გრძნობენ თავს. ასეთ დროს, მარტივია, დაგავიწყდეს მთელი არსი იმისა, 
თუ რას ნიშნავს, იყო სოციალური მუშაკი.

სოციალური მუშაკი სოციალური მოვლენების ჩამწერი/აღმნუსხავი ან საქმის მწარმოებელი 
არ არის. მას ხელფასს იმიტომ არ უხდიან, რომ საკუთარი კლიენტების პიროვნული, 
ფსიქოლოგიური თუ ეკონომიკური პრობლემების ფართო სპექტრის შესახებ ჩანიშვნები 
გააკეთოს. სოციალური მუშაობა სოციალური დაკვირვება კი არ არის, არამედ სხვების 
ცხოვრებაში აქტიური და კონსტრუქციული სახით ჩარევას გულისხმობს.

მაშ, ჩვეულებრივ, რა „დადებითი სოციალური კაპიტალის“ შეთავაზება შეუძლიათ სოციალურ 
მუშაკებს? სოციალური მუშაობის სწავლებასა და პრაქტიკას საფუძვლად ძირეული უნარებისა 
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და ღირებულებების სპექტრი უდევს, რომელიც ინდივიდუალური სოციალური მუშაკის 
კონკრეტულ პიროვნულ თვისებებსა და რწმენათა სისტემაზე არ არის დამოკიდებული. 
სრულიად სუბიექტურ და მოკლე ჩამონათვალში შემდეგი პუნქტები შეიძლება შევიყვანოთ: 
მოთმინება, ემპათია, ტოლერანტობა და სოციალური სამართლიანობის შეგრძნება. ასევე, 
ჩამოთვლილ ლიბერალურ ღირებულებებს ისეთი თვისებები შეგვიძლია დავუმატოთ, 
როგორიცაა: პუნქტუალობა, თვითკონტროლი, სანდოობა, პატიოსნება და, საჭიროების 
შემთხვევაში, მკაფიო საზღვრების დაწესების უნარი. ეს თვისებები შეიძლება იყოს იშვიათი 
ან არარეგულარული ხასიათის მქონე, ან სრულიადაც არ არსებობდეს ჩვენი კლიენტების 
ჯგუფში შემავალი ადამიანების ცხოვრებაში.

თუ  ერთმანეთს შევადარებთ მაიკლის რესურსების რუკას, რომელიც თავდაპირველად 
შევადგინეთ და რუკას, რომელსაც მოგვიანებით უფრო სრულყოფილი სახე მივეცით, ვნახავთ, 
რომ თავდაპირველი ვერსია პრობლემებზე და დეფიციტზეა ორიენტირებული, ბოლო კი – 
შესაძლებლობებსა და რესურსებს გვთავაზობს.

ჩვენ მიერ ადრე განხილული მრავალუწყებრივი, თანამშრომლობითი მუშაობის მოდელებს 
თუ გავიხსენებთ, შეგვიძლია, შევადგინოთ რესურსების რუკის გამოყენებით მაიკლთან 
მუშაობის გეგმა, რომელიც მისი და მისი ოჯახის რესურსებს და, ასევე, კვალიფიციური 
სოციალური მუშაკის პიროვნულ და პროფესიულ რესურსებსაც გაითვალისწინებს.

მოგვიანებით ამ კურსის ფარგლებში მეთოდების შესახებ ნაწილში განვიხილავთ პრობლემის 
გადაწყვეტაზე ორიენტირებული ხანმოკლე თერაპიის მეთოდს, რომელიც რესურსების 
რუკასთან ერთად სრულყოფილი შეფასების წარმოების საშუალებას მოგვცემს.

ამ ეტაპზე აქამდე განხილული საკითხების საფუძველზე შეგვიძლია, სოციალური მუშაკის/
პრობაციის ოფიცრის სხვადასხვა განსხვავებული როლის თაობაზე ვისაუბროთ. მაგალითად, 
რესურსების რუკის შედგენისას, სოციალური მუშაკი მენტორია, კლიენტს შესაძლებლობებს 
სთავაზობს და მისი ცხოვრების ზოგჯერ გაფანტულ და ფრაგმენტულ ნაწილებს აგროვებს, 
რათა მას უკეთესი ცხოვრების შენებაში დაეხმაროს. ამის მსგავსად, როცა „დანაშაულის 
ჩადენისგან თავის შეკავებაა“ მთავარი სახელმძღვანელო პრინციპი, სოციალური მუშაკი კარგი 
მსმენელია, რომელიც კლიენტის ცხოვრების ცალკეულ, ზოგჯერ ურთიერთსაპირისპირო 
ნაწილებს აკავშირებს კლიენტის მიერ განცდილი და მოყოლილი ცხოვრების ისტორიის 
საფუძველზე. ამით იგი სამართალდამრღვევს დანაშაულებრივი ქცევის შეწყვეტაში ეხმარება.

თუმცა აღსანიშნავია, რომ უფრო საშიშ სამართალდამრღვევებთან მუშაობისას, სოციალური 
მუშაკის როლი ზემოთ აღნიშნულ ელემენტებთან ერთად მისი ქცევისა და ადგილსამყოფელის 
მონიტორინგის ძალიან მკაფიო ვალდებულებასაც მოიცავს. ეს განსხვავებული აქცენტი 
უბრალო დეტალი კი არ არის, არამედ სამართალდამრღვევებთან სოციალურ მუშაობაში 
ტრადიციული დასავლეთ ევროპული ლიბერალური მიდგომის – „მხარდაჭერა, დახმარება 
და რჩევის მიცემა“ – ძალიან მნიშვნელოვანი თანამედროვე ცვლილებაა. სახელმძღვანელოს 
დასაწყისში ვახსენეთ, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სხვადასხვა სისტემა 
რამდენიმე მოდელიდან გადმოღებულ კონცეფციას აერთიანებს. აქედან გამომდინარე, 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების იმ სისტემებს, რომლებშიც სოციალური 
მუშაკები სამართალდამრღვევებთან მუშაობენ, სხვადასხვა მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეს 
სოციალური მუშაკის მიერ შესასრულებელი როლის მიმართ. სახელმძღვანელოს მომდევნო 
თავში რისკის განხილვაზე გადავალთ, რაც სისხლის სამართლის სფეროში სოციალური 
მუშაობის პრატიკაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია.
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თავი 4 
სოციალური მუშაკი, სამართალდამრღვევი და სისტემა (1): 

რისკი და სოციალური სამუშაო

ენდრიუ ბერნჰარდტი
ლექტორი სოციალურ მუშაობაში, გაერთიანებული სამეფო

პრევენცია, განრიდება, მედიაცია – სამართალდამრღვევი, დაზარალებული და თემი/
საზოგადოება 

რისკის შეფასებაზე და საზოგადოების დაცვაზე აქცენტის გაკეთებამ, რაც გაერთიანებულ 
სამეფოში ბოლო 20 წლის მანძილზე დომინირებდა  სამართალდამრღვევებთან მუშაობის 
დროს, პრობაციის სამსახურისა და მისი პერსონალის როლებში დიდი ცვლილება 
გამოიწვია. შესაძლოა, სწორედ აქცენტებზე ფუნდამენტური ცვლილება  ვლინდება 
სოციალურ სამუშაოსთან პირველადი კონტაქტის მომენტიდან,   როცა თანამედროვე კარგად 
მომზადებული პრობაციის ოფიცრის  „სენსიტიური ანტენები“ კარგად არის მომართული 
იმაზე, რომ შეაფასოს ზიანის რისკისა და დანაშაულის ხელმეორედ ჩადენის ალბათობასთან 
დაკავშირებული საკითხები  და პრიორიტეტი მიანიჭოს სწორედ ამ საკითხებს ნაცვლად  
„კლიენტის საჭიროებებისა“. 

გაერთიანებულ სამეფოში კანონსა და პოლიტიკაში შეტანილმა ცვლილებებმა პრობაციის 
პერსონალს უბიძგა  ყურადღების ფოკურისება, ძირითადად,  ციხიდან ზედამხედველობის 
ქვეშ გათავისუფლებულ პატიმრებზე მოეხდინათ. ეს ჯგუფი განმარტების მიხედვით, 
ზოგადად, წარმოადგენს მაღალი რისკის მატარებელ ჯგუფს, რის გამოც რესურსები და 
ენერგია გამოთავისუფლებულ იქნა იმ სამართალდამრღვევთა ჯგუფებისგან, რომლებიც 
დაბალი რისკის მატარებლებად ითვლებიან.  ეს ცნობილია, როგორც პრინციპი: „რესურსები 
მიჰყვება რისკს“ და იწვევს პრევენციის გარშემო სერიოზული საკითხების წამოჭრას, ვინაიდან 
არსებობს მოსაზრება, რომ რესურსების ადრეულად მიმართვა დაბალი რისკის მატარებელ 
ჯგუფებზე ხელს უშლის მოგვიანებით მათ მაღალი რისკის მატარებლებად გადაქცევაში. 

ასევე, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული დამატებითი პრაქტიკული ფაქტორი: სისხლის 
სამართლის სხვადასხვა სისტემას შესაძლებელია ჰქონდეს არა მხოლოდ სხვადასხვა 
პრიორიტეტი, არამედ ძალზე განსხვავებული ბიუჯეტი და დატვირთვა. იმის მიხედვით, თუ 
რამდენად სპეციალიზებულია გაერთიანებულ სამეფოში პრობაციის ოფიცერი, მისი სამუშაო 
დატვირთვა შეიძლება მერყეობდეს მცირე 20 შემთხვევიდან (მაღალ სპეციალიზებულ 
ერთეულში) 80 ან 90 შემთხვევამდე, საშუალოდ 40-დან 60 შემთხვევამდე. თუმცა, რუსეთში და 
სხვა ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში იშვიათობას არ წარმოადგენს პრობაციის ოფიცრის/
სოციალური მუშაკის სამუშაო  შემთხვევათა რაოდენობა რამდენიმე ასეულს მოიცავდეს. 

პრაქტიკულ ცხოვრებაში ასეთი მაღალი რაოდენობის შემთხვევათა სუპერვიზიაზე 
პასუხისმგებლობა ხელს უშლის მაღალი ინტენსივობით საქმის მართვაში ჩართვას, 
რაც  ტრადიციულად იყო დაკავშირებული სოციალური მუშაობის პრაქტიკასთან.  ასეთ 
სიტუაციებში ოფიცერს/სოციალურ მუშაკს ხშირად  მხოლოდ ზერელე შეფასებისა და 
ინტერვენციის განხორციელება შეუძლია. სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის 
სამუშაო მეთოდების განხილვისას არსებითი მნიშვნელობა აქვს აღიარებულ იქნეს, რომ 
ზოგიერთ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში, სადაც რეალობა ძალიან 
მძიმეა, სოციალური სამუშაოს ნებისმიერი ტიპის მეთოდების პრაქტიკულად გამოყენების 
შესაძლებლობები ძალიან შეზღუდულია. ასე რომ, რისი გაკეთება შეიძლება?

ვთქვათ, სოციალური მუშაკი/პრობაციის ოფიცერი აწარმოებს სოციალურ სამუშაოს თუნდაც 
რაღაც ფორმით და არა - მხოლოდ საქმეებს ფორმალურად, მაგალითად: პრობაციონერების 
დასწრების აღრიცხვას და აკეთებს კიდევ ცოტათი  უფრო მეტს, ჩვენ ვდგავართ მთავარი 
კითხვის წინაშე: რას მოელის კონკრეტული სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
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სისტემა პრობაციის ოფიცრისა და სოციალური მუშაკისგან? როგორც კი ამ კითხვას ნათლად 
გავცემთ პასუხს, ჩვენ შევძლებთ ყურადღება მივაქციოთ შემთხვევათა საკმაოდ მაღალ და 
შემაშინებელ  რაოდენობას. მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში, სადაც რისკის შეფასება 
და საზოგადოების დაცვა პრიორიტეტს წარმოადგენს, დიდი რაოდენობის შემთხვევები 
დახარისხებულია ზიანის მიყენების ალბათობისა და რისკის დონის მიხედვით – მაღალი, 
საშუალო და დაბალი რისკის შემცველი საქმეები. შესაბამისად, არსებული დრო და 
რესურსები, ძირითადად, ფოკუსირებულია მაღალი და საშუალო რისკის შემცველ ჯგუფებზე. 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემამ, რომელიც უფრო დიდ აქცენტს აკეთებს 
იმაზე, რასაც ჩვენ შეიძლება ვუწოდოთ ტრადიციული სოციალური სამუშაო, შესაძლოა 
ანალოგიურად შეაფასოს შემთხვევები სამართალდამრღვევების სხვადასხვა საჭიროების 
მიხედვით. შესაბამისად,  პრიორიტეტი მიანიჭოს მათ, რომლებთან დაკავშირებითაც 
ყველაზე დიდი საჭიროება იკვეთება. ამის შემდეგ ისმება კითხვა, თუ რა საჭიროებას უნდა 
მივხედოთ.  გაერთიანებულ სამეფოში 1980-იან წლებამდე  სამართალდამრღვევთა საჭიროება 
რესურსების თვალსაზრისით არ გამოირჩეოდა სოციალური სამუშაოს სხვა კლიენტების 
საჭიროებისგან: სამართალდამრღვევს, რომელსაც ჰქონდა ნარკოტიკების მოხმარებასთან 
დაკავშირებული პრობლემები, ეპყრობოდნენ ასე თუ ისე იგივე ინტენსივობით, როგორც 
მომსახურების სხვა მიმღებს. თუმცა, რისკის შემცირებაზე აქცენტის გაკეთებასთან ერთად 
მოხდა აქცენტირება იმ საჭიროებებსა და საკითხებზე, რომლებიც   განსაკუთრებულად 
კრიმინოგენულად მიიჩნეოდა. მოსალოდნელი იყო,  რომ სამართალდამრღვევი, რომელსაც 
ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდა, რაც  მისი დანაშაულებრივი ქცევის 
მთავარ ელემენტად მიიჩნეოდა, გამხდარიყო უფრო მეტი ინტერვენციის (და, სავარაუდოდ, 
ჩარევის) მიმღები. ვინაიდან, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის ხასიათი 
შეიცვალა, ასევე, შეიცვალა რესურსებისა და „წინა ხაზზე“  მომუშავეთა მიმართულებაც – 
რესურსებმა დაიწყო რისკებზე გაყოლა (Robinson, 1995).

იმის თქმა გვინდა, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მომუშავე 
ნებისმიერი სოციალური მუშაკისთვის არსებობს საჭიროება, დასვას „ძირითადი კითხვები,“ 
რათა გაარკვიოს რა მიიჩნევა მათი სამუშაოს არსად. რა თქმა უნდა, შემთხვევების დიდი 
რაოდენობიდან გამომდინარე მაღალი დატვირთვა შეიძლება  იყოს შემაშინებელი და 
დამქანცავი, თუ ნათლად არ იქნება  გასაგები, რა წარმოადგენს კონკრეტული სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის პრიორიტეტებს და რა მოლოდინი არსებობს 
თითოეული სოციალური მუშაკის/პრობაციის ოფიცრის მიმართ. სხვა შემთხვევაში რთული 
სამუშაო გადაიქცევა ნამდვილად შეუსრულებლად. პრაქტიკულ დონეზე ეს იდეები 
მჟღავნდება შეფასების პროცესში – ეს საკითხი ამ კურსში კიდევ ერთხელ  მეთოდების 
სექციაში შეგვხვდება. ვინაიდან, ეს არის მომენტი, როდესაც ხდება ინფორმაციის შეგროვება 
და ჩვენს პრიორიტეტებზე დაყრდნობით (რომელიც, რა თქმა უნდა, ასახავს იმ სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის პრიორიტეტებს, რომელშიც ჩვენ ვმუშაობთ)  
მომავალი სამუშაოს დაგეგმვა. 

ჩვენ ამ კურსში უკვე მიმოვიხილეთ ძირითადი საფუძვლები და  სხვადასხვაგვარი  იდეა 
და თეორია. ახლა  შეგვიძლია  ამ „სოციალური სამუშაოს პოზიტიურ კაპიტალზე“ 
დაყრდნობით  ზოგი იდეის უფრო ღრმად გამოკვლევა, რასაც ვიწყებთ ძალიან მარტივი 
კითხვით: როგორ უნდა ვიმუშაოთ სამართალდამრღვევებთან? ამ კითხვაზე პასუხია ის, 
რომ სამართალდამრღვევებთან  მუშაობის ბევრი გზა არსებობს - რასაც ჩვენ ვაკეთებთ,  
გადაწყვეტილებების მიღებაა. შემდეგ თავში ჩვენ განვიხილავთ სამართალდამრღვევებთან 
მუშაობის ინოვაციურ მეთოდებს, რასაც დავიწყებთ მსგავსი საკითხების ერთად თავმოყრით: 
მრავალუწყებრივი მუშაობა, იარლიყების მიკვრა, განრიდება სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემაში და სისტემისგან და მედიაცია.

მრავალი კრიმინოგენული და სოციალური სამუშაო მართლმსაჯულების სისტემაში ეყრდნობა 
დამნაშავის „მოგზაურობას“ დანაშაულის სამყაროში და მის შესაძლო უკან დაბრუნებას. 
ეს კი იწყება დამნაშავის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემასთან პირველი 
კონტაქტიდან  და მოიცავს:  დაპატიმრებას, სასამართლოს, განაჩენს, დასჯას და, შემდეგ, 
შესაძლოა, რეაბილიტაციასაც.
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თუმცა, მე-20-ე საუკუნის ბოლოს სამართალდამრღვევებთან, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა 
სამართალდამრღვევებთან,  მუშაობამ  კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა, თუ რამდენად ახერხებდა 
თავად სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა დანაშაულებრივი ქცევის მართვას 
ყველაზე ეფექტური ან სოციალურად კონსტრუქციული მეთოდებით. 

თავის დროზე ეს იდეები იპოვის ფორმას დასავლური (ფართოდ გაერთიანებულ სამეფოსა 
და ჩრდილოეთ ამერიკაში) სისხლის სამართლის სისტემაში კრიმინოლოგიური აზროვნების 
ორი დამატებითი მიმართულების განვითარების სახით: პრევენცია და განრიდება. ასევე, 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ორივე ცნება აშკარად ეწინააღმდეგება დანაშაულებრივი 
ქცევის  მკაცრ ბიოლოგიურ-დეტერმინისტულ განმარტებას. რატომ უნდა განვახორციელოთ 
ინტერვენცია  ნებისმიერ სამართალდამრღვევთან, თუ მათი გენები და სხვა ბიოლოგიური 
ბუნება მიუთითებს იმაზე, რომ ისინი წინასწარ არიან განწირულნი დაარღვიონ კანონი? 

როგორც აქამდე უკვე ვნახეთ, მოიძებნა მრავალი სოციოკულტურული ახსნა, რომელიც ხაზს 
უსვამს ეკონომიკის, სიღარიბის, განათლებისა და სხვა ფაქტორებს (და რომელსაც შეგვიძლია 
თავისუფლად ვუწოდოთ ,,გარემო“), რომლებიც მთავარ როლს ასრულებს დანაშაულებრივი 
ქცევის სტიმულირებაში.  იმას, რასაც ჩვენ ახლა  ქცევას ვუწოდებთ  და კიდევ - პირად თვისებებს 
ადრე  „მორალური თვისების“ სათაურის ქვეშ აერთიანებდნენ. როგორც  გაერთიანებული 
სამეფოს პრობაციის სამსახურის განვითარებისას ვიხილეთ, მე-19 საუკუნის ბოლოსა და 
მე-20 საუკუნის დასაწყისში არსებობდა შეუვალი რწმენა, რომ რომელიმე  რელიგიური, 
საქველმოქმედო ან  სოციალური კეთილდღეობის ორგანო შეიძლებოდა დახმარებოდა, 
გამოესწორებინა ან განერიდებინა სამართალდამრღვევი „დანაშაულებრივი ცხოვრებისგან“ 
(The Guardian, 2007).

ინტერვენცია მიმართული იყო დამნაშავის მორალური თვისებების გაუმჯობესებაში 
დახმარებისკენ,  რათა ის გამხდარიყო „რესპექტაბელური“ საზოგადოების  ნაწილი. თუმცა, 
ეს შეხედულება მალე გამოწვევების წინაშე დადგა. 

 ემილ დურკეიმის (Emile Durkheim) ნაშრომებმა მე-19 საუკუნის დასასრულს ხაზი 
გაუსვა სოციალური კავშირისა და კუთვნილების  მნიშვნელობას ჩვეული მორალური 
თვისებების საწინააღმდეგოდ  ქცევის განვითარებასთან მიმართებაში. სოციალური გარემოს 
მნიშვნელობით გატაცებამ და მის მიმართ ცნობიერების მომატებულმა ზრდამ საბოლოოდ 
დაამკვიდრა აზრი, რომ სოციალური გარემოს შეცვლითა და გამოსწორებით შესაძლებელია 
ზემოქმედების მოხდენა დანაშაულის დონეზე. ამ იდეებმა დაიწყეს შეღწევა ისეთ 
განსხვავებულ სფეროებში, როგორიცაა: ქალაქის დაგეგმარება, არქიტექტურა, ეკონომიკა, 
სოციალური პოლიტიკა და განათლება.  სოციალურ სამუშაოში შემოთავაზებულ იქნა, 
რომ პიროვნულ დონეზე  არსებული სოციალური პირობებისა და სამართალდამრღვევის 
ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებზე მუშაობას ჰქონდეს  პოტენციალი, შეამციროს დანაშული 
და მასთან დაკავშირებული რისკები.  ეს იდეები, რომლებიც ხშირად ვიქტორიანული 
ფილანტროპიიდან იღებს სათავეს, სოციალისტურ და ლიბერალურ პოლიტიკურ 
შეხედულებებთან დაკავშირების შედეგად გადაიქცა სოციალური და საკანონმდებლო 
ცვლილებების ძლიერ ძალად.

ამ იდეების ზრდისა და მათი სოციალურ სამუშაოზე ზეგავლენის  მოხდენის ყველაზე ნათელი 
მაგალითები შეგვიძლია ვიხილოთ მე-20 საუკუნეში თანამედროვე ინდუსტრიალიზებულ 
ქვეყნებში ახალგაზრდებთან მუშაობისას. 1907 წელს ლორდ ბადენ-პაუელის (Lord Baden-
Powell) დროს, გაერთიანებულ სამეფოში მსოფლიო სკაუტების მოძრაობის ზრდიდან 
მოყოლებული, ახალგაზრდული კლუბებისა და მთელი რიგი მეორე მსოფლიო ომის 
ახალგაზრდული პროექტების განვითარებით დამთავრებული, შეიძლება გამომჟღავნებულ 
იქნეს, რომ ცხადად არსებობდა რწმენა, რომლის მიხედვითაც გააზრებული საქმიანობის 
გარეშე ახალგაზრდები მიდრეკილნი იქნებოდნენ ცუდი ქცევისკენ და დანაშაულისკენაც 
კი.  ეს შეიძლება შეჯამებულ იქნეს ინგლისურ ფრაზაში ,,უსაქმური ხელების საქმეს ეშმაკი 
აკეთებს“, რომელსაც აშკარად დაჰკრავს  მორალური და რელიგიური ელფერი.
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„გააზრებულ საქმიანობას“, რომელიც, თავის მხრივ, უკვე საყურადღებო იყო, მიიჩნევდნენ  
ახალგაზრდებში დანაშაულის პრევენციის უფრო ფართო სქემის ნაწილად. თუმცა, ასეთ 
კონცეფციას ჯერ კიდევ ესაჭიროებოდა მიეღო ფორმა ახალგაზრდებისა და სისხლის 
სამართლის სისტემაში.  ახალგაზრდა ადამიანებთან მუშაობის ყველაზე დიდი სტიმული 
გაჩნდა დემოგრაფიულ ცვლილებასთან ერთად. ეს გამოწვეული იყო  თავდაპირველად 
მეორე მსოფლიო ომით,  მას შემდეგ კი - 1950-იან წლებში აშშ-სა და მოგვიანებით დასავლეთ 
ევროპაში,  თინეიჯერის ე.წ. „აღმოჩენის“ შედეგად. 

კოენმა (Cohen) მედიის გაშმაგების შესახებ თავის ნაშრომში,  ფაქტობრივად, ჩვენ მიერ უკვე 
განხილული რამდენიმე პირველი მორალური პანიკა აღწერა, რომელიც, როგორც ჩანს,  
თინეიჯერების საკითხის გარშემო წარმოიშვა. გარდა ამისა, აღწერა ის შესაძლო საშიშროებაც, 
რომელსაც  ის ადრეულ 1960-იან წლებში წარმოადგენდა (Cohen, 2002).

მას შემდეგ მრავალ თანამედროვე ქვეყანაში ვითარდება  სახელმწიფოს მიერ  ოფიციალურად  
დაფინანსებული ახალგაზრდებთან მუშაობის პროცესი, რომელიც სხვადასხვა ფორმას 
იღებს, მათ შორის, ტრადიციული საქმიანობების ფორმას. ეს არის: განათლება, სპორტი, 
გარესპორტული და/ან სარეკრეაციო აქტივობები და სხვა; ასევე, ვითარდება  ერთ კონკრეტულ 
საკითხზე ფოკუსირებული ისეთი სამუშაო პროცესი,   როგორიცაა, მაგალითად, აქცენტი 
ბანდებთან მუშაობაზე ამჟამინდელ გაერთიანებულ სამეფოში.

ამ აქტივობებს შეიძლება ვუწოდოთ როგორც დანაშაულის პრევენციისადმი მიმართული 
სამუშაო, ასევე განრიდება, რადგან ახალგაზრდებთან მუშაობის მიზანია, მათ დანაშაულებრივ 
ქმედებაში ჩართულობას ხელი შეუშალოს   და  ისინი ააცილოს სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემასთან ნებისმიერ კონტაქტს.

დავუბრუნდეთ უკვე განხილულ „ნიუ-იორკის ექსპერიმენტს“,  რომლის  ფარგლებში 
ჩატარებული სამუშაოს გარკვეული ნაწილი  მოიცავდა პირდაპირ განრიდებას 
თინეიჯერებთან.  საუკეთესო და აზრიანი კომბინაცია აღმოჩნდა სამიზნე ჯგუფად ბანდის 
ლიდერების შერჩევა და მათთვის ისეთი აქტივობების შეთავაზება, რომელიც ითვლებოდა 
,,საკაიფოდ“ ან ღირებულად, მისაღებად დღის ან ღამის იმ მონაკვეთებში, როდესაც 
დანაშაულებრივი ქმედებების ჩადენის პიკია. ეს კი ზოგ პოტენციურ სამართალდამრღვევს 
წარმატებით ეხმარებოდა, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
მოხვედრისგან თავი დაეღწია.

მაგალითად,  1980-იანი წლების შუა ხანებში ამერიკაში შუაღამის კალათბურთის ლიგამ 
დაიწყო ფუნქციონირება.  ძირითადი პირობები, რომლით უზრუნველყოფაც საჭირო გახდა, 
იყო მხოლოდ მიწის ნაკვეთი, კალათბურთის ბურთი, განათება, რამდენიმე მოხალისე 
და უფასო უალკოჰოლო სასმელებით მომარაგება. ეს ლიგები იქცნენ კარიბჭეებად ან 
ხელმისაწვდომ პუნქტებად, რომელთა საშუალებითაც  ლიგაში მონაწილეობის მიმღებ პირებს 
შესაძლებლობა ეძლეოდათ ჩაწერილიყვნენ მთელ რიგ დამატებით მომსახურებებზე: წერა-
კითხვის სწავლება, CV-ის შედგენა, სმასთან ან ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული 
პრობლემების მქონე პირებისთვის რჩევების მიცემა და სხვ.  ლიგები ამჟამად უკვე  ევროპაშიც 
გავრცელდა და მათ სპონსორობას უწევენ დიდი კომპანიები, ხოლო პატრონაჟს –  წამყვანი 
სპორტსმენები (Berman, 2012). რა თქმა უნდა, იდეა არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ 
კალათბურთით ან სხვა ახალგაზრდა მამაკაცებისთვის პოპულარული ტრადიციული 
აქტივობებით, თუმცა საკითხავია, რამდენად შეიძლება ამ ტიპის სამუშაოს ჩატარება 
ახალგაზრდა სამართალდამრღვევი ქალებისთვის.

ეს პროექტები შეიძლება მივიჩნიოთ გარკვეული ფორმის  „კულტურულ ჩანაცვლებად“, 
რომელშიც ღირებულებები და ქცევები, რაც  დანაშაულებრივ სუბკულტურასთან 
ასოცირდება,  ჩანაცვლებულია პროსოციალური, ჯანსაღი და სოციალურად კონსტრუქციული 
სუბკულტურით. კულტურული ღირებულებები  ფართო გაგებით და უფრო კონკრეტულად 
კი  სუბკულტურების ღირებულებები,  ხსნის   სამართალდამრღვევებთან მუშაობის  არსებით 
ნაწილს. ეს კვლევის დიდი სფეროა, თუმცა, ამჯერად, ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ თავად 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის სუბკულტურის ზეგავლენის საკითხი. 
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ერთი შეხედვით, ეს შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ. ბოლოს და ბოლოს, სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა ნებისმირ ქვეყანაში გამიზნულია იმისთვის, 
რომ იყოს პროსოციალური და მხარს უჭერდეს ფართო საზოგადოების  ღირებულებებს. 
შესაბამისად, ეს სისტემები, რომლებიც შექმნილია კანონის მხარდასაჭერად, უნდა ქმნიდეს 
და მხარს უჭერდეს პროსოციალურ, მისაღებ დამოკიდებულებებსა და ქცევებს. თუმცა, 
რამდენიმე კრიმინალისტმა კრიტიკულად განიხილა პროცესიც, რომელსაც  ადგილი  აქვს 
და შედეგიც, რომელსაც ადამიანის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
მოხვედრის შემთხვევაში  ვიღებთ.

მოდით, წარმოვიდგინოთ თანამედროვე სისხლის სამართლის სიტემა, რომელიც 
დამყარებულია შეთანხმებული კანონის სამართლიანობის კარგად ცნობილ ცნებებზე, 
ორივეს - დამნაშავისა და დაზარალებულის უფლებებზე  და სოციალურ სამართლიანობაზე, 
ზრუნვაზე. სისტემაში შედის 15 წლის ბიჭი მაიკლი, რომელმაც პირველად ჩაიდინა დანაშაული 
- მძიმე ქურდობა თავის მეგობრებთან ერთად, რომლებიც უკვე არიან ნასამართლევი მსგავსი 
დანაშაულებისთვის. მისი მშობლები ძალიან შეწუხებულნი არიან, რადგან მათი შვილი  
კრიმინალურ დაჯგუფებაში გაერია. 

 საწყის წერტილად ავიღოთ შეთანხმებული შეხედულება, რომ ეს ქურდობა შედარებით 
სერიოზული დანაშაულია და იმსახურებს გასამართლებას.  ჩვენ არ გვაქვს არჩევანი, რომ 
მოვხსნათ ბრალი და კარგად ვიცით, რომ ადგილობრივი საზოგადოებაც და დაზარალებულიც  
სამართლიან განაჩენს მოითხოვს. მაიკლს აპატიმრებენ და ბრალს უყენებენ. წესისამებრ, 
ის თავს იცავს, მაგრამ მაინც ცნობენ სამართალდამრღვევად. შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ 
იარლიყის მიკვრის სტიგმა შეაჩერებს მაიკლს მომავალში დანაშაულის ჩადენისგან. 
ნებისმიერი სასჯელი, რომელსაც მიუსჯიან, მხოლოდ განამტკიცებს  აზრს, რომ საზოგადოება 
გმობს მის საქციელს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემამ შეასრულა თავისი დანიშნულება.

თუმცა, თუ მხედველობაში მივიღებთ იმ ფაქტს, რომ მაიკლი პიროვნებად ყალიბდება სწორედ 
თინეიჯერობის ასაკში, რამდენად შეიძლება დამნაშავის იარლიყმა იქონიოს მასზე  გავლენა? 
მაიკლი, რომელსაც ამ მომენტამდე ნასამართლობის ისტორია არ ჰქონდა, ახლა უკვე თავისი 
ოჯახის, თემისა და მართლმსაჯულების სისტემის თვალში არის სამართალდამრღვევი.  

ჰოვარდ ბეკერის (Howard Becker), დევიდ მათზას (David Matza), ირვინგ გოფმანისა (Irving 
Goffman) და სხვების  მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი წლების ნამუშევარი მიუთითებს 
სულ სხვა შესაძლო შედეგზე. „იარლიყის მიკვრის თეორიის“ სახელით ცნობილ ნაშრომში 
წარმოშობილი იდეების მიხედვით შესაძლებელია, რომ მას შემდეგ, რაც ადამიანს მიეკვრება 
დამნაშავის იარლიყი, საზოგადოება მას  სხვაგვარად მოეპყროს (n.b. იარლიყის მიკვრის 
თეორია, ასევე, ვრცელდება ბევრ სხვა სოციალურ ჯგუფზე:  ფსიქიკურად დაავადებულ 
პირებზე, სექსუალურ და რელიგიურ უმცირესობებზე და სხვ.). იარლიყმიკრული ადამიანი 
ფიქრობს, რომ მას ნაწილობრივ მაინც აქვს მიკრული იარლიყი, რაც, თავის მხრივ, გავლენას 
ახდენს მის მიერ საკუთარი თავის აღქმაზე, ასევე, მის ცხოვრებისეულ შანსებზე (Becker, 1963).

ასე რომ, შეგვიძლია ვივარაუდოთ: მაიკლი, რომელსაც მიაკრეს დამნაშავის იარლიყი და 
ამით მას გადასცეს იდენტურობა  (სოციალურად მიუღებელი იდენტურობა), დაიწყებს მის 
,,გათავისებას“ და, შესაძლოა, სისრულეში მოყვანასაც კი. 

აშკარაა, რომ ბრალდებულობამ და სამართალდამრღვევთან გაიგივებამ, შესაძლებელია, 
გარკვეული როლი ითამაშოს მაიკლის, ოჯახისა და რამდენიმე მისი  თანატოლის მიმართ 
სოციალური მიმღებლობიდან გამოძევების საქმეში. ეს  მაშინ, როდესაც მისი ბანდისთვის 
მაიკლის სამართალდამრღვევობა (ანუ ის, რაც აკავშირებს მათ ერთმანეთთან)  ინკლუზიურ 
და ერთობ მისაღებ იდენტურობას წარმოადგენს. მხედველობაშია მისაღები ის ფაქტიც, რომ  
საზოგადოების უმრავლესობაში  „სამართალდამრღვევი“ არის იარლიყი, რომელსაც ადამიანი 
სიცოცხლის ბოლომდე ატარებს. 

ეს უნებლიე იარლიყი, ყველა თავისი უარყოფითი შედეგით, კრიმინოლოგიური და აკადემიური 
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დებატების საგანს წარმოადგენს. შედეგად წარმოიშვა მთელი რიგი იდეები განრიდების 
ცნების ირგვლივ, ამოქმედდა პროცედურები და ინსტიტუციები, რომლებიც განკუთვნილია, 
პირველ რიგში, დანაშაულის ჩამდენისა თუ სამართალდამრღვევად გადაქცევის კანდიდატის 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემისგან განრიდებისათვის.  

განრიდების იდეამ შეაღწია ევროპისა თუ სხვა ქვეყნების სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემებში  და დაეხმარა პოლიტიკისა და ახალი პრაქტიკის შექმნაში. 
მას შემდეგ  ახალგაზრდული და სოციალური მუშაობის სფეროების ნაწილი მზარდი  გახდა.

,,იარლიყის მიკვრის“ თეორიისა და თვით იდენტიფიკაციის  შექმნის გარშემო იდეების  
განვითარების  შემდეგ  მხოლოდ პოსტმოდერნისტულ პერიოდში –  მე-20 სააუკუნის 
ბოლოს მოხდა თავად სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის დანახვა 
პოტენციურად უარყოფით ძალად.  ეს იყო სისტემა, რომელსაც შეეძლო შეექმნა პროცესი, 
რომელშიც დანაშაულებრივი ქცევა მყარდებოდა და ხალისდებოდა.  მაგალითად, მაშინ 
როცა ციხეები შეიძლება გამართლებული იყოს, როგორც დანაშაულებრივი ქმედების 
უხეში, მაგრამ ეფექტური შემბოჭველი, ბევრმა ისიც შეამჩნია, რომ  შეიძლება მათი 
„დანაშაულის უნივერსიტეტებად“ დახასიათებაც.  ეს არ არის გამოწვეული მხოლოდ იმ 
პოტენციალით, რომელიც საშუალებას აძლევს  სამართალდამრღვევებს, გაცვალონ იდეები 
და, შესაბამისად, ისწავლონ ერთმანეთისგან. ანტისოციალური დამოკიდებულება, რომელმაც 
სამართალდამრღვევი ციხემდე მიიყვანა, შესაძლებელია, წახალისებულ  და მხარდაჭერილ 
იქნეს ციხის შიგნით „კრიმინალური სუბკულტურის“ მიერ. 

ასევე, გამოითქვა მოსაზრება, რომ თავად სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
შესვლა შეიძლება იყოს დამნაშავის კრიმინალიზაციის ძლიერი საშუალება.  როგორც უკვე 
აღვნიშნეთ, „სამართალდამრღვევი“ არის სიცოცხლის განმავლობაში მიკრული იარლიყი. 
ბოლოსდაბოლოს,  „ერთხელ სამართალდამრღვევი, ყოველთვის სამართალდამრღვევია“ 
– ეს არის საზოგადოდ მიღებული მოსაზრება, რომელიც, ასევე, წარმოადგენს იურიდიულ 
ფაქტს იმ მრავალ ქვეყანაში, სადაც პიროვნების დანაშაულებრივი ქცევის შესახებ მონაცემებს, 
მათ შორის, ყველაზე უმნიშვნელო დანაშაულზეც კი, ადამიანის მთელი სიცოცხლის 
განმავლობაში ინახავენ. 

ამ სფეროსთან დაკავშირებით საინტერესო ევროპულ განვითარებას ჰქონდა ადგილი 
საფრანგეთში, სადაც დაარსდა  „დაბრუნების სასამართლო“. იღებდა რა თავის ფილოსოფიურ 
და ფსიქოლოგიურ სათავეს იარლიყის მიკვრისა და სხვა თეორიებიდან, განვითარებულ 
იქნა შემდეგი იდეა: თუ სამართალდამრღვევი უარყოფითად და მუდმივად იქნება 
იარლიყმიკრული სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების პროცესის მიერ,  მაშინ იგივე 
სისტემას უნდა შეეძლოს მას ეს იარლიყი ჩამოაშოროს.  თუ სასამართლოში გამოჩენა 
შეიძლება მივიჩნიოთ ფორმალურ იურიდიულ რიტუალად, რომელიც სრულდება 
დამნაშავის გასამართლებითა და სტიგმატიზაციით, მაშინ შესაძლებელი უნდა იყოს იგივე 
რიტუალითა და მტკიცებულებებით მოხდეს „იარლიყის მოხსნა“ დამნაშავისგან, რომელმაც 
წარმატებით გაიარა რეაბილიტაცია და შეინარჩუნა კანონისადმი მორჩილება დროის 
გარკვეულ მონაკვეთში. ამ გზით სამართალდამრღვევს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს, 
წარდგეს მოსამართლის წინაშე და წარადგინოს  მტკიცებულება მხარდაჭერილი  მოწმეთა 
ჩვენებით, რათა გამოცხადებულ იქნეს, რომ ის აღარ წარმოადგენს სამართალდამრღვევს. 
თუ სასამართლო დათანხმდება, პირი ოფიციალურად იქნება დეკლასიფიცირებული. მასზე 
ნასამართლობის დოსიე ინახება, მაგრამ ნასამართლობების გაცხადების სამართლებრივი 
ვალდებულება ზოგ შემთხვევაში  შეიძლება მოიხსნას (Maruna, 2003).  უნდა აღინიშნოს, რომ 
სოციალური მუშაობა მხარს უჭერს იდეას, რომელიც ასაჩუქრებს და პოზიტიურ მოტივაციას 
ზრდის კარგად მოქცევასა და კანონმორჩილებაზე, რაც სამართალდამრღვევებთან მუშაობისას 
ნაკლებად გამოიყენება.

ამ სფეროში ამგვარი აზროვნებისგან  წარმოიშვა კრიმინოლოგიური შეხედულების მეორე 
მიმართულება: განრიდება. აქ ეს ტერმინი გამოიყენება არა პრევენციული მნიშვნელობით, 
არამედ ეხება იმ სამართალდამრღვევებს, რომლებიც დააპატიმრეს დანაშაულის ჩადენის გამო 
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და პირველად არიან სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემასთან კონტაქტში.

განრიდების კლასიფიკაცია აქ შეიძლება მოხდეს ორმხრივად: განრიდება სისხლის 
სამართლის სისტემისგან  და განრიდება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემაში. განრიდება სასამართლო სისტემისგან წარმოადგენს საშუალებას, რომელიც 
აძლევს პოლიციას და/ან სასამართლოს შესაძლებლობას, მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ 
ფორმალურად არ დაადანაშაულოს სამართალდამრღვევი, ხოლო ამის ნაცვლად გასცეს 
გარკვეული ტიპის შეტყობინება, გაფრთხილება ან სიფრთხილის გამოჩენა. ეს შეტყობინებები 
შეიძლება განსხვავდებოდეს მათი იურიდიული სტატუსის მიხედვით. შესაბამისად, 
შეტყობინებებს  ქვეტექსტები აქვს დამნაშავისათვის. მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში 
სიფრთხილის გამოჩენაზე გაფრთხილების ერთხელ გაცემის შემდეგ გაკეთდება ჩანაწერი და 
შესაძლებელია, დაიწყოს სისხლისსამართლებრივი დევნა, თუ მომავალში სუბიექტი კიდევ 
ჩაიდენს დანაშაულს. სიფრთხილის გამოჩენაზე გაფრთხილება, ასევე, შეიძლება შეიცავდეს 
პირობებს, თუმცა გაფრთხილებას არ აქვს ამგვარი  იურიდიული წონა. 

ამ პრაქტიკის გარდა, არსებობდა პროექტები, რომლებიც გამოცდილ იქნა პოლიციის 
განყოფილებებში, სადაც გარკვეული კატეგორიის სამართალდამრღვევები: 
წამალდამოკიდებულები, ალკოჰოლიკები და სხვა, ფასდებიან ავტომატურად  და მათ 
სთავაზობენ სამედიცინო/სოციალური სამუშაოს საშუალებით ინტერვენციას, როგორც 
ალტერნატივას,   სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში მიცემის ნაცვლად. რა თქმა უნდა, 
ეს იმ შემთხვევაში ხდება, როდესაც სამართალდამრღვევი თავიდანვე მზად არის აღიაროს 
ჩადენილი დანაშაული. 

მოსაზრება, რომელიც  განრიდების უკან დგას, მდგომარეობს შემდეგში: პოლიციის მიერ 
ადრეულ ეტაპზე ნებისმიერი ტიპის ჩარევა, განსაკუთრებით კი იმ ტიპის ჩარევა, რომელიც 
არ მოიცავს დამნაშავისთვის ფორმალური იარლიყის მიკვრას,  ამა თუ იმ  პირისთვის  
წარმოადგენს  მომავალში დანაშაულებრივი ქცევისაგან  შემაკავებელ ეფექტურ  ზომას.  
სისტემის კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ ამ სისტემების განვითარების ერთ-ერთ მთავარ 
მოტივს ჩადენილ დანაშაულზე  რამე მნიშვნელოვანი გზით რეაგირების მოხდენა კი არ 
წარმოადგენდა, არამედ უბრალოდ -  სასამართლოსთვის წნეხის/დატვირთვის შემცირების 
საშუალება. სხვა კრიტიკოსები ამტკიცებდნენ,  რომ სამართლიანობის კუთხით საშიშია ასეთი 
გადაწყვეტილებების მიღება, იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად  ექვემდებარება ესა თუ 
ის მოქალაქე საქმის ფორმალურად აღძვრას იმ პირების მიერ, რომლებიც არ წარმოადგენენ 
მოსამართლეებს ან ზოგიერთ იურისდიქციაში პროკურორებს. გარდა ამისა, არსებობს 
მოსაზრება, რომ როცა განრიდებაზე, როგორც არჩევანზე, უფლებამოსილი ორგანოები პირს 
უარს ეუბნებიან, მიკერძოებულობამ და ცრურწმენამ შეიძლება გამოიწვიოს შევიწროებული 
ჯგუფების კიდევ უფრო მეტად კრიმინალიზაცია.  დამატებითი კონტრასტული კრიტიკა 
მდგომარეობს შემდეგში: სამართალდამრღვევები, რომლებიც ექვემდებარებიან განრიდებას, 
რეალურად იღებენ „ადვილ გამოსავალს“, რომელმაც დაზარალებულთა  მხრიდან შეიძლება 
გამოიწვიოს გარკვეული უკმაყოფილება. სწორედ დაზარალებულის ეს პოზიცია იქნება 
განხილული შემდეგ მედიაციის პროგრამების მიმოხილვისას. 

როგორც ალბათ უკვე მიხვდით, საერთაშორისო პერსპექტივით, სამართალდამრღვევებთან 
მიმართებაში სოციალურმა მუშაობამ ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე  რადიკალური 
ცვლილება განიცადა. ამის გასაგებად ერთ-ერთ გზას წარმოადგენს იმის დანახვა, თუ როგორ 
მოხდა აქცენტების გადატანა  დამნაშავის გარემოებიდან  და საჭიროებიდან ყველა ჩართული 
მხარის უფლებებსა და ვალდებულებებზე.  ფილოსოფიაში შესული ეს ცვლილება აისახა 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში ჩართული პირების გადამზადების 
პროგრამებსა და პრაქტიკულ მუშაობაში ცვლილებების შეტანით. ამან გამოიწვია 
სოციალური მუშაკების სამართალდამრღვევებთან  სამუშაოს გაფართოება, დაზარალებულის 
მოსაზრებებისა და გრძნობების აღიარება და აქტიურად გათვალისწინება – იგულისხმება 
„დაზარალებულის პერსპექტივა“.  

სასარგებლო იქნება განვიხილოთ,  როგორ შეიძლება მოხდეს სისხლის სამართლის 
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მართლმსაჯულების სისტემის სოციალური მუშაკების განთავსება დაზარალებულებთან, 
რომლებიც  სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მრავალ სისტემაში  ზრუნვის საგანი 
ხდებიან და როგორ უნდა შევადაროთ  ეს პროცესი  „ზოგად სოციალურ მუშაობას“. 

სტანდარტული სოციალური სამუშაოს პრაქტიკაში, როგორც წესი, არსებობს კლიენტი/
მომსახურების მომხმარებელი და ერთი ან მეტი საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია 
მომსახურების ამ მომხმარებელთან.  შესაძლებელია, სხვებიც იყვნენ ჩართულნი პროცესში, 
თუმცა, არსებითად, სოციალური მუშაკი გვევლინება დახმარების მიმწოდებლის როლში, 
ხოლო მომსახურების მომხმარებელი – მიმღების როლში.  დაზარალებულის ჩართვით  
დამხმარე/ მომხმარებლის დინამიკაში  აქცენტებსა და მიზნებში აშკარა ცვლილება ხდება. 

გაერთიანებულ სამეფოში ოფიციალური და პროფესიული პრობაციის სამსახური დაფუძნდა 
(დამნაშავის მიმართ თავდაპირველი სლოგანით „ურჩიე, დაეხმარე და დაუმეგობრდი“) 
ათწლეულებით ადრე - 1970-იან წლებში მსვერპლთათვის მოხალისეთა საქველმოქმედო 
მომსახურების დაფუძნებამდე. ამიტომაც არ არის  გასაკვირი, რატომ მოხდა ამ საკითხის 
პოლიტიზირება, ისმებოდა რა მარტივი მაცდუნებელი კითხვა: რატომ ვაფინანსებთ 
სახელმწიფო მომსახურებას სამართალდამრღვევების  დასახმარებლად, მაშინ როცა მათი 
მსხვერპლნი  იძულებულნი არიან მიმართონ ქველმოქმედებას? საინტერესო და იმედის 
მომცემია, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის სისტემა უკვე მუშაობს დაზარალებულთან 
მუშაობის განვითარებაზე. საერთაშორისო სტანდარტებით ეს ოფიციალური აღიარება 
გარკვეულწილად უჩვეულო,  მაგრამ მისასალმებელი განვითარებაა.

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ევროპაში პრობაციის პერსონალის ჩართულობა 
დაზარალებულებთან კონტაქტში საგრძნობლად გაიზარდა. ძალაში შევიდა სხვადასხვა 
გაიდლაინი, რომელიც სასამართლოს ავალდებულებს მხედველობაში მიიღოს 
დაზარალებულის ჩვენება/განცხადება განაჩენის გამოტანამდე და გამოტანის შემდეგ.  
მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში დაზარალებულის ჩვენება/განცხადება, რომლის 
სახით დაზარალებული სასამართლოს აძლევს წერილობით განმარტებას იმის შესახებ, თუ 
რა გავლენა იქონია მის ცხოვრებაზე დანაშაულმა, იქცა მნიშვნელოვან ახალ (თუმცა, არა 
უნივერსალურად გამოყენებად) სისხლის სამართლის საქმის წარმოების მახასიათებლად.

2013 წელს გაერთიანებულ სამეფოში მიღებულ იქნა კანონები, რომლის მიხედვითაც,  
დაზარალებულებს უფლება მისცეს დასწრებოდნენ სასამართლოს, რათა თავად    ხმამაღლა  
წაეკითხათ განცხადება. ეს მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვანი დეტალი პირდაპირ  მიანიშნებს 
იმაზე, რომ დაზარალებულის ხმა უკვე  სისხლის სამართლის პროცესის აღიარებულ ნაწილს 
წარმოადგენს.

ეს ნაბიჯი, რომელიც აკავშირებს დამნაშავის „ცუდ მხარეს“ დაზარალებულის უფლებებთან, 
წარმოადგენს იმ მიდგომის ნაწილს, რომელიც ცნობილია, როგორც აღდგენითი 
მართლმსაჯულება. 

1950-იან წლებში ალბერტ ეგლაშმა (Albert Eglash) მართლმსაჯულების სისტემა  3 მთავარ 
ტიპად გაყო: სამაგიეროს მიზღვა, რომელიც დამყარებულია დასჯაზე;  დამთიშველი, 
რომელიც მოიაზრებს სამართალდამრღვევების თერაპიულ მკურნალობას; და აღდგენითი  
მართლმსაჯულება, რომელიც დაინტერესებულია  დამნაშავის ქმედებებსა და 
დაზარალებულის გამოცდილებას შორის გააზრებული კავშირის დამყარებით.  მისი ნაშრომი 
მოგვიანებით შერჩეული იყო ჰოვარდ ზერის (Howard Zehr) მიერ, რომელმაც ხაზი გაუსვა იმ 
ფაქტს, რომ აღდგენითი მართლმსაჯულება წარმოადგენს დანაშაულის აღქმის გზას, რომლის 
მიხედვითაც დანაშაული მიმართულია არა სახელმწიფოს წინააღმდეგ, არამედ პიროვნებისა 
და თემის წინააღმდეგ.  აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აღდგენითობისა და რეპარაციის ცნებები 
თანამედროვე გამოგონებას კი არა,   ზოგიერთი კულტურისა და რელიგიური საზოგადოების 
მართლმსაჯულების სისტემის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს (Terril, 2012).

მაგალითად, ახალ ზელანდიაში დანაშაულთან დაკავშირებით მაორის (Maori) კულტურაში 
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არსებობს გამონათქვამი:  ,,სირცხილი ყოფილიყოს სასჯელი“. ეს მიუთითებს დანაშაულის 
მიმართ დამოკიდებულებაზე, რომელიც მას, ისევე, მიიჩნევს სოციალურ თემად, როგორც 
იურიდიულად. ამ შეხედულებამ გამოხატულება პოვა 1980-იან წლებში კანონში ოჯახის 
ჯგუფური კონფერენციის  (Family Group Conference (FGC)) ჩამოყალიბებასა და დაფუძნებაში. 
ოჯახის ჯგუფური კონფერენციის დროს ოჯახი, თემის შესაბამისი წევრები, პოლიცია, 
დაზარალებული და სამართალდამრღვევი ერთად იკრიბებიან, რათა  მოითხოვონ დასჯა და/
ან რესტიტუცია.  სასჯელის/რესტიტუციის დაკისრება ხდება კონკრეტულად ამ ჩართული 
პირების და არა - ოფიციალური პირის მიერ.  ოჯახის ჯგუფური კონფერენცია ამჟამად  
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების განუყოფელ ნაწილად იქცა.  

შესაძლებელია, ახალი ზელანდია ძალიან შორს არის, მაგრამ, ამის  მიუხედავად, კიდევ 
ერთხელ საქართველოსა და, შეიძლება ითქვას, ევროპის პერსპექტივით,   არსებითი 
მნიშვნელობისაა იმის აღნიშვნა, რომ „იდეები მოგზაურობენ“ და მათი მარცვალი 
შესაძლებელია აღმოცენდეს სისხლის სამართლის მრავალ განსხვავებულ სისტემაში. 
აქტიური აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამები  უკვე არსებობს  რამდენიმე ქვეყანაში, 
მათ შორის, გაერთიანებულ სამეფოში, ბელგიაში, უნგრეთსა და ესტონეთში. 

აღდგენითი მართლმსაჯულების შუაგულში დევს რამდენიმე ღირებულება, რომელიც 
ჩაქსოვილია განსხვავებულ სისხლის სამართლის ფილოსოფიებში და რომელსაც აერთიანებს 
რამდენიმე საერთო სწრაფვა: დაზარალებულის უფლებების აღიარება, დამნაშავისათვის 
ვალდებულების დაკისრება, რომ თვალი გაუსწოროს მის მიერ ჩადენილი ქმედებების 
შედეგებს და, ზოგ შემთხვევაში, ხელი შეუწყოს სამართალდამრღვევს ჩამოაყალიბოს ახლო 
კავშირი იმ თემთან თუ საზოგადოებასთან, რომლის წინაშეც ჩაიდინა დანაშაული(რასაც 
შეიძლება ძველმოდურად „მორალური განათლების“ კურსი ვუწოდოთ). 

ასეთ შემთხვევაში აღდგენით მართლმსაჯულებას შეიძლება ვუწოდოთ მცდელობა, 
„აღადგინოს“  დაზარალებულისა და დამნაშავის ცხოვრების დანგრეული ან დაზიანებული 
ასპექტები. ამჟამად დაზარალებულის ხმის გაგება უკვე შესაძლებელია მრავალ სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში. ჩვენ უკვე ვახსენეთ დაზარალებულის ჩვენება, 
რომელიც ზეგავლენას ახდენს გაერთიანებული სამეფოს სასამართლოების მუშაობაზე. 
იზრდება დაზარალებულთა მომსახურების რაოდენობაც, მათ შორის, თავად სასამართლო 
სისტემის შიგნითაც. დაზარალებულთა საკითხებზე მომუშავე პირები მხარში უდგანან, რჩევას 
აძლევენ და იცავენ დაზარალებულებს სასამართლო პროცესის დროსაც და სასამართლო 
პროცესის დამთავრების შემდეგაც.

მეორე პირდაპირ გზას, რომლის საშუალებითაც დაზარალებულის ხმა შეიძლება გავიგოთ, 
წარმოადგენს მედიაცია. ზოგადად მედიაცია არის, როდესაც  კონფლიქტის ორივე მხარე 
ერთად არის მიწვეული მესამე გადამზადებული მხარის მიერ, რომლის როლია  თითოეულ 
მხარეს უბიძგოს შეთანხმებით გადაწყვიტონ კონფლიქტი. 

მედიაცია სისხლის სამართლის სისტემაში არის ფრთხილად მართული კონტაქტი 
სამართალდამრღვევსა და დაზარალებულს შორის, რომელშიც პრიორიტეტი ენიჭება 
დაზარალებულის ხმას. სამართალდამრღვევისგან მოელიან თავისი ქმედებების ახსნას 
და, იდეალურ შემთხვევაში, ბოდიშის მოხდას. მიიღებს თუ არა ბოდიშს, ეს მთლიანად 
დამოკიდებულია დაზარალებულზე, თუმცა აქ მთავარი იდეა მდგომარეობს შემდეგში: 
სამართალდამრღვევი პირისპირ ისმენს დაზარალებულისგან, თუ რას გრძნობს ეს 
უკანასკნელი და იძულებულია, შეიგნოს ის დარტყმა, რაც მისმა დანაშაულებრივმა ქმედებამ 
მიაყენა მსხვერპლს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის პროცესი, რომელიც შეიძლება თავს მოვახვიოთ 
და ნაჩქარევად დავიწყოთ. ორივეს - სამართალდამრღვევსაც და დაზარალებულსაც უნდა 
ჰქონდეს სურვილი, დაესწროს ამ შეხვედრას. ასევე, საჭიროა მოსამზადებელი სამუშაოების 
ჩატარება ამ მომსახურების მიმწოდებლების (სოციალური მუშაკის ან გადამზადებული 
მოხალისის) მიერ, რათა დარწმუნდეთ იმაში, რომ ეს შეხვედრა დადებით შედეგს გამოიღებს. 
ამ პროცესის სხვა ვარიაციებში  (განსაკუთრებით, არასრულწლოვნებთან მედიაციის დროს) 
ოჯახები და სხვა დაინტერესებული მხარეები შეიძლება იყვნენ მოწვეული. იქ, სადაც არსებობს 



48

კონფლიქტის ალბათობა,  მედიაციის ზოგიერთ შეხვედრაზე გამოიყენება სტუქტურირებული 
სცენარი, ხოლო დაზარალებული და სამართალდამრღვევი  ხმამაღლა კითხულობენ თავიანთ 
განცხადებებს, რომლებიც მათ წინასწარ ჰქონდათ დაწერილი (Daniels, 2013).

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ განსხვავებულ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემებში მედიაცია შეიძლება იყოს დასჯის პირობა: ჩაანაცვლოს დასჯა, ან დაეკისროს 
როგორც სასამართლოს სხვა გადაწყვეტილებების  დამატებითი  პირობა,  მაგალითად,  
საზოგადოებრივი სამუშაო და ჯარიმა. დაზარალებულსა და სამართალდამრღვევს შორის 
მედიაცია წარმოადგენს ერთ-ერთ ახალ როლს, რომელსაც პრობაციის ოფიცერი/ სოციალური 
მუშაკი შეიძლება ასრულებდეს თავისი კარიერის განმავლობაში. სამართალდამრღვევსა 
და სამყაროს შორის „ხიდის“ როლის შესრულების უნარი ყოველთვის წარმოადგენდა 
სამართალდამრღვევებთან სოციალური მუშაობის განუყოფელ ნაწილს.  საერთო ინტერესს 
წარმოადგენს ისიც, რომ სამართალდამრღვევებთან სოციალური სამუშაოს ახალი და 
განვითარების პროცესში მყოფი მომსახურებები უფრო მეტად იმედის მომცემ პრაქტიკას 
ირჩევს, რათა ისინი უფრო სწრაფად განვითარდეს, ვიდრე  ინსტიტუციონალიზებული 
სისტემები.  მაგალითად, ჩეხეთის რესპუბლიკას აქვს შედარებით ახალი მედიაციის 
სისტემა, რომელიც აცხადებს, რომ მისი დანიშნულებაა სამართალდამრღვევების 
ინტეგრაცია, საზოგადოების დაცვა და დაზარალებულთა მონაწილეობა. ასევე, საინტერესოა 
აღინიშნოს, რომ წარმატებულად განვითარებითვის მათ აირჩიეს პროფესიონალთა შორის 
თანამშრომლობა. მედიაციის სამსახური აცხადებს, რომ მათი სამუშაო „დამყარებულია ორი 
პროფესიის თანამშრომლობაზე – სოციალურ სამუშაოსა და სამართალს, განსაკუთრებით კი 
სისხლის სამართალს  შორის თანამშრომლობაზე.“

ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ მრავალუწყებრივ სქემაში სოციალური მუშაკი/პრობაციის 
ოფიცერი იმუშავებს სხვა სააგენტოების გვერდით და,  ხშირად, სწორედ ის იქნება 
სამართალდამრღვევისთვის მთავარი მომუშავე პირი. სანამ ის პასუხისმგებელია შემთხვევაზე, 
სოციალური მუშაკი და სხვა სააგენტოები უნდა თანამშრობლობდნენ ერთმანეთთან, ისე რომ 
არც ერთი სააგენტო არ ფლობდეს მაკონტროლებელ ძალაუფლებას. 

არსებობს სხვა გარემოცვაც, სადაც შეიძლება სოციალური მუშაკის „ჩანერგვა“ 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში, სადაც უფროსსა და დაქვემდებარებულ პირს 
შორის  ურთიერთობები სოციალური მუშაკისგან მოითხოვს ეფექტურად ემსახუროს ამ 
დაწესებულებას. შემდეგ თავში ჩვენ განვიხილავთ სოციალური მუშაკის როლს სასამართლო 
სისტემასა და ციხეში. 
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თავი 5
სოციალური მუშაკი, სამართალდამრღვევი და სისტემა (2): 
სასამართლოები და ციხეები. სასამართლოს ანგარიშები და 

საზოგადოებრივი სანქციები 

ენდრიუ ბერნჰარდტი
ლექტორი სოციალურ მუშაობაში, გაერთიანებული სამეფო

ჩვენ ადრეც აღვნიშნეთ,  რომ პრობაციის მომსახურება გაერთიანებულ სამეფოში სათავეს 
იღებდა რელიგიური მოხალისეებისგან, „სასამართლოს პოლიციის მისიონერებისგან“, 
რომლებიც მუშაობდნენ ადგილობრივ მაგისტრატ სასამართლოებთან და ჩართულნი იყვნენ 
ალკოჰოლიკი და ღატაკი სამართალდამრღვევების ცხოვრებაში.  სასამართლოში მუშაობა  
ყოველთვის წარმოადგენდა გაერთიანებული სამეფოს პრობაციის სამსახურის არსებით 
ნაწილს. ადმინისტრაციულად ამას აქვს გამართლება, ვინაიდან მუშაკს შეეძლო დამნაშავის 
სასამართლოში ჩართვა განაჩენის გამოტანამდე ან გამოტანის შემდეგ. დღესდღეობით, 
პრობაციის ოფიცრები შეიძლება მუშაობდნენ  ცალკე პრობაციისთვის განკუთვნილ ოფისებში 
და ასრულებდნენ სამეთვალყურეო ფუნქციებს სასამართლოსგან მოშორებით. მიუხედავად 
ამისა,  „პრობაციის ყოფნა ადგილზე ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია გაერთიანებული სამეფოს 
სასამართლოების უმრავლესობაში, ხოლო სასამართლო ვალდებულება წარმოადგენს 
პრობაციის ოფიცრის სამუშაოს რუტინას“. 

სასამართლოს  მომუშავე პრობაციის ოფიცრის სამუშაო ამჟამად  მთელ რიგ როლებს მოიცავს. 
ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია პრობაციის ოფიცრის „ადგილზე“  ყოლის ადმინისტრაციული 
შესაძლებლობა. ოფიცერს მოეთხოვება მონიტორინგი გაუწიოს შემთხვევებს, რომლის 
განხილვაც  სასამართლოს მიერ მიმდინარეობს. გარდა ამისა, ამუშავებს შესაბამის დოკუმენტებს 
ნებისმიერ ბრალდებულზე, რომელიც ექვემდებარება საზოგადოებრივ სანქციებს, იმყოფება 
წინასწარ პატიმრობაში, მიუსაჯეს პატიმრობა ან დააკავეს ანგარიშისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ პრობაციის ოფიცერს შესაძლებელია ჰქონდეს თავისი ოფისი 
სასამართლოში, ის სამუშაო დღის დიდ ნაწილს ატარებს სასამართლოში მისთვის განკუთვნილ 
მოსამართლე/მაგისტრატისა და ადვოკატების მომიჯნავე ადგილას. სასამართლოში ყოფნის 
დროს პრობაციის ოფიცერი არა მხოლოდ ამუშავებს მოსამართლე/მაგისტრატის მოთხოვნებს 
ან სხვა ინფორმაციას, არამედ დროდადრო მას სთხოვენ გამოთქვას აზრი. ზოგ შემთხვევაში 
კი შესაძლებელია მოკლე დროით შეაჩერონ კიდეც  საქმე, რათა პრობაციის ოფიცერს მიეცეს 
საშუალება გაესაუბროს ბრალდებულს და გაარკვიოს მეტი ინფორმაცია მის გარემოებებთან 
დაკავშირებით.

კრიტიკული განსხვავება სასამართლოში მომუშავე პრობაციის ოფიცერსა და მრავალუწყებრივ 
სისტემაში მომუშავე ოფიცერს შორის იმაში მდგომარეობს, რომ იგი ყოველთვის უნდა იყოს  
„სასამართლოს მოსამსახურე“. ვინაიდან სასამართლოს საქმის განხილვის ფორმალური 
მხარეები დაცული უნდა იყოს ნებისმიერ დროს და  სასამართლოსთან კონტაქტი 
შეზღუდულია, პრობაციის ოფიცერი ასრულებს სასიცოცხლო როლს სასამართლო სისტემის 
ფუნქციონირებაში. ზოგი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა, მათ შორის 
გაერთიანებული სამეფოს სისტემაც, განაჩენის გამოტანამდე მსჯავრის განხილვის განუყოფელ 
ნაწილად მოითხოვს სასამართლოსთვის ბრალდებულის სოციალური, ფსიქოლოგიური, 
ეკონომიკური და სადაც რელევანტურია დანაშაულებრივი ფონის შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდებას. 

სხვადასხვა ქვეყანაში ბრალდებულთა კატეგორიები, რომელთა შესახებ მოპოვებულ უნდა 
იქნეს სასჯელის მისჯამდე წარსადგენი წინასასამართლო ანგარიში,  ერთმანეთისგან 
განსხვავდება. თუმცა, მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში ამ კატეგორიებში  შედიან: 
არასრულწლოვნები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლის 
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მოხმარებასთან დაკავშირებული პრობლემების მქონე ბრალდებულნი  და კიდევ, 
ნებისმიერი ბრალდებული სასჯელის მისჯამდე. იმისათვის, რომ ანგარიში დაიწეროს, 
სამართალწარმოება დროებით წყდება მაშინ, როდესაც სოციალური  ან პრობაციის 
მომსახურების სოციალურ მუშაკებს (დამოკიდებულია ბრალდებულის ასაკზე) სთხოვენ 
დაამყარონ კავშირი ბრალდებულთან და დაწერონ წინასასამართლო ანგარიში. აღსანიშნავია, 
რომ მრავალ სამართლებრივ სისტემაში, რომელიც ემყარება რომაულ სამართალს, 
სამართალდამრღვევად ცნობას დაუყოვნებლად მოჰყვება  სასჯელის მისჯა. გაერთიანებულ 
სამეფოში წინასასამართლო ანგარიში მოითხოვება სამართალდამრღვევად ცნობის შემდეგ, 
მაგრამ სასჯელის მისჯამდე. 

წინასასამართლო ანგარიშის შინაარსი სხვადასხვა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემაში ერთმანეთისგან განსხვავდება. გაერთიანებულ სამეფოში მისი შინაარსი დროთა 
განმავლობაში დაიხვეწა. უკვე ნახსენებ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემების 
სხვადასხვა მოდელს თუ ისევ შევეხებით, წინასასამართლო ანგარიშები წარმოადგენს იმ 
სამართლის სისტემის საინტერესო ინდიკატორებს, რომელშიც ისინი არიან წარმოებული.

მაგალითად, 1970-იან და 1980-იან წლებში წინასასამართლო ანგარიშებში ირეკლებოდა 
პრობაციის სამსახურის სოციალური მუშაობის სულისკვეთება და მნიშვნელოვნად, მაგრამ არა 
ექსკლუზიურად ფოკუსირებული იყო ბრალდებულის სხვადასხვა სოციალურ, ეკონომიკურ 
და ფსიქოლოგიურ საჭიროებაზე. დანაშაული და დანაშაულის ისტორია განიხილებოდა, 
მაგრამ ანგარიში, ძირითადად, ფოკუსირებული იყო პრობლემაზე ან „დეფიციტზე“. 
თუმცა, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დღის წესრიგში  ზიანის მიყენების 
რისკსა და განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის ალბათობაზე გაზრდილი ფოკუსისა და  
მსხვერპლსა და პოტენციურ დაზარალებულზე ახალი აქცენტების აღმოცენების შედეგად, 
სასამართლოსწინა ანგარიშის ტონი და შინაარსი  მნიშვნელოვნად შეიცვალა. მიმდინარე 
სამართალდარღვევისა და ნებისმიერი სხვა წინა ნასამართლობის  ბუნებას და კონტექსტს, 
რისკის ფორმალურ შეფასებასთან ერთად,  უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. დამნაშავის 
საჭიროებების მხედველობაში მიღება რელევანტურად ითვლება მხოლოდ იმდენად, 
რამდენადაც მათ  რამე გავლენა აქვთ დანაშაულებრივ ქმედებაზე , რასაც ჩვენ შეგვიძლია 
ვუწოდოთ „კრიმინოგენული პერსპექტივა“.

ზოგადად, სადაც სასამართლოს აქვს საქმის წინაწარი მოსმენის ან განაჩენის წინა ანგარიშების 
მისთვისვე ხელმისაწვდომობა,  ვრცელი საწყისი ინფორმაცია ფასდება, როგორც სასჯელის 
მისჯის პროცესის ნაწილი (მაგ. ჰოლანდია, გაერთიანებული სამეფო). თუმცა, იქ სადაც 
ანგარიშის მიწოდება ნორმას არ წარმოადგენს, მსგავსი ზომების მიღების შემოტანაზე 
გაკეთებული წინადადებები ხშირად წინააღმდეგობრივია (მაგ. ბულგარეთი, საქართველო, 
რუსეთი).  ზოგ სასამართლო სისტემას მიაჩნია, რომ ასეთმა ანგარიშებმა შეიძლება გამოიწვიოს 
სასჯელის მისჯის პროცესის არა მარტო უსარგებლო დაგვიანება, არამედ სასამართლოს 
დამოუკიდებლობის ხელყოფა. ეს სიფრთხილე შეიძლება  ზედმეტ თავდაცვით პოზიციად 
გვეჩვენებოდეს, თუმცა ის დამყარებულია სათანადო დაკვირვებაზე. გაერთიანებულ 
სამეფოში წინასასამართლო ანგარიშებს ორმაგი ფუნქცია აქვს: სასამართლოს მიაწოდოს 
ინფორმაცია და, ასევე, რეკომენდაცია სასჯელის მისჯასთან დაკავშირებით. ამ უკანასკნელ 
კომპონენტს არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება წინასასამართლო ანგარიშების როლზე 
ნათელი წარმოდგენის შესაქმნელად და, ასევე,  დავის საგანს წარმოადგენს. იმ შემთხვევაში, 
თუ პრობაციის მომსახურება მთლიანობაში სასამართლო სისტემისთვის წარმოადგენს 
„სასამართლოს სამსახურში მდგომ“ სამსახურს, მაშინ სამსახურის  ნებისმიერი ზეგავლენა  
სასჯელის მისჯის პროცესზე ზედმიწევნით უნდა იქნეს გამოკვლეული. 

სასამართლოსაც და პრობაციის სამსახურსაც კარგად ესმის, რომ პრობაციის ოფიცრის მიერ 
განაჩენთან დაკავშირებით გაკეთებულ ნებისმიერ რეკომენდაციას არ აქვს სამართლებრივი 
საფუძველი და  უბრალოდ  „პროფესიონალურად განხილულ შეთავაზებას“ ან ექსპერტის 
მოსაზრებას წარმოადგენს.  რეკომენდაციები სიფრთხილით უნდა  დასაბუთდეს და 
ისე  ჩამოყალიბდეს, რომ გარკვევით აღიარებდეს სასამართლოს უფლებამოსილებასა და 
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განაჩენის გამოტანის სრულუფლებიანობას. წინასასამართლო ანგარიშით უზრუნველყოფის 
გაპროტესტება იმ მოტივით, რომ ამით უკანონოდ ერევიან მართლმსაჯულების 
დამოუკიდებლობის საქმეში, შესაძლებელია, ადვილად დაკმაყოფილდეს, თუ დაუშვებენ 
წინასასამართლო ანგარიშს, რომელიც სასამართლოს აწვდის ინფორმაციას ბრალდებულის 
შესახებ  განაჩენთან დაკავშირებით კონკრეტული რეკომენდაციის გაკეთების გარეშე.

ერთი წუთით შეგვიძლია თავი დავანებოთ ფილოსოფიურ და იურიდიულ დებატებს 
და განვიხილოთ თუ რა ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია წინასასამართლო ანგარიშს 
სოციალური მუშაკის სამუშაოსა და ბრალდებულის ცხოვრებაზე. სასამართლო პროცესის 
ნაწილად წინასასამართლო ანგარიშის შემოღების საინტერესო და წინასწარ განუჭვრეტელი 
შედეგი  იყო ბრალდებულებთან წინასასამართლო სამუშაოს საინტერესო „სუბკულტურის“ 
განვითარება. ეს რომ უფრო კარგად გავიგოთ, ჩვენ შეგვიძლია კონცეფციის შეცვლა და ამის 
ნაცვლად  „მსჯავრდების შემდგომი ანგარიშის“ შესახებ საუბარი. ეს ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, 
რომ ანგარიშებს მოითხოვენ სასამართლო განხილვამდე ან დამნაშავედ ცნობისთანავე და 
რომ გაერთიანებულ სამეფოში არასდროს იწერება ბრალდებულებზე, რომლებიც ბრალს არ 
აღიარებენ. 

მსჯავრდებულად ცნობისთანავე მოსამართლე/მაგისტრატი საკითხს განიხილავს მიცემული 
დროის მონაკვეთში (გაერთიანებულ სამეფოში ეს შეიძლება იყოს რამდენიმე საათი, რამდენიმე 
დღე ან 3 კვირამდე პერიოდი). მოთხოვნა გადაეგზავნება ოფისს, რომელიც ყველაზე ახლოს 
მდებარეობს მსჯავრდებულის სახლთან და  მსჯავრდებულს დაიბარებენ ინტერვიუზე. 
თუ სამართალდამრღვევი იმყოფება წინასწარ პატიმრობაში, ანგარიში დაიწერება ან ციხეში 
მომუშავე პრობაციის ოფიცრის მიერ (როლი, რომელსაც მოგვიანებით განვიხილავთ), ან 
მსჯავრდებულის საცხოვრებელ რაიონში მომუშავე ოფიცრის მიერ.  მართლმსაჯულების 
ზოგ სისტემაში სახლში ვიზიტიც ევალებათ, ზოგში კი ეს არ არის სავალდებულო. როდესაც 
ინტერვიუს დედააზრი მდგომარეობს სასამართლოსთვის ინფორმაციის მოგროვებაში,  
უნდა აღინიშნოს, რომ მსჯავრდებულის აზრით, ბევრი რამ შეიძლება იყოს საფრთხის ქვეშ, 
ვინაიდან განაჩენი ჯერ არ არის გამოტანილი. 

ისეთ დროს, როცა გადავადება გრძელდება სამ კვირამდე,  სწორედ მაშინ  „კლიენტის 
მოტივაციას“, ანუ სოციალური მუშაკის ალბათ ყველაზე ღირებულ რესურსს შეუძლია 
მიაღწიოს უმაღლეს გამოვლინებას. ჩვენ მოგვიანებით განვიხილავთ ისეთი მეთოდების 
შესაძლებლობებს, როგორიცაა დავალებაზე კონცენტრირებული ცხოვრების პირობების 
შესწავლა, რაც შესაძლებელია  ცვლილების მოხდენის ძლიერი საშუალება გახდეს.

არასრულწლოვან  მსჯავრდებულებთან მუშაობის დროს ხშირად  კონტაქტის დამყარება 
ოჯახთან მნიშვნელოვანია, რათა მშობლებმაც და სხვებმაც  გააცნობიერონ, რომ მათ შვილს  
შესაძლებელია მიესაჯოს სასჯელი. 

განაჩენის გამოტანის შემდეგ, რომელიც, ვთქვათ,  მდგომარეობს საზოგადოებისთვის 
სასარგებლო აქტივობის განხორციელებაში,  სასამართლოს/პრობაციის ურთიერთობაში 
არსებობს ასპექტი, რომელიც მზარდი დაკვირვების ქვეშ ექცევა.  იქიდან გამომდინარე, 
რომ სასამართლოს მიერ მისჯილი სასჯელისა და სანქციების აღსრულება, როგორც წესი, 
არ ხდება თავად სასამართლოს მიერ, არამედ დელეგირებულია სხვა სააგენტოებისთვის: 
პრობაციის, (ახალგაზრდების) ციხის,   იუსტიციის  და სხვების მიმართ, ამიტომ ამ 
სააგენტოებსა და სასამართლოს შორის  ურთიერთობა მთავარი წუხილის საგანს 
წარმოადგენს. სასამართლოები დარწმუნებული უნდა იყვნენ, რომ სასჯელი, რომელსაც 
ისინი მიუსჯიან სამართალდამრღვევებს, სისრულეში იქნება მოყვანილი.  შესაბამისად, 
როდესაც სამართალდამრღვევთან პრობლემა წარმოიშობა, როგორც ეს ხდება ხოლმე ყველა 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო მომსახურებასთან დაკავშირებული განაჩენების დროს 
– მაშინ სასამართლო დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ სასჯელი აღსრულებული იქნება.  
პრობაციის ეთოსის „დასამძიმებლად“ გაერთიანებულ სამეფოში ბოლო 20 წლის მანძილზე 
ახლოს აკვირდებოდნენ სრულდებოდა თუ არა სასამართლოს განაჩენი. ახლა არსებობს მკაცრი 
პროცედურები საზოგადოებრივ სანქციებზე დასწრებასა და თანამშრომლობაზე. არსებობს 
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სქემა, რომლითაც (თუკი აღსრულებისთვის საჭირო იქნება იძულება) შესაბამისმა უწყებებმა 
მყისიერად უნდა იმოქმედონ, რათა სამართალდამრღვევი  სასამართლოში სასჯელის 
განახლებისთვის დააბრუნონ. სასჯელის  აღსრულება ამჟამად სამართალდამრღვევებთან 
მუშაობის მთავარ საკითხს წარმოადგენს. 

მაშინ, როდესაც პრობაციის თანამშრომლის სასამართლოში ჩანერგვის კონტექსტი ნათელია 
– ოფიცერი ემსახურება ინსტიტუციას – სოციალური სამუშაოს პერსონალის მუშაობას 
ციხეებში უფრო ნაკლებად განსაზღვრული დაქვემდებარებითი ურთიერთობა აქვს და არც 
არის გასაკვირი, რომ ეს იწვევს საინტერესო დაძაბულობას.

მაშინ, როდესაც ციხეების მთავარი ფუნქციაა მსჯავრდებულების შეკავება, მსოფლიოს 
მრავალი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა, ასევე, აღიარებს სხვა 
მნიშვნელოვან როლებს, რომლებსაც ამ მთავარი დანიშნულების გვერდით უნდა ასრულებდეს. 
სამედიცინო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად ზოგი თანამედროვე ციხე, 
ასევე, მოიცავს ფსიქოლოგიურ და სოციალურ სამსახურებს. ვინაიდან, სერვისები ციხის 
ფუნქციების დამატებით და არა განუყრელ ნაწილს წარმოადგენს, მათი გარედან „შესყიდვაც“ 
შესაძლებელია, მაგალითდ ისე, რომ არ ჰქონდეთ არანაირი ოფიციალური ბაზა ან ოფისი 
ციხეში. თუმცა ზოგიერთ სისტემას ასეთი ერთეულები თავად ციხეში აქვთ ჩანერგილი. 
ამ გზით სოციალური მუშაკები დაფუძნდნენ ციხეებში სოციალური მომსახურების 
უზრუნველყოფის მიზნით, რაც წარმოადგენს ხიდს პატიმარსა და გარესამყაროს შორის.

უნდა აღინიშნოს, რომ, ვინაიდან, არსებობს სხვადასხვა ტიპის სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემა, ამიტომ მსოფლიოში  სასჯელაღსრულების სისტემების  
ტიპები, პირობები და ეთოსიც  განსხვავდება ერთმანეთისგან. სოციალური მუშაკის ციხეში 
განთავსება, თეორიულად საშუალებას უნდა აძლევდეს ციხეს, კონცენტრირება მოახდინოს 
თავის მთავარ ფუნქციაზე – უზრუნველყოს თავისუფლების აღკვეთა. ციხის თანამშრომლების  
პატიმრების პირადი და სოციალური საკითხებისგან გათავისუფლებით, უსაფრთხოებისა 
და შეკავების საკითხების მენეჯმენტი უკეთესად შეიძლება იქნეს უზრუნველყოფილი. 
თუმცა სისხლის სამართალში გლობალურმა ცვლილებებმა ციხის კედლებში შეაღწიეს, 
რითაც ციხეების როლისა და დაპატიმრების დანიშნულების ახალი პერსპექტივები იქნა 
განსაზღვრული. შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ როდესაც ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე 
პრობაციის ოფიცრის როლი ზოგიერთ ქვეყანაში განზრახ იქნა „გამკაცრებული“, ციხის 
თანამშრომლების როლმა, იმის მიუხედავად, რომ არ შერბილდა, მაინც დაიწყო შეცვლა.

მაშინ, როდესაც ნებისმიერი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა ყველაზე 
სერიოზული ბრალდების მქონე და/ან განსაკუთრებით საშიში მსჯავრდებულების 
თავისუფლების მკაცრად აღკვეთის ელემენტს მოიცავს,  ამ კატეგორიისთვის არსებობს 
სხვადასხვა ტიპის სასჯელაღსრულების დაწესებულება. ზოგიერთი სასჯელაღსრულების 
სისტემა თავისი რესურსების ფოკუსირებას, ძირითადად, და თითქმის მთლიანად, ახდენს 
შეკავებასა და კონტროლზე, მაშინ როდესაც სხვები სხვადასხვა ხარისხით იყენებენ 
შეკავების ეთოსს რეაბილიტაციასთან კომბინაციაში. თანამედროვე მსოფლიოში სისტემების 
უმრავლესობა ამ ორი იდეის ელემენტებს აერთებენ სხვადასხვა დონეზე; მაგალითად, 
ინგლისი და უელსი,  ციხეების სტრატიფიკაციას აკეთებენ უსაფრთხოების საჭიროების 
მიხედვით: კატეგორია A-დან, რომელიც განკუთვნილია ყველაზე საშიში და სერიოზული 
სამართალდამრღვევებისათვის, კატეგორია D-მდე, რომელიც რეალურად წარმოადგენს „ღია“ 
ტიპის ციხეებს, რომლებსაც არ აქვს კედლები და სხვა უსაფრთხოების ზომები. ამის ნაცვლად 
კი ემყარებიან პატიმრისადმი ნდობასა და მოტივაციას, დარჩეს სისტემაში სასჯელის 
მოხდამდე.

ხანდახან არაკომფორტული კავშირი შეკავებასა და რეაბილიტაციის შორის შესაძლებელია 
წარმოადგენდეს სოციალური სამუშაოს პერსონალსა და ციხის უსაფრთხოების პერსონალს 
შორის კონფლიქტის წყაროს.  თუმცა, ამ ორი კულტურის აშკარა ოპოზიციური ბუნება 
– ციხე და პრობაცია -კონფლიქტამდე  არ უნდა მივიდეს. გაერთიანებული სამეფოს 
სასჯელაღსრულების სისტემაში იყო ტენდენცია, რომ, მაგალითად, ციხის ოფიცრებს უფრო 
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ახლოს ემუშავათ სოციალური სამუშაოს კოლეგებთან და უფრო აქტიურად ჩართულიყვნენ 
პატიმრების სოციალურ და საგანმანათლებლო საჭიროებებში. მაგალითად, „რეაბილიტაციის 
იდეალის“ ზრდასთან ერთად პატიმრებს ახლა მოეთხოვებათ მონაწილეობა მიიღონ 
ჯგუფებში თავიანთი დანაშაულებრივი ქცევის გამოსასწორებლად. 

ამ ჯგუფების გაძღოლა შესაძლებელია სოციალური მუშაკისა და ციხის უსაფრთხოების 
პერსონალის თანამშრომლობით. მთლიანობაში ხდება  სასჯელაღსრულების სისტემის 
დატვირთვა, რათა  მან შეასრულოს უფრო საზრიანი და კონსტრუქციული  როლი, ნაცვლად 
სამართალდამრღვევთა „ჩაკეტვისა და გასაღების გადაგდებისა“. ზოგ იურისდიქციაში 
ეს აისახება აქცენტების ცვლილებაში, რომელიც  დასჯისა და უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფიდან  რეაბილიტაციისა და რეციდივიზმის შემცირების განზრახვაზე (Cluely, 
2009) გადაიტანება.

ციხეებში მუშაობისას სოციალური მუშაკების როლი, როგორც წესი, მოიცავს ჩამონათვალიდან 
ყველას ან უმეტესობას მაინც: მსჯავრდებულის ოჯახთან ურთიერთობის შენარჩუნება; 
პატიმრის მომზადება მომავალში გათავისუფლებისათვის; დანაშაულზე დაფუძნებული 
შესაბამისი ჯგუფის სამუშაოს ორგანიზება იქ, სადაც ხელმისაწვდომია; პატიმრების პირად 
და ფსიქოლოგიურ საკითხებზე რეაგირება და რეფერალის გაკეთება სხვა სააგენტოებთან – 
ნარკოტიკების, ალკოჰოლის, ფსიქიატრიული, სამედიცინო და სხვა საჭიროების შესაბამისად. 

სასჯელაღსრულების სისტემაში რეფორმის განხორციელებასთან დაკავშირებულ 
დატვირთვას საფუძვლად უდევს საერთაშორისო კვლევების განმეორებადი შედეგები, 
რომელთა მიხედვითაც, როდესაც ციხე დანაშაულის პრევენციის ეფექტურ საშუალებას 
წარმოადგენს  (დამნაშავის საზოგადოებისგან ფიზიკურად ჩამოშორების გზით), მას აქვს 
ძალიან მცირე, ან საერთოდ არ აქვს რეაბილიტაციური ღირებულება. მაშინ, როდესაც 
ციფრები იცვლება დროის მიხედვით და სისტემებს შორის, სურათი შესამჩნევად იგივე 
რჩება: გათავისუფლებული პატიმრების უმრავლესობა ისევ ჩაიდენს დანაშაულს. 2010 წელს 
გაერთიანებულ სამეფოში 14 ციხის პატიმრებს ჰქონდათ დანაშაულის ხელმეორედ ჩადენის 
70%-ზე მაღალი დონე, ხოლო არასრულწლოვან მსჯავრდებულებს  შორის  დანაშაულის 
განმეორებით ჩადენის დონე კიდევ უფრო მაღალია (იუსტიციის სამინისტრო, 2012).

საჭიროა ამ ციფრების მხედველობაში მიღება, ვინაიდან, ცალკე კვლევა მიუთითებს, რომ 
ის, რასაც ჩვენ  დანაშაულის განმეორებით ჩადენის დონეს ვუწოდებთ, წარმოადგენს თავად 
დანაშაულის სუსტ ინდიკატორებს (ისინი, უბრალოდ, მიუთითებენ იმ დანაშაულებრივი 
ქმედებების საზომებზე, რომელთა გამოც სამართალდამრღვევი დააკავეს და დამნაშავედ 
ცნეს). კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ შეფასებები მნიშვნელოვნად განსხვავდება 
სხვადასხვა იურისდიქციასა და დანაშაულის ტიპს შორის, თუმცა მიიჩნევენ, რომ ზოგიერთი 
დანაშაულისთვის, როგორიცაა წვრილმანი ქურდობა და ბინის ქურდობა, დანაშაულსა და 
სამართალდამრღვევად ცნობას შორის თანაფარდობა ასეთია: ყოველ 5-სა და 15-ში - ერთი. 
უცებ გაიფიქრებთ, რომ შეუძლებელია  ყველა სამართალდამრღვევი ცნონ დამნაშავედ 
თითოეულ დანაშაულზე, რომელიც მას ჩაუდენია. მოტივაციის თეორიის მიხედვით 
სამართალდამრღვევები დანაშაულს ჩადიან იმიტომ, რომ უფრო ხშირად ისინი ამით იგებენ, 
ვიდრე აგებენ. ეს მოსაზრება იმსახურებს ყურადღებას: განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის 
ოფიციალური სტატისტიკა, საუკეთესო შემთხვევაში, სათანადოდ ვერ აფასებს რეალურ 
სურათს, ხოლო უარეს შემთხვევაში - შევყავართ შეცდომაში.

როდესაც გაზეთი გვეუბნება, რომ „ნასამართლევმა სამართალდამრღვევებმა ჩაიდინეს  
510 000 დანაშაული ერთ წელიწადში“ (The Guardian, 2011), ეს აშკარად  შემაშფოთებელი 
სტატისტიკა, ფაქტობრივად, მნიშვნელოვნად და ჯეროვნად ვერ ასახავს რეალურ ციფრებს.

 რა კავშირი აქვს ამას ციხეში მომუშავე სოციალური მუშაკის როლთან?  მაშინ, როდესაც  
ციხეს აქვს სხვებისთვის შემაკავებელი ეფექტი, ხელახალი მსჯავრდების შემაძრწუნებლად 
მაღალი დონე ხაზს უსვამს, რომ დაპატიმრებულ სამართალდამრღვევებზე ციხეს 
მინიმალური შემაკავებელი ზეგავლენა აქვს.   თუმცა, ისიც უნდა ითქვას, რომ   ციხეებში 
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ამჟამად  მსჯავრდებულებთან  სოციალური მუშაობის კომპეტენციისა და როლის გაზრდის 
მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა არსებობს. ეს იდეა ორ მტკიცებულებაზეა დაფუძნებული: 
დანაშაულზე ფოკუსირებული სამუშაო (მნიშვნელოვნად, მაგრამ არა ექსკლუზიურად 
წარმოადგენს სოციალური მუშაობის სფეროს - პრობაცია) და დამნაშავის რეინტეგრაციის 
კვლევები.

 მოგვიანებით შეგვიძლია, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესახებ ლექციაში  ვიხილოთ,  
თუ რამდენად სწორად ხდება დანაშაულზე ფოკუსირებული სამუშაოს მიზნობრიობის 
განსაზღვრა და განხორციელება და რამდენადაა შესაძლებელი განმეორებითი დანაშაულის 
ჩადენის დონის შემცირება.

დამატებით, სამართალდამრღვევების საზოგადოებაში რეინტეგრაციისათვის ერთ-ერთ 
მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს საზოგადოებასთან სოციალური კავშირები, რომლებიც 
მყარდება  ციხიდან მათ გამოშვებამდე. თუ ჩვენ უკან დავუბრუნდებით შეწყვეტას, კარგად 
გავიგებთ, რომ  „პოზიტიური სოციალური კაპიტალი“ ოჯახის სახით, ურთიერთობების, 
საცხოვრებლის, სამსახურის ან ტრენინგით  უზრუნველყოფის სახით წარმოადგენს ერთ-
ერთ მთავარ საშუალებას, რომელზე დაყრდნობითაც სამართალდამრღვევები თავს აღწევენ 
დანაშაულებრივი ცხოვრების წესს. ამიტომ შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ ამჟამად უფრო 
მკაცრი უსაფრთხოების სისტემის შექმნაზე, ან ციხის მოძველებულ საცხოვრებელ პირობებზე  
დახარჯული რესურსების უკეთ გამოყენება შეიძლება იმ საკითხებზე რეაგირებით, რომლებიც 
პირდაპირ კავშირშია მთავარ საკითხთან და რომელთან დაკავშირებითაც  დამნაშავის მიმართ 
გამოტანილ იქნა განაჩენი: დანაშაულებრივი ქცევა. 

მომდევნო თავებში ჩვენ გვერდს ავუვლით კრიმინოლოგიურ, სოციოლოგიურ, 
ფსიქოლოგიურ და პოლიტიკურ სფეროებს და გადავალთ იურიდიულ, ინსტიტუციურ და 
საერთაშორისო სფეროებზე. ხოლო მე-10  თავში ჩვენ მიმოვიხილავთ სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემებისა და წესების იმ საერთაშორისო პერსპექტივებს, რომელთაც 
ისინი ეფუძნება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

Cluely, E. (2009). Longitudinal survey of prisoners: problems and needs of newly sentenced 
prisoners. 56 (2), 183-184

Guardian, T. (2011). Guardian Society. Retrieved May 20, 2014 from Guardian Online: 
http://www.theguardian.com/society/2011/oct/27/convicted-offenders-crime-figures

MOJ. (2012). Gov.UK. Retrieved May 20, 2014 from Ministry of Justice: https://www.gov.uk/
government/publications/compendium-of-reoffending-statistics-and-analysis.
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თავი 6
პრობაციის, საპატიმრო და არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 

საერთაშორისო სტანდარტები

ანტონ ქელბაქიანი 
ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის

პრობაციის და არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენება .......................................................... 55

პატიმრობის მოხდის საერთო პირობები ......................................................................................... 59

ქვემოთ წარმოდგენილ გზამკვლევში მიმოხილულია მართლმსაჯულების განხორციელების 
პროცესში არსებული საერთაშორისო სტანდარტები.  ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია 
ევროსაბჭოს (ეს არის ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციები: (2006)2 
ციხის ევრო-პული წესების შესახებ და (2010)1 პრობაციის ევროპული წესების შესახებ) 
და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (იგულისხმება გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების 
გამოყენების თაობაზე, ანუ ტოკიოს წესები  და, ასევე, პატიმართა მიმართ მოპყრობის 
მინიმალური სტანდარტული წესები) შესაბამისი დოკუმენტების მიმოხილვაზე. 

აღნიშნულ გზამკვლევში დეტალურად არის განხილული მართლმსაჯულების 
განხორციელების სხვადასხვა ეტაპზე საპატიმრო თუ არასაპატიმრო ღონისძიებების 
გამოყენების მიზანი, წესი და მიზანშეწონილობა როგორც წინასწარი გამოძიებისა და 
სასამართლო განხილვის, ასევე სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების 
ეტაპზე. მიმოხილულია ზემოთ აღნიშნული ღონისძიებების აღსრულების წესიც და ამ 
პროცესში მონაწილე პირთა სამართლებრივი და სხვა სახის დაცვის გარანტიებიც.

მიმოხილული იქნება კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა საერთაშორისო და ადგილობრივ 
დონეზე არსებული სამართლებრივი დაცვის გარანტიები, მათი  ძირითადი უფლებები 
და მოვალეობები. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა იმ ნორმებსა და რეგულაციებს, 
რომლებიც უზრუნველყოფს პენიტენციურ სისტემაში  არაადამიანური და ღირსების 
შემლახველი წამებისა და  დასჯის სხვა   მეთოდების პრევენციას.

პრობაციის და არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენება

პრობაციისა და, ზოგადად, არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების შესახებ საერთაშორისო 
სტანდარტების მიმოხილვისას, უპირველეს ყოვლისა, ყურადღება უნდა მიექცეს ასეთი სახის 
ღონისძიებების გამოყენების მიზნებსა და პრინციპებს115. ალტერნატიული ღონისძიებების 
გამოყენების პირველად მიზანს წარმოადგენს, ჩამოუყალიბოს კანონთან კონფლიქტში მყოფ 
პირებს რესოციალიზაციის პროცესის მიმართ ნდობა, განხორციელდეს ასეთი ღონისძიებების 
ეფექტური ორგანიზება, რის შედეგადაც მიღწეულ უნდა იქნეს უმთავრესი მიზანი -  
განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილება. ასეთი ტიპის ღონისძიებების  დაგეგმვა უნდა 
განხორციელდეს თითოეული პირის დანაშაულთან დაკავშირებული ინდივიდუალური 
საჭიროებიდან გამომდინარე. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს პირის უფლებების 

115 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული წესების შესახებ, მ.1-17/გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების თაობაზე (ტოკიოს 
წესები), მ. 1.1.-1.5 
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პატივისცემას, დისკრიმინაციის დაუშვებლობას, მათ  ჩართულობასა და თანხმობას 
კონკრეტული სახის არასაპატიმრო ღონისძიებების რეჟიმისა და პირობების შერჩევისას.

შესაბამისი ღონისძიებების გამოყენების შემთხვევაში უმთავრეს პრინციპს წარმოადგენს, 
ასევე, ასეთი გადაწყვეტილების გასაჩივრებისა და ასეთი სახის საჩივრის მიუკერძოებელი 
განხილვის შესაძლებლობა116.

პრობაციისა და არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენებისას მნიშვნელოვანია 
უწყებათაშორისი კოორდინაცია, ურთიერთობა საზოგადოებისა და არასამთავრობო 
სექტორის წარმომადგენლებთან, გამჭვირვალეობა და  საზოგადოების აქტიური წევრების 
ჩართულობა მოხალისეობრივ საწყისებზე117, თუ ასეთი სახის ჩართულობა იქნება ეფექტური.

საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვისას, ასევე, მნიშვნელოვანია, ხაზი გაესვას 
პრობაციისა და არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების არეალსა და ჩარჩოს118. არეალი 
უნდა მოიცავდეს როგორც აღკვეთი ღონისძიებების გამოყენებას, ასევე კონკრეტული 
სასჯელის შერჩევას ან უკვე შერჩეული ღონისძიების შეცვლას. გადაწყვეტილების მიმღებ 
პირებს (გამომძიებელი, პროკურორი, მოსამართლე) მართლმსაჯულების განხორციელების 
ნებისმიერ ეტაპზე უნდა ჰქონდეთ ალტერნატიული ღონისძიებების გამოყენების ან 
ასეთი ღონისძიების გამოყენების თაობაზე შუამდგომლობის დაყენების დისკრეციული 
უფლებამოსილება. 

პრობაციისა და არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენებისას მნიშვნელოვანია, 
მიმოვიხილოთ თუ რა სახის სამართლებრივი დაცვის სტანდარტები უნდა იყოს დაცული119. 
აუცილებელია, ნებისმიერი სახის ალტერნატიული ღონისძიების გამოყენების თაობაზე 
პროცედურები დეტალურად აისახოს ეროვნულ კანონმდებლობაში. დეტალურად უნდა 
იყოს გაწერილი ის კრიტერიუმები, რის საფუძველზეც უნდა მოხდეს ამა თუ იმ ღონისძიების 
შერჩევა.  კანონმდებლობა უნდა იძლეოდეს ასეთი სახის გადაწყვეტილების გადახედვისა 
და გასაჩივრების შესაძლებლობას. დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი ის უფლებები და 
მოვალეობები, რომლებიც მსჯავრდებულს გააჩნია ასეთი სახის ღონისძიებების შერჩევის, 
გამოყენების და აღსრულების პროცესში, ასევე - პერსონალური მონაცემების შენახვისა და 
დაცვის წესიც.

ცალკე აქცენტი უნდა გაკეთდეს  წინასწარი გამოძიების ეტაპზე120 არასაპატიმრო ღონისძიებების 
გამოყენების თაობაზე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ხაზი გაესვას, რომ წინასწარი 
გამოძიების ეტაპზე, აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა უნდა გამოიყენებოდეს როგორც 
უკიდურესი ზომა, მაშინ როცა სხვა საშუალებები არაეფექტურია. გადაწყვეტილების მიმღებ 
პირებს/ორგანოებს უნდა ჰქონდეთ ასეთი ღონისძიებების გამოყენების ფართო დისკრეცია, 
რაც უნდა ემყარებოდეს ჰუმანურობის და ადამიანის ღირსების დაცვის პრინციპს. ხოლო 
იმ შემთხვევაში, თუკი მაინც მოხდა ასეთი სახის ღონისძიების გამოყენება, იგი უნდა 
იყოს მინიმალური ხანგრძლივობით, რაც აუცილებელია მოწმის, დაზარალებულის და 
საზოგადოების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით და, ზოგადად, გამოძიების ინტერესებიდან 
გამომდინარე.    

ცალკე უნდა მიმოვიხილოთ არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების წესი და პირობები 
როგორც სასამართლო განხილვის, ასევე სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების 

116 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული წესების შესახებ, მ.85-87 / 99-103
117 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 17.1 – 19.3 / ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული 
წესების შესახებ, მ.31, 34, 62
118 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 2.1.-2.7
119 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 3.1.-3.12 
120 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 5.1.-6.3
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ეტაპზე121. სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, განხილვის პროცესში, 
მნიშვნელოვანია, მიეწოდოს წინასასამართლო ანგარიში იმ პირის შესახებ, ვისი საკითხიც 
იხილება. სოციალური მოკვლევის ანგარიშში უნდა იყოს ასახული ინფორმაცია კონკრეტული 
პირის პირადი და ოჯახური გარემოებების, სოციალური გარემოს, განათლების, დასაქმების 
შესაძლებლობის, დამოკიდებულებების და სხვა სახის რისკისა და საჭიროების შესახებ. 
წინასასამართლო ანგარიში, ასევე, უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას დანაშაულის შინაარსის, 
მისი ხასიათის და სავარაუდო გამომწვევი მიზეზების, დანაშაულთან დაკავშირებული 
რისკისა და საჭიროების შესახებ(როგორიცაა, მაგალითად:ნარკოტიკზე, ალკოჰოლზე 
ან რამე სხვა სახის დამოკიდებულება, დასაქმების ხელმისაწვდომობის პრობლემა და 
სხვა). ასეთი სახის ინფორმაცია საშუალებას მისცემს სასამართლოს გადაწყვეტილების 
მიღებისას გაითვალისწინოს ყველა ის სუბიექტური თუ ობიექტური ფაქტორი, რის გამოც 
პირი  კანონთან კონფლიქტში აღმოჩნდა. სასამართლომ გადაწყვეტილების მიღებისას 
მხედველობაში უნდა მიიღოს პირის რისკები და საჭიროებები, დაზარალებულის და 
ზოგადად, საზოგადოების დაცვის ინტერესები. გარდა ამისა, კანონმდებლობით უნდა იყოს 
გათვალისწინებული არასაპატიმრო ღონისძიებების ფართო ჩამონათვალი, რაც მისცემს 
სასამართლოს შესაძლებლობას ზემოთ აღნიშნული ფაქტორების შესწავლის საფუძველზე 
გამოიყენოს ყველაზე უფრო რელევანტური გადაწყვეტილება.

ძალიან მნიშვნელოვანია და ცალკე განსახილველი საკითხია ის შემთხვევები, როცა საპატიმრო 
ღონისძიების შეცვლა ხდება არასაპატიმრო ღონისძიებით122 (მაგ. მსჯავრდებულის ვადაზე 
ადრე გათავისუფლებისას), ასევე, როცა მსჯავრდებულის გათავისუფლების შემდეგ მას 
განსაზღვრული აქვს დამატებით პირობითი მსჯავრი.  ამ პროცესში, რომელსაც ზოგადად 
„გარდამავალ მენეჯმენტს“ ეძახიან, მნიშვნელოვანია პენიტენციური და პრობაციის სისტემის 
ურთიერთთანამშრომლობა, მჭიდრო კოორდინაცია ინფორმაციის გაცვლის თვალსაზრისით. 
მნიშვნელოვანია, რომ საპატიმრო დაწესებულებიდან გათავისუფლებამდე ეფექტურად 
მომზადდეს ნიადაგი კონკრეტული პირის საზოგადოებაში ინტეგრაციის კუთხით და 
გათავისუფლების შემდეგ გაგრძელდეს არასაპატიმრო ღონისძიების სწორად დაგეგმვა და 
განხორციელება.

ხშირ შემთხვევაში არასაპატიმრო ღონისძიების ამოწურვის შემდეგ, რომელიც პირს 
შეფარდებული ჰქონდა სასჯელის  საფუძველზე  , შეიძლება კიდევ არსებობს გარკვეული 
ინტერვენციების გაგრძელების საჭიროება123. სასურველია, კანონმდებლობის დონეზე 
არსებობდეს სპეციალური რეგულაციები, რომლებიც უნდა მოიცავდეს სასჯელის  (საპატიმრო 
და არასაპატიმრო) მოხდის შემდგომ გარკვეული სერვისების მიწოდების ან სხვა სახის 
ჩარევების შესაძლებლობას. პრობაციისა და არასაპატიმრო ღონისძიებების აღსრულებისას, 
სპეციალური ინდივიდუალური გეგმების შემუშავება უნდა ხდებოდეს თითოეული პირის 
რისკისა და საჭიროების საფუძველზე. მიუხედავად განხორციელებული აქტივობებისა, ასეთი 
ღონისძიებების ამოწურვის შემდეგ  ხშირად არსებობს იმის საჭიროება, რომ დაწყებული 
ინტერვენციები გაგრძელდეს და პირს ჰქონდეს შესაძლებლობა, ჩაერთოს სხვადასხვა სახის 
საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო თუ სხვა სახის აქტივობაში; ჰქონდეს შესაძლებლობა, 
მიიღოს სხვადასხვა სახის სერვისი, რაც მნიშვნელოვანია მისი საზოგადოებაში უმტკივნეულო 
ინტეგრაციისთვის. აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილია, საკანონმდებლო დონეზე 
არსებობდეს იმის შესაძლებლობა, რომ არასაპატიმრო სასჯელის დასრულების შემდეგაც 
სახელმწიფომ შეძლოს იმ პირთა მხარდაჭერა, ვისაც ამის საჭიროება ექნება. 

პრობაციისა და არასაპატიმრო ღონისძიებების აღსრულებისას მნიშვნელოვანია ასეთი 

121 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 7.1.-8.2
122 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული წესების შესახებ, მ.59-61
123 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 9.1.-9.4 /  ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული 
წესების შესახებ, მ.62
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სახის ღონისძიებების დაგეგმვისა და იმპლემენტაციის პროცესი124. ალტერნატიული 
ღონისძიებების აღსრულების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს პირობების 
განსაზღვრის წესს, ასეთი სახის ღონისძიებების ხანგრძლივობას და სარეაბილიტაციო 
პროცესს. პრობაციის და არასაპატიმრო ღონისძიებების აღსრულებისას, პირობების 
განსაზღვრისას, აქცენტი ერთობლივად უნდა გაკეთდეს როგორც დაზარალებულისა და 
საზოგადოების ინტერესზე, ასევე მსჯავრდებული პირის უფლებების სრულ პატივისცემაზე. 
ყველა სახის პირობის განსაზღვრა უნდა მოხდეს პირის ინდივიდუალური საჭიროებიდან 
გამომდინარე. დადგენილი პირობების აღსრულებით  პირის  პოზიტიური უნარები კიდევ 
უფრო განვითარდება, რაც,  თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში ინტეგრაციას 
და, ზოგადად, განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილებას.  პირობების დარღვევისა 
და შერჩეული ღონისძიებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, აუცილებელია, შესაძლო 
პასუხისმგებლობის საკითხის განმარტება მოხდეს გასაგები ფორმით და პირს წინასწარ 
განცხადებული ჰქონდეს თანხმობა ასეთი პირობების შესრულებაზე. ალტერნატიული 
ღონისძიებების აღსრულება ხორციელდება სხვადასხვა სახის პროგრამის მეშვეობით125. 
როგორც უკვე აღინიშნა, თითოეული პირის მიმართ შერჩეული გეგმა აუცილებლად 
უნდა ემყარებოდეს მის საჭიროებას, რომლის შესახებაც ინფორმაცია უნდა მივიღოთ 
სპეციალური შეფასების მეშვეობით. ალტერნატიული ღონისძიებების აღსრულების გეგმა 
შეიძლება მოიცავდეს საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამებს, ფსიქოსოციალურ 
მომსახურებას, ჯგუფურ თერაპიას, ჯგუფურ მუშაობას, ტრენინგკურსების გავლას და ა.შ. 
აუცილებელია, რომ შეფასების პროცესი,  სერვისების შერჩევა, იმპლემენტაცია და  ჩარევები 
განხორციელდეს სპეციალური კვალიფიკაციისა და გადამზადების მქონე პროფესიონალების 
მიერ126.

მნიშვნელოვანი პროცესია პრობაციისა და არასაპატიმრო ღონისძიებების აღსრულების 
სუპერვიზია და შეფასება127. სპეციალურად შერჩეული ალტერნატიული ღონისძიების 
შეფარდებისას აუცილებელია, მსჯავრდებულს განემარტოს ის უფლებები და მოვალეობები, 
რომლებიც  აღსრულების პროცესში აკისრია. მან დეტალურად უნდა იცოდეს დაკისრებული 
პირობების და ამ პირობების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლო პასუხისმგებლობის შესახებ. 
სუპერვიზია უნდა ხორციელდებოდეს ინდივიდუალურად შერჩეული გეგმის მიხედვით და 
მას უნდა ახორციელებდნენ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პროფესიონალები. სუპერვიზია 
უნდა მოიცავდეს არა მხოლოდ დაკისრებული პირობების კონტროლს, არამედ, საჭიროების 
შემთხვევაში, მაგალითად, პროცესში, შესაბამისი შეფასების საფუძველზე მსჯავრდებულებს 
ფსიქოსოციალურ და სხვა სახის კონსულტაციებს უნდა უწევდეს.

პრობაციისა და არასაპატიმრო ღონისძიების პირობების დარღვევა ავტომატურად არ უნდა 
იწვევდეს შეცვლას საპატიმრო ღონისძიებით. შესაძლებელი უნდა იყოს ამ გადაწყვეტილების 
მიღებამდე გამოყენებულ იქნეს სხვა სახის ღონისძიებები. ალტერნატიული ღონისძიების 
შეცვლა საპატიმრო ღონისძიებით უნდა მოხდეს უკიდურეს შემთხვევაში, როცა უკვე 
გამოყენებული ან არსებული სხვა ღონისძიებები არაეფექტურია მიზნის მისაღწევად.

პრობაციისა და არასაპატიმრო ღონისძიებების აღსრულების პროცესის შეფასება უნდა 
განხორციელდეს როგორც სუპერვიზიის პროცესში, ასევე ამ ღონისძიების ამოწურვის 
შემდეგ. შეფასება უნდა ხორციელდებოდეს წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით. 
შეფასების პროცესში გათვალისწინებული უნდა იყოს  მსჯავრდებულის მოსაზრებები და მას 

124 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 10.1 – 14.6
125 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 13.1 – 13.6
126 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 15.1 – 16.3 / ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული 
წესების შესახებ, მ.21-34
127 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 10.1 – 10.4/ 14.1 – 14.6/  ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის 
ევროპული წესების შესახებ, მ.53-55/  57-58/  81-84 / 
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ხელი უნდა მიუწვდებოდეს საბოლოო შეფასების ანგარიშზე, რომელიც  შეიძლება სადავოც 
კი გახადოს. 

პრობაციის სამსახურის დამატებით ფუნქციას შეიძლება წარმოადგენდეს დანაშაულის 
მსხვერპლთან მუშაობა მათი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და სხვა სახის სერვისის 
მიწოდების კუთხით128. პრობაციის სამსახური შეიძლება მონაწილეობდეს, ასევე, აღდგენითი 
მართლმსაჯულებისა და განრიდების აღსრულების პროცესში, როგორც მენეჯმენტის 
განმახორცილებელი. ასეთ შემთხვევაში, აუცილებელია სისტემის თანამშრომლებმა გაიარონ 
სპეციალური გადამზადება და ჰქონდეთ შესაბამისი კვალიფიკაცია129.

პრობაციისა დ არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების პროცესში, მათი პირადი საქმის 
წარმოება უნდა განხორციელდეს პირადი ცხოვრების სრული პატივისცემით, დაცული 
უნდა იყოს კონფიდენციალობის დაცვის პრინციპი130. ამა თუ იმ პირის მიერ მიწოდებული 
ინფორმაციის შენახვის, დამუშავების, გაცნობისა და გამოყენების წესი მკაცრად უნდა იყოს 
რეგულირებული კანონმდებლობის დონეზე. კონკრეტული პირის შესახებ ინფორმაციის 
გაცვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ კომპეტენტურ ორგანოებთან, რომლებსაც საკანონმდებლო 
დონეზე ინფორმაციის შენახვისა და გამოყენების ერთი და იგივე ვალდებულებები გააჩნია. 

საბოლოოდ, ხაზი უნდა გაესვას იმ საკითხს, რომ პრობაციისა და არასაპატიმრო 
ღონისძიებების დაგეგმვა, შერჩევა, სხვადასხვა პროგრამის ორგანიზება და, ზოგადად, 
პოლიტიკის განსაზღვრა უნდა იყოს მხოლოდ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული131. ამ 
მიზნით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია განვლილი პროცესის სისტემატური ანალიზი 
და კვლევების ჩატარება, რაც შესაძლებლობას მისცემს სახელმწიფო სტრუქტურების 
წარმომადგენლებს, შედეგზე ორიენტირებული ალტერნატიული ღონისძიებების დაგეგმვა 
და აღსრულება განახორციელონ. 

პატიმრობის მოხდის საერთო პირობები

პატიმრობის მოხდის პირობების საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვა, უპირველეს 
ყოვლისა, უნდა დავიწყოთ ძირითად  პრინციპებზე აქცენტის გაკეთებით132. კერძოდ, 
ნებისმიერი ფორმით თავისუფლებააღკვეთილ ადამიანს უნდა მოეპყრონ მისი უფლებების 
სრული პატივისცემით, აკრძალული უნდა იყოს ყოველგვარი დისკრიმინაციული მიდგომა. 
ციხის პირობები არ უნდა იყოს ღირსების შემლახველი და ციხეში ცხოვრება შეძლებისდაგვარად 
უნდა უახლოვდებოდეს საზოგადოებაში ცხოვრების პოზიტიურ ასპექტებს. მაქსიმალურად 
უნდა შეეწყოს ხელი თავისუფლებააღკვეთილ პირთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის 
პროცესს. დეტალურად უნდა მიმოვიხილოთ პენიტენციურ სისტემაში პატიმრის მიერ 
გასავლელი ყველა ეტაპი და მათი სამართლებრივი დაცვის გარანტიები.

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესია პატიმრის პირველადი კონტაქტი პენიტენციურ 
სისტემასთან - დაწესებულებაში მიღება, განაწილება და განთავსება133. დაწესებულებაში 
მიღებისთანავე აუცილებლად უნდა მოხდეს სხვადასხვა საკითხის შემოწმება და დაფიქსირება. 
კერძოდ: უნდა შემოწმდეს  პატიმრის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, 
კომპეტენტური პირის/ორგანოს გადაწყვეტილება, რის საფუძველზეც  პირს  თავისუფლება 

128 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული წესების შესახებ, მ.93-98
129 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 15.1 – 16.3 / ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული 
წესების შესახებ, მ.21-34
130 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული წესების შესახებ, მ.88-92
131 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
თაობაზე (ტოკიოს წესები), მ. 20.1 – 21.3 / ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული 
წესების შესახებ, მ.104-108
132 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.1-9  / გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.6
133 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.14-18.10  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.7-14
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აქვს შეზღუდული. ასევე, მიღების დრო და საათი, პირადი ნივთების ნუსხა, უნდა აღირიცხოს 
გარეგნული დაზიანებები და პირის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია არასათანადო 
მოპყრობასთან დაკავშირებით. პატიმარმა  უნდა გაიაროს დეტალური სამედიცინო შემოწმება. 
მიღებისთანავე პატიმარს უნდა განემარტოს უფლებები და მოვალეობები და საჭიროების 
შემთხვევაში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს უფასო იურიდიული კონსულტაციით134.

პატიმართა განაწილება უნდა მოხდეს შეძლებისდაგვარად მათ საცხოვრებელ სახლთან 
ახლოს. პატიმართა განაწილების დროს ყურადღება უნდა მიექცეს როგორც გამოძიების 
ინტერესებს, ასევე უსაფრთხოებისა და უშიშროების ყველა სახის საჭიროებას: პატიმართა 
საცხოვრებელი სადგომი არ უნდა იყოს პირის ღირსების შემლახველი; უნდა პასუხობდეს 
ჯანმრთელობისა და ჰიგიენის აუცილებელ მოთხოვნებს; საკანში უნდა იყოს საკმარისი 
ფართი ცხოვრების ნორმალური პირობებისთვის; უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბუნებრივი 
განათება და ვენტილაცია; როგორც წესი, პატიმრები უნდა იყვნენ განთავსებულნი 
ინდივიდუალურ საკნებში, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ისინი განთავსებულნი არიან საერთო 
საცხოვრებლებში, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს პატიმრების კატეგორიებს, 
რამდენად ეთავსებიან ისინი ერთმანეთს. ამ შემთხვევაში დაცული უნდა იყოს უშიშროებისა 
და უსაფრთხოების გარანტიები;

აუცილებლად ცალ-ცალკე უნდა განთავსდნენ მისჯილი და მიუსჯელი პატიმრები, მამაკაცი 
და ქალი პატიმრები, არასრულწლოვნები და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები 
(შშმ პირები, ფსიქოლოგიური პრობლემის მქონე პირები, დამოკიდებულებების მქონე პირები 
და სხვა სახის მოწყვლადი ჯგუფები).

როგორც უკვე აღინიშნა, ჰიგიენის დაცვას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს135. 
პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ სანიტარულ სადგომებთან მუდმივი ხელმისაწვდომობის 
შესაძლებლობა, რომელიც უნდა იძლეოდეს განმარტოების საშუალებას. ყველას უნდა 
ჰქონდეს შესაძლებლობა მიიღოს შხაპი იმ პერიოდულობით, რაც აუცილებელია ჰიგიენის 
დასაცავად, კვირაში მინიმუმ ორჯერ მაინც. ადმინისტრაცია ვალდებულია პატიმრები 
მოამარაგოს ჰიგიენური საშუალებებით, ხოლო პატიმრები ვალდებულნი არიან დაიცვან 
სისუფთავე და ჰიგიენა.

პატიმრებს, რომლებსაც არა აქვთ სათანადო ტანსაცმელი, უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ 
სეზონის შესაფერისი სამოსით136; ტანსაცმელი არ უნდა იყოს ღირსების შემლახველი და 
პატიმარს კარგ მდგომარეობაში უნდა გადაეცეს;  ყველა პატიმარი უზრუნველყოფილი უნდა 
იყოს ცალკე საწოლითა და ქვეშაგებით, რომელიც უნდა იცვლებოდეს ჰიგიენური მოთხოვნის 
შესაბამისად.

პატიმრები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ სამჯერადი კვებით137. საკვების რაციონი 
უნდა იყოს მორგებული თითოეული პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობას (დიეტური 
საკვები). ყურადღება უნდა მიექცეს რელიგიურ და კულტურულ თავისებურებებს. სასმელი 
წყალი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ნებისმიერ დროს.

პატიმრებს მაქსიმალურად უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა ურთიერთობა იქონიონ 
გარესამყაროსთან პაემნების მეშვეობით, ასევე, წერილობით, ტელეფონით და კომუნიკაციის 
სხვა  საშუალებებით138. ადმინისტრაცია უნდა დაეხმაროს პატიმრებს მაქსიმალურად 
შეინარჩუნონ ოჯახური ურთიერთობები. კომინიკაციების შეზღუდვა შესაძლებელია 

134 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.23.1-23.6  
135 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.19.1-19.7 / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.15-16
136 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.20.1-21  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.17-19
137 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.21.1-22.6  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.20
138 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.24.1-24.12  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.37-39
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მხოლოდ წესრიგის, უსაფრთხოებისა და უშიშროების უზრუნველსაყოფად, დანაშაულის 
აღსაკვეთად და გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე. ეროვნული კანონმდებლობით 
განსაზღვრული უნდა იყოს იმ პირთა/ორგანოთა ჩამონათვალი, რომლებთან კომუნიკაციაც 
პატიმრებს არ უნდა შეეზღუდოთ. გარესამყაროსთან ურთიერთობა უნდა მოიცავდეს 
პაემნებს, სატელეფონო საუბრებს, შვებულებებს, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებზე 
ხელმისაწვდომობას და ა.შ. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ თავიანთი ქვეყნის 
დიპლომატიურ წარმომადგენლობასთან  შეხვედრის  შესაძლებლობა.

ყველა პატიმარს უნდა ჰქონდეს ყოველდღიურად მინიმუმ ერთი საათი სუფთა ჰაერზე ყოფნის 
შესაძლებლობა139.  ყველა დაწესებულებაში უნდა არსებობდეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა 
და ინვენტარი პატიმრების სპორტულ აქტივობებში ჩართვის მიზნით. 

პატიმრებს, მათი ინდივიდუალური საჭიროებიდან გამომდინარე, ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ 
სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო პროგრამაზე140; პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოთ იმ 
პირებს, ვისაც არ აქვს მიღებული საბაზისო განათლება; განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
მიექცეს ახალგაზრდა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირებს; ახალგაზრდებისთვის 
საბაზისო განათლების მიღება სავალდებულო უნდა იყოს; პატიმართა განათლების სისტემა 
ინტეგრირებული უნდა იყოს ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემასთან; ყველა დაწესებულებას 
უნდა გააჩნდეს  ბიბლიოთეკა, რომელიც სათანადოდ იქნება აღჭურვილი სხვადასხვა სახის, 
მათ შორის, სამართლებრივი და რელიგიური ლიტერატურით;  პატიმრებს, ასევე, უნდა 
ჰქონდეთ შესაძლებლობა პერიოდულად ჩაერთონ სხვადასხვა სახის რეკრეაციულ და 
კულტურულ ღონისძიებაში.

პატიმრის რეაბილიტაციისათვის, საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმისაწვდომობასთან 
ერთად, მნიშვნელოვანია მათი შრომით აქტივობებში ჩართვა141. პატიმრებისთვის 
ორგანიზებული შრომა არ უნდა იყოს პირის პატივისა და ღირსების შემლახველი. 
შესაძლებლობის შემთხვევაში პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება აირჩიონ საქმიანობის 
ტიპი. პენიტენციურ დაწესებულებაში მუშაობის ორგანიზაცია და მეთოდები მიახლოებული 
უნდა იყოს სამოქალაქო სექტორში არსებულ სტანდარტებთან. პატიმრები უნდა იყვნენ 
უზრუნველყოფილნი ადეკვატური სამუშაო და დასვენების საათებით/დღეებით, შრომის 
უსაფრთხოებით, ჯანმრთელობის  დაზღვევით და კომპენსაციით საწარმოო ტრავმის 
შემთხვევაში. პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა გამომუშავებული ანაზღაურების 
ნაწილი გამოიყენონ დაწესებულებაში, გაუგზავნონ ოჯახის წევრებს და ახლობლებს ან 
შეინახონ გათავისუფლებამდე. შესაძლებელია, მისჯილი პატიმრებისთვის დაწესებულებაში 
შრომა სავალდებულო იყოს. პატიმრები შეიძლება დასაქმდნენ სამუშაოზე, ასევე, 
დაწესებულების გარეთ.

პატიმრების გადაყვანისას ერთი დაწესებულებიდან მეორეში ან სხვა ადგილას142 (სასამართლო, 
საავადმყოფო, საგამოძიებო მოქმედებებისთვის) დაცული უნდა იყოს პირის ანონიმურობა. 
ტრანსპორტირებისას საბადრაგო მანქანაში უნდა არსებობდეს ადეკვატური ვენტილაცია და 
განათება, რაც პირს ზედმეტ დისკომფორტსა და უხერხულობას არ შეუქმნის.

პატიმრის დაწესებულებიდან გათავისუფლებისას ადმინისტრაციას გააჩნია გარკვეული 
ვალდებულებები143. ყველა პირი დაუყონებლად უნდა გათავისუფლდეს სასამართლო 
გადაწყვეტილების ვადის გასვლის შემდეგ. გათავისუფლების დრო და თარიღი უნდა 
დაფიქსირდეს. პატიმარს უნდა დაუბრუნდეს ყველა ნივთი და ფული, რომელიც მას 

139 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.27.1-27.7  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.21
140 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.28.1-28.7 / 106.1 -106.7 / 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.40, 77
141 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.26.1-26.17/ 105.1-105.5  / 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.71-76
142 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.32.1-32.3  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.45
143 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.33.1-33.38 
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ეკუთვნის და რომელიც ჩამოერთვა დაწესებულებაში შემოსვლისას. გათავისუფლებისას 
პატიმრებს უნდა გააჩნდეთ საარსებო საშუალებები, სეზონის შესაფერისი ტანსაცმელი და 
დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელი ხარჯები.

როგორც ზემოთ უკვე  აღვნიშნეთ, დაწესებულებაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
მიექცეს სხვადასხვა საჭიროების მქონე პატიმრებს, ისეთ მოწყვლად ჯგუფებს, როგორიცაა: 
არასრულწლოვანი, ქალი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ეთნიკური და 
რელიგიური უმცირესობები, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები144. განსაკუთრებული ყურადღება 
უნდა მიექცეს ქალ პატიმრებს, რომლებსაც  სპეციალური საჭიროება აქვთ ფიზიკური, 
პროფესიული, სოციალური და ფსიქოლოგიური კუთხით. 

ქალ პატიმრებს უნდა მიეცეთ საშუალება იმშობიარონ დაწესებულების გარეთ. იმ შემთხვევაში, 
თუ ჩვილი ბავშვების დატოვება  გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ხდება დედასთან, 
პენიტენციურ დაწესებულებაში უნდა შეიქმნას შესაბამისი პირობები ჩვილი ბავშვების 
კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. მათ არ უნდა ეპყრობოდნენ, როგორც პატიმრებს. ქალ 
პატიმართა სპეციალური საჭიროების გათვალისწინებით, საერთაშორისო დონეზე არსებობს 
შესაბამისი სპეციალური დოკუმენტები145.

კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ არასრულწლოვანი პატიმრები აუცილებლად 
უნდა იყვნენ განთავსებულნი განცალკევებით. იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვნები 
მოთავსებულნი არიან მოზრდილთა დაწესებულებაში, განთავსებულნი უნდა იყვნენ 
ცალკე განყოფილებაში, რომელიც არ უნდა იძლეოდეს სრულწლოვან პატიმრებთან 
ურთიერთობის შესაძლებლობას. არასრულწლოვან პატიმრებს უნდა გაეწიოთ სოციალური, 
ფსიქოლოგიური და საგანმანათლებლო მომსახურება. ისინი უნდა ექვემდებარებოდნენ 
სავალდებულო საბაზისო განათლებას. არასრულწლოვან პატიმართა სპეციალური 
საჭიროების გათვალისწინებით, საერთაშორისო დონეზე არსებობს შესაბამისი სპეციალური 
დოკუმენტები146.

ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებს უნდა შეექმნათ 
შესაბამისი პირობები, რათა დაცული იყოს მათი კულტურული პრაქტიკა და რელიგიური 
მოთხოვნილებები. მათ უნდა მიეწოდოთ წერილობით ინფორმაცია მათი უფლებებისა 
და მოვალეობების შესახებ მათთვის გასაგებ ენაზე და ფორმით. საჭიროების შემთხვევაში, 
დაწესებულების ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს ისინი  თარჯიმნის მომსახურებით.

ყველა პატიმრის აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება დაცული უნდა იყოს147. ყველა 
რელიგიური კონფესიის წარმომადგენელს შეძლებისდაგვარად უნდა შეექმნას პირობები 
მისდიოს თავის რელიგიასა და რწმენას. ამ მიზნით მათ უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა 
შეხვდნენ სასულიერო პირებს და დაესწრონ ღვთისმსახურებას, ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ 
რელიგიურ ლიტერატურასა და წიგნებზე.

პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა ჯანდაცვის ორგანიზება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
საკითხია, რომელიც დეტალურად უნდა განვიხილოთ148. პენიტენციურ დაწესებულებებში 
ორგანიზებული ჯანდაცვის სისტემა უნდა იყოს სამოქალაქო სექტორში არსებული სისტემის 
ნაწილი და უნდა ეთავსებოდეს  ჯანდაცვის ერთიან პოლიტიკას. ყველა დაწესებულებას უნდა 

144 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.34.1-38.3  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.5, 8, 23.
145 გაეროს სტანდარტული წესები ქალი პატიმრებისადმი მოპყრობისა და ქალი სამართალდამრღვევების მიმართ არასაპატიმრო 
სასჯელის შეფარდების თაობაზე (,,ბანგკოკის წესები“).
146 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11სანქციებს და ან ზომებს დაქვემდებარებული არასრულწლოვანი  
სამართალდამრღვევებისათვის. /  გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების 
განხორციელების შესახებ („პეკინური წესები“) / გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად /  
გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილ იდანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებით.
147 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.29.1-29.3  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.41-42
148 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.39-48.2  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.22-26
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ჰყავდეს კვალიფიციური და სათანადოდ მომზადებული სამედიცინო პერსონალი. ყველა 
პატიმრისთვის დაწესებულებაში ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თერაპევტის, ფსიქიატრისა 
და სტომატოლოგის მომსახურება. საჭიროების შემთხვევაში, პატიმარი უნდა გაიყვანონ 
სპეციალიზირებულ ან სამოქალაქო სექტორის შესაბამისი პროფილის დაწესებულებაში, თუ 
დაწესებულებაში სათანადო მომსახურების გაწევა შეუძლებელია.

დაწესებულებაში შემოყვანისთანავე ყველა პატიმარს უნდა ჩაუტარდეს დეტალური 
სამედიცინო შემოწმება და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შემდეგ 
საკითხებს: ფიზიკურ და ფსიქიკურ დაავადებებს (განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
მიექცეს თვითდაზიანების და სუიციდის რისკს); გარეგნული დათვალიერების შედეგად 
გამოვლენილ ძალადობის ნიშნებს; სხვადასხვა ნივთიერებაზე დამოკიდებულების 
შემთხვევაში აბსტინენციის სიმპტომებს; ინფექციურ და გადამდებ დაავადებებს, რის გამოც 
შესაძლებელია მოხდეს პირის განცალკევება; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს 
და სხვა საკითხებს.  სამედიცინო გამოკვლევების შედეგად გამოვლენილი  საჭიროებიდან 
გამომდინარე, სამედიცინო პერსონალი ვალდებულია, აცნობოს ადმინისტრაციას დროებითი 
ან მუდმივი ღონისძიებების გატარების აუცილებლობის შესახებ (იზოლირება, ვიზუალური 
მეთვალყურეობა და ა.შ.).

სამედიცინო პერსონალი დაწესებულებაში რეგულარულად უნდა ამოწმებდეს: საკვებისა და 
წყლის ხარისხს;  დაწესებულებაში არსებულ ჰიგიენურ პირობებს; სანიტარულ მდგომარეობას; 
გათბობას და ვენტილაციას; პატიმართა ტანსაცმლისა და ქვეშაგების სისუფთავეს.

დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია წესრიგის დაცვა და 
ორგანიზება149. დაწესებულებაში წესრიგის შენარჩუნება უნდა მოხდეს უსაფრთხოების, 
უშიშროებისა და დისციპლინის მოთხოვნის გათვალისწინებით.

პატიმრების მიმართ გამოყენებული უშიშროების ღონისძიებები უნდა იყოს მინიმალური, რაც 
აუცილებელია მათივე უსაფრთხოებისთვის. დაწესებულებაში მიღებისთანავე უნდა მოხდეს 
პატიმრის შეფასება, რათა განისაზღვროს: დაწესებულებიდან გაქცევის რისკი, უქმნიან თუ არა 
საფრთხეს სხვა პატიმრებს, ციხის პერსონალს ან/და სხვა პირებს. ამ პრინციპით უნდა მოხდეს 
პატიმრების შემდგომი განაწილება. საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 
უშიშროების გაძლიერებული ღონისძიებები, რომლებიც კანონმდებლობით უნდა იყოს 
დარეგულირებული.

უსაფრთხოების დაცვის ერთ-ერთ ღონისძიებას წარმოადგენს ჩხრეკისა და კონტროლის 
განხორციელება. ჩხრეკას შეიძლება დაექვემდებაროს: პატიმრის საცხოვრებელი ადგილი; 
პატიმრის სხეული; პატიმრების ახლობლები და მათი საკუთრება; დაწესებულების 
თანამშრომლები.  ჩატარებული ჩხრეკა არ უნდა იყოს პირის პატივისა და ღირსების 
შემლახველი და აუცილებლად უნდა განახორციელოს იმავე სქესის წარმომადგენელმა. 
სხეულის ჩხრეკა შეიძლება ჩაატაროს მხოლოდ პრაქტიკოსმა ექიმმა.

პატიმრების წინააღმდეგ დისციპლინური ღონისძიებები უნდა იქნეს გამოყენებული, როგორც 
უკიდურესი საშუალება. დისციპლინურ გადაცდომად შეიძლება ჩაითვალოს ქმედება, 
რომელიც საფრთხეს უქმნის წესრიგს, უსაფრთხოებას და უშიშროებას. დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის დაკისრებამდე პატიმარს უნდა განემარტოს ინფორმაცია იმ გადაცდომის 
შესახებ, რაშიც ედება ბრალი. მას უნდა ჰქონდეს დაცვისათვის მოსამზადებლად ადეკვატური 
დრო, საჭიროების შემთხვევაში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ადვოკატის და თარჯიმნის 
მომსახურებით. კატეგორიულად იკრძალება კოლექტიური და სხეულებრივი დასჯები, 
აგრეთვე, დასჯა, რომელიც არის არაადამიანური და ღირსების შემლახველი. სასჯელი არ 
შეიძლება მოიცავდეს ოჯახთან კონტაქტის სრულად აკრძალვას. სასჯელი გამოყენებული  
უნდა იყოს მხოლოდ გადაცდომის პროპორციულად. პატიმარი არ შეიძლება დაისაჯოს 
ორჯერ ერთი და იგივე გადაცდომისთვის.

149 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.49-69.3  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.27-34
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დაწესებულების ადმინისტრაციამ შეიძლება გამოიყენოს ძალა პატიმრების წინააღმდეგ 
თავდაცვის ან გაქცევის მცდელობისას, ფიზიკური წინააღმდეგობის გაწევისას, როგორც 
უკიდურესი ზომა. ძალა უნდა იყოს გამოყენებული საფრთხის პროპორციულად და რაც 
შეიძლება მცირე პერიოდით. დეტალურად უნდა იყოს კანონმდებლობით დარეგულირებული: 
გარემოებები, როცა შეიძლება ძალის გამოყენება; ძალის გამოყენებაზე უფლებამოსილი 
პირები; გადაწყვეტილების მიმღები პირები/ორგანოები; სპეციალური საშუალებები, 
რომლებიც შეიძლება იყოს გამოყენებული; სპეციალური საშუალებების გამოყენების წესი და 
პირობები; ბორკილებისა და ლითონის გამოყენება უნდა აიკრძალოს; პერსონალმა შეიძლება 
გამოიყენოს ცეცხლსასროლი იარაღი გაქცევის აღსაკვეთად ან თავდასხმის მოსაგერიებლად; 
გაქცევის აღკვეთის მიზნით ქალებისა და არასრულწლოვნების მიმართ აკრძალულია 
ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება.

ყველა პატიმარს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა მიმართოს საჩივრით ან თხოვნით 
დაწესებულების ადმინისტრაციას ან სხვა კომპეტენტურ ორგანოს150. მოთხოვნები და 
საჩივრები არ შეიძლება დაექვემდებაროს ცენზურას. პატიმარს შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს, 
ასევე, ზეპირად მიმართოს საჩივრით ან თხოვნით დაწესებულების ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლებს. 

პენიტენციური სისტემა უნდა იყოს დამოუკიდებელი სამხედრო, საპოლიციო და სხვა 
სახის საგამოძიებო სამსახურებისგან. სისტემის თანამშრომლები უნდა იყვნენ სათანადოდ 
შერჩეული და მომზადებული, უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი ანაზღაურება და სოციალური 
დაცვის გარანტიები151. შერჩეულმა თანამშრომლებმა წინასწარ უნდა გაიარონ სპეციალური 
მოზადება. ის თანამშრომლები, რომლებმაც უნდა იმუშაონ სხვადასხვა სპეციფიკურ ჯგუფთან 
(ქალები, არასრულწლოვნები, შშმ პირები და ა.შ), დამატებით უნდა იყვნენ მომზადებულნი 
სპეციფიკურ საკითხებში. თანამშრომელთა ტრენინგები აუცილებლად უნდა მოიცავდეს 
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა საერთაშორისო და ადგილობრივ სტანდარტებს.

პენიტენციურ დაწესებულებებში  უნდა ხორციელდებოდეს  მუდმივი მონიტორინგი 
პატიმართა მიმართ მოპყრობაზე  ადგილობრივი და საერთაშორისო დამოუკიდებელი 
ორგანოების მხრიდან152.

საბოლოოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ხელი უნდა შეეწყოს პენიტენციურ დაწესებულებებში 
კვლევების ჩატარებას153, რაც  სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს შესაძლებლობას 
მისცემს დაგეგმონ და განახორციელონ შედეგზე ორიენტირებული ღონისძიებები. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2010)1 პრობაციის ევროპული 
წესების შესახებ

•	 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების 
შესახებ

•	 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11 სანქციებს და ან ზომებს 
დაქვემდებარებული არასრულწლოვანი  სამართალდამრღვევებისათვის

•	 გაეროს სტანდარტული წესები ქალი პატიმრებისადმი მოპყრობისა და ქალი 
სამართალდამრღვევების მიმართ არასაპატიმრო სასჯელის შეფარდების თაობაზე 
(,,ბანგკოკის წესები“)

150 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.70.1-70.3  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.35-36
151 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.71-89.2  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.46-54
152 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.92-93.3  / გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, მ.55
153 ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 ციხის ევროპული წესების შესახებ, მ.91  
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•	 გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა მიმართ 
მართლმსაჯულების განხორციელების შესახებ („პეკინური წესები“)

•	 გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად

•	 გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი 
დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებით.

•	 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტანდარტული მინიმალური წესები 
არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების თაობაზე (ტოკიოს წესები)

•	 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პატიმართა მიმართ მოპყრობის მინიმალური 
სტანდარტული წესები
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თავი 7
მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესი -  

ადგილობრივი სტანდარტები

ანტონ ქელბაქიანი 
ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის

დანაშაული ............................................................................................................................................ 66

სასჯელის მიზნები და სახეები .......................................................................................................... 68

პირობითი მსჯავრი ............................................................................................................................. 69

სისხლისსამართლებრივი დევნა ....................................................................................................... 70

განრიდება .............................................................................................................................................. 70

დაკავება, აღკვეთის ღონისძიებები და მისი გამოყენების წესი ................................................... 71

სასამართლო ინსტანციები, გასაჩივრების წესი .............................................................................. 72

ქვემოთ წარმოდგენილ გზამკვლევში  მიმოხილულია მართლმსაჯულების განხორციელების 
ყველა ეტაპზე არსებული ადგილობრივი სტანდარტები. განხილული იქნება სასჯელის 
მიზნები და სახეები (როგორც საპატიმრო, ისე არასაპატიმრო), დანაშაულის კატეგორიები, 
დაკავების და აღკვეთი ღონისძიებების გამოყენების წესი, პირობები, სასამართლო განხილვის 
სტადიები და გასაჩივრების პროცედურები. მიმოხილული იქნება, ასევე, სხვადასხვა სახის 
ადგილობრივი ნორმატიული აქტი - საქართველოს კონსტიტუცია, სისხლის სამართლის 
კოდექსი, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი და სხვა ნორმატიული აქტები. 

დანაშაული

საქართველოს კონსიტუტუციის თანახმად, ადამიანი უდანაშაულოდ ითვლება, ვიდრე მისი 
დამნაშავეობა არ დამტკიცდება კანონით დადგენილი წესით და კანონიერ ძალაში შესული 
სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენით154.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, დანაშაული არის ამ კოდექსით 
გათვალისწინებული, მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედება155. 

კანონმდებლობით  გათვალისწინებულია გარემოებები, რომლებიც შეიძლება იყოს 
მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხავი. კერძოდ: აუცილებელი მოგერიება, დამნაშავის 
შეპყრობა, უკიდურესი აუცილებლობა და მართლზომიერი რისკი156. შესაძლებელია, 
ასევე, არსებობდეს სხვა გარემოებებიც, რომლებიც პირდაპირ არ არის განსაზღვრული 
კანონმდებლობით, თუმცა აკმაყოფილებს ქმედების მართლზომიერების პირობებს.  

კანონმდებლობა, ასევე, ითვალისწინებს ბრალის გამომრიცხავ და შემამსუბუქებელ 
გარემოებებს, კერძოდ: შეურაცხაობა ასაკის გამო, შეურაცხაობა ფსიქიკური დაავადების 

154 საქართველოს კონსტიტუცია, მ. 40 (1)
155 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 7
156 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 28-32
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გამო, შეზღუდული შეურაცხაობა, შეცდომა და ბრძანების/განკარგულების შესრულება157. 
შესაძლებელია, ასევე, არსებობდეს სხვა გარემოებები, რომლებიც პირდაპირ არ არის 
გათვალისწინებული კანონმდებლობით, თუმცა აკმაყოფილებს ქმედების არაბრალეულობის 
პირობებს. 

არსებობს ორი სახის დანაშაული: განზრახი და გაუფრთხილებლობითი158. განზრახ 
დანაშაულად ითვლება ქმედება, რომელიც ჩადენილია პირდაპირი ან არაპირდაპირი 
განზრახვით. გაუფრთხილებლობით დანაშაულად ითვლება ქმედება, რომელიც ჩადენილია 
თვითიმედოვნებით ან დაუდევრობით.

ქართული კანონმდებლობა,  ასევე, დანაშაულთა კატეგორიებს განსაზღვრავს თავისუფლების 
აღკვეთის მაქსიმალური ვადის მიხედვით159. დანაშაულთა კატეგორიები იყოფა: ნაკლებად 
მძიმე, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიებად. ნაკლებად მძიმეა ისეთი დანაშაული, 
რომლისთვისაც სასჯელის მაქსიმალური ვადა არ აღემატება ხუთი წლით თავისუფლების 
აღკვეთას; მძიმეა ისეთი დანაშაული, რომლისთვისაც სასჯელის მაქსიმალური ვადა 
არ აღემატება ათი წლით თავისუფლების აღკვეთას; განსაკუთრებით მძიმეა ისეთი 
დანაშაული, რომლისთვისაც სასჯელის სახით გათვალისწინებულია ათ წელზე მეტი ვადით 
თავისუფლების აღკვეთა ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა.

კანონმდებლობა განსაზღვრავს ერთიანი დანაშაულის სახეებს - დენადი და განგრძობადი.

დენადია დანაშაული, რომლის ჩადენა იწყება მოქმედებით ან უმოქმედობით და რომელიც 
შემდეგ უწყვეტად ხორციელდება160. 

განგრძობადია დანაშაული, რომელიც მოიცავს ერთიანი მიზნითა და საერთო განზრახვით 
ჩადენილ ორ ან მეტ ქმედებას161.

ქართული კანონდებლობა, ასევე, იცნობს დანაშაულის სიმრავლის სხვადასხვა სახეს - 
არაერთგზისი დანაშაული, დანაშაულთა ერთობლიობა, დანაშაულის რეციდივი და რეკეტი. 

არაერთგზისი დანაშაული ნიშნავს წინათ ნასამართლევი პირის მიერ სისხლის სამართლის 
კოდექსის შესაბამისი მუხლით  გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას162. 

დანაშაულთა ერთობლიობა ნიშნავს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით ან მუხლის 
ნაწილით გათვალისწინებული ორი ან მეტი ქმედების ჩადენას, რომელთაგან პირი არც 
ერთისთვის არ ყოფილა მსჯავრდებული.  დანაშაულთა ერთობლიობად ითვლება, აგრეთვე, 
ისეთი ქმედების ჩადენა, რომელიც შეიცავს სისხლის სამართლის კოდექსის ორი ან მეტი 
მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულთა ნიშნებს163.

დანაშაულის რეციდივი ნიშნავს წინათ განზრახი დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირის 
მიერ განზრახი დანაშაულის ჩადენას. დანაშაულის რეციდივის დადგენისას მხედველობაში 
არ მიიღება ნასამართლობა თვრამეტ წლამდე ჩადენილი დანაშაულისათვის, აგრეთვე, 
ნასამართლობა, რომელიც მოხსნილი ან გაქარწყლებულია164.

რეკეტი არის შემოსავლის ან სხვაგვარი ქონებრივი სარგებლის სისტემატურად მიღების 
მიზნით წარმოებული არაერთჯერადი და ორგანიზებული საქმიანობა, რომელიც 
დაკავშირებულია განზრახი დანაშაულის ჩადენასთან.165.

157 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 33-38
158 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 9-10
159 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 12
160 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 13
161 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 14
162 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 15
163 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 16
164 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 17
165 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 171
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კანონმდებლობა განსაზღვრავს დაუმთავრებელი დანაშაულის სახეებს - დანაშაულის 
მომზადება, დანაშაულის მცდელობა და დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება.

დანაშაულის მომზადებად ითვლება დანაშაულის ჩადენისათვის პირობების განზრახ შექმნა. 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, როგორც წესი, დაწესებულია მხოლოდ მძიმე 
და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულების მომზადებისთვის166.

დანაშაულის მცდელობად ითვლება განზრახი ქმედება, რომელიც, თუმცა, უშუალოდ 
მიმართული იყო დანაშაულის ჩასადენად, მაგრამ დანაშაული ბოლომდე არ იქნა მიყვანილი167.

ასევე, პირს არ დაეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, თუ მან დანაშაულის 
დამთავრებაზე ნებაყოფლობით და საბოლოოდ აიღო ხელი168.

საქართველოს სისხლისსამართლებრივი კანონმდებლობით გათვალისწინებულია 
დანაშაულში თანამონაწილეობის სახეები: ამსრულებელი, ორგანიზატორი, დამხმარე 
და წამქეზებელი. კანონმდებლობა ითვალისწინებს განსხვავებულ პასუხისმგებლობას 
დანაშაულის ჩადენაში თითოეულის მონაწილეობის ხასიათისა და ხარისხის 
გათვალისწინებით169.

კანონმდებლობა იცნობს, ასევე, ჯგუფური დანაშაულის განმარტებას. დანაშაული ჯგუფის 
მიერ ითვლება ჩადენილად, თუ მის განხორციელებაში წინასწარ შეუთანხმებლად 
ერთობლივად მონაწილეობდა ორი ან მეტი ამსრულებელი. დანაშაული ჯგუფის მიერ 
წინასწარი შეთანხმებით ითვლება ჩადენილად, თუ მის განხორციელებაში მონაწილენი 
წინასწარ შეკავშირდნენ დანაშაულის ერთობლივად ჩასადენად. დანაშაული ორგანიზებული 
ჯგუფის მიერაა ჩადენილი, თუ იგი განახორციელა დროის განსაზღვრულ პერიოდში 
არსებულმა, შეთანხმებულად მოქმედმა, სტრუქტურული ფორმის მქონე ჯგუფმა, რომლის 
წევრები წინასწარ შეკავშირდნენ ერთი ან რამდენიმე დანაშაულის ჩასადენად, ან რომლის 
მიზანია პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფინანსური ან სხვა მატერიალური სარგებლის უკანონოდ 
მიღება170.

სასჯელის მიზნები და სახეები

საქართველოს კანონმდებლობაში ამომწურავად არის განმარტებული სასჯელის მიზნები 
- სამართლიანობის აღდგენა, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება და დამნაშავის 
რესოციალიზაცია171. სასჯელის მიზანი არ უნდა იყოს პირისათვის ტანჯვის მიყენება ან 
ღირსების შელახვა.  სასჯელის საბოლოო მიზნის მისაღწევად აუცილებელია ყველა მიზნის 
განხორციელება, როგორც ერთმანეთთან დაკავშირებული ფაქტორების. 

ქართული კანონმდებლობა განსაზღვრავს სასჯელის სახეებს172, რომლებიც შეიძლება დავყოთ 
საპატიმრო და არასაპატიმრო სასჯელებად.

არასაპატიმრო სასჯელებია: ჯარიმა, თანამდებობის ან საქმიანობის უფლების 
ჩამორთმევა, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, გამასწორებელი სამუშაო, ქონების 
ჩამორთმევა, სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა და თავისუფლების შეზღუდვა.  
არასრულწლოვნების შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ შემდეგი 
არასაპატიმრო სასჯელი:  ჯარიმა, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა, საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომა, გამასწორებელი სამუშაო და თავისუფლების შეზღუდვა173.

166 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 18
167 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 19
168 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 21
169 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 22-26
170 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 27
171 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 39
172 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 40-52 
173 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 80 -89
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საპატიმრო სასჯელებია: ვადიანი და უვადო თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო 
არასრულწლოვნების შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის 
გამოყენება. 

სასჯელის სახეები იყოფა ძირითად და დამატებით სასჯელებად. გამასწორებელი სამუშაო, 
სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა, თავისუფლების შეზღუდვა, ვადიანი და უვადო 
თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დანიშნულ იყოს მხოლოდ ძირითად სასჯელად. ჯარიმა, 
თანამდებობის ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა და საზოგადოებისათვის სასარგებლო 
შრომა  შეიძლება დანიშნულ იყოს როგორც ძირითად, ასევე დამატებით სასჯელად. ქონების 
ჩამორთმევა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ როგორც დამატებითი სასჯელი.

ჯარიმის მინიმალური ოდენობა უნდა  იყოს 2000 ლარი, ხოლო  თუ მუხლის სანქცია 
ითვალისწინებს 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, მინიმალური ოდენობა არ უნდა იყოს 
500 ლარზე ნაკლები. თუ არასრულწლოვანი პირი გადახდისუუნაროა, ჯარიმის გადახდა 
შეიძლება დაეკისროს მშობელს, მეურვეს ან მზრუნველს. 

თანამდებობის ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ძირითადი სასჯელის სახით ინიშნება 
ერთიდან ხუთ წლამდე, ხოლო დამატებითი სასჯელის სახით ექვსი თვიდან სამ წლამდე 
ვადით. არასრულწლოვნების მიმართ საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს ერთიდან სამ წლამდე ვადით.

სასჯელის სახით საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სახეს განსაზღვრავს პრობაციის 
ბიურო. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ინიშნება ორმოციდან რვაას საათამდე 
ვადით, ხოლო არასრულწლოვნების შემთხვევაში - ორმოციდან სამას ოც საათამდე ვადით. 

გამასწორებელი სამუშაო ინიშნება ერთი თვიდან ორ წლამდე ვადით, ხოლო 
არასრულწლოვნების მიმართ - ორი თვიდან ერთ წლამდე ვადით. 

სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა ინიშნება სამი თვიდან ორ წლამდე ვადით. 

თავისუფლების შეზღუდვა ინიშნება ერთი თვიდან ხუთ წლამდე ვადით, ხოლო 
არასრულწლოვნების მიმართ - ოთხ წლამდე ვადით.

ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა, როგორც წესი, ინიშნება ექვსი თვიდან ოც წლამდე ვადით. 
დანაშაულთა ერთობლიობის დროს სასჯელის საბოლოო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 
30 წელს, ხოლო განაჩენთა ერთობლიობის დროს - 35 წელს. თოთხმეტიდან თექვსმეტ 
წლამდე არასრულწლოვნებისთვის სასჯელის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს, ხოლო 
თექვსმეტიდან თვრამეტ წლამდე არასრულწლოვნებისთვის - 15 წელს. 

უვადო თავისუფლების აღკვეთა  არ შეიძლება დაინიშნოს არასრულწლოვნების მიმართ და 
იმ პირთა მიმართ, ვისაც განაჩენის გამოტანის დროისათვის შეუსრულდა 60 წელი.

პირობითი მსჯავრი

პირობითი მსჯავრი სასამართლოს მიერ შეიძლება დაენიშნოს პირს, თუ მხარეებს შორის 
დადებულია საპროცესო შეთანხმება174. ამ შემთხვევაში პირს თავისუფლების აღკვეთის 
სახით დანიშნული სასჯელი ჩაეთვლება პირობითად. პირობითი მსჯავრი არ გამოიყენება, 
თუ მსჯავრდებულმა ჩაიდინა მძიმე ან განზრახ მძიმე დანაშაული, ან წარსულში იყო 
ნასამართლევი ორი ან მეტი განზრახი დანაშაულის ჩადენისათვის. გამონაკლისს წარმოადგენს 
არასრულწლოვანი პირი, კერძოდ, მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში, თუ მან პირველად 
ჩაიდინა დანაშაული, შესაძლებელია პირობითი მსჯავრის განსაზღვრა. 

პირობითი მსჯავრის დროს სასამართლოს შეუძლია დააკისროს მსჯავრდებულს გარკვეული 
მოვალეობის შესრულება: პრობაციის ბიუროს თანხმობის გარეშე არ შეიცვალოს მუდმივი 
საცხოვრებელი ადგილი; არ ჰქონდეს ურთიერთობა გარკვეულ პირებთან; არ მოინახულოს 

174 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ. 63-67
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განსაზღვრული ადგილი; ჩაერთოს სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო და სამკურნალო 
პროგრამაში და ა.შ. სასამართლოს მიერ განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევაში 
პირს შეიძლება დაეკისროს გარკვეული დისციპლინური სახდელები ან პირობითი მსჯავრი 
შეეცვალოს თავისუფლების აღკვეთით.

სისხლისსამართლებრივი დევნა

სისხლისსამართლებრივი დევნა იწყება პირის დაკავებისთანავე ან ბრალეულად 
ცნობისთანავე. დევნის დაწყების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება ან მასზე უარის თქმა 
ან დაწყებული დევნის შეჩერება, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, განეკუთვნება 
პროკურორის დისკრეციულ უფლებამოსილებას175.  პროკურატურა, ზოგადად, წარმოადგენს 
სისხლისსამართლებრივი დევნის ორგანოს და ამ ფუნქციის შესასრულებლად ახორციელებს 
გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობას, სრული მოცულობით ატარებს დანაშაულის 
გამოძიებას და სასამართლოში მხარს უჭერს სახელმწიფო ბრალდებას176.  პროკურორი, ასევე, 
უფლებამოსილია -  მონაწილეობა მიიღოს საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებაში ან თვითონ 
აწარმოოს გამოძიება; შუამდგომლობით მიმართოს სასამართლოს აღკვეთი ღონისძიების 
გამოყენების, შეცვლის ან გაუქმების, ასევე, ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიების ჩატარების 
თხოვნით; შეცვალოს ბრალდება; ბრალდებულთან დადოს საპროცესო შეთანხმება, შეწყვიტოს 
ან შეაჩეროს სისხლისსამართლებრივი დევნა  და სხვა.

განრიდება

მართლმსაჯულების სფეროში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სიახლეს წარმოადგენს პროკურორის 
დისკრეციული უფლებამოსილება, არ დაიწყოს ან შეწყვიტოს სისხლისსამართლებრივი დევნა 
ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაულის ფაქტზე და განარიდოს პირი სისხლის სამართლის 
პასუხისმგებლობას. კანონმდებლობა განსაზღვრავს პირობებს, თუ რა შემთხვევაში შეუძლია 
პროკურორს ამ უფლებამოსილების გამოყენება177. ეს პირობებია: უკანონოდ მოპოვებული 
ქონების სახელმწიფოსთვის გადაცემა ან ამ ქონების ღირებულების ანაზღაურება; დანაშაულის 
იარაღის ან/და სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული ობიექტის სახელმწიფოსთვის გადაცემა; 
ქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის სრული ან ნაწილობრივი ანაზღაურება; სახელმწიფო 
ბიუჯეტის სასარგებლოდ ფულადი თანხის გადახდა, რომლის მინიმალური ოდენობაა 500 
ლარი; საზოგადოებისათვის სასარგებლო უსასყიდლო სამუშაოს შესრულება 40 საათიდან 
400 საათამდე.

გარდა ამისა, პროკურორს გააჩნია დისკრეციული უფლებამოსილება, არ დაიწყოს 
სისხლისსამართლებრივი დევნა და გააფორმოს არასრულწლოვანთან ხელშეკრულება 
განრიდებისა და მედიაციის შესახებ178. ამ წესის გამოყენების პირობები განისაზღვრება 
იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით179. არასრულწლოვნების მიმართ ეს პირობები შეიძლება 
იყოს ამგვარი: პირმა პირველად ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე დანაშაული; პირს მანამდე არ 
მიუღია მონაწილეობა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში; იგი აღიარებს დანაშაულს 
და მზად არის ბოდიში მოიხადოს დაზარალებულის წინაშე; არასრულწლოვანი ან მისი 
ოჯახი მზად არის აანაზღაუროს ზიანი (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა დაზარალებული უარს 
ამბობს ანაზღაურებაზე). პროკურორის შინაგანი რწმენით, არასრულწლოვნის ჭეშმარტი 
ინტერესების გათვალისწინებით არ არსებობს დევნის დაწყების ან გაგრძელების საჯარო 

175 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 166-167
176 სისხლის სამართლის კოდექსი, მ.32-33
177 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 105 (4), 167-168
178 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 105 (5),
179 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება N216 განრიდებისა და მედიაციის შესახებ, პროკურორებისთვის  
სახელმძღვანელო მითითებებისა და მხარეებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების 
თაობაზე   
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ინტერესი. დაკისრებული ვალდებულება უნდა იყოს ჩადენილი ქმედების პროპორციული. 
გაფორმებული ხელშეკრულება შესაძლებელია ითვალისწინებდეს არასრულწლოვნის 
ვალდებულებებს, მისი ქცევის შეზღუდვას, სხვადასხვა პროგრამაში ჩართვას, 
დაზარალებულის და მშობლის უფლება-მოვალეობებს. ყველა ხელშეკრულება შეიძლება 
დაიდოს 12 თვემდე ვადით. 

ზოგადად, განრიდებისა და მედიაციის მთავარი პრინციპებია - ალტერნატიული 
მექანიზმების მაქსიმალურად ხელშეწყობა, ნებაყოფლობითობა, პროპორციულობა, 
კონფიდენციალობა, სტიგმატიზაციის დაუშვებლობა, არასრულწლოვნის ჭეშმარიტი 
ინტერესების გათვალისწინება.

დაკავება, აღკვეთის ღონისძიებები და მისი გამოყენების წესი

საქართველოში უზენაესი კანონის - კონტიტუციის დონეზე არის განსაზღვრული ის 
სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები, რაც  პირს დაკავებისას გააჩნია. თავისუფლების 
აღკვეთა ან პირადი თავისუფლების სხვაგვარი შეზღუდვა დაუშვებელია სასამართლოს 
გადაწყვეტილების გარეშე180.

ადამიანის დაკავება დასაშვებია კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში საგანგებოდ 
უფლებამოსილი პირის მიერ. დაკავებული თუ სხვაგვარად თავისუფლებაშეზღუდული 
პირი უნდა წარედგინოს სასამართლოს განსჯადობის მიხედვით არაუგვიანეს 48 საათისა. 
თუ მომდევნო 24 საათის განმავლობაში სასამართლო არ მიიღებს გადაწყვეტილებას 
დაპატიმრების ან თავისუფლების სხვაგვარი შეზღუდვის შესახებ, პირი დაუყოვნებლად უნდა 
გათავისუფლდეს181. ბრალდებულის წინასწარი პატიმრობის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 9 
თვეს182.

დაკავება არის თავისუფლების ხანმოკლე აღკვეთა, რომლის ვადა, ზოგადად, არ უნდა 
აღემატებოდეს 72 საათს. დაკავებიდან 48 საათის განმავლობაში პირს უნდა გადაეცეს 
დადგენილება ბრალდებულის პასუხისმგებლობაში მიცემის შესახებ. დაკავების ვადა 
ითვლება თავისუფლების აღკვეთის ვადაში183. დაკავების უფლება აქვს გამოძიების 
ჩატარების თაობაზე უფლებამოსილ პირს/ორგანოს, რომელიც ასრულებს ოპერატიულ 
ფუნქციებს, საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის მოვალეობებს, აწარმოებს გამოძიებას ან 
ახორციელებს სისხლისსამართლებრივ დევნას (მაგ. პოლიცია). დაკავება განსხვავდება 
პატიმრობისგან, რომელიც გამოიყენება აღკვეთის ღონისძიების სახით და აღნიშნულის 
თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო. 

გამოძიების მიმდინარეობის პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია აღკვეთის 
ღონისძიებების გამოყენების წესი და პირობები184. აღკვეთის ღონისძიება გამოიყენება 
იმ მიზნით, რომ ბრალდებულმა თავი არ აარიდოს სასამართლოში გამოცხადებას, არ 
გაანადგუროს საქმისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და აღიკვეთოს მისი შემდგომი 
დანაშაულებრივი საქმიანობა. 

აღკვეთის ღონისძიებების სახეებია: გირაო; არასრულწლოვანი ბრალდებულის 
მეთვალყურეობაში გადაცემა; შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ; 
პირადი თავდებობა; სამხედრო მოსამსახურის ქცევისადმი სარდლობის მეთვალყურეობა და 
პატიმრობა. პირს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა უნდა შეეფარდოს მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ ზემოთ აღნიშნული მიზნების მიღწევა შეუძლებელია სხვა, ნაკლებად მკაცრი 
ღონისძიების გამოყენებით. აღკვეთი ღონისძიების გამოყენების თაობაზე გადაწყვეტილებას 
იღებს სასამართლო.

180 საქართველოს კონსტიტუცია, მ.18 (2)
181 საქართველოს კონსტიტუცია, მ.18 (3)
182 საქართველოს კონსტიტუცია, მ.18 (6)
183 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 170-176
184 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 198-207
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გირაო შეიძლება იყოს ფულადი თანხა ან უძრავი ქონება. გირაოს თანხა არ შეიძლება იყოს 
1000 ლარზე ნაკლები. გირაოს შეტანის წინ მისი შემტანი წერილობით უნდა გააფრთხილონ 
ვალდებულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის შესაძლო შედეგების 
შესახებ. პირობების დარღვევის შემთხვევაში გირაოს თანხა ჩაირიცხება ბიუჯეტში. 

არასრულწლოვანი ბრალდებული შეიძლება გადაეცეს მშობლის, მეურვის, მზრუნველის ან 
სხვა პირის მეთვალყურეობის ქვეშ. აღნიშნულ პირებს უნდა ეცნობოთ იმ პასუხისმგებლობის 
შესახებ, რომელიც შეიძლება დაეკისროთ იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი პირი კვლავ 
ჩაიდენს ქმედებას, რომლის აღსაკვეთადაც გადაეცა მეთვალყურეობაში. ასეთი პირობის 
დარღვევის შემთხვევაში კანონმდებლობით დადგენილი წესით სასამართლოს მიერ მათ 
დაეკისრებათ ჯარიმა.  

პირადი თავდებობისას სანდო პირები იღებენ წერილობით ვალდებულებას, რომ ისინი 
კისრულობენ პასუხისმგებლობას ბრალდებულის სათანადო ქცევაზე - გამოცხადდება თუ 
არა ის გამომძიებელთან, პროკურორთან და სასამართლოში.  თუ ბრალდებული ჩაიდენს 
ქმედებას, რომლის აღსაკვეთადაც გამოყენებულ იქნა თავდებობა, თავდებ პირს/პირებს 
დაეკისრება ჯარიმა კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

სამხედრო მოსამსახურე მისი ქცევისადმი მეთვალყურეობის მიზნით შეიძლება გადაეცეს 
სამხედრო ნაწილის, შენაერთის, სამხედრო დაწესებულების სარდლობის მეთვალყურეობაში. 
ზემოთ აღნიშნული არასაპატიმრო აღკვეთი ღონისძიებების პირობების დარღვევის 
შემთხვევაში, ბრალდებულს შეიძლება შეეფარდოს უფრო მკაცრი ფორმის აღკვეთის 
ღონისძიება. 

აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 
ეს ერთადერთი საშუალებაა, თავიდან იქნეს აცილებული ბრალდებულის მიმალვა, 
ბრალდებულის მიერ მტკიცებულებათა მოპოვებისათვის ხელის შეშლა და ბრალდებულის 
მიერ დანაშაულის ჩადენა. პატიმრობის საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს.

სასამართლო ინსტანციები, გასაჩივრების წესი

სასამართლო წარმოადგენს სასამართლო ხელისუფლების ერთადერთ ორგანოს, რომელიც 
უფლებამოსილია განახორციელოს მართლმსაჯულება, განიხილოს სისხლის სამართლის 
საქმე, გამოიტანოს კანონიერი, დასაბუთებული და სამართლიანი განაჩენი185.

საქართველოში არსებობს 3 დონიანი სასამართლო სისტემა, რომელიც ერთიანი საერთო 
სასამართლოების სისტემის ნაწილია. საქართველოს საერთო სასამართლოებია: რაიონული 
(საქალაქო) სასამართლო (პირველი ინსტანცია), სააპელაციო სასამართლო და უზენაესი  
სასამართლო186. 

თუ პირველი ინსტანციით საქმეს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო არ განიხილავს, მას 
განიხილავს რაიონული (საქალაქო) სასამართლო. რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში 
არსებობს მაგისტრატი მოსამართლის ინსტიტუტი, რომლის ძირითად კომპეტენციასაც 
განეკუთვნება: ადამიანის კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვისა და იძულებით 
ღონისძიებასთან დაკავშირებული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ სასამართლოს 
განჩინების გამოტანა; ბრალდებულის მიმართ აღკვეთი ღონისძიების საკითხის გადაწყვეტა; 
გამომძიებლის ან/და პროკურორის უკანონო ქმედების გამო საჩივრის გადაწყვეტა და ა.შ187.
მსჯავრდებულს უფლება აქვს, სააპელაციო წესით სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივროს 
პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, გამამტყუნებელი განაჩენის 
გამოტანიდან 1 თვის ვადაში. სააპელაციო საჩივარს განიხილავს სააპელაციო სასამართლოს 

185 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ.19
186 ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, მ. 2, 14-33
187 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ. 20
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სააპელაციო პალატა. გასაჩივრების წესსა და პროცედურებს განსაზღვრავს კანონი188. 

მსჯავრდებულს უფლება აქვს, გადაწყვეტილების გამოტანიდან 1 თვის ვადაში საკასაციო 
წესით უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივროს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, 
რომელიც, კასატორის აზრით, უკანონოა. საკასაციო საჩივარს განიხილავს უზენაესი 
სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა. გასაჩივრების წესსა და პროცედურებს 
განსაზღვრავს კანონი189. ასევე, შეიძლება, სასამართლოს გადაწყვეტილება უზენაესი 
სასამართლოს მიერ გადაიხედოს ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო190.

სასამართლო უფლებამოსილია, განაჩენი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე საქმის 
არსებითი განხილვის გარეშე გამოიტანოს.  საპროცესო შეთანხმების საფუძველია შეთანხმება 
ბრალზე ან სასჯელზე. სასჯელზე შეთანხმებისას ბრალდებული არ ეწინააღმდეგება 
წაყენებულ ბრალს, თუმცა ეთანხმება პროკურორს სასჯელის ზომაზე ან მისგან სრულად 
გათავისუფლებაზე, ხოლო ბრალზე შეთანხმებისას ბრალდებული აღიარებს დანაშაულს191. 
საპროცესო შეთანხმება იდება ზემდგომ პროკურორთან წინასწარი წერილობითი შეთანხმებით. 
დაუშვებელია საპროცესო შეთანხმების დადება ადვოკატის უშუალო მონაწილეობისა 
და მის დადებაზე ბრალდებულის წინასწარი თანხმობის გარეშე. დაუშვებელია ისეთი 
საპროცესო შეთანხმების დადება, რომელიც უზღუდავს ბრალდებულს უფლებას წამების, 
არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის შემთხვევაში მოითხოვოს შესაბამის 
პირთა მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება192. კანონმდებლობით 
გათვალისწინებულია საპროცესო შეთანხმების გამოყენების დეტალური პროცედურები193.

გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 საქართველოს კონსტიტუცია

•	 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

•	 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

•	 საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ

•	 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება N216 განრიდებისა და მედიაციის 
შესახებ, პროკურორებისთვის  სახელმძღვანელო მითითებებისა და მხარეებს შორის 
გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების თაობაზე   

188 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ. 292-299
189 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ. 300-309
190 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ. 310-314
191 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ. 209
192 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ. 210
193 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ. 209-218
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თავი 8
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თავისუფლების აღკვეთის სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლება .......................................... 81
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ქვემოთ წარმოდგენილ გზამკვლევში მიმოხილულია  პრობაციის, საპატიმრო და 
არასაპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების ადგილობრივი სტანდარტები, ასევე, 

 სხვადასხვა სახის ადგილობრივი ნორმატიული აქტი - საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, 
საქართველოს კანონი არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის შესახებ და 
სხვა ნორმატიული აქტები.

პრობაციისა და არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულების სისტემა, პრობაციისა და 
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულება

პრობაციისა და არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების ეროვნული სააგენტო (შემდგომში - 
პრობაციის ეროვნული სააგენტო) არის სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი194. პრობაციის 
ეროვნული სააგენტო შედგება სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული 
ორგანოებისგან - პრობაციის ბიუროებისგან, რომელთა მეშვეობით სააგენტო  თავის 
უფლებამოსილების განხორციელებას უზრუნველყოფს195.

პრობაციის ეროვნული სააგენტო აღასრულებს შემდეგი სახის არასაპატიმრო  სასჯელებს - 
თანამდებობის ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა, საზოგადოებისათვის სასარგებლო 
შრომა, გამასწორებელი სამუშაო და თავისუფლების შეზღუდვა.  ასევე, პრობაციის 
ეროვნული სააგენტო აღასრულებს პირობით მსჯავრს (როგორც სასამართლოს პირდაპირი 
გადაწყვეტილების საფუძველზე, ასევე, მსჯავრდებულის პირობით ვადაზე ადრე 
გათავისუფლებისას) და სასჯელის მოხდისგან გადავადებას (ორსული ქალების მიმართ). 
გარდა ამისა, პრობაციის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს კონტროლს განრიდების 
სუბიექტის მიერ საზოგადოებისათვის უსასყიდლო სამუშაოს სრულფასოვნად შესრულებაზე.

194 საქართველოს კანონი არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის შესახებ, მ.2-7, 25-44
195 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N903 - 
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს შესახებ
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პირობითი მსჯავრის აღსრულების პროცესში მსჯავრდებული ვალდებულია, დაემორჩილოს 
სასჯელის მოხდის კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და პირობებს, შეასრულოს 
მისთვის დაკისრებული მოვალეობები და პრობაციის ოფიცრის კანონიერი მოთხოვნები196. 
დადგენილი რეჟიმი მოიცავს პრობაციის ოფიცრის მიერ დადგენილ დროსა და ადგილას 
კვირაში ერთხელ გამოცხადების ვალდებულებას, ასევე, შესაძლოა მოიცავდეს საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა მოვალეობების შესრულებას. ბიუროს უფროსის 
გადაწყვეტილებით შესაძლებელია უფრო შეღავათიანი რეჟიმის დადგენა.

მსჯავრდებულის მიერ დადგენილი რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში პრობაციის ბიუროს 
უფლებამოსილი პირი ადგენს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს, რომლის 
საფუძველზეც შესაძლებელია მსჯავრდებულს დაეკისროს სხვადასხვა სახის სახდელი, 
რომელიც განსაზღვრულია კანონმდებლობით197. რეჟიმის ხშირი დარღვევის შემთხვევაში 
პირობითი მსჯავრი შეიძლება შეიცვალოს თავისუფლების აღკვეთით და ამის თაობაზე 
გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო პრობაციის ბიუროს შუამდგომლობის საფუძველზე.

ქართული კანონმდებლობა, ასევე, ითვალისწინებს პირობითი მსჯავრის გაუქმებისა 
და ნასამართლობის ვადაზე ადრე მოხსნის შესაძლებლობას. აღნიშნულის თაობაზე 
გადაწყვეტილებას იღებს მუდმივმოქმედი კომისია გამოსაცდელი ვადის არანაკლებ 
ნახევრის გასვლის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების ან სამოქალაქო შეთანხმების 
პირობების საფუძველზე. მუდმივმოქმედი კომისიის დაკომპლექტების და საქმიანობის წესს 
განსაზღვრავს კანონი198.

პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის სისტემა

საქართველოში პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის სისტემაში შედის 
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი და მის დაქვემდებარებაში არსებული პატიმრობისა 
და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებები. დეპარტამენტი არის  სასჯელაღსრულების 
და პრობაციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო 
დაწესებულება199.
დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებული დაწესებულებებია: პატიმრობის 
დაწესებულება, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება და ბრალდებულთა/
მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულება. შესაძლებელია შეიქმნას  შერეული ტიპის 
დაწესებულებებიც.

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა უფლებები და მოვალეობები

პენიტენციურ სისტემაში განთავსებულ ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს საქართველოს 
კანონმდებლობით განსაზღვრული აქვთ უფლებები და მოვალეობები200. 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის უფლებებია: უზრუნველყოფილი იყოს საცხოვრებელი 
სადგომით, კვებით, პირადი ჰიგიენით, ტანსაცმლით, შრომით, შრომისა და პირადი 
უსაფრთხოებით; სამედიცინო მომსახურებით; ახლო ნათესავებთან შეხვედრით (პაემნით); 
დამცველთან, დიპლომატიური წარმომადგენლობის, საკონსულო დაწესებულებისა და სხვა 
დიპლომატიურ წარმომადგენლებთან (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის) შეხვედრით; 
სატელეფონო საუბრებითა და მიმოწერით; ამანათებისა და ფულადი გზავნილების მიღება-
გაგზავნით; უფასო იურიდიული დახმარებითა და სამართლებრივი კონსულტაციებით. 

196 საქართველოს კანონი არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის შესახებ, მ.11
197 საქართველოს კანონი არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის შესახებ, მ.12
198  საქართველოს კანონი არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის შესახებ, მ.67!

199 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 6-12
200 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 13-46
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მათ, ასევე, უფლება აქვთ: მიიღონ ზოგადი და პროფესიული განათლება; მონაწილეობა 
მიიღონ სპორტულ, კულტურულ, აღმზრდელობით და რელიგიურ ღონისძიებებში; მიიღონ 
ინფორმაცია პრესითა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებით; ისარგებლონ 
მხატვრული და სხვა ლიტერატურით; ეწეოდნენ ინდივიდუალურ საქმიანობას; შეიტანონ 
მოთხოვნა და საჩივარი; ყოველდღიურად არანაკლებ 1 საათისა იმყოფებოდნენ სუფთა ჰაერზე; 
განსაკუთრებულ, პირად გარემოებებთან დაკავშირებით დროებით დატოვონ დაწესებულება; 
ცალკე მსჯავრდებულს დამატებით უფლება აქვს ისარგებლოს სარეაბილიტაციო 
პროგრამებით და დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უფლებით.

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა მოვალეობას წარმოადგენს დაიცვან დაწესებულების 
დებულება და ადმინისტრაციის კანონიერი მოთხოვნები, პირადი ჰიგიენა, სუფთად და 
წესრიგში იქონიონ ტანსაცმელი, საწოლი და საცხოვრებელი სადგომი.
მიზანშეწონილია ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ზოგიერთი უფლება უფრო დეტალურად 
მიმოვიხილოთ.
პატიმართა საცხოვრებელი პირობები, მათი სადგომი სანიტარულ-ჰიგიენურ ნორმებს 
უნდა შეესაბამებოდეს. საკანი უნდა იყოს იმ ზომის, რომ უზრუნველყოფდეს ბუნებრივ 
ვენტილაციას და განათებას. საქართველოს კანონმდებლობით თითოეული პატიმრის 
მინიმალური საცხოვრებელი ფართი დაწესებულების ტიპების მიხედვით უნდა იყოს  4 
კვ.მეტრზე ნაკლები, პატიმრობის დაწესებულებაში ბრალდებულთა მიმართ კი - 3 კვ. 
მეტრზე ნაკლები. ორსულ ქალებს, მეძუძურ დედებს, არასრულწლოვნებს და სხვა მოწყვლად 
ჯგუფებს უნდა შეექმნათ გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.

მიმოწერის უფლება გარესამყაროსთან ურთიერთობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
ფორმაა, რომლის შეზღუდვა დაუშვებელია. გამონაკლის შემთხვევაში, გამოძიების 
ინტერესებიდან გამომდინარე, პროკურორს/გამომძიებელს უფლება აქვს ბრალდებულს 
შეუზღუდოს მიმოწერა. თუმცა, ადმინისტრაციას ეკრძალება შეაჩეროს ან შეამოწმოს 
საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, საქართველოს 
პრემიერმინისტრის, საქართველოს პარლამენტის წევრის, სასამართლოს, ადამიანის 
უფლებათა ევროპის სასამართლოს, საერთაშორისო ორგანიზაციის, (რომელიც შექმნილია 
საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული ადამიანის უფლებათა დაცვის 
სფეროს საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე), საქართველოს სამინისტროს, 
დეპარტამენტის, საქართველოს სახალხო დამცველის, დამცველის, პროკურორის სახელზე 
გაგზავნილი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ნებისმიერი სახის მიმოწერა.

პაემნის უფლება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საშუალებაა იმისთვის, რომ 
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ჰქონდეს კავშირი გარესამყაროსთან. საქართველოს 
კანონმდებლობა იცნობს პაემნის სხვადასხვა ფორმას - ხანმოკლე პაემანი, ხანგრძლივი 
პაემანი201, ვიდეოპაემანი202 და საოჯახო პაემანი.

ხანმოკლე პაემანი ეწყობა 1-2 საათამდე ვადით და შეუძლია ისარგებლოს როგორც 
ბრალდებულმა, ასევე მსჯავრდებულმა. თუმცა ბრალდებულის მიმართ აღნიშნული უფლება 
შეიძლება შეიზღუდოს პროკურორის/გამომძიებლის გადაწყვეტილებით. კანონმდებლობა 
განსაზღვრავს პირთა წრეს, ვისთანაც შეუძლია ბრალდებულს/მსჯავრდებულს შეხვედრა.  
დაწესებულების ტიპებისა და პატიმართა კატეგორიების მიხედვით, ასევე, გასაზღვრულია 
ყოველთვიურად ხანმოკლე პაემნების რაოდენობა.

ვიდეოპაემნით სარგებლობის უფლება აქვს მხოლოდ მსჯავრდებულს. ვიდეოპაემანი არის 
მსჯავრდებულის ურთიერთობა ნებისმიერ პირთან პირდაპირი ხმოვანი და ვიზუალური 
ტელეხიდის მეშვეობით. ვიდეოპაემნის ხანგრძლივობა არის 15 წუთი და წარმოადგენს ფასიან 

201 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N42 
მსჯავრდებულთა ხანგრძლივი პაემნის განხორციელების თაობაზე
202 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N55 
მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნით სარგებლობის წესის დამტკიცების თაობაზე
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მომსახურებას. ვიდეოპაემნით სარგებლობა ეზღუდებათ მხოლოდ იმ მსჯავრდებულებს, 
რომლებსაც აქვთ მოქმედი დისციპლინური ან ადმინისტრაციული სახდელი. ვიდეოპაემნით 
სარგებლობის წესი, ღირებულება და პროცედურები დარეგულირებულია მინისტრის 
ბრძანებით.

ხანგრძლივი პაემანი არის კანონმდებლობით განსაზღვრულ პირებთან ერთად 
მსჯავრდებულის ცხოვრება თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების ტერიტორიაზე, 
ამისთვის სპეციალურად გამოყოფილ ოთახში. ხანგრძლივი პაემანი გრძელდება 23 საათი და 
წარმოადგენს ფასიან მომსახურებას. ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობა ეზღუდებათ მხოლოდ 
იმ მსჯავრდებულებს, რომლებსაც აქვთ მოქმედი დისციპლინური ან ადმინისტრაციული 
სახდელი. ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის წესი, ღირებულება და პროცედურები 
დარეგულირებულია მინისტრის ბრძანებით. ასევე, დაწესებულების ტიპების და პატიმართა 
კატეგორიების მიხედვით კანონმდებლობით  განსაზღვრულია ხანგრძლივი პაემნების 
რაოდენობა.

საოჯახო პაემანი არის კანონმდებლობით განსაზღვრულ პირებთან ქალი მსჯავრდებულების 
შეხვედრა თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების ტერიტორიაზე, ამისთვის სპეციალურად 
გამოყოფილ ოთახში. საოჯახო პაემანი გრძელდება არაუმეტეს 3 საათისა. საოჯახო პაემნით 
სარგებლობის წესი და პროცედურები დარეგულირებულია მინისტრის ბრძანებით.

ბრალდებულს/მსჯავრდებულს აქვს სატელეფონი საუბრის უფლება. სატელეფონო საუბარი 
ხორციელდება  საკუთარი ხარჯითა და ადმინისტრაციის კონტროლით. დაწესებულების 
ტიპებისა და პატიმართა კატეგორიების მიხედვით კანონმდებლობით განსაზღვრულია 
ყოველთვიურად სატელეფონო საუბრების რაოდენობა. ბრალდებულს შეიძლება შეეზღუდოს 
სატელეფონო საუბრის უფლება გამომძიებლის/პროკურორის გადაწყვეტილების 
საფუძველზე.  

ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს უფლება აქვთ გაეცნონ პრესას, ჰქონდეთ მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებათა გამოყენების შესაძლებლობა. დაწესებულებაში, როგორც წესი, 
ხდება რადიო და ტელეტრანსლაცია, ასევე, შესაძლებელია ინტერნეტით სარგებლობა. 
ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ გამოიწერონ სამეცნიერო, 
რელიგიური და მხატვრული ლიტერატურა, ჟურნალ-გაზეთები. მათ, ასევე, შესაძლებლობა 
უნდა ჰქონდეთ საკუთარი სახსრებით შეიძინონ ტელევიზორი და რადიომიმღები. 

ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს უფლება უნდა ჰქონდეთ დაიცვან ჰიგიენა პატივისა და 
ღირსების შეულახავად. ისინი უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ შხაპის მიღებით (კვირაში 
მინიმუმ ორჯერ) და საპარიკმახერო მომსახურებით.

თუ მსჯავრდებულს/ბრალდებულს არა აქვს პირადი ტანსაცმელი, მას უნდა გადაეცეს სეზონის 
შესაფერისი სამოსი, რომელიც არ უნდა ლახავდეს პირის პატივსა და ღირსებას. ბრალდებულს/
მსჯავრდებულს პირად სარგებლობაში უნდა ჰქონდეს საწოლი და თეთრეული, რომელიც 
უნდა იყოს სუფთა და დაუზიანებელი.

ბრალდებული/მსჯავრდებული ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს ყოველდღიურად 
სამჯერადი კვებით.  კვების ნორმები განისაზღვრება მინისტრისა და საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით203. ორსულ 
ქალებს, მეძუძურ დედებს, არასრულწლოვნებს, ავადმყოფებს, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად 
გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ხანდაზმულებს  უნდა შეექმნათ 
მათი მდგომარეობის შესაბამისი კვების პირობები. სუფთა სასმელი წყლის მიწოდება უნდა 
ხდებოდეს შეუზღუდავად.
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სამედიცინო მომსახურება უნდა ხორციელდებოდეს 
ქვეყანაში ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში დადგენილი სამედიცინო მომსახურების 

203 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N87-83/ნ - 
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა კვების ნორმებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების შესახებ
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მოთხოვნების შესაბამისად204. დაწესებულებაში მისვლისთანავე ბრალდებულმა/
მსჯავრდებულმა უნდა გაიაროს სამედიცინო შემოწმება. თუ პირის მკურნალობა არ შეიძლება 
განხორციელდეს კონკრეტული დაწესებულების საექიმო-სამედიცინო პუნქტში, მაშინ იგი 
გადაყვანილ უნდა იქნეს ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში 
ან საერთო პროფილის სამოქალაქო საავადმყოფოში.
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს შეიძლება მიეცეს უფლება, განსაკუთრებულ, პირად 
გარემოებებთან დაკავშირებით დატოვოს დაწესებულება, თუ მიღებულია სარწმუნო 
ცნობა მისი ახლო ნათესავის გარდაცვალების ან სიცოცხლისათვის საშიში ავადმყოფობის 
თაობაზე205. მსჯავრდებულისთვის აღნიშნული უფლების მინიჭების თაობაზე 
გადაწყვეტილებას იღებს დეპარტამენტის თავმჯდომარე და არ უნდა აღემატებოდეს 3 დღეს, 
ხოლო ბრალდებულისთვის აღნიშნული უფლების მინიჭების თაობაზე გადაწყვეტილებას 
იღებს გამომძიებელი/პროკურორი  და არ უნდა აღემატებოდეს 2 დღეს. განსაკუთრებულ, 
პირად გარემოებებთან დაკავშირებით დაწესებულების დატოვების წესი რეგულირდება 
მინისტრის ბრძანებით.

მსჯავრდებულს, რომელიც სასჯელს იხდის ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებაში და რომლის 
მიმართაც არ მოქმედებს დისციპლინური სახდელი ან ადმინისტრაციული პატიმრობა, 
უფლება აქვს, წელიწადში ორჯერ ისარგებლოს თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 
გარეთ ხანმოკლე გასვლის უფლებით. არასრულწლოვნებს, აგრეთვე, ფეხმძიმე ქალებს და 3 
წლამდე ბავშვების დედებს უფლება აქვთ, წელიწადში სამჯერ ისარგებლონ თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უფლებით. ხანმოკლე გასვლის 
ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 დღეს. თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 
გარეთ ხანმოკლე გასვლის აღსრულების წესი დეტალურად არის რეგულირებული მინისტრის 
ბრძანებით206.

პენიტენციური დაწესებულების ტიპები და პატიმართა კატეგორიები 

როგორც უკვე აღინიშნა,  საქართველოს სასჯელაღსრულების სისტემაში არის შემდეგი 
ტიპის დაწესებულებები - პატიმრობის დაწესებულებები, თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებები და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებები.  
შესაძლებელია,  ასევე,  შერეული ტიპის დაწესებულებებიც  შეიქმნას.

პატიმრობის დაწესებულება არის დახურული, განსაკუთრებულად დაცული, სასაკნე 
ტიპის დაწესებულება, რომლის მიზანია ბრალდებულის იზოლაცია აღკვეთი ღონისძიების 
აღსრულების მიზნით. პატიმრობის აღსრულების წესი და პროცედურები დეტალურად არის 
რეგულირებული კანონმდებლობით207.

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებია: დაბალი რისკის თ/აღკვეთის დაწესებულება, 
ნახევრად ღია ტიპის თ/აღკვეთის დაწესებულება,  დახურული ტიპის თ/აღკვეთის 
დაწესებულება, განსაკუთრებული რისკის თ/აღკვეთის დაწესებულება, არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულება და ქალთა სპეციალური დაწესებულება208.

204 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 119-122
205 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N160  
პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დროებითი დატოვების, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 
გარეთ ხანმოკლე გასვლის, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უზრუნველყოფის 
ღონისძიების გამოყენებისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის აღსრულების წესის 
განსაზღვრის თაობაზე
206 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N160  
პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დროებითი დატოვების, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 
გარეთ ხანმოკლე გასვლის, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უზრუნველყოფის 
ღონისძიების გამოყენებისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის აღსრულების წესის 
განსაზღვრის თაობაზე
207 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.73-79
208 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 10 -123
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დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება არის დაცული, შეიარაღებული 
დაცვით უზრუნველყოფილი და სპეციალური დამცავი ზღუდეებით გარშემორტყმული, 
რომელშიც უზრუნველყოფილია მსჯავრდებულთა მუდმივი მეთვალყურეობა. დაბალი 
რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მსჯავრდებულის მოთავსება ხდება 
მისი წერილობითი თანხმობით. მსჯავრდებული თანახმა უნდა იყოს შეასრულოს 
დაწესებულებაში დადგენილი ვალდებულებები - ისწავლოს ან/და იმუშაოს,  მონაწილეობა 
მიიღოს დაწესებულების მიერ შეთავაზებულ სარეაბილიტაციო აქტივობებში. ამ ტიპის 
დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულთა უფლებები, მოვალეობები და სასჯელის 
აღსრულების წესი დეტალურად არის დარეგულირებული კანონმდებლობით209.

ნახევრად ღია ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მსჯავრდებულები 
განთავსებულნი არიან საერთო საცხოვრებელში, სადაც მათი ან სხვა პირების უსაფრთხოების 
ინტერესებიდან გამომდინარე შესაძლებელია განხორციელდეს ვიზუალური ან/
და  ელექტრონული მეთვალყურეობა. ნახევრად ღია ტიპის თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებაში, როგორც წესი, სასჯელს იხდის: პირი, რომელიც მსჯავრდებულია 
ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაულისათვის და რომლისთვის დანიშნული თავისუფლების 
აღკვეთის ვადა არ აღემატება 10 წელს; ქალი, რომელსაც სასჯელის სახით შეფარდებული აქვს 
ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა. ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებაში სასჯელის მოხდის 
წესი, მსჯავრდებულთა უფლებები და მოვალეობები განსაზღვრულია კანონმდებლობით210.

დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში  მსჯავრდებულები 
განთავსებულნი არიან სპეციალურ საკნებში, სადაც მათი ან სხვა პირების უსაფრთხოების 
ინტერესებიდან გამომდინარე შესაძლებელია განხორციელდეს ვიზუალური ან/
და ელექტრონული  მეთვალყურეობა. დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებაში, როგორც წესი, სასჯელს იხდის: პირი, რომელიც პირველად არის 
მსჯავრდებული განზრახი, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის და სასამართლოს მიერ 
განესაზღვრა 10 წელზე მეტი ვადით თავისუფლების აღკვეთა; განზრახი დანაშაულისათვის 
არაერთგზის ნასამართლევი პირი, უვადო თავისუფლებააღკვეთილი პირი და ადრე 
ნასამართლევი პირი, რომლებსაც სასჯელის სახით განსაზღვრული ჰქონდათ თავისუფლების 
აღკვეთა. ამ ტიპის დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულთა უფლებები, 
მოვალეობები და სასჯელის აღსრულების წესი  კანონით რეგულირდება211.

ქალთა სპეციალური დაწესებულება არის განსაკუთრებულად დაცული და შეიარაღებული 
დაცვით უზრუნველყოფილი,  სპეციალური  დამცავი ზღუდეებით გარშემორტყმული, 
რომელშიც უზრუნველყოფილია მსჯავრდებულთა მუდმივი მეთვალყურეობა.  
დაწესებულებაში განთავსებულნი არიან ქალი, მათ შორის, არასრულწლოვანი ქალი 
მსჯავრდებულები. არასრულწლოვან ქალ მსჯავრდებულებზე ვრცელდება იგივე პირობებები, 
რაც დადგენილია არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში განთავსებული 
მსჯავრდებულებისათვის. ქალთა სპეციალურ დაწესებულებაში მსჯავრდებულები, როგორც 
წესი, განთავსებულნი არიან სპეციალურ საკნებში. ქალთა სპეციალური დაწესებულება  
გათანაბრებულია ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებასთან. ქალ მსჯავრდებულთა სასჯელის 
მოხდის თავისებურებები განსაზღვრულია კანონმდებლობით212.

არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება განსაკუთრებულად დაცულია 
და სპეციალური დამცავი ზღუდეებით არის გარშემორტყმული. იქ უზრუნველყოფილია 
მსჯავრდებულთა მუდმივი მეთვალყურეობა. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო 
დაწესებულებაში არ შეიძლება შეიარაღებული დაცვის გამოყენება. არასრულწლოვანთა 
დაწესებულებაში სასჯელის მოხდის თავისებურებები  კანონმდებლობით რეგულირდება213.

209 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 601 -603

210 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 61-63
211 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 64-66
212 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 72
213 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 67-711
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განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება არის განსაკუთრებულად 
დაცული, როგორც შეიარაღებული დაცვით უზრუნველყოფილი, ისე სპეციალური 
დამცავი ზღუდეებით გარშემორტყმული. ამ დაწესებულებაში ტარდება უსაფრთხოების 
განსაკუთრებული ზომები და  უზრუნველყოფილია მსჯავრდებულთა მუდმივი 
მეთვალყურეობა. განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 
სასჯელს იხდიან საშიშროების მაღალი რისკის მქონე პირები, რომელთა პიროვნული 
თვისებები, კრიმინალური ავტორიტეტი, დანაშაულის ჩადენის მოტივი, დამდგარი 
მართლსაწინააღმდეგო შედეგი ან/და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 
გამოვლენილი ქცევა მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის ან შეიძლება შეუქმნას თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულებას ან მათ გარშემომყოფთ, აგრეთვე, საზოგადოების, სახელმწიფოს 
ან/და სამართალდამცავი ორგანოების უსაფრთხოებას. ამ ტიპის დაწესებულებაში 
განთავსებულ მსჯავრდებულთა უფლებები, მოვალეობები და სასჯელის აღსრულების წესი 
დარეგულირდება კანონით214.

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში, როგორც წესი, განცალკევებით უნდა 
მოთავსდნენ: ქალები; არასრულწლოვნები; პირველადი მსჯავრდებულები; პირები, 
რომელთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას შეიძლება საფრთხე შეექმნას  წარსული 
საქმიანობიდან გამომდინარე; განსაკუთრებით საშიში  პირები, რომელთა პიროვნული 
თვისებები, კრიმინალური ავტორიტეტი, დანაშაულის ჩადენის მოტივი, დამდგარი 
მართლსაწინააღმდეგო შედეგი ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გამოვლენილი 
ქცევა მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებისა და მათ 
გარშემომყოფთა უსაფრთხოებას215.

დისციპლინური წარმოება, ადმინისტრაციული პატიმრობის გამოყენების წესი და 
გასაჩივრების პროცედურები

დისციპლინურ დარღვევად მიიჩნევა ქმედება, რომელიც არღვევს პენიტენციური 
დაწესებულების დებულებას, ზიანს აყენებს წესრიგსა და უსაფრთხოებას და არ შეიცავს 
დანაშაულის ნიშნებს. კანონმდებლობით განსაზღვრულია, ასევე, დისციპლინური 
დარღვევების კონკრეტული ჩამონათვალი216. გამოყენებული დისციპლინური სახდელი 
უნდა იყოს ჩადენილი ქმედების პროპორციული. ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 
მიმართ დისციპლინური ღონისძიების გამოყენება დაიშვება მხოლოდ დისციპლინური 
სამართალწარმოების საფუძველზე, სადაც კანონმდებლობით განსაზღვრულია 
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი დაცვის გარანტიები (მისთვის გასაგებ 
ენაზე ეცნობოს დარღვევის არსი და საფუძველი, ჰქონდეს საკმარისი დრო და საშუალება 
დაცვის მოსამზადებლად, ისარგებლოს იურიდიული დახმარებით და ა.შ.).

დისციპლინური სახდელის სახეებია: გაფრთხილება; საყვედური; მუშაობის უფლების 
შეზღუდვა; ნებადართული ნივთებით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა; ამანათისა და 
გზავნილის მიღების შეზღუდვა; საკნის ტიპის სადგომში გადაყვანა; სამარტოო საკანში 
მოთავსება; სატელეფონო საუბრის შეზღუდვა; ფულადი გზავნილების მიღება-გაგზავნის 
უფლების შეზღუდვა და ხანმოკლე პაემნის აკრძალვა. ორსული ქალების, მცირეწლოვანი 
დედებისა და 65 წელს გადაცილებულ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა მიმართ არ 
გამოიყენება საკნის ტიპის სადგომში გადაყვანა და სამარტოო საკანში მოთავსება, ხოლო 
არასრულწლოვნების მიმართ არ გამოიყენება სამარტოო საკანში მოთავსება.
დისციპლინური გადაცდომის შემთხვევაში, ადმინისტრაციული პატიმრობა217 შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ მსჯავრდებულის მიმართ. ადმინისტრაციული პატიმრობა 

214 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.661-665

215 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.50
216 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.80-89
217 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.90-94
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ერთდროულად შეიძლება დაინიშნოს არაუმეტეს 60 დღე-ღამის ვადით, ხოლო 1 წლის 
განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 90 დღე-ღამეს.  ადმინისტრაციული პატიმრობა 
არ შეიძლება დაენიშნოთ ორსულ ქალებსა და არასრულწლოვნებს. ადმინისტრაციული 
პატიმრობის გამოყენების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო და იგი არ 
ითვლება მსჯავრდებულის სასჯელის ვადაში. კანონმდებლობით განსაზღვრულია 
ადმინისტრაციული პატიმრობის გამოყენების დეტალური პროცედურები, სადაც 
განსაზღვრულია მსჯავრდებულთა სამართლებრივი დაცვის გარანტიები218.
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს აქვს მოთხოვნისა და საჩივრის შეტანის უფლება219. 
მოთხოვნის საფუძველზე ბრალდებულს/მსჯავრდებულს შეუძლია ისეთი უფლებების 
მინიჭების  მოთხოვნა, რომლის მინიჭებაც ადმინისტრაციის დისკრეციას განეკუთვნება. 
საჩივრის შეტანის საფუძველი შეიძლება იყოს სასჯელაღსრულების სფეროში საქმიანობის 
განმახორციელებელი თანამშრომლის ქმედება, სამართლებრივი აქტი, გადაწყვეტილება 
ან უფლების სხვაგვარი ხელყოფა.  ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ გაგზავნილი 
საჩივარი არის კონფიდენციალური და მისი კონტროლი დაუშვებელია. ბრალდებულს/
მსჯავრდებულს უფლება აქვს მოთხოვნით ან საჩივრით მიმართოს დაწესებულების 
ადმინისტრაციას, დეპარტამენტის თავმჯდომარეს, სახალხო დამცველს ან სხვა 
ნებისმიერ უფლებამოსილ პირს/ორგანოს. წამებასთან, არაადამიანურ და დამამცირებელ 
მოპყრობასთან დაკავშირებული საჩივრები განეკუთვნება განსაკუთრებულ შემთხვევას 
და განხილულ უნდა იქნეს დაუყოვნებლად. ყველა დაწესებულებაში უნდა განთავსდეს 
საჩივრის ყუთები, რომლებიც უნდა უზრუნველყოფდნენ მოთხოვნის/საჩივრის გაგზავნის 
კონფიდენციალურობას. კანონმდებლობით, ასევე, განსაზღვრულია მოთხოვნის/საჩივრის 
გაგზავნისას ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი დაცვის სხვა დამატებითი 
გარანტიები.

თავისუფლების აღკვეთის სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლება

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან 
მსჯავრდებულის გათავისუფლება შესაძლებელია: სასჯელის მოხდის შემდეგ; სასჯელის 
მოხდისგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისას; სასჯელის მოუხდელი ნაწილის 
უფრო მსუბუქი სასჯელით შეცვლისას; ამინისტიით ან შეწყალებით; ავადმყოფობის ან 
ხანდაზმულობის ასაკის გამო; სასამართლოს მიერ განაჩენის აღსრულების გადავადების 
შემთხვევაში220.

სასჯელის მოხდის შემდეგ მსჯავრდებული თავისუფლდება სასჯელის მოხდის დამთავრების 
წინა დღეს. თუ გათავისუფლების დღე ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს, მსჯავრდებული 
თავისუფლდება წინა სამუშაო დღეს. 

ავადმყოფობის ან ხანდაზმულობის გამო სასჯელის მოხდისგან მსჯავრდებული 
თავისუფლდება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსა (შემდგომში - 
სამინისტრო) და შრომის, ჯანმრთელობის  და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი 
მუდმივმოქმედი კომისიის მიერ, საექიმო დასკვნის საფუძველზე. შრომის, ჯანმრთელობის და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო ბრძანებით განსაზღვრავს ჩამონათვალს იმ დაავადებებისას, 
რომლებიც წარმოადგენს გათავისუფლების  საფუძველს221.

218 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N3 - 
მსჯავრდებულის მიერ ადმინისტრაციული პატიმრობის მოხდის წესის, მსჯავრდებულისათვის ადმინისტრაციული 
პატიმრობის შეფარდების შესახებ განკარგულების ტიპური ფორმისა და მსჯავრდებულის მოძრაობის ბარათის ფორმის 
დამტკიცების თაობაზე
219 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.95-109
220 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ. 37-40 /  სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მ.284-286 / სისხლის სამართლის 
კოდექსი, მ. 72-79
221 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-6/ნ - იმ მძიმე და განუკურნებელ 
დაავადებათა ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ, რომელიც წარმოადგენს სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლების 
საფუძველს



82

მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების თაობაზე 
გადაწყვეტილებას იღებენ სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოები. ადგილობრივი საბჭოების 
საქმიანობაზე ზედამხედველობას აწარმოებს სამინისტროს მუდმივმოქმედი კომისია. 
მუდმივმოქმედი კომისიის, ადგილობრივი საბჭოების საქმიანობისა და დაკომპლექტების 
წესს, ასევე, ადგილობრივი საბჭოების რაოდენობას განსაზღვრავს სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის მინისტრი (შემდგომში - მინისტრი)222.

მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება შეიძლება 
მხოლოდ მაშინ, თუ მან, ფაქტობრივად, მოიხადა:  ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის 
მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ ნახევარი; მძიმე 
დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ ორი 
მესამედი; განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების 
აღკვეთის ვადის არანაკლებ სამი მეოთხედი.

არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა შემთხვევაში კი მაშინ, თუ მან, ფაქტობრივად, მოიხადა:  
ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის 
არანაკლებ ერთი მესამედი; მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების 
აღკვეთის ვადის არანაკლებ ნახევარი; განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი 
სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ ორი მესამედი.

მსჯავრდებული უვადო თავისუფლების აღკვეთისგან შეიძლება გათავისუფლდეს, თუ მან 
მოიხადა თავისუფლების აღკვეთის 25 წელი.

სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სასჯელით შეცვლის თაობაზე 
გადაწყვეტილებას, ასევე, იღებენ ადგილობრივი საბჭოები კანონმდებლობით დადგენილი 
საერთო წესით.

განაჩენის აღსრულების გადავადების თაობაზე, სასამართლო-სამედიცინო კომისიის 
დასკვნის საფუძველზე,  გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო. განაჩენის აღსრულების 
გადავადება შეიძლება შემდეგი საფუძვლების არსებობისას: მსჯავრდებული დაავადებულია 
მძიმე ავადმყოფობით, რაც ხელს უშლის სასჯელის მოხდას მის გამოჯანმრთელებამდე ან 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის არსებითად გაუმჯობესებამდე; მსჯავრდებული განაჩენის 
აღსრულების მომენტისათვის ორსულადაა – მშობიარობის შემდეგ 1 წლამდე.

ამინისტიას აცხადებს საქართველოს პარლამენტი ინდივიდუალურად განუსაზღვრელ პირთა 
მიმართ. ამინისტიის თაობაზე გადაწყვეტილებას პარლამენტი იღებს კანონის მიღების გზით.

საქართველოს პრეზიდენტი შეწყალებას ახორციელებს ინდივიდუალურად განსაზღვრული 
პირის მიმართ.

გარდამავალი მენეჯმენტი

როგორც უკვე აღინიშნა, სასჯელის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს მსჯავრდებულის 
რესოციალიზაცია. რესოციალიზაცია მიიღწევა მსჯავრდებულების საჭიროებებიდან 
გამომდინარე, მათი საგანმანათლებლო223, სარეაბილიტაციო224, სპორტულ და დასაქმების225 
პროგრამებში აქტიური ჩართვით, რა დროსაც უნდა მოხდეს იმ რისკფაქტორების 
დაწევა, რის გამოც პირი აღმოჩნდა კანონთან კონფლიქტში. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 

222 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N151 - 
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ადგილობრივი 
საბჭოების რაოდენობის, ტერიტორიული განსჯადობისა და ადგილობრივი საბჭოს ტიპური დებულების დამტკიცების 
შესახებ  / საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება N185 
- საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მუდმივმოქმედი 
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
223 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.113-115
224 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.116-118
225 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მ.110-112
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რესოციალიზაციის პროცესი არ მთავრდება პენიტენციური დაწესებულების კარებთან - 
არანაკლებ მნიშვნელოვანი პროცესი იწყება მისი გათავისუფლების შემდეგ. ზუსტად ამ 
მიზნით,  მნიშვნელოვანია მსჯავრდებულის მომზადება გათავისუფლებისათვის, მისი 
გათავისუფლების შემდეგ პრობაციის სისტემაში (იმ შემთხვევაში, თუ მას ექნება პირობითი 
მსჯავრი, ან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისას) რესოციალიზაციის და, ზოგადად, 
საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის ეფექტურად გაგრძელება.

გამოყენებული ლიტერატურა: 
•	 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი
•	 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
•	 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
•	 საქართველოს კანონი არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის შესახებ
•	 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა მინისტრის ბრძანება N903 - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და 
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს შესახებ

•	 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა მინისტრის ბრძანება N151 - საქართველოს სასჯელაღსრულების, 
პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ადგილობრივი 
საბჭოების რაოდენობის, ტერიტორიული განსჯადობისა და ადგილობრივი საბჭოს 
ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ  

•	 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა მინისტრის ბრძანება N185 - საქართველოს სასჯელაღსრულების, 
პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მუდმივმოქმედი 
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

•	 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება 
N01-6/ნ - იმ მძიმე და განუკურნებელ დაავადებათა ჩამონათვალის დამტკიცების 
შესახებ, რომელიც წარმოადგენს სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლების საფუძველს

•	 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა მინისტრის ბრძანება N3 - მსჯავრდებულის მიერ ადმინისტრაციული 
პატიმრობის მოხდის წესის, მსჯავრდებულისათვის ადმინისტრაციული პატიმრობის 
შეფარდების შესახებ განკარგულების ტიპური ფორმისა და მსჯავრდებულის 
მოძრაობის ბარათის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

•	 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა მინისტრის ბრძანება N87-83/ნ - ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
კვების ნორმებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების შესახებ

•	 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა მინისტრის ბრძანება N160  პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულების დროებითი დატოვების, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 
გარეთ ხანმოკლე გასვლის, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ 
ხანმოკლე გასვლის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებისა და თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის აღსრულების წესის განსაზღვრის 
თაობაზე

•	 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა მინისტრის ბრძანება N42 მსჯავრდებულთა ხანგრძლივი პაემნის 
განხორციელების თაობაზე

•	 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა მინისტრის ბრძანება N55 მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნით სარგებლობის 
წესის დამტკიცების თაობაზე
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თავი 9

სოციალური მუშაობის ინსტიტუტის განვითარება  სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში: ინსტიტუციური ჩარჩო, 
არსებული  პროგრამები და მომსახურებები -  ქართული კონტექსტი

სალომე ნამიჭეიშვილი, MSW, PhDc,
ასისტენ-პროფესორი სოციალური მუშაობის მიმართულებით, 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, დამფუძნებელი
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შესავალი

წინამდებარე თავი მოკლედ მიმოიხილავს სოციალური მუშაობის ინსტიტუტის განვითარებას 
საქართველოში: სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის პასუხისმგებელ 
სახელმწიფო უწყებებს, მათ ძირითად მანდატსა და  საქმიანობის მიმართულებებს, ასევე, 
სოციალური მუშაობის როლს პრობაციის, სასჯელაღსრულებისა და დანაშაულის პრევენციის 
სფეროებში.  აღსანიშნავია, რომ ის ინსტიტუციური გარემო, რომელიც ამ სფეროში  სოციალურ 
მუშაობას არეგულირებს, ახალბედაა. ზოგადად, ინსტიტუციური გარემო იშვიათადაა 
გაყინული და განიცდის ცვლილებასა და განვითარებას. მნიშვნელოვანია, რომ  ცვლილებების 
კონტექსტში ყველა აქტორისთვის მთავარ ამოცანად რჩებოდეს მართლმსაჯულების 
პროცესებში ადამიანზე ორიენტირებული  მხარდამჭერი მექანიზმების ეფექტურად  
განხორციელებისთვის აუცილებელი ინსტიტუტების ადეკვატურობა და ამ ინსტიტუტების 
განვითარებისათვის საჭირო მექანიზმებისა და რესურსების განვითარება.  

სოციალური მუშაობის ინსტიტუტის განვითარება საქართველოში

საქართველოში უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში საგრძნობლად გაიზარდა 
სოციალური მუშაკების როლის აღიარება. სოციალური მუშაკების ბენეფიციარები ბავშვთა 
კეთილდღეობის, პრობაციისა და სასჯელაღსრულების, ჯანდაცვის, განათლების, ოჯახური 
ძალადობისა და ტრეფიკინგის სფეროებში იბრძვიან სირთულეების გადასალახავად და მათი 
ცხოვრებისეული  პერსპექტივების რეალიზებისთვის. სოციალური მუშაკებისა და მათი 
ბენეფიციარების ეს ძალისხმევა კიდევ უფრო გართულებულია ეკონომიკური კრიზისის, 
სიღარიბისა და უთანასწორობის გამო.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში სოციალური მუშაობა ახალბედა პროფესიაა. იგი 
განვითარდა ქვეყანაში მიმდინარე ცვლილებების პარალელურად. საბჭოთა კავშირის დაშლამ 
შედეგად მოიტანა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური უსაფრთხოების სისტემის რღვევა. 
საერთაშორისო კონტექსტში სოციალური მუშაობა სიღარიბისა და მასთან დაკავშირებული 
პრობლემების ფონზე აღმოცენდა და, ამ მხრივ, არც ქართული რეალობა წარმოადგენს 
გამონაკლისს. 1990-იანი წლების მიწურულს არასამთავრობო სექტორმა საქართველოში 
დაიწყო სოციალური მუშაობის ცნების დანერგვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობით.   სოციალური მუშაობის პრაქტიკის განვითარების მიმართულებით 
პიონერი სფეროა  ბავშვთა კეთილდღეობა და დაცვა. სწორედ ბავშვზე ზრუნვის სისტემის 
დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმის ფარგლებში მოხდა სოციალური მუშაკის 
ინსტიტუტის დანერგვა და ბავშვებსა და ოჯახებთან მომუშავე სოციალური მუშაობის 
პილოტირება და განვითარება. 

2004 წელს ჩამოყალიბდა საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, რომელიც დაარსების 
დღიდან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს პროფესიის განვითარებაში. შეიქმნა სოციალური 
მუშაობის პროფესიის ეთიკის კოდექსი და პრაქტიკის სტანდარტები. 2006 წელს თბილისის 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში ამოქმედდა აკადემიური (საბაკალავრო, სამაგისტრო) პროგრამები 
სოციალურ მუშაობაში. სოციალური მუშაობა ნელ-ნელა ვითარდება სხვადასხვა სფეროსა და   
მიზნობრივ ჯგუფთან. 

რაც შეეხება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროს, აქაც სწორედ ბავშვთა 
უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად,  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
რეფორმის  ფარგლებში  დაიწყო სოციალური მუშაობის ინსტიტუტის დანერგვა 2009 
წლიდან.   2012 წლის სექტემბერში  ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების საპასუხოდ 
(საქართველოს ციხეებში პატიმართა წამების ამსახველი ვიდეოკადრების გავრცელება, რასაც 
მოჰყვა მძლავრი საპროტესტო აქციები და  ადამიანის უფლებები კვლავ პოლიტიკური დღის 
წესრიგის სათავეში მოექცა) საქართველოს მთავრობა იძულებული გახდა პოლიტიკის დღის 
წესრიგში დაეყენებინა პენიტენციური სფეროს ჰუმანიზაცია, რაშიც  სოციალური მუშაობის 
ინსტიტუტის დანერგვა-განვითარების მნიშვნელობის აღიარება გარდაუვალი გახდა. 



86

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ საქართველოში სასჯელთა აღსრულების სისტემა 
ათეულობით წლების მანძილზე გამოირჩეოდა მკაცრი სადამსჯელო ბუნებით, ქვეყანაში 
არ არსებობს სასჯელის მოხდისას სარეაბილიტაციო და რესოციალიზაციის მიდგომების 
ტრადიცია და გამოცდილება. განსაკუთრებით მძიმე პრაქტიკა არსებობდა საპატიმრო 
სასჯელთა აღსრულების სისტემაში. მხოლოდ დასჯაზე ორიენტირებულმა პრაქტიკამ 
დაამკვიდრა  უნდობლობაზე დამყარებული გარემო, მძიმე ტრავმული გამოცდილება 
როგორც პატიმრებს, ისე სასჯელის აღმასრულებელი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს 
შორის და შექმნა რთული გამოწვევები უკანასკნელ წლებში სასჯელაღსრულების სისტემაში 
მოხვედრილ პირთა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისთვის. 

საქართველო აღიარებს საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებს ადამიანის უფლებების 
დაცვის შესახებ სისხლის სამართლის სფეროში სარეაბილიტაციო მიდგომების დამკვიდრებასა 
და გაძლიერებასთან დაკავშირებით. 

საქართველოს მთავრობამ გამოხატა მზადყოფნა შექმნას სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემა, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს.  
საქართველო, როგორც გაეროსა და ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყანა, ისწრაფვის, სრულად 
გაითვალისწინოს ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი ქვეყნების მიერ აღიარებული 
რეკომენდაციები პატიმრობის აღსრულების, პრობაციის, ამ სფეროში დასაქმებული 
პერსონალის მომზადებისა და დაცვის შესახებ. 

ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის 
არსებობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია სოციალური მუშაობის ინტეგრირება 
ამ სფეროში. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში ნელ-ნელა ხდება 
სოციალური მუშაკის როლის გააზრება სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე.  ეს უკანასკნელი 
კი მნიშვნელოვანია  მართლმსაჯულების პროცესებში ადამიანზე ორიენტირებული  
მხარდამჭერი მექანიზმების ეფექტურად ასამუშავებლად. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 
სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის დანერგვა სისხლისსამართლებრივი მართლმსაჯულების 
სისტემაში გამოწვევებით აღსავსე პროცესია, რადგან ამ ინსტიტუტის მთავარი ამოცანაა 
სისტემის ჰუმანიზაცია, ხოლო სისტემაში არსებული მძიმე ტრადიციებიდან გამომდინარე, 
ბუნებრივია, რთულად ხდება სოციალური მუშაობის პროფესიული მანდატის გათავისება 
და მისთვის კუთვნილი ადგილის მინიჭება პროფესიული ღირებულებებისა და პრინციპების 
დაცვით. 

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის სახელმწიფო უწყებების მიმოხილვა და 
არსებული ინსტიტუციური ჩარჩო 

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში  მთავარი სახელმწიფო აღმასრულებელი 
ხელისუფლების ორგანოებია: საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სამინისტრო,  იუსტიციის სამინისტრო და პროკურატურა. 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს  დაქვემდებარებაში, თავის 
მხრივ, შედის: ა)  სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი; ბ) პრობაციის ეროვნული სააგენტო; გ) 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი.

იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში შემავალი ერთ-ერთი საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირია დანაშაულის პრევენციის ცენტრი. 

საყურადღებოა თითოეული ამ სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობის ძირითადი 
მიმართულებების მიმოხილვა. 

• სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი წარმოადგენს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის სამინისტროს საქვეუწყებო დეპარტამენტს. დეპარტამენტის სტრუქტურაში შედის 
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ცენტრალური აპარატი და სასჯელაღსრულების დაწესებულებები. სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებები კანონმდებლობის შესაბამისად შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის, 
კერძოდ: ა) პატიმრობის დაწესებულებები; ბ) თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებები 
-  დახურული ტიპის, ნახევრად ღია ტიპის, ქალთა სპეციალური და არასრულწლოვანთა 
სპეციალური; გ) სამკურნალო დაწესებულებები.

სასჯელაღსრულების სისტემაში დღესდღეობით 15 სხვადასხვა ტიპის სასჯელაღსრულების 
დაწესებულება შედის, მათ შორის: 2 სამკურნალო, 1 არასრულწლოვანთა სპეციალური და 
1 ქალთა სპეციალური დაწესებულება. დაწესებულებების უმრავლესობა წარმოადგენს 
შერეული ტიპის დაწესებულებას, რომელიც განლაგებულია საქართველოს სხვადასხვა 
რეგიონში.  მათი უმეტესობა განთავსებულია აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც  12 
დაწესებულებაა, ხოლო 3 დაწესებულება   დასავლეთ საქართველოშია. 

აღკვეთი ღონისძიების სახით (პატიმრობისა და სასჯელის სახით)  სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტის ფუნქციას წარმოადგენს, მის დაქვემდებარებაში არსებული დაწესებულებების 
მეშვეობით, ვადიანი და უვადო თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ შემდეგი დოკუმენტები:   სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტის დებულება; სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის პატიმრობისა და 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებები; პატიმრობის, თავისუფლების აღკვეთის, 
შერეული ტიპის ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დაწესებულებების, ბრალდებულთა 
და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებისა და ტუბერკულოზის სამკურნალო 
და სარეაბილიტაციო ცენტრის დებულებები. 

• პრობაციის ეროვნული სააგენტო

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო წარმოადგენს 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და  პრობაციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში 
მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც შექმნილია „არასაპატიმრო 
სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე. 

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს  საქმიანობის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს 
საზედამხედველო ფუნქცია, ასევე, პირობით  მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია, 
რეაბილიტაცია და დანაშაულის პრევენცია. 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ერთ-ერთ პრიორიტეტს პრობაციის 
სისტემის სრული რეფორმირება წარმოადგენს. რეფორმის მიზანია პრობაციის სისტემის 
გაძლიერება არასაპატიმრო სასჯელების ინტენსიური და ეფექტური გამოყენების, 
პრობაციონერების რესოციალიზაციისა და რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის 
გზით. აღნიშნულ პროცესში სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად პრობაციონერთა 
რეაბილიტაციის პროგრამებში აქტიურადაა ჩართული საერთაშორისო საზოგადოება, 
არასამთავრობო სექტორი და ეკლესია.

პრობაციის ეროვნული  სააგენტოს შემადგენლობაში შედის ტერიტორიული ორგანოები 
- პრობაციის ბიუროები. საქართველოს ყველა რეგიონში ფუნქციონირებს პრობაციის 
ბიუროები. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ შემდეგი დოკუმენტები:  არასაპატიმრო 
სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს დებულება;  პრობაციის 
ბიუროს ტიპური დებულება; პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სტრატეგიული 
განვითარების გეგმა, 2014.
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• სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი წარმოადგენს საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა და  პრობაციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ 
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომლის მიზანია სამინისტროს სისტემაში მიმდინარე 
სამართლებრივი რეფორმის ხელშეწყობა, სამინისტროს სისტემაში დასაქმებული საჯარო 
მოხელეების, პერსონალის ან დასაქმების სურვილის მქონე პირთა მომზადება, გადამზადება 
და კვალიფიკაციის ამაღლება. სასწავლო ცენტრის ძირითადი ფუნქციებია: სამინისტროს 
სისტემაში დასაქმებული პერსონალის ან დასაქმების სურვილის მქონე პირთათვის შესაბამისი 
სასწავლო პროგრამების შემუშავება, მათი გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება; 
სასწავლო პროგრამების მონაწილეთა ტესტირება; ტრენერთა ჯგუფის ჩამოყალიბება და 
კოორდინირება; ტრენერთა პერიოდული გადამზადება როგორც მოწვეული სპეციალისტების 
მიერ, ასევე მომზადება და სტაჟირება საზღვარგარეთის ანალოგიურ სასწავლო ცენტრებში; 
მეთოდური და დამხმარე ლიტერატურის შემუშავება და გამოცემა; სამინისტროს 
სამოქმედო სფეროსათვის შექმნილი უცხოური ლიტერატურის ქართულ ენაზე თარგმნა და 
გამოცემა; სასწავლო ცენტრის ბიბლიოთეკის განახლება და ფუნქციონირება; სამინიტროს 
სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან, სამინისტროს სისტემაში შემავალ სახელმწიფო 
საქვეუწყებო დაწესებულებებთან, სამინიტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო 
სამართლის იურიდიულ პირებთან თანამშრომლობა მათდამი დაქვემდებარებული 
პერსონალის მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო 
პროგრამების შემუშავების მიზნით; ურთიერთობა და თანამშრომლობა უცხოეთში მოქმედ 
ანალოგიურ სასწავლო ცენტრებთან, საზოგადოებრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სასწავლო ცენტრის წესდება. 

• დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 

დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახალბედა ინსტიტუტია, რომელიც 2012 წელს შეიქმნა. ის 
არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი. ცენტრის მიზნები და ფუნქციებია:

- საქართველოში დანაშაულის პრევენცია და ამ მიზნით დანაშაულის პირველად 
პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება. ასევე, რისკის ქვეშ მყოფ 
ჯგუფებთან მუშაობა;

- ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია. არსებული პროგრამების 
ფარგლებში რეფერალის სისტემის შემუშავება, შესაბამისი დახმარების აღმოჩენა და 
დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა;

- სამინისტროს მიერ დასახული მიზნების მისაღწევად დანაშაულის პრევენციის, 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებისა და მსჯავრდებულების რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაციის მიმართულებით საგრანტო პროგრამის განვითარება და 
კოორდინაცია;

- განრიდების პროგრამის მართვა და განვითარება;
- მედიაციის ინსტიტუციონალური განვითარება;
- სამინისტროს სხვა სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე და ინოვაციური პროექტების 

განხორციელება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დებულება. 
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• პროკურატურა 

საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ძირითადი პრინციპებია: კანონიერება; 
ფიზიკური პირის უფლებებისა და თავისუფლებების, იურიდიული პირის უფლებების 
დაცვა და პატივისცემა; პროფესიონალიზმი და კომპეტენტურობა; ობიექტურობა და 
მიუკერძოებლობა; ერთიანობა და ცენტრალიზაცია; ყველა ქვემდგომი პროკურორის და 
პროკურატურის სხვა მუშაკის საქართველოს იუსტიციის მინისტრისადმი დაქვემდებარება; 
პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი. საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ძირითადი 
მიმართულებებია:

- კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სრული მოცულობით წინასწარი 
გამოძიების ჩატარება;

- ოპერატიულ-სამძებრო ორგანოების საქმიანობისას კანონის ზუსტ და ერთგვაროვან 
შესრულებაზე ზედამხედველობა;

- სისხლისსამართლებრივი დევნა;

- სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების უზრუნველსაყოფად წინასწარი 
გამოძიების სტადიაზე საპროცესო ხელმძღვანელობის განხორციელება;

- თავისუფლებააღკვეთილ პირთა უფლებების დარღვევის ფაქტების შემოწმება 
და საპროცესო მოვალეობების დაკავება  წინასწარი პატიმრობის, თავისუფლების 
შეზღუდვის ან აღკვეთის ადგილებსა და სხვა დაწესებულებებში, რომლებიც 
აღასრულებენ სასჯელს ან სასამართლოს მიერ დანიშნულ სხვა იძულებით 
ღონისძიებებს;

- სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმეში მონაწილეობა, როგორც მხარე - 
სახელმწიფო ბრალდება;

- დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის კოორდინაცია;

- ადამიანის უფლებათა დაცვის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა;

- უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე საგამოძიებო თუ სხვა საპროცესო მოქმედებებისა 
და ასეთი მოქმედებების უცხო სახელმწიფოს კომპეტენტური ორგანოების თხოვნით 
საქართველოს ტერიტორიაზე ჩატარება. ასევე, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 
მიცემისა და სასჯელის მოხდის მიზნით უცხო სახელმწიფოდან საქართველოს 
მოქალაქის გადმოცემა და ამავე მიზნით უცხო სახელმწიფოსათვის მისი მოქალაქის 
გადაცემა;

- ,,პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და სისხლის სამართლის 
საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებების 
განხორციელება.

2011 წლის აგვისტოდან საქართველოს პროკურატურის სისტემაში მოქმედებს მოწმისა 
და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახური. მოწმისა და დაზარალებულის 
კოორდინატორთა სამსახურის მიზანია სისხლის სამართლის საქმის მსვლელობისას 
უზრუნველყოს მოწმეებისა და დაზარალებულებისადმი სამართლიანი და ღირსეული 
მოპყრობა.  მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის, რომლებიც  განათლებით 
ძირითადად სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები ან იურისტები არიან,  მთავარი ფუნქციაა 
სისხლის სამართლის საქმის მსვლელობისას მოქალაქესა და პროკურორს (სასამართლოს) 
შორის კომუნიკაციის გამარტივება და საქმის მსვლელობასთან დაკავშირებით მისთვის 
დეტალური ინფორმაციის მიწოდება.  აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გაჩნდა სივრცე  
სოციალური მუშაობის სისტემის განვითარებისათვის ამ სფეროში.  ეს სამსახური 2011 წლის 
აგვისტოდან ამოქმედდა, თავდაპირველად ის პილოტურ რეჟიმში თბილისში, რუსთავში, 
ქუთაისსა და ბათუმში მოქმედებდა. შემდეგ კი მოხდა პროგრამის გავრცობა სხვა ქალაქებში 
- გორში, თელავსა და ზუგდიდში. 



90

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს ორგანული კანონი 
პროკურატურის  შესახებ. 

სოციალური მუშაობა პრობაციის სისტემაში 

სოციალური მუშაობის დანერგვა პრობაციის სისტემაში დაიწყო 2009 წლიდან  არასრულწლოვან 
პრობაციონერებთან მუშაობის მიმართულებით ბავშვთა მართლმსაჯულების რეფორმის 
ფარგლებში.

 ევროპული სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის შექმნის ერთ-ერთი ძირითადი 
მიმართულება არის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება. 
რეფორმის მიზანს წარმოადგენს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის სპეციალური 
მიდგომის შემუშავება, რომელიც განსხვავებული იქნება იმ მიდგომისგან, რაც სრულწლოვან 
მსჯავრდებულებთან მიმართებაში გამოიყენება. აღნიშნული განსაკუთრებული მიდგომა 
მიზნად ისახავს არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციას, რესოციალიზაციასა 
და მათ საზოგადოებაში სრულყოფილ წევრებად დაბრუნებას. თავდაპირველად სოციალურ 
მუშაკებსაც ამ სფეროში სწორედ არასრულწლოვნებთან მუშაობა დაევალათ. პრობაციის 
ბიუროებში მომუშავე სოციალური მუშაკები ინდივიდუალური გასაუბრებით ახდენენ 
არასრულწლოვან პრობაციონერების პრობლემათა და ძლიერ მხარეთა იდენტიფიცირებას 
და გამოკვეთილი საჭიროებიდან გამომდინარე აკავშირებენ მათ შესაბამის სერვისებთან.  

 დღეისათვის ნელ-ნელა ხდება სოციალური მუშაობის მიდგომების გააზრება სრულწლოვან 
პრობაციონერებთან მუშაობისას.

პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში  (აპრილი, 2014 წელი) დასაქმებულია დაახლოებით 30 
სოციალური მუშაკი, რომლებიც განაწილებულნი არიან პრობაციის ყველა რეგიონულ 
ბიუროში და რამდენიმე რაიონულ ოფისში. აქვე აღსანიშნავია, რომ პრობაციის ოფიცრები 
ყველა რეგიონულ ბიუროსა და რაიონულ ოფისში არიან დასაქმებულები, ხოლო რაც შეეხებათ 
ფსიქოლოგებს, ისინი  მხოლოდ პრობაციის რეგიონულ ბიუროებში მუშაობენ.   

შესაბამისად, პრობაციის სისტემაში სოციალური მუშაკი დღეისათვის მულტიდისციპლინური 
გუნდის წევრია, რომელშიც შედიან პრობაციის ოფიცრები, სოციალური მუშაკები და 
ფსიქოლოგები. სოციალურ მუშაკებს ევალებათ როგორც არასრულწლოვნებთან, ასევე 
სრულწლოვნებთან მუშაობა.

• სოციალური მუშაკის ძირითადი საქმიანობები და ფუნქციები

პრობაციის სფეროში სოციალური მუშაკის ძირითადი საქმიანობის სფეროა პირობით 
მსჯავრდებულთა და მართლმსაჯულების სისტემისგან განრიდებულთათვის  
რეაბილიტაციის ღონისძიებების უზრუნველყოფა მათ მიერ განმეორებითი დანაშაულის 
ჩადენის თავიდან აცილების მიზნით. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, სოციალური მუშაკები ჯერჯერობით  ყველა რაიონულ ოფისში 
არ მუშაობენ. ისინი დაქირავებულნი არიან პრობაციის ყველა რეგიონულ ბიუროში და 
მხოლოდ რამდენიმე რაიონულ ოფისში, სადაც საქმეების რაოდენობა დიდია. ოფისები, 
რომელშიც არ არის სოციალური მუშაკი და ფსიქოლოგი, შემთხვევის მიმდინარეობის ყველა 
სტადიაზე წამყვანი პრობაციის ოფიცერია,  ხოლო განსაკუთრებით მწვავე საქმეზე ბიუროს 
უფროსთან შეთანხმებით ერთვებიან  შესაბამისი რეგიონული ბიუროს სოციალური მუშაკი 
და ფსიქოლოგი.  

 სრულწლოვანი პრობაციონერების შემთხვევის მენეჯერები არიან პრობაციის ოფიცრები. 
პრობაციის ოფიცრები საჭიროებიდან გამომდინარე საქმის მიმდინარეობაში რთავენ 
სოციალურ მუშაკებს, კერძოდ მაშინ, როდესაც გამოიკვეთება:
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- ზიანის რისკი (სხვებისა და საკუთარი თავისადმი ზიანის მიყენების საფუძვლიანი 
ეჭვი);

• თავად მსჯავრდებულია ძალადობის მსხვერპლი;

• დამოკიდებულების (ალკოჰოლი, ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებები, 
აზარტული თამაშები) მწვავე შემთხვევა;

• თავისუფლების აღკვეთის შემდგომი პერიოდი;

• შეზღუდული შესაძლებლობა.

რაც შეეხებათ არასრულწლოვან პრობაციონერებს, იმ რაიონებში, სადაც მუშაობენ სოციალური 
მუშაკები, ისინი თავადვე  არიან შემთხვევის მენეჯერები, ხოლო სადაც არ არიან სოციალური 
მუშაკები, იქ  - პრობაციის ოფიცრები. არასრულწლოვანი პრობაციონერების შემთხვევაშიც 
სოციალური მუშაკების ჩართვა ხდება საჭიროებისამებრ ზემოთ აღწერილ შემთხვევებში. 

სოციალური მუშაკი პრობაციის ოფიცერთან ერთად უზრუნველყოფს პრობაციაზე მყოფ 
და მართლმსაჯულების სისტემისგან განრიდებულთა საჭიროების შეფასებასა და შესაბამის 
მხარდაჭერას.

სოციალური მუშაკების ძირითადი მოვალეობებია: 

- პრობაციის ოფიცერთან (და, სასურველია, ფსიქოლოგთან) შეთანხმების საფუძველზე 
პირობით მსჯავრდებულთა და მართლმსაჯულების სისტემისგან განრიდებულ 
პირებთან და მათ ოჯახებთან მუშაობა (ინდივიდუალური და ჯგუფური სამუშაო, 
ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაციები, ოჯახური კონფერენცია და სხვა);

- პირობით მსჯავრდებულთა და მართლმსაჯულების სისტემისგან განრიდებულთა 
პირველადი შეფასება საჭიროებისამებრ შესაბამისი მეთოდოლოგიის გამოყენებით;

- პირობით მსჯავრდებულთა და მართლმსაჯულების სისტემისგან განრიდებულ იმ  
პირთა სრული შეფასება, რომელთა პირველადი შეფასების შედეგად გამოიკვეთა 
სოციალური მუშაობის მომსახურების აუცილებლობა;

- საინფორმაციო ბაზის რეგულარულად განახლება არსებული პროგრამების/
პროექტების შესახებ პირობით მსჯავრდებულთა ან მართლმსაჯულების სისტემისგან 
განრიდებულთა  დაკავშირების მიზნით;

- პირობით მსჯავრდებულთა დაკავშირება იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ხელს 
შეუწყობს პირობით მსჯავრდებულების რეაბილიტაციასა და რესოციალიზაციას;

- აქტიური მონაწილეობა პრობაციის ბიუროს დონეზე მულტიდისციპლინური ჯგუფის 
ფუნქციონირებაში;

- მომსახურების მიწოდებისათვის გათვალისწინებული ფორმების დაწესებულ ვადებში 
შევსება;

- სასჯელაღსრულების დეპარტამენტისა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
სოციალურ მუშაკებთან თანამშრომლობა (საჭიროების შემთხვევაში);

- საჭიროებისამებრ  საკონსულტაციო შეხვედრების ორგანიზება;

- საჭიროებისამებრ სოციალური მუშაობის საბაკალავრო და სამაგისტრო 
პროგრამის პრაქტიკის სწავლების სტუდენტების ზედამხედველობა მათ უმაღლეს 
სასწავლებლებთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის 
ფარგლებში;

- საჭიროებისამებრ პირობითი მსჯავრდებულისათვის გამოსაცდელი ვადის 
შემცირებისა და პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხის გადასაწყვეტად შესაბამისი 
რეკომენდაციის მომზადება;
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- მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის მიმართულებით პროფესიული სტანდარტების 
შემუშავებაში მონაწილეობა;

- სამუშაო პროცესში გამოვლენილი პროფესიული საჭიროების იდენტიფიცირება და 
განხილვა სამმართველოს მმართველი გუნდის წარმომადგენლებთან;

- საჭიროების შემთხვევაში  სამუშაოსთან დაკავშირებული სხვა დავალებების 
შესრულება. 

საქმიანობის პროცესში სოციალურ მუშაკებს ევალებათ იმ პროფესიული 
ღირებულებებითა და პრინციპებით ხელმძღვანელობა, რომლებიც განსაზღვრულია 
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ეთიკის კოდექსით.

• რისკებისა და საჭიროებების შეფასება და სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვა

სოციალური მუშაკის მიდგომების დანერგვა პრობაციის სისტემაში უკავშირდება  რისკისა 
და საჭიროების  შეფასებისა და სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის მეთოდოლოგიის 
შემუშავებას, რომელიც მიმართულია დანაშაულის პრევენციისკენ. მეთოდოლოგია შეიქმნა 
დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით. 

აღნიშნული მეთოდოლოგიით მუშაობის მიზანს წარმოადგენს:
- განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილება; 
- პრობაციონერის რესოციალიზაცია; 
- პრობაციონერისათვის სარეაბილიტაციო პროგრამებში მონაწილეობისათვის 

მოტივირების გაჩენა. 

რისკისა და საჭიროების შეფასება გულისხმობს  მსჯავრდებულთან გასაუბრების შედეგად 
ისეთი კრიმინოგენური ფაქტორების გარკვევას, როგორიცაა:

- დანაშაულებრივი გამოცდილება; 
- საცხოვრებელი პირობები;
- განათლება და პროფესიული საქმიანობა; 
- ეკონომიკური მდგომარეობა; 
- ურთიერთობები და ცხოვრების წესი; 
- დამოკიდებულებები (ნარკოტიკი, ალკოჰოლი, აზარტული თამაშები და ა.შ.); 
- ჯანმრთელობისა და ემოციური მდგომარეობა;
- აზროვნება და ქცევა; 
- ღირებულებები და დამოკიდებულებები.

პრობაციის ოფიცრები, სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები გუნდური მუშაობის 
მიდგომების გამოყენებით მსჯავრდებულთან  გასაუბრებისა და სხვა    წყაროებიდან 
მოძიებული ინფორმაციების გაანალიზების გზით, აფასებენ დანაშაულის განმეორებით 
ჩადენის რისკს და, შესაბამისად, ინდივიდუალურად უდგენენ სასჯელის მოხდის გეგმას. 

სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმა ითვალისწინებს რისკფაქტორების 
შემცირებისთვის აუცილებელ ღონისძიებებს, რომლებშიც პრიორიტეტების მიხედვით 
გაწერილია პრობლემური საკითხი და რეაგირების ზომა. აღნიშნული დოკუმენტი 
წარმოადგენს პრობაციის ოფიცერსა და პრობაციონერს შორის დადებულ შეთანხმებას, 
რომლის შესრულებაზე ორივე მხარე ხელმოწერებით კისრულობს პასუხისმგებლობას.

აღნიშნული გეგმის მიხედვით პრობაციის ოფიცერი და სოციალური მუშაკი  მსჯავრდებულებს 
აკავშირებს სხვადასხვა სერვისთან,  ასაქმებს და რთავს მათ  სარეაბილიტაციო პროგრამებში. 
საჭიროების მიხედვით და  გარკვეული პერიოდულობით განმეორებით ხდება  
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რისკფაქტორების ცვალებადობის შეფასება   და  ახალ გარემოებათა გათვალისწინებით  
სასჯელის  მოხდის ინდივიდუალური გეგმის გადახედვა და ცვლილება.

დღეისათვის ამ მეთოდოლოგიით მუშაობა ტარდება პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში 
აღრიცხვაზე მყოფი არასრულწლოვნების, ქალთა კონტიგენტის და თავისუფლების აღკვეთის 
შემდგომი საპრობაციო ვადადანიშნული პირების  100%-ის, ასევე, პირობით მსჯავრდებულთა 
75%-ის მიმართ.

• სარეაბილიტაციო პროგრამების განვითარება პრობაციის სისტემაში

სულ ახლახან, 2014 წლის იანვრიდან, პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში შეიქმნა 
სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველო.  სარეაბილიტაციო პროგრამების 
სამმართველო უზრუნველყოფს:

- პრობაციის ეროვნული სააგენტოს იურისდიქციაში მყოფ მსჯავრდებულთა, ასევე, 
სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისაგან განრიდებულთა კვალიფიციური 
ინდივიდუალური ბიოფსიქოსოციალური შეფასების ორგანიზებას;

- პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიულ ორგანოებში ფსიქოსოციალური, 
საგანმანათლებლო და სარეაბილიტაციო პროგრამების მოდელების შემუშავება-
ადაპტირებას, განხორციელებას და მართვას;

- რეაბილიტაციის სფეროში, საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვის მიზნით, შესაბამის 
საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას;

- სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების პერიოდული პროფესიული 
გადამზადების ორგანიზებას;

- მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის მიმართულებით პროფესიული სტანდარტების 
შემუშავებას და დანერგვას;

- რეაბილიტაციის პროცესის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დანერგვა-
ფუნქციონირებას;

- მსჯავრდებულთა გათავისუფლებისათვის მომზადებისა და რეაბილიტაციის 
მიმართულებით სასჯელაღსრულების სისტემასთან კოორდინირებული 
თანამშრომლობის ხელშეწყობას;

- საჭიროების შემთხვევაში, პირობით მსჯავრდებულისათვის გამოსაცდელი ვადის 
შემცირებისა და პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხის გადასაწყვეტად, შესაბამისი 
რეკომენდაციების შემუშავებას;

- კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შესაბამისი საქმიანობის განხორციელებას.

სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს შექმნა მნიშვნელოვანი ეტაპია ზემოთ 
აღნიშნული მიმართულებების წარმატებულად განსახორციელებლად.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შემდეგი დოკუმენტები: არასაპატიმრო 
სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის შესახებ კანონი; სრულწლოვანი მსჯავრდებულის 
რისკების შეფასებისა და სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური გეგმის შედგენის 
პრინციპები, წესი და ფორმა პრობაციის სისტემაში; არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის 
რისკებისა და სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური გეგმის შედგენის პრინციპები, 
წესი და ფორმები პრობაციის სისტემაში; არასრულწლოვნის მიერ განმეორებითი 
დანაშაულის ჩადენის რისკისა და საჭიროების შეფასება - სახელმძღვანელო მითითებები 
სოციალური მუშაკის/სპეციალიზირებული პრობაციის ოფიცრისათვის; საქართველოს 
სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის სოციალურ მუშაკთა ეთიკის კოდექსი.
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სოციალური მუშაობა სასჯელაღსრულების სისტემაში 

სოციალური მუშაობის დანერგვა სასჯელაღსრულების სისტემაში დაიწყო 2009 
წლიდან  არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან მუშაობის მიმართულებით ბავშვთა 
მართლმსაჯულების რეფორმის ფარგლებში. სწორედ არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან 
მოხდა პირველად რისკისა და საჭიროების შეფასებისა და სასჯელის ინდივიდუალურად 
დაგეგმვის მეთოდოლოგიის დანერგვა. დღეს  ზრდასრულ მსჯავრდებულებთან მუშაობა 
აღნიშნული მიდგომებით იგეგმება. 

• არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების რისკების შეფასება, სასჯელის 
ინდივიდუალური დაგეგმვა და სოციალური მუშაკის როლი 

არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში დანერგილია მულტიდისციპლინური საბჭოს 
მუშაობა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან: სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, ექიმი და 
მასწავლებელი.  მულტიდისციპლინური საბჭოს ფუნქციას წარმოადგენს მსჯავრდებულის 
ბიოფსიქოსოციალური პორტრეტის შექმნა, გამოვლენილი საჭიროების გათვალისწინებით 
მსჯავრდებულისთვის ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მისი 
განხორციელების მონიტორინგი. 

არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში სოციალური მუშაკის ძირითადი ფუნქციებია: 

- ახორციელებს მსჯავრდებულის შეფასებას, ჩასატარებელი ღონისძიებების დადგენასა 
და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებას;

- უზრუნველყოფს ინდივიდუალური და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 
აქტივობებისა და რეკომენდაციების შესრულებას თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;

- მონაწილეობას იღებს რისკების შეფასებაში;

- უზრუნველყოფს მსჯავრდებულთა დოკუმენტების მოწესრიგებას (პირადობის 
მოწმობა, პლასტიკური ბარათი, სკოლის დოკუმენტაცია და ა.შ.);

- საჭიროების შემთხვევაში ხვდება მსჯავრდებულის მშობელს ან მის კანონიერ 
წარმომადგენელს.

არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან შემთხვევის მენეჯერის ფუნქციას ასრულებს ეგრეთ 
წოდებული მსჯავრდებულის კოორდინატორი, რომელიც ზოგ შემთხვევაში სოციალური 
მუშაკია, ზოგში კი -  ფსიქოლოგი. კოორდინატორი აწარმოებს შემთხვევის მართვას საქმის 
გახსნიდან მის დახურვამდე. კოორდინატორის ძირითადი საქმიანობებია:

- ზედამხედველობს და კონტროლს უწევს ინდივიდუალური და სამოქმედო გეგმით 
გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას და დაგეგმილი შედეგების 
მიღწევას; 

- აგროვებს და ანალიზს უკეთებს სხვადასხვა წყაროდან მიღებულ ინფორმაციას; 

- ორგანიზებას უწევს მულტიდისციპლინური საბჭოს შეხვედრებს, მონაწილეობას 
იღებს მათ მუშაობაში და ხელს უწყობს დასახული მიზნების შესრულებას; 

- აწარმოებს არასრულწლოვნის განვითარების, განათლებისა და ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის მონიტორინგს; 

- საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს არასრულწლოვნის მონაწილეობას 
დაწესებულებაში არსებულ აქტივობებში; 

- მსჯავრდებულთან ერთად აყალიბებს ინდივიდუალური გეგმის მონიტორინგის 
გეგმას და გეგმავს შესაბამის ინტერვენციებს; 

- კოორდინაციას უწევს მსჯავრდებულის მიღწევებს და სამუშაო გეგმის შესრულების 
პროცესს; 
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- ინდივიდუალური გეგმით განსაზღვრული პერიოდის დასრულების შემდეგ, 
კოორდინატორი ორგანიზებას უკეთებს ინდივიდუალური გეგმის გადასინჯვას;

- ამზადებს რისკების შეფასების დოკუმენტს. რისკების შეფასების დოკუმენტზე 
მუშაობისას იგი ვალდებულია, მოითხოვოს წერილობითი ანგარიშების მომზადება 
მულტიდისციპლინური საბჭოს წევრებისგან და, ასევე, უფლება აქვს, მოითხოვოს 
წერილობით დამატებითი ინფორმაცია  დაწესებულების სტრუქტურული 
ქვედანაყოფებისაგან; 

- მსჯავრდებულის სასჯელის ვადის ამოწურვამდე 3 თვით ადრე ან პირობით ვადამდე 
გათავისუფლების საკითხის განხილვამდე, კოორდინატორი შესაძლებლობის 
ფარგლებში მოიძიებს ინფორმაციას მსჯავრდებულის ოჯახის წევრების ან კანონიერი 
წარმომადგენლისა და იმ სოციალური გარემოს შესახებ, რომელშიც არასრულწლოვან 
მსჯავრდებულს მოუწევს ცხოვრება და მოღვაწეობა დაწესებულებიდან 
გათავისუფლების შემდეგ.

რაც შეეხება არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რისკების შეფასებას, ამ პროცესის  მთავარი 
ამოცანაა  მსჯავრდებულის რესოციალიზაციისთვის მზაობისა და განმეორებითი დანაშაულის 
ჩადენის შესაძლო ალბათობის შეფასება. რისკების შეფასება ორ ეტაპად ხდება. პირველი 
ეტაპია შუალედურად სასჯელის მოხდის პერიოდი, ხოლო მეორე ეტაპი - მსჯავრდებულის 
გათავისუფლებისათვის მომზადება. ორ სხვადასხვა ეტაპზე რისკების შეფასების დოკუმენტი 
შეიცავს სხვადასხვა სახის ინფორმაციას.

სასჯელის მოხდის პერიოდში რისკების შეფასების დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს შემდეგი 
სახის ინფორმაციას: 

- მსჯავრდებულის ანკეტური მონაცემები; 

- სასამართლო გადაწყვეტილება; 

- დანაშაულის ხასიათი; 

- სასჯელის მოხდის პერიოდში მსჯავრდებულის დასჯა/წახალისების შესახებ;

- მსჯავრდებულის დაწესებულების თანამშრომლებთან და სხვა მსჯავრდებულებთან 
ურთიერთობის შესახებ; 

- მსჯავრდებულის კრიმინალური სუბკულტურის შესახებ; 

- მსჯავრდებულის სასჯელის ინდივიდუალურ დაგეგმვაში ჩართულობის შესახებ; 

- მსჯავრდებულის ოჯახის შესახებ; 

- განათლების შესახებ; 

- მსჯავრდებულის ურთიერთობა კოორდინატორთან და სხვა მსჯავრდებულებთან;

- მსჯავრდებულის ფსიქოემოციური მდგომარეობის შესახებ; 

- მსჯავრდებულის შემოქმედებითი უნარი, სარეაბილიტაციო, სპორტულ და 
რეკრეაციულ აქტივობებში ჩართულობა;  

- მსჯავრდებულის წარსულში ჩადენილ დანაშაულთან დამოკიდებულების შესახებ; 

- მსჯავრდებულის მოტივაციის შესახებ შეცვალოს ცხოვრების წესი.

მსჯავრდებულის გათავისუფლებისათვის მომზადებისას რისკების შეფასების დოკუმენტი, 
ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაციის გარდა, დამატებით შემდეგი სახის ინფორმაციას უნდა 
შეიცავდეს:

- მსჯავრდებულის გათავისუფლების შემთხვევაში მისი მუდმივი საცხოვრებელი 
ადგილის არსებობის შესახებ, ასევე, საცხოვრებელი ადგილის პირობებისა და გარემოს 
შესახებ;
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- გათავისუფლების შემდეგ საგანმანათლებლო და სარეაბილიტაციო პროგრამების 
ხელმისაწვდომობის შესახებ;

- მსჯავრდებულის გათავისუფლების შემდეგ მისი სავარაუდო სამუშაოსა და 
შემოსავლის წყაროს შესახებ;

- მსჯავრდებულის ოჯახის მიერ დაწესებულებიდან გათავისუფლებული 
არასრულწლოვნის მიღების მზაობისა და მოტივაციის შესახებ;

- სოციალური გარემოს (უბანი, მეგობრები და ა.შ.) შესახებ, რომელმაც შესაძლებელია 
არასრულწლოვანზე ნეგატიური გავლენა მოახდინოს;

- განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რისკის შეფასების შესახებ;

- ნებისმიერი სახის სხვა ინფორმაცია, რომელიც შესაძლებელია სასარგებლო იყოს 
რისკების შეფასების დოკუმენტის შედგენისას. 

რისკების შეფასების დოკუმენტს, მულტიდისციპლინური საბჭოს წევრებისა და 
დაწესებულების სტრუქტურული ქვედანაყოფების (უსაფრთხოების განყოფილება, 
სპეციალური აღრიცხვის განყოფილება) მიერ მოწოდებული ინფორმაციის/ანგარიშების 
საფუძველზე, ადგენს მსჯავრდებულის კოორდინატორი.

• რისკისა და საჭიროების შეფასებისა და ინდივიდუალური სასჯელის დაგეგმვის 
დანერგვა ზრდასრულ მსჯავრდებულებთან

დღეისათვის არის მცდელობა ინდივიდუალური მუშაობის მიდგომები გავრცელდეს 
სრულწლოვან მსჯავრდებულებზეც. შესაბამისად, სასჯელაღსრულების დაწესებულებების 
სოციალური სამსახურის რეფორმა საწყის ფაზაშია. აღსანიშნავია, რომ ეს პროცესი საკმაოდ 
რთული და მრავალი გამოწვევებითაა სავსე. სასჯელაღსრულების დაწესებულების სისტემის 
ორგანიზაციული კულტურიდან გამომდინარე, ძალზე რთულდება სოციალური სამსახურის 
რეფორმირება. სოციალური სამსახურის რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა სოციალური 
მუშაკის მომსახურების დანერგვა. ამ პროცესებში ერთ-ერთი სირთულეა კვალიფიციურ 
სოციალურ მუშაკთა კადრების მოზიდვა სასჯელაღსრულებით დაწესებულებებში. 
დღესდღეობით ამ სისტემაში დაახლოებით 120 სოციალური მუშაკი მუშაობს. მათი მხოლოდ 
ერთი მეოთხედია  განათლებით სოციალური მუშაკი. დღეისათვის სოციალური მუშაკების 
საქმიანობას არაფერი აქვს საერთო პროფესიის მანდატთან და ხშირ შემთხვევაში პროფესიის 
პრინციპებსა და ღირებულებებთან კონფლიქტშიც კი მოდის. სოციალური მუშაკები მხოლოდ 
ადმინისტრაციული საქმიანობებით არიან დაკავებულნი. 

სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებებში სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესის დანერგვა. ამ 
პროცესში კი სოციალურ მუშაკებს მნიშვნელოვანი ფუნქციები უნდა დაეკისროთ. ამ 
ამოცანის მისაღწევად  რამდენიმე დაწესებულებაში  მსჯავრდებულთა რისკის, საჭიროების 
შეფასებისა და ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესის პილოტირება იგეგმება. რისკებისა და 
საჭიროების შეფასების  მიზანია განსაზღვროს დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობა 
და მასზე გავლენის მქონე ძირითადი ფაქტორები; ასევე, გამოკვეთოს ის საჭიროება, რომლის 
დაკმაყოფილებაც აუცილებელია ზემოაღნიშნული რისკის შესამცირებლად და სასჯელის 
მოხდის ინდივიდუალური გეგმის შესადგენად.  საპილოტე დაწესებულებებისათვის, სადაც 
მოხდება ახალი მიდგომების დანერგვის მცდელობა, შემუშავდა სოციალური მუშაკის 
სამუშაო აღწერილობა.  ასევე, იგეგმება სოციალური მუშაკის  ძირითადი საქმიანობები: 

- უძღვება და ახორციელებს სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესს 
შესაბამისი მეთოდოლოგიის გამოყენებით; 

- ატარებს მსჯავრდებულთან პირველად ინტერვიუს;
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- ინდივიდუალური მუშაობის ფარგლებში ახორციელებს მსჯავრდებულის რისკისა 
და საჭიროების შეფასებას შესაბამისი მეთოდოლოგიის გამოყენებით; 

- ორგანიზებას უწევს და მონაწილეობს მულტიდისციპლინური ჯგუფის მუშაობაში;

- კონკრეტული საქმის განსაკუთრებული საჭიროების გათვალისწინებით, 
გარესოციალურ სამსახურებთან თანამშრომლობით, აფასებს მსჯავრდებულის ოჯახს 
და უზრუნველყოფს მათ შესაბამისი კონსულტაციებით;

- დაწესებულ ვადებში  ახდენს  მსჯავრდებულის ინდივიდუალური სასჯელის მოხდის 
გეგმის შედგენისა და რეკომენდაციების ჩამოყალიბების კოორდინაციას;

- მულტიდისციპლინური ჯგუფის  წევრებთან ერთად გეგმავს და კოორდინირებას 
უწევს  სასჯელის ინდივიდუალური მოხდის გეგმით გათვალისწინებულ შესაბამის 
ღონისძიებებს; 

- აწარმოებს მსჯავრდებულებთან ინდივიდუალურ ფსიქოსოციალურ კონსულტაციებსა 
და ჯგუფურ მუშობას;

- მონაწილეობს  დაწესებულებაში არსებული პროგრამების შესახებ მსჯავრდებულების 
ინფორმირებულობასა და საჭიროებათა მოკვლევის პროცესში;

- ამისამართებს მსჯავრდებულს შესაბამის სპეციალისტთან; 

- კოორდინაციას უწევს მსჯავრდებულის გათავისუფლებისთვის მზადების 
(გათავისუფლება სასჯელის სრულად მოხდით, პირობით ვადამდე  გათავისუფლება,  
შეწყალება ) პროცესს შესაბამისი მეთოდოლოგიის გამოყენებით დადგენილი ვადების 
მიხედვით;

- თანამშრომლობს პრობაციის ეროვნული სააგენტოს, დანაშაულის პრევენციისა და 
ინოვაციური პროგრამების ცენტრის სოციალურ სამსახურებთან, ასევე, სოციალური 
მომსახურების სააგენტოსა და სხვა სახელმწიფო ან/და არასახელმწიფო სექტორის 
სოციალურ მომსახურებებთან საჭიროების შემთხვევაში;

- მონაწილეობს  მსჯავრდებულთან ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის ახალი 
მოდულების შემუშავებაში;

- ამზადებს  სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის 
ბრძანება  N 82-ის,  დანართი N 18 -ის  სოციალური მუშაკის მიერ მოსამზადებელ 
შესაბამის ნაწილს პირობით ვადამდე გათავისუფლების ადგილობრივი საბჭოსთვის 
წარსადგენად, ასევე, შეწყალების კომისიისა და სხვა კომპეტენტური ორგანოებისთვის 
წარსადგენ ინფორმაციას; 

- უზრუნველყოფს მსჯავრდებულის სასჯელის ინდივიდუალურ დაგეგმვასთან 
დაკავშირებული საქმეების ან/და მის მიერ წარმოებული ნებისმიერი პროცესის 
შესახებ ინფორმაციის შენახვა/დაარქივებას; 

- წარუდგენს ანგარიშს სოციალური განყოფილების უფროსს დადგენილ ვადებში;

- იცავს სასჯელაღსრულების ეთიკის კოდექსს და  იზიარებს საქართველოს სოციალურ 
მუშაკთა ასოციაციის  ეთიკის კოდექსს;

- საჭიროებიდან გამომდინარე ახორციელებს სხვა აქტივობებს, რომლებიც პირდაპირ  
არ არის გათვალისწინებული მოცემული სამუშაო აღწერილობით, თუმცა არ 
ეწინააღმდეგება სოციალური მომსახურების  მიზნებს.  

დონორი ორგანიზაციების დახმარებით შემუშავდა რისკისა და საჭიროების შეფასებისა 
და სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის მეთოდოლოგია სრულწლოვანი 
მსჯავრდებულებისთვის, რომელიც იმედია, უახლოეს მომავალში დამტკიცდება და 
რამდენიმე დაწესებულებაში მოხდება ამ მეთოდოლოგიის პილოტირება. 
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დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შემდეგი დოკუმენტები: პატიმრობის კოდექსი; 
არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის 
ინსტრუქცია სასჯელაღსრულებით სისტემაში;  სრულწლოვანი მსჯავრდებულის რისკისა 
და საჭიროების შეფასებისა და სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის სახელმძღვანელო 
სასჯელაღსრულების სისტემაში, სამუშაო ვერსია; სრულწლოვანი მსჯავრდებულის 
რისკისა და საჭიროების შეფასების ფორმა სასჯელაღსრულების სისტემაში, სამუშაო 
ვერსია; საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა სამინისტროს პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის 
ორგანოების მოსამსახურეთა ეთიკის კოდექსი; პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებებში არასამთავრობო სექტორის ორგანიზაციების ეთიკის წესები.

სოციალური მუშაობა დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით

დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი ახორციელებს ყოფილი 
მსჯავრდებულების რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამას, რომელიც 
მიზნად ისახავს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებიდან გათავისუფლებული პირების 
რეაბილიტაციის ხელშეწყობას, მათ დაბრუნებას საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად. 
აღნიშნული პროგრამის განხორციელების მთავარი აქტორები არიან სოციალური მუშაკები. 
სოციალური მუშაკები მუშაობენ დანაშაულის პრევენციის სხვადასხვა დონეზე.  აღსანიშნავია, 
რომ რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამაში ყოფილი მსჯავრდებულების 
ჩართულობა ნებაყოფლობითია. მათი მომართვის შემდეგ  თითოეულ ბენეფიციართან 
მუშაობს დასახელებული ცენტრის სოციალური მუშაკი, რომელიც მათი საქმის მენეჯერია. 
ცენტრის სოციალური მუშაკის ძირითადი საქმიანობებია: 

- მსჯავრდებულთა სასჯელაღსრულების დაწესებულების დატოვების შემდგომი 
რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამაში მონაწილეობის მიღება; 
შემთხევის მართვა (ბენეფიციარებთან მუშაობა, მათი საჭიროებების გამოკვეთა, 
საჭიროებებიდან გამომდინარე მათი რესოციალიზაცია - რეაბილიტაციის 
პროგრამაში ჩართვა;  მუშაობის პროცესში სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვა, რაც 
პროგრამის ეფექტურობას შეუწყობს ხელს; ყოფილი მსჯავრდებულის პირველადი/
სწრაფი შეფასების და საჭიროების შემთხვევაში სრული შეფასების განხორციელება, 
როგორც დაწესებულებაში, ასევე, დაწესებულების დატოვების შემდეგ; ყოფილი 
მსჯავრდებულების ოჯახის, სოციალური გარემოს შესწავლა, მათი საჭიროების 
გამოკვეთა; შეფასების შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე დასკვნა/
რეკომენდაციების გაკეთება; ბენეფიციარის ინდივიდუალური მომსახურების გეგმის 
შედგენა, სერვისებთან დაკავშირება, მისი ჩართვა საჭირო აქტივობებში; პროცესის 
მუდმივი მონიტორინგი, შესრულებული სამუშაოს ანგარიშების წარმოება);

- ყოფილ მსჯავრდებულებთან ჯგუფური შეხვედრების ორგანიზება (ცენტრის 
თანამშრომლებთან ერთად ტრენინგ მოდულების შექმნაში მონაწილეობა; ყოფილი 
მსჯავრდებულებისთვის ჯგუფური აქტივობების ორგანიზება, სადაც მათი 
საჭიროებიდან გამომდინარე მოხდება მათთვის ინფორმაციის მიწოდება; ტრენინგ/
სემინარების ორგანიზება და ჩატარება);

- ცენტრის ცხელი ხაზის აპარატთან მორიგეობა, შემოსული ზარების პასუხი, 
მოქალაქისთვის საჭირო და სწორი ფორმით ინფორმაციის მიწოდება;

- უმცროსი სოციალური მუშაკების სუპერვიზია;

- სსიპ დანაშაულის პრევენციის და ინოვაციური პროგრამების ცენტრის სხვა 
პროგრამებში მონაწილეობის მიღება.

დღეისათვის აღნიშნული პროგრამა მხოლოდ თბილისში ფუნქციონირებს, თუმცა იგეგმება 
პროგრამის გავრცობა საქართველოს რეგიონებში. 
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დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შემდეგი დოკუმენტები: სახელმძღვანელო 
მითითებები რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართული 
პროფესიონალებისთვის, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, 2013 წელი; რეაბილიტაცია-
რესოციალიზაციის სტრატეგია სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში, 
2014-2015, სამუშაო ვერსია.

განრიდებისა და მედიაციის  პროგრამა და სოციალური მუშაობა  

2010 წლის ივლისში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომლის 
მიხედვით ამოქმედდა კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების განრიდებისა 
და მედიაციის მექანიზმი. განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა სისხლისსამართლებრივი 
დევნის ალტერნატიული მექანიზმია. პროგრამის მიზანია, იმ არასრულწლოვნის 
გათავისუფლება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან, რომელმაც 
პირველად ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე დანაშაული. თუ ამ დრომდე არასრულწლოვნის 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება შეეძლო მხოლოდ 
სასამართლოს, ახლა უკვე პროკურორს აქვს უფლებამოსილება განარიდოს არასრულწლოვანი 
სისხლის სამართალწარმოებას და მის შედეგებს. 

განრიდებისა და მედიაციის პროგრამას საფუძვლად უდევს სისხლისსამართლებრივი დევნის 
დისკრეციულობის პრინციპი, რომლის გამოყენებითაც პროკურორი უფლებამოსილია არ 
დაიწყოს/შეწყვიტოს სისხლისსამართლებრივი დევნა. თუმცა, ახალი პროგრამის ფარგლებში 
დევნაზე უარი არ გულისხმობს არასრულწლოვნისთვის ჩადენილი მართლსაწინააღმდეგო 
ქმედების „პატიებას“ და მის გათავისუფლებას ყოველგვარი ვალდებულებისგან – 
განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართული არასრულწლოვნის პასუხისმგებლობა 
და უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება სპეციალური ხელშეკრულებით. 

პროგრამის მიზანია არასრულწლოვანს მიეცეს ერთი შანსი. პროგრამაში უკვე მონაწილეობს 
574  არასრულწლოვანი. ისინი წარმატებით ასრულებენ განრიდების ხელშეკრულების 
პირობებს. აღსანიშნავია, რომ ბევრ შემთხვევაში განრიდების პირობები არასრულწლოვნებს 
დაეხმარა ახალი ინტერესის, ნიჭის აღმოჩენაში, ასევე, პროფესიულ განვითარებასა და 
დასაქმებაში.

განრიდებისა და მედიაციის პროგრამას მართავს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, ხოლო ამ 
პროცესში  ჩართულნი არიან პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკები. 

განრიდებისა და მედიაციის პრინციპები შემდეგია: 

- ალტერნატიული მექანიზმების გამოყენების მაქსიმალური ხელშეწყობა  – 
არასრულწლოვნის ინტერესისა და მართლმსაჯულების საერთაშორისო 
სტანდარტების გათვალისწინებით მაქსიმალურად ხშირად უნდა მოხდეს 
სისხლისსამართლებრივი დევნისა და საპატიმრო ღონისძიებების ალტერნატივების 
გამოყენება. თუ არასრულწლოვანმა პირველად ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე დანაშაული, 
პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს სისხლის სამართლის სისტემიდან მის განრიდებას;

- ნებაყოფლობითობა – განრიდებისა და მედიაციის პროცესში მონაწილეობა არის 
ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება, რა დროსაც არასრულწლოვანი აღიარებს 
დანაშაულს. დაუშვებელია მხარეებზე ზეგავლენა მათი პროცესში მონაწილეობის 
უზრუნველყოფის მიზნით. მხარეები უფლებამოსილნი არიან განრიდების/მედიაციის 
პროცესში მონაწილეობაზე უარი თქვან ნებისმიერ ეტაპზე;

- პროპორციულობა – არასრულწლოვნის ქცევის შეზღუდვა და ვალდებულებები 
ჩადენილი ქმედების პროპორციული უნდა იყოს. პროპორციული ღონისძიების 
განსაზღვრისას გათვალისწინებული უნდა იყოს არასრულწლოვნის ასაკი და სხვა 
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პირადი გარემოებები, ასევე, ჩადენილი დანაშაულის ბუნება, სიმძიმე, მიყენებული 
ზიანი და გავლენა საზოგადოებაზე;

- კონფიდენციალურობა – განრიდებისა და მედიაციის პროცესში მიღებული 
ნებისმიერი ინფორმაცია კონფიდენციალურია და დაუშვებელია მისი გამჟღავნება, 
თუ მხარეები სხვაგვარად არ შეთანხმდნენ, ან თუ კანონმდებლობით სხვა წესი არ 
არის განსაზღვრული;

- სტიგმატიზაციის დაუშვებლობა – შეფარდებული ღონისძიება არ უნდა იწვევდეს 
არასრულწლოვნის სტიგმატიზაციას, მის მოწყვეტას ნორმალური სასწავლო 
პროცესისგან და არ უნდა ახდენდეს განსაკუთრებულ ზეგავლენას მისი ცხოვრების 
ჩვეულ რიტმზე;

- არასრულწლოვნის ჭეშმარიტი ინტერესის გათვალისწინება – გადაწყვეტილება 
არასრულწლოვნის განრიდების შესახებ უნდა ეფუძნებოდეს არასრულწლოვნის 
ინტერესს. აქ უნდა შეფასდეს, თუ რა შესაძლო შედეგი ექნება არასრულწლოვნის 
ჩართვას პროგრამაში, როგორია განმეორებითი დანაშაულის რისკი და ა. შ.

განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მონაწილე მხარეები არიან: პროკურორი, სოციალური 
მუშაკი, არასრულწლოვანი, კანონიერი წარმომადგენელი, მედიატორი და დაზარალებული. 

• პროკურორი

პროგრამა საშუალებას აძლევს პროკურორს, არ დაიწყოს/შეწყვიტოს სისხლისსამართლებრივი 
დევნა ზოგიერთ დანაშაულზე სისხლისსამართლებრივი დევნის საჯარო ინტერესის 
არარსებობის პირობებში და, ამავე დროს, არ დატოვოს დანაშაულის ფაქტი და დაზარალებულის 
ინტერესი რეაგირების გარეშე. ახალი პროგრამით პროკურორს შესაძლებლობა ეძლევა 
განარიდოს არასრულწლოვანი სისხლის სამართლის სისტემასა და ნასამართლობას, ამასთან, 
ხელი შეუწყოს რეციდივის თავიდან აცილებას, არასრულწლოვნის გამოსწორებასა და მის 
კანონმორჩილ პიროვნებად ჩამოყალიბებას.

• სოციალური მუშაკი 

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკები ჩართულნი არიან არასრულწლოვანთა 
განრიდების პროგრამაში. სოციალურ მუშაკს მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება განრიდების 
პროცესში.  

განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებების მომზადება-
შესრულების პროცესში სოციალური მუშაკის როლისა და საქმიანობის წესის  (საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება №29 2011 წლის 22 თებერვალი, 
ქ. თბილისი) მიხედვით, სოციალური მუშაკი არის არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა 
და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომში – სააგენტო) სისტემის თანამშრომელი, 
რომელსაც მიღებული აქვს უმაღლესი განათლება სოციალურ ან სხვა სფეროში და, 
იმავდროულად, გავლილი აქვს გრძელვადიანი ტრენინგი სოციალური მიმართულებით.

განრიდების პროცესში  სააგენტოს სოციალური მუშაკი მას შემდეგ ერთვება, რაც პროკურორი 
დადგენილებით იღებს გადაწყვეტილებას არასრულწლოვნის განრიდების შესახებ და 
არსებობს არასრულწლოვნის, მისი კანონიერი წარმომადგენლის ინფორმირებული თანხმობა 
განრიდებაში მონაწილეობის თაობაზე.

ამ პროგრამაში სოციალური მუშაკის მონაწილეობა მიზნად ისახავს არასრულწლოვნის 
ინდივიდუალური საჭიროების, მისი უნარებისა და სოციალური გარემოს შესწავლას, 
რაც საფუძვლად უდევს განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის შესახებ 
ხელშეკრულებების პირობების შემუშავებას. სოციალური მუშაკის საქმიანობა 
მიზნად ისახავს არასრულწლოვნის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების 
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მონიტორინგს. სოციალური მუშაკი ეხმარება არასრულწლოვანს სოციალურ ინტეგრაციაში, 
რამაც მნიშვნელოვნად უნდა შეუწყოს ხელი განმეორებითი დანაშაულის პრევენციას.

განრიდების მიზანია, საზოგადოებას დავუბრუნოთ სრულყოფილი მოქალაქე. ამიტომ 
არასრულწლოვნის რეაბილიტაციას და სოციალურ რეინტეგრაციას დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება. ამისათვის სოციალური მუშაკის მიერ შემუშავებული ბიოფსიქოსოციალური 
შეფასების შესაბამისად, არასრულწლოვანს გაეწევა მისთვის საჭირო სერვისები და დაეკისრება 
მოვალეობები დაზარალებულის ან საზოგადოების წინაშე. სერვისების თვალსაზრისით, 
არასრულწლოვანს დაეხმარება სახელმწიფო და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია. 
რაც შეეხება ვალდებულებებს, თუ დაზარალებული მხარე თანახმა იქნება მიიღოს 
მონაწილეობა განრიდების პროცესში, არასრულწლოვანს მიეცემა შესაძლებლობა თვითონ 
აანაზღაუროს მიყენებული ზარალი. ხოლო, თუ პირდაპირი დაზარალებული არ არის ან 
დაზარალებული უარს აცხადებს განრიდების პროცესში მონაწილეობაზე, ამ შემთხვევაში, 
არასრულწლოვანი ჩაერთვება საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობაში.

თუ არასრულწლოვანმა პირნათლად შეასრულა ხელშეკრულების ყველა პირობა, მას არ 
ემუქრება სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში მოთავსება და ნასამართლეობა.

• არასრულწლოვანი

პროგრამის ფარგლებში არასრულწლოვანს ეძლევა  საშუალება დაეხმაროს იმ ადამიანს, 
რომელსაც ზიანი მიაყენა.  მას მიეცემა შესაძლებლობა შეხვდეს დაზარალებულს და 
გაესაუბროს(მედიაციის შემთხვევაში), აუნაზღაუროს ზიანი. ასევე, ეძლევა  შესაძლებლობა, 
რომ საზოგადოებისთვის გააკეთოს რამე კარგი, რადგან საზოგადოებრივი წესრიგი დაარღვია. 
ყველაფერთან ერთად პროფესიონალები ზრუნავენ მისი   რეაბილიტაციის საჭიროებაზე.

განრიდებული არასრულწლოვნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სერვისები, რომელიც 
მათ გონებრივ, ფიზიკურ თუ პროფესიულ განვითარებაში დაეხმარება.

ასევე, მნიშვნელოვანია ურთიერთობა დაზარალებულ მხარესთან. არასრულწლოვანი უნდა 
შეეცადოს, დაანახოს დაზარალებულს, რომ ღირსეული პიროვნებაა, რომ ნანობს ჩადენილ 
ქმედებას და უნდა  მათთან ერთად მშვიდ გარემოში ცხოვრება, რომ იმსახურებს უკეთეს 
მომავალს.

განრიდებული არასრულწლოვნები ხალისიანად ასრულებენ განრიდების ხელშეკრულების 
პირობებს. ისინი თავად ირჩევენ ზიანის ანაზღაურების საშუალებებს.

• კანონიერი წარმომადგენელი

პროგრამის წარმატება არის დამოკიდებული არა მხოლოდ პროგრამაში მონაწილე 
არასრულწლოვანსა და პროფესიონალებზე, არამედ არასრულწლოვნის გარემოცვაზე. 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია მშობლების როლი. მათი პროგრამაში ჩართულობა   და 
თანადგომა, მნიშვნელოვნად ეხმარება არასრულწლოვანს  წარმატების მიღწევაში.

• მედიატორი

მედიაციის მიზანია არასრულწლოვნისა და დაზარალებულის შერიგება, დანაშაულით 
გამოწვეული ემოციური თუ მატერიალური შედეგების გამოსწორება და სამართლიანობის 
აღდგენა. მედიაციაში ცენტრალურ როლს ასრულებს მედიატორი - სათანადო კვალიფიკაციის 
მქონე პირი, რომელიც წარმართავს მთელ პროცესს.

მედიაციის პროცესი ორი ძირითადი ეტაპისგან შედგება: წინასაკონფერენციო ეტაპი და 
მედიაციის კონფერენცია. 
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პირველ წინასაკონფერენციო ეტაპზე მედიატორის ფუნქციაა სპეციალური უნარ-ჩვევების 
გამოყენებით ხელი შეუწყოს მხარეებს შორის დიალოგის დაწყებას. ამ ეტაპზე მედიატორი 
ცალ-ცალკე უკავშირდება არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს, ესაუბრება მათ მედიაციის 
არსის, მიზნებისა და წესების შესახებ, აწვდის დეტალურ ინფორმაციას ხელშეკრულების 
სავარაუდო პირობების თაობაზე, აგრეთვე, ათანხმებს ამ პირობებს მონაწილეებთან. 
მედიატორი ინდივიდუალურად აწარმოებს შეხვედრებს როგორც დაზარალებულთან, 
ისე არასრულწლოვანთან. ამ ეტაპზე მისი მთავარი ამოცანაა უზრუნველყოს მხარეთა 
ნებაყოფლობითი და ინფორმირებული მონაწილეობა მედიაციის პროცესში და მიაღწიოს 
მხარეთა შორის კონსესუსს მედიაციის ხელშეკრულების სავარაუდო პირობებთან 
დაკავშირებით.

მეორე - დასკვნით ეტაპზე მედიატორი წარმართავს კონფერენციას, რომლის მიზანია 
არასრულწლოვნის მიერ ჩადენილი დანაშაულისა და მისი შედეგების გაცნობიერება. 
კონფერენციაზე მხარეებს ეძლევათ შესაძლებლობა გამოთქვან საკუთარი მოსაზრება 
ჩადენილი ქმედებისა და მისი შედეგების შესახებ. ამ ეტაპზე მედიატორის როლი მდგომარეობს 
კონფერენციის წარმართვაში (ფასილიტაციაში).

კონფერენციის, ისევე როგორც ზოგადად მედიაციის, პროცესის მსვლელობისას მედიატორი 
ვალდებულია იყოს მაქსიმალურად მიუკერძოებელი, ობიექტური და დამოუკიდებელი, არ 
მიანიჭოს რამე უპირატესობა რომელიმე მხარეს. ამასთან, უმნიშვნელოვანესია მედიატორის 
უნარი შექმნას მხარეთათვის უსაფრთხო გარემო, გაამხნეოს მხარეები და ხელი შეუწყოს მათ 
საკუთარი აზრისა და პოზიციის გამოხატვასა და პირდაპირი დიალოგის წარმოებაში.

წარმატებული მედიაციის დასასრულია მედიაციის ხელშეკრულება, რომელშიც აისახება 
მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შეთანხმებული გეგმა და მხარეთა სხვა უფლება-
მოვალეობები.

• დაზარალებული 

დაზარალებულისათვის ხდება ზიანის ანაზღაურება/შერიგება. განრიდების პროგრამაში 
ჩართული არასრულწლოვნები, რომელთა ქმედებასაც არ ჰყავს კონრეტული დაზარალებული, 
ასრულებენ საზოგადოებისთვის სასარგებლო აქტივობებს. საზოგადოებისთვის სასარგებლო 
აქტივობებიდან განრიდების ხელშეკრულებებში ხშირად გამოიყენება: დასუფთავება; 
გამწვანება; საქველმოქმედო აქციებსა და აუქციონებში მონაწილეობის მიღება; ხანდაზმულთა 
პანსიონატში დახმარება; სახალხო ტრანსპორტის დალაგება; თანასწორ განმანათლებელთა 
ტრენინგში მონაწილეობა და შეძენილი ცოდნის სხვა არასრულწლოვნებისთვის გაზიარება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: განრიდებისა და მედიაციის შესახებ 
ხელშეკრულების მომზადება-შესრულების პროცესში სოციალური მუშაკის როლი 
და საქმიანობის წესი; სახელმძღვანელო მითითებები სოციალური მუშაკებისთვის 
და ოფიცრებისთვის განრიდების შესახებ; განრიდებისა და მედიაციის შესახებ 
პროკურორებისთვის სახელმძღვანელო მითითებები და მხარეებს შორის გასაფორმებელი 
ხელშეკრულების ძირითადი პირობები; არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის 
პროგრამაში ჩართული მედიატორების საქმიანობის წესი და სამუშაო დოკუმენტაცია; 
მართლმსაჯულება ბავშვებისათვის - რეფორმის სტრატეგია, 2013.

მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახური 

2011 წლის აგვისტოდან საქართველოს პროკურატურის სისტემაში მოქმედებს მოწმისა 
და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახური. მოწმისა და დაზარალებულის 
კოორდინატორთა სამსახურის მიზანია სისხლის სამართლის საქმის მსვლელობისას 
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უზრუნველყოს მოწმეებისა და დაზარალებულებისადმი სამართლიანი და ღირსეული 
მოპყრობა. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად კი მნიშვნელოვანია სოციალური მუშაობის 
მიდგომების დანერგვა.  მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის(რომლებიც, 
ძირითადად, განათლებით სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები ან იურისტები არიან),  
მთავარი ფუნქციაა სისხლის სამართლის საქმის მსვლელობისას მოქალაქესა და პროკურორს 
(სასამართლოს) შორის კომუნიკაციის გამარტივება და საქმის მსვლელობასთან დაკავშირებით 
მისთვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდება.  აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გაჩნდა 
სივრცე ამ სფეროში   სოციალური მუშაობის სისტემის განვითარებისთვის. 

პროკურატურის სისტემაში დღევანდელი მდგომარეობით მუშაობს მოწმისა და 
დაზარალებულის 16 კოორდინატორი: თბილისის (ქალაქის პროკურატურა, მთავარი 
პროკურატურა, ისანი-სამგორის, ვაკე-საბურთალოს, გლდანი-ნაძალადევის, დიდუბე-
ჩუღურეთის, ძველი თბილისის), თელავის, რუსთავის, გორის, ქუთაისის, ზუგდიდისა და 
ბათუმის პროკურატურებში.

მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორების ფუნქცია-მოვალეობებში შედის შემდეგი 
მნიშვნელოვანი აქტივობები:

- მოქალაქისათვის ინფორმაციის მიწოდება მის მიერ შემოტანილ განცხადებასთან 
დაკავშირებით (ვის დაეწერა განცხადება, განხილვის რა ეტაპზეა იგი და რა შედეგი 
მოჰყვა მის განხილვას);

- სასამართლოსთან ურთიერთობის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, მოწმისათვის 
სასამართლოსთან დაკავშირებულ პროცედურულ საკითხებზე (სასამართლო სხდომის 
ადგილის, თარიღის) და მოწმეთა უფლება-მოვალეობების შესახებ დეტალური 
ინფორმაციის მიწოდება;

- მოქალაქის სურვილის შემთხვევაში სასამართლო სხდომაზე მოწმესთან ერთად 
წასვლა და სასამართლო განხილვაზე დასწრება;

- მოწმის საგამოძიებო მოქმედებაში ან სასამართლო სხდომაში მონაწილეობის 
შემთხვევაში, მოქალაქესთან შეთანხმებით მისი სამსახურის ხელმძღვანელთან 
დაკავშირება და მისთვის ინფორმაციის მიწოდება მოწმის საპროცესო (საგამოძიებო) 
მოქმედებაში მონაწილეობის შესახებ, რათა მას საპატიოდ ჩაეთვალოს სამსახურიდან 
დათხოვნა;

- ბრალდებულის ან მისი ნათესავების მხრიდან მოწმის ან დაზარალებულის სიცოცხლის/
ჯანმრთელობისთვის საფრთხის არსებობის შემთხვევაში პროკურორისთვის 
ინფორმაციის მიწოდება;

- პროკურორისა და მოქალაქის შეხვედრის ორგანიზება მოქალაქის ან პროკურორის 
სურვილის შემთხვევაში;

- დაზარალებულისთვის  საპროცესო მოქმედებების შესახებ ისეთი ინფორმაციის 
მიწოდება, როგორიცაა: გამოძიების დაწყება, ბრალდებულის დაკავება, საქმის 
სასამართლოში გადაგზავნა, საპროცესო შეთანხმების გაფორმება, ზიანის 
ანაზღაურება და გამოძიებასთან ან პროცესთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა 
ტიპის ინფორმაცია;

- დაზარალებულისთვის ძალადობრივი დანაშაულის  ტრავმისგან გამოწვეულ 
სირთულეებთან გამკლავებაში დახმარება, მისი პიროვნულ-ფსიქოლოგიური 
მდგომარეობის შეფასება და, საჭიროების შემთხვევაში, პირველადი ფსიქოლოგიური 
დახმარების გაწევა;

- საქმის მსვლელობისას მისთვის მაქსიმალურად კომფორტული გარემოს შექმნის 
მიზნით, მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომი სერვისის შეთავაზება (მაგალითად: 
სარეაბილიტაციო ცენტრები, თავშესაფრები, იურიდიული დახმარების სამსახური), 
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ამ ორგანიზაციებთან დაკავშირება და მათ წარმომადგენლებთან შეხვედრის 
ორგანიზება;

- მოქალაქის გადამისამართება სხვა ორგანოსთან იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქის 
მოთხოვნა არ შედის პროკურატურის კომპეტენციაში; 

- საქმის მსვლელობისას ნივთიერ მტკიცებულებებზე ყურადღების გამახვილება, 
რათა მაქსიმალურად დროულად იქნეს აღნიშნული ქონება დაბრუნებული 
მესაკუთრისთვის.

მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ ნებისმიერ დროს პირადად შეხვდნენ საქართველოს 
პროკურატურის მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორებს, გაესაუბრონ მათ და 
ერთობლივად დაგეგმონ მათი სირთულეების დაძლევის გზები.

2012 წლის განმავლობაში 18000-მდე მოქალაქემ ისარგებლა მოწმისა და დაზარალებულის 
კოორდინატორის მომსახურებით. აქედან, 58% თავად კოორდინატორები იყვნენ 
ურთიერთობების ინიციატორები, 42% კი - მოქალაქეები აქტიურობდნენ.

გამოყენებული ლიტერატურა 

- მსჯავრდებულის რისკების შეფასებისა და სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური 
გეგმის შედგენის პრინციპები, წესი და ფორმა, დამტკიცებულია სასჯელაღსრულებისა 
და პრობაციის მინისტრის #56 ბრძანებით, 7.04.2011 (პრობაციის სისტემაში მოქმედი 
აქტი)

- არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რისკებისა და სასჯელის აღსრულების 
ინდივიდუალური გეგმის შედგენის პრინციპები, წესი და ფორმა, დამტკიცებულია 
მინისტრის #9 ბრძანებით, 18.01.2012 (პრობაციის სისტემაში მოქმედი აქტი)

- სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის ინსტრუქცია, დამტკიცებულია 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის #19 ბრძანებით, 2.02.2012 
(თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვნებთან სამუშაოდ)

- რისკისა და საჭიროების შეფასების და სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის 
სახელმძღვანელო და შესაბამისი ფორმები (სამუშაო ვერსია);

- საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის სოციალური მუშაობის ეთიკის 
კოდექსი 

- პატიმრობის კოდექსი

- საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 
საკითხთა სამინისტროს პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების 
სისტემის ორგანოების მოსამსახურეთა ეთიკის კოდექსი, დამტკიცებულია 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის #183 ბრძანებით, 27.12.2010

- პატიმრობის და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში არასამთავრობო 
სექტორის ორგანიზაციების ეთიკის წესები, დამტკიცებულია მინისტრის #211 
ბრძანებით, 19.08.2013

- სახელმძღვანელო მითითებები რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამაში 
ჩართული პროფესიონალებისთვის, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, 2013

- სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში რეაბილიტაციისა და 
რესოციალიზაციის სტრატეგია, 2014-2015 წლებისთვის 

- განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების მომზადება-
შესრულების პროცესში სოციალური მუშაკის როლისა და საქმიანობის წესი, 
დამტკიცებულია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის #29 ბრძანებით, 
22.02.2011
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- განრიდებისა და მედიაციის შესახებ პროკურორებისთვის სახელმძღვანელო 
მითითებებისა და მხარეებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი 
პირობები, დამტკიცებულია იუსტიციის მინისტრის #216 ბრძანებით, 12.11.2010

- სახელმძღვანელო მითითებები სოციალური მუშაკებისა და ოფიცრებისთვის 
განრიდების შესახებ 

- არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართული 
მედიატორების საქმიანობის წესი და სამუშაო დოკუმენტაცია

- მართლმსაჯულება ბავშვებისთვის - რეფორმის სტრატეგია,2013

- სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საქვეუწყებო 
დაწესებულების - სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დებულება, დამტკიცებულია 
მინისტრის #176 ბრძანებით, 17.12.2012 

- საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტის პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების 
შესახებ მინისტრის ბრძანება #184, 27.12.2010წ.

- პატიმრობის, თავისუფლების აღკვეთის, შერეული ტიპის ბრალდებულთა და 
მსჯავრდებულთა დაწესებულებების, ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
სამკურნალო დაწესებულებებისა და ტუბერკულოზით დაავადებულ მსჯავრდებულთა 
სამკურნალო დაწესებულების დებულებები, დამტკიცებულია მინისტრის #97 
ბრძანებით, 30.05.2011 

- საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მმართველობის 
ქვეშ მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს დებულება, დამტკიცებულია 
მინისტრის #903 ბრძანებით, 29.12.2009 

- საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მმართველობის 
სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - არასაპატიმრო 
სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიული 
ორგანოს - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ბიუროს ტიპური 
დებულება, დამტკიცებულია მინისტრის#74 ბრძანებით, 26.04.2011

- პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სტრატეგიული განვითარების სამოქმედო გეგმა 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის ფარგლებში, 2013-2017

- საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მმართველობის 
სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სასჯელაღსრულებისა 
და პრობაციის სასწავლო ცენტრის წესდება, დამტკიცებულია მინისტრის #59 
ბრძანებით, 25.02.2009

- საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის 
დებულება, იუსტიციის მინისტრის #16 ბრძანებით, 25.03.2014 

- პროკურატურის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი

- არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართველოს 
კანონი

- პატიმრობის კოდექსი 
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თავი 10
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შესავალი 

მას შემდეგ, რაც ციხეები არ გამოიყენება მხოლოდ მოვალეებისთვის და სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებები სამართალდამრღვევთა დაპატიმრებისა და გამოსწორებისთვის არსებობს, 
პირველ რიგში, აშშ-ში და შემდეგ - ევროპასა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში(Tuck 1988), ისინი 
ყველა მართლმსაჯულების სისტემაში დანაშაულზე რეაგირების საკვანძო, ხშირ შემთხვევაში 
კი ცენტრალური ელემენტებია. პატიმრობის მაჩვენებელი განსხვავებულია სხვადასხვა დროს 
სხვადასხვა იურისდიქციას შორის და თავად ერთი იურისდიქციის ფარგლებში. გონივრული 
იქნება ვარაუდი, რომ ეს განსხვავებები, პირველ ყოვლისა, ასახავს კონკრეტულ სოციუმში 
ან კონკრეტულ დროს დანაშაულის მაჩვენებლის განსხვავებას. თუმცა, ამ ორს შორის 
ურთიერთმიმართება მარტივი არ არის.   

ამ თავში ჩვენ, პირველ ყოვლისა, შევისწავლით გაზომვისა და ინტერპრეტირების საკითხებს 
პატიმრობის მაჩვენებლების შედარებასთან და საზოგადოებაში დანაშაულის მაჩვენებლის 
კავშირთან მიმართებით. შემდეგ შევისწავლით და შევეცდებით ავხსნათ ინგლის/უელსში და 
ფინეთში პატიმრობის მაჩვენებლის ცვლილებები უკანასკნელ პერიოდში და მე-20 საუკუნის 
ბოლო მეოთხედში. ეს იურისდიქციები განსაკუთრებული ინტერესის საგანია ამ პერიოდში 
პატიმრობის მაჩვენებელში კონტრასტული ცვლილებების გამო. ასევე, მიმოვიხილავთ იმავე 
პერიოდში პატიმრობის მაჩვენებლებსა და ცვლილებებს სხვა იურისდიქციებში(კერძოდ, 
აშშ-ში პატიმრობის გამოყენებას)ზოგიერთი საკვანძო ზეგავლენის ფაქტორების 
ილუსტრირებისთვის. ეს ანალიზი მოიცავს 21-ე საუკუნესაც. და ბოლოს, ჩვენ მოკლედ 
მიმოვიხილავთ უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში დასავლურ საზოგადოებაში 
დანაშაულის მკვეთრ კლებას, რამაც კრიმინოლოგები და პოლიტიკის დამგეგმავები ამ 
მოულოდნელი ფენომენის ახსნის ძიებაში დატოვა.       
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პატიმრობის მაჩვენებლის შედარებისას მნიშვნელოვანია დავრწმუნდეთ, რომ 
ერთგვაროვან მაჩვენებლებს ვადარებთ: არსებული მონაცემები შესაძლოა უთითებდეს 
ან შესახლების რაოდენობას, ან პატიმართა საშუალო რაოდენობას და  მოიცავდეს 
წინასწარ პატიმრობას, ან მხოლოდ მსჯავრდებულთა რაოდენობას. ასევე, შესაძლოა, რომ 
მონაცემები არასრულწლოვნებზე  არ იყოს ასახული და პატიმართა რაოდენობა დადგინდეს 
მსჯავრდების მომენტისთვის, ან გასაჩივრების ვადის ამოწურვის მომენტიდან. მონაცემები 
შეიძლება ასახავდეს სახელმწიფო ან ეროვნულ ციხეებს და გამორიცხავდეს ადგილობრივ 
ციხეებს. თუკი  მონაცემების შედარება ხდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, საზომ 
პარამეტრებში რამე ცვლილების გათვალისწინება აუცილებელია. 

საყოველთაოდ მიღებულია პატიმრობის მაჩვენებლის გამოსახვა შემდეგი საზომით: 
პატიმართა დღიური საშუალო რაოდენობა 100 000 მოსახლეზე.  

ველმსლი 1999 წლიდან რეგულარულად აქვეყნებს პატიმრობის მაჩვენებლებს 180 ქვეყანაში 
(Walmsley 2013). უკანასკნელ გამოცემაში ასახულია განსხვავებული მონაცემი, დაწყებული 30-
დან (ინდოეთში) 716-ზე მეტით (აშშ) დასრულებული. რუსეთის ფედერაციის მაჩვენებელია 
475, ხოლო ევროპის საშუალო მაჩვენებელი - 98. 

საზომებთან დაკავშირებით ზემოთ აღნიშნული სირთულეების გათვალისწინებით არსებობს 
მოსაზრება, რომ იურისდიქციებს შორის შედარებები ნაკლებად ინფორმაციულია, ვიდრე 
პერიოდული შედარებები ერთი და იმავე იურისდიქციის ფარგლებში (Young 1986). თუმცა, 
კრისტი (Christie 2000) და სხვები ამტკიცებენ, რომ შედარებითი მაჩვენებლები სასარგებლოა 
იურისდიქციებს შორის სისხლის სამართლის პოლიტიკის ფართო შეფასებისას. თუმცა, ასევე, 
საჭიროა მონაცემთა დამატებითი განმარტება.     

გარკვეული დროის მანძილზე პატიმართა რაოდენობაში განსხვავება შესაძლოა გამოწვეული 
იყოს პატიმრობის ხანგრძლივობით, შესახლებების მაჩვენებლის გაზრდის ან თავისუფლების 
აღკვეთის სასჯელად გამოყენების გარეშე. მაგალითად, ინგლისსა და უელსში 1938-დან 1968 
წლამდე პერიოდში პატიმრობის მაჩვენებელი 360%-ით გაიზარდა შესახლების სტაბილური 
მაჩვენებლის პირობებში (Young 1986). ზრდა სრულად იყო განპირობებული  სასჯელის 
ხანგრძლივობით. და მართლაც, პატიმრობის დაბალი მაჩვენებლის მქონე ქვეყნებში, 
როგორიცაა ნიდერლანდები, გერმანია და სკანდინავიის ქვეყნები (Downes 1988, Graham 
1990), ზოგადად, მცირე ხანგრძლივობის სასჯელებია, თუმცა შესახლების მაჩვენებელი არ 
არის უფრო დაბალი. 

ნებისმიერ იურისდიქციაში პატიმრობის კონკრეტული მაჩვენებლის მნიშვნელოვნების 
გააზრება სისხლის სამართლის პოლიტიკისთვის უნდა განვიხილოთ, ზოგადად, სასჯელის 
შეფარდების ფილოსოფიაში პატიმრობის მაჩვენებლის როლის ღრმა ცოდნით. სასჯელის 
მისჯის მიდგომა არის უტილიტარული და რეაბილიტაციური, თუ ეფუძნება მხოლოდ 
დასჯასა და სამაგიეროს მიზღვას? ის, რასაც კრისტი აღწერს როგორც პატიმრობის ,,ტკივილს“ 
(Christie 2000), მნიშვნელოვან ზეგავლენას განიცდის რეჟიმის ხასიათიდან გამომდინარე. 
მაშინ, როცა ეს მონაცემები არ არის მარტივად მოპოვებადი ყველა იურისდიქციაში, არსებობს 
სხვა მარტივი ინდიკატორები რეჟიმის ტიპის განსასაზღვრად. მაგალითად, პერსონალის 
რაოდენობა პატიმრების რაოდენობასთან მიმართებით (Pease 1994) - რა ტიპის სწავლებას 
გადიან ისინი? რამდენად კარგად აშუქებს მედია სასჯელაღსრულების დაწესებულებებს? 
როგორია სუიციდის/სუიციდის მცდელობის მაჩვენებელი? კიდევ ერთი საინტერესო 
ინდიკატორი პატიმრობის პირობებთან და პატიმართა გამოცდილების შესახებ წამების 
პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) ანგარიშებია. საქართველოს შესახებ უახლესი 
ანგარიში 2012 წლის ნოემბერში გამოქვეყნდა226. 

პატიმრობის მაჩვენებლის მკვეთრი ზრდა თავისთავად ართულებს რეაბილიტაციაზე 

226 http://www.cpt.coe.int/documents/geo/2013-18-inf-eng.pdf 
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აგებული რეჟიმის მართვას. მზარდი ხარჯები და იმ პირთა რაოდენობის ზრდა, ვისაც 
განსაკუთრებული ყურადღება და მართვა სჭირდება, განაპირობებს რეჟიმის დაცვის 
სტანდარტის მინიმიზებას. პატიმართა რაოდენობის შემცირებამ, რასაც ადგილი ჰქონდა 
საქართველოში 2013 წლიდან ამნისტიისა და პრეზიდენტის მიერ შეწყალების შედეგად, 
შესაძლოა შეამსუბუქოს გადატვირთულობა, მაგრამ ავტომატურად არ შეამსუბუქებს 
პატიმრობის ,,ტკივილს“ ან რეჟიმში არსებული ბალანსის შედეგს დასჯას, კონტროლსა და 
რეაბილიტაციას შორის.   

პატიმრობა და დანაშაული 

კონკრეტულ იურისდიქციებში პატიმრობის მაჩვენებლის ცვლილება ჩვენი შემდგომი 
დისკუსიის საგანი იქნება, მაგრამ, პირველ ყოვლისა, მოკლედ მიმოვიხილავთ პატიმრობისა 
და დანაშაულის მაჩვენებლებში ცვლილებებს  შორის კავშირს. პოლიტიკის განმსაზღვრელები 
,,მკაცრ“ სისხლის სამართლის პოლიტიკას ასაბუთებენ როგორც პასუხს დანაშაულის 
პრობლემებზე, მაგრამ რეალურად რას მიგვანიშნებს დანაშაულის მაჩვენებელი? ისევე 
როგორც პატიმრობის მაჩვენებლის შემთხვევაში, აქაც  გაზომვის პრობლემა იკვეთება.   

ოფიციალური ,,დანაშაულის მაჩვენებლები“ (როგორც წესი, ემყარება პოლიციის სტატისტიკას 
გაცხადებული დანაშაულის შესახებ) საჭიროებს ყურადღებით შესწავლას, თუკი უნდა მოხდეს 
მათი შედარება გარკვეული პერიოდისთვის იურისდიქციებს შორის ან იურისდიქციის 
შიგნით. აღნიშნულ მონაცემებზე ზეგავლენა აქვს მთელ რიგ საკვანძო ფაქტორებს: 

•	 სხვადასხვა სისხლისსამართლებრივი კოდის მინიჭება;

•	 დაზარალებულთა მიერ დანაშაულის გაცხადების სხვადასხვა მაჩვენებელი;

•	 პოლიციის ანგარიშგების პრაქტიკა;

•	 სახელმწიფო ბრალდების პოლიტიკა და შედეგები. 

ინგლისისა და უელსის დანაშაულის კვლევა227 (წარსულში ბრიტანეთის დანაშაულის 
კვლევა) 1982 წლიდან აქვეყნებდა წლიურ და ექვსი თვის მონაცემებს ადამიანთა დანაშაულის 
გამოცდილების კვლევაზე დაყრდნობით. ის ხაზს უსვამს განსხვავებას აღნუსხულ 
დანაშაულსა და დანაშაულის რეალურ გამოცდილებას შორის. რა თქმა უნდა, ესეც არ არის 
კრიტიკას მოკლებული, მაგალითად, ვერ ასახავს განმეორებით ვიქტიმიზაციას, მათ შორის 
ოჯახურ ძალადობას, მაგრამ მიჩნეულია, როგორც რეალური დანაშაულებრივი ტენდენციების 
ყველაზე სასარგებლო ინდიკატორი. (მსგავსი მონაცემები აშშ-ს შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ 
დანაშაულის ვიქტიმიზაციის ეროვნულ კვლევაში (National Crime Victimization Survey)).   

ინგლისისა და უელსის დანაშაულის კვლევა (2013) უთითებს, რომ ჩადენილი დანაშაულების 
49%-ზე მეტი აისახება პოლიციის მიერ რეგისტრირებულ დანაშაულის  მონაცემებში. 
ზოგიერთი დანაშაული, უბრალოდ, არ რეგისტრირდება, ზოგი ოფიციალურად არ არის 
რეგისტრირებული. როგორი მდგომარეობა შეიძლება იყოს  საქართველოში? პოლიციაში 
გაცხადების მაჩვენებელი ისეთივეა, როგორც გაერთიანებულ სამეფოში? 

დაზარალებულთა მიერ გაცხადებულ, ან პოლიციის მიერ რეგისტრირებულ დანაშაულის 
მაჩვენებელსა და პატიმრობის მაჩვენებელს შორის კავშირი არ არის სწორხაზოვანი. უდავოა, 
რომ პატიმრობას აქვს დროებითი გაუვნებელყოფის ეფექტი ადამიანებზე, რომლებიც სხვა 
შემთხვევაში შესაძლოა განმეორებითი დანაშაულის ჩამდენები იყვნენ, მაგრამ მკვლევართა 
უმრავლესობა დანაშაულის მაჩვენებელსა და პატიმრობის მაჩვენებელს შორის სუსტ 
მიზეზშედეგობრივ კავშირზე უთითებს (Rutherford 1986, Lappi-Seppälä 2008). უფრო მეტიც, 
ნებისმიერი მკაცრი სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკა, როგორც წესი, მოზღვავებულ 
დანაშაულზე ან კონკრეტული სახის დანაშაულებზე, დაგვიანებულია: იმპლემენტაცია იწყება 
მას შემდეგ, რაც დანაშაულის მაჩვენებელი ეკონომიკურ ან დემოგრაფიულ გარემოებათა გამო 

227 http://www.crimesurvey.co.uk/
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იწყებს შემცირებას (Mauer 1999). სხვადასხვა იურისდიქციებში პატიმრობის ტენდენციების 
შეფასებით ჩვენ მიმოვიხილავთ ურთიერთმიმართებას დანაშაულისა და პატიმრობის 
მაჩვენებლებს შორის. 

პატიმრობა და გვიანი თანამედროვეობა 

გვიანი თანამედროვეობის პერიოდი (1975-2000 წლები) აღინიშნა დასავლურ ქვეყნებში 
პატიმრობის მაჩვენებლის ზრდით, თუმცა ზრდის მაჩვენებლები მეტად არაერთგვაროვანია 
(Walmsley 2001). ყველაზე მაღალი ზრდა აშშ-ში დაფიქსირდა: 500% 1972 წლიდან 1997 
წლამდე პერიოდში (Mauer 1999). მკვლევართა უმრავლესობა ამ უპრეცედენტო ზრდის 
მიზეზად სისხლის სამართლის პოლიტიკის არჩევანს ასახელებს. როგორც პოლიტიკის ამ 
მიმართულების განმაპირობებელი, მოხდა შემდეგი ფაქტორების იდენტიფიცირება: არჩევითი 
მართლმსაჯულების სისტემაში კანონისა და საზოგადოებრივი წესრიგის პოლიტიკური 
მნიშვნელოვნება; სიღარიბესთან, საკუთრების ჩამორთმევასთან და დანაშაულთან ბრძოლის 
კეთილდღეობის ღონისძიებებში ნდობის დაკარგვა და მათი ჩანაცვლება დანაშაულის 
კონტროლის ღონისძიებებით; უფრო ხანგრძლივი პატიმრობის დანიშვნის ტენდენცია, ასევე, 
ვადამდე გათავისუფლების შეზღუდვა; პრევენციული დაკავებების ზრდა, მაგ. ,,სამი ჩავარდნა 
და გავარდები“; ნარკოტიკულ საშუალებებთან ომის შედეგი; შეწყალებისა და პრობაციის 
პირობების დარღვევისთვის ადმინისტრაციული პატიმრობის ზრდა, სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებული ეფექტიანობა სამართალდამრღვევთა 
დაკავებისას, მსჯავრდებისას და დასჯა/რეაბილიტაციისას; ახალგაზრდა აფრო-ამერიკელი 
მამაკაცების პატიმრობის მაღალი მაჩვენებელი და ციხის ინდუსტრიის ეკონომიკური ეფექტი, 
რამაც ზოგიერთ პერიფერიულ რეგიონებში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური განვითარება და 
დასაქმების შესაძლებლობები განაპირობა. პატიმრობის მაჩვენებლის განსაკუთრებული 
ზრდა 1972 წელს დაიწყო და 2000 წლისთვის პატიმართა რაოდენობა აშშ-ში 2 მილიონს 
აჭარბებდა, რაც, თავის მხრივ, არის 700 პატიმარი 100 000 მოსახლეზე.    

ინგლისი და უელსი: ცვლილებები პატიმრობის მაჩვენებლებში 

სასურველია, მოკლედ მიმოვიხილოთ აშშ-ს გამოცდილება, რადგანაც განხილულ 
ფაქტორთაგან უმრავლესი სხვა ევროპულ ქვეყნებში პატიმრობის ზრდასთან მიზეზობრივ 
კავშირში მყოფი ფაქტორებია, განსაკუთრებით, ინგლისისთვის და უელსისთვის. თუმცა, 
არსებობს განსხვავებებიც: ერთ-ერთი ასეთია მასშტაბი. ამ პერიოდში შეერთებულ შტატებში 
პატიმრობის მაჩვენებლის წლიური ზრდა უხეში გაანგარიშებით უტოლდებოდა ინგლისსა 
და უელსში პატიმრების სრულ რაოდენობას. ინგლის/უელსში პატიმრობის მაჩვენებლისა 
და პატიმრობის ხანგრძლივობის მკვეთრი ზრდა 1993 წლიდან ბევრად გვიან დაიწყო, ვიდრე 
აშშ-ში. 2001 წლისთვის ის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გახდა დასავლეთ ევროპაში - 139 
პატიმარი 100 000 მოსახლეზე და  ზრდა მომდევნო წლებშიც განაგრძო. პირველი ცხრილი 
ამის ილუსტრაციაა (წყარო: პატიმრობის სტატისტიკა, 1999 წელი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო):                    
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დიაგრამა #1
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1. სეზონური აქტივობები
2. CJA=სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების შესახებ კანონი
3. CJ & PO Act = სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის შესახებ კანონი
4. CP & I Act = სისხლის სამართლის პროცესისა და გამოძიების შესახებ კანონი

პოლიტიკის დონეზე ჩარევები პატიმრობის მაჩვენებელში 1988-1998

განმსაზღვრელი მოვლენები ასახულია დიაგრამაზე. პატიმრობის ხანგრძლივობის ზრდა 
დაუკავშირეს პოლიტიკის განმსაზღვრელების ,,დანაწევრების“ პოლიტიკას. ეს მიდგომა 
სამართალდამრღვევებს ორ ჯგუფად ყოფს. პირველი ჯგუფის მართვა შესაძლებელია 
მთელი რიგი არასაპატიმრო სასჯელებით ან უკიდურეს შემთხვევაში მოკლევადიანი 
საპატიმრო სასჯელებით. მათ ახასიათებთ დეზისტანსი ასაკის მომატებასთან ერთად. 
ეს პროცესი შესაძლებელია განმტკიცდეს შესაბამისი არასაპატიმრო ღონისძიებებით. 
მეორე ჯგუფს განეკუთვნებიან მტკიცე, განმეორებითი დანაშაულების ჩამდენი და/ან 
საშიში სამართალდამრღვევები და საზოგადოება საჭიროებს მათგან დაცვას ხანგრძლივი 
პატიმრობით, რასაც მოსდევს პირობით ვადამდე გათავისუფლება და ლიცენზირება228 
საპატიმრო დაწესებულებაში დაუყოვნებელი დაბრუნების შესაძლებლობით.    

მართალია, სასჯელის შეფარდების პრაქტიკა და ტენდენცია ზუსტად არ შეესაბამება ამ 
ტყუპი მიდევნების მოდელს, მაგრამ არსებობს მტკიცებულება, რომ გაერთიანებული სამეფოს 
პატიმართა მონაცემები შეიცვალა ამ მოდელის მიხედვით. მორგანმა (2002 წელს) გამოავლინა 
სასჯელთა ხანგრძლივობის ზრდა: საპატიმრო სასჯელების 21% 18 თვეს ან მეტს შეადგენდა. 
მსჯავრდებულ პატიმართა ნახევარზე მეტს შეფარდებული ჰქონდა პატიმრობა ოთხი წლით 
ან ოთხ წელზე მეტი ვადით - 2003 წლისთვის 7000 პატიმარზე მეტი იხდიდა სასჯელს უვადო 
პატიმრობის სახით ან ვადიანი თავისუფლების აღკვეთას ათი წლის ან მეტი ვადით.   

არსებობდა გარკვეული ხარისხის პოლიტიკური კონსესუსის მტკიცებულება დანაშაულის 
რეალურ და აშკარა პრობლემასთან პატიმრობის გამოყენებით გამკლავების შესახებ. 
პოლიტიკური სპექტრის ორივე მხრიდან რიტორიკა მოიცავდა ,,დანაშაულთან სიმკაცრის“ 
განცხადებებს და ახალ კანონმდებლობას. როგორც დიაგრამაზე ჩანს, განსაკუთრებული ზრდა 
დაფიქსირდა 1993 წლიდან 1998 წლამდე. თუმცა, ეს მოიცავდა მოკლევადიანი პატიმრობისთვის 
შესახლებების მნიშვნელოვან ზრდას, რასაც ხშირ შემთხვევაში იყენებენ დაბალი 
ინსტანციის სასამართლოები (მაგისტრთა სასამართლოები), რომელთა უფლებამოსილებაც 
შეზღუდულია ექვს თვემდე ვადით თავისუფლების აღკვეთის შეფარდებით (პატიმრობის 
სტატისტიკა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, 1998 წელი). ეს ტენდენცია ნიშნავდა, რომ 

228 ლიცენზირებაში იგულისხმება ვალდებულებათა ერთობლიობა, რომელთა დაცვაც თავისუფლებაზე დარჩენის პირობაა.



111

სამართალდამრღვევებს, რომელთაც არ ახასიათებდათ განმეორებითი დანაშაულები და არც 
საშიშები იყვნენ, მეტი ალბათობით შეეფარდებოდათ თავისუფლების აღკვეთა.       

ამ პროცესს შეგვიძლია დავაკვირდეთ ინგლისში ,,დატვირთული“ ქალაქის სასამართლოში. 
გაბატონებული პოლიტიკური კლიმატი მიუთითებს, რომ ,,ციხე მუშაობს“ (როგორც შინაგან 
საქმეთა მინისტრმა, მაიკლ ჰოვარდმა გაავრცელა) და გამოიკვეთება პროცესი, რომელიც 
გიდენსმა (1984 წელს) აღწერა როგორც ,,სტრუქტურირება“. ადგილობრივმა ანაზღაურებადმა 
მაგისტრმა მიიღო, როგორც თვითონ უწოდებდა: ,,საბრალდებო სკამის“ პატიმრობის მისჯის 
პოლიტიკა (სამართალდამრღვევის საბრალდებო სკამი იმ ღამეს თავისუფალი იქნება და ეს 
მის თანამზრახველებს დანაშაულს განარიდებს, როდესაც ამ მარტივი ფაქტის შემსწრენი 
გახდებიან!). სასამართლოების მიერ საპატიმრო სასჯელების გამოყენება ორი წლის მანძილზე 
150%-ით გაიზარდა (წყარო: სასჯელის შეფარდების გამოუქვეყნებელი მონაცემებები).  

პირველ დიაგრამაზე მოცემული ციფრები მიუთითებს ათი წლის განმავლობაში 
თანმიმდევრულ ზრდაზე. 1993 წლამდე პერიოდში მაჩვენებელი იკლებდა. ეს კლების 
ერთადერთი პერიოდი იყო მე-20 საუკუნეში. გამონაკლისი იყო ორი მსოფლიო ომის ეფექტის 
პერიოდები, როდესაც გამოიკვეთა კლების მდგრადი მაჩვენებელი (ციხის სტატისტიკა, 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო, 1999 წელი). გამოიკვეთა სამუშაო ადგილზე დემოგრაფიული 
ტენდენციები და მთელი რიგი ინიციატივები, კერძოდ: ბეილის აქტი, რასაც მნიშვნელოვანი 
ზეგავლენა ჰქონდა წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პატიმრების რაოდენობაზე.  ძირითადი 
ზეგავლენის მომხდენი კი იყო პოლიტიკური/პოლიტიკის დონეზე ინიციატივა, რომლითაც 
მიღებულ იქნა ,,სამართლიანი მიზღვის“ სასჯელის მისჯის ჩარჩო.    

,,სამართლიანი მიზღვის“ მიდგომა დაეფუძნა ,,არაფერი მუშაობს“ კონცეფციას (Martinson 1984), 
შემდგომ გაძლიერდა მზარდი ციხის პოპულაციის ხარჯების ზრდასთან დაკავშირებული 
შფოთვით და აისახა კანონმდებლობაში (სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების კანონი, 
1991 წლის). ეს კანონი სიხარულით მიიღეს პროპორციულობის თეორიის მიმდევრებმა, 
განსაკუთრებით ვონ ჰირსტმა (Von Hirsch 1993), მაგრამ მალე გახდა არაპოპულარული 
სასჯელის შემფარდებლებს შორის, განსაკუთრებით წინა ნასამართლობასთან მიმართებით, 
რის იგნორირებასაც მოითხოვდა სასამართლოებისგან 1991 წლის კანონი. 

1991 წლის კანონი გაბატონებული დანაწევრების ეთოსის წინააღმდეგ მიდიოდა: წინა 
ნასამართლობები საუკეთესო ინდიკატორი იყო იმისა, უნდა მომხდარიყო თუ არა 
განმტკიცებული თუ განმეორებითი დანაშაულებრივი ქცევის გათვალისწინება. არ არის 
საკვირველი, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების შესახებ 1993 წლის კანონმა 
აღადგინა წინა ნასამართლობის გათვალისწინების უფლებამოსილება და მოსთხოვა 
სასამართლოებს სასჯელის შეფარდებისას პირობითი გათავისუფლების პერიოდში 
დანაშაულის ჩადენა დამამძიმებელ გარემოებად მიეჩნია. 1993 წელს მოხდა 2 წლის ჯემი 
ბულგერის მკვლელობა, რომელიც  სკოლის ორმა მოსწავლემ ჩაიდინა და ამან მორალური 
პანიკა გამოიწვია. ეს წყალგამყოფი იყო ციხის პოპულაციისთვის, რაც იმ დროისთვის ბოლო 
ხუთი წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი იყო. ამის შემდეგ პატიმართა რაოდენობა მკვეთრად 
გაიზარდა და ათი წლის განმავლობაში თითქმის გაორმაგდა. იგივე პერიოდში დანაშაული 
და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა ყველა პარტიის პოლიტიკოსებისთვის 
მთავარ თემად რჩებოდა.    

 

ფინეთში ციხის პოპულაციის შემცირება 

1976 წელს ფინეთში პატიმრობის მაჩვენებელი იყო 118 პატიმარი 100 000 მოსახლეზე. 1992 
წელს მაჩვენებელი 70-მდე შემცირდა (Tornudd 1993), ხოლო 1997 წლისთვის - 55-ს შეადგენდა 
(Walmsley 2001). 2013 წლისთვის მაჩვენებელი 58 იყო, ყველაზე დაბალი ევროპაში,ისლანდიის 
გამოკლებით(Walmsley 2013). ფინეთში დანაშაულის მაჩვენებელი ევროპულ საშუალო 
მაჩვენებელზე დაბლა რჩებოდა 1990-იან წლებში (Aromaa 2000) და, მიუხედავად იმისა, რომ 
21-ე საუკუნეში ის გაიზარდა, ეს არ გამოხატავდა მთავრობის პოლიტიკას ან სასამართლო 
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პრაქტიკას საპატიმრო სასჯელის გამოყენებასთან დაკავშირებით. როგორც ლაპი-სეპალამ 
აღწერა (Lappi-Seppälä 2008): 

,,მონაცემები კიდევ ერთხელ ადასტურებს ზოგად კრიმინოლოგიურ დასკვნას, რომ 
დანაშაულის მაჩვენებელი იმატებს და ეცემა კანონმდებლობის შესაბამისად და საკუთარი 
დინამიკის მიხედვით და სასჯელის შეფარდების პოლიტიკა, თავის მხრივ, ვითარდება 
და იცვლება საკუთარი დინამიკის მიხედვით; ეს ორი სისტემა ერთმანეთისგან საკმაოდ 
დამოუკიდებელია.“გვ.14

ტორნუდმა აღწერა სპეციალური ტექნიკური ღონისძიებები, რომელიც  პატიმრობის 
შემცირების პერიოდში გაატარეს. ისინი მოიცავდა: პრევენციული დაკავების გაუქმებას 
საკუთრების წინააღმდეგ დანაშაულის ჩამდენთა მიმართ (ძალადობრივ დანაშაულთა 
ჩამდენთა მიმართ გამოყენების საპირისპიროდ); პირობითი (გადავადებული) სასჯელების 
გამოყენების გაფართოებას; წინასწარი პატიმრობის ვადის ასახვას სასჯელის ვადაში; 
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის შემოღებას მხოლოდ (და, ფაქტობრივად, 
წარმატებით) პირდაპირი პატიმრობის ალტერნატივად; მოკლევადიან სასჯელებს 
რეციდივისტებისთვის; უვადო პატიმრობის წილის შემცირებას; პირობით ვადამდე 
გათავისუფლების საკითხის განხილვისთვის მოსახდელი ვადის შემცირებას და ვადამდე 
გათავისუფლების პირობების დარღვევისას, ასევე, მოსახდელი ვადის შემცირებას, თუკი 
პირს ახალი დანაშაული არ ჩაუდენია. 

მართალია, ტორნუდმა აღიარა, რომ ამ ტენდენციას დემოგრაფიული ტენდენციები ამყარებდა, 
მაგრამ ღონისძიებათა ეს პაკეტი 20 წლის განმავლობაში თანმიმდევრულად გატარდა და 
ეფექტიანად შეამცირა პატიმართა რაოდენობა 50%-ით ფინეთში. მას შემდეგ ეს მონაცემი 
უცვლელია.  

ამ მნიშვნელოვანი ცვლილებების განმარტებისას ტორნუდი აღწერს კრიტიკული 
ფაქტორების კომბინაციას. ფინეთს მეზობელ სკანდინავიურ ქვეყნებთან შედარებით  
პატიმრობის მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა, მაგრამ ამ ქვეყნებთან მზარდ პოლიტიკურ 
და ეკონომიკურ იდენტიფიცირებას ახდენდა (შესაბამისად, პატიმრობის მაჩვენებლების 
შედარებითი გამოქვეყნების სარგებლიანობა ყველა შეზღუდვებითა და კვალიფიკაციით 
დემონსტრირებულია ფინეთის გამოცდილებაში).  

ფინელი კრიმინოლოგების თემი იზიარებდა, რომ პატიმრობის მაჩვენებლები მეტად 
მაღალი იყო და დანაშაულის შედარებით მაჩვენებლებთან ერთად ამ მონაცემების 
შესახებ, პოლიტიკოსებისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელების ინფორმირება მოახდინა. 
გააზრებული დეკარცერიზაციის პოლიტიკის ირგვლივ პოლიტიკური და პოლიტიკის 
განსაზღვრის ალიანსი ჩამოყალიბდა და რამდენიმე საკვანძო ფიგურამ წინ წარმართა ეს 
პოლიტიკა. დანაშაული არ იყო მნიშვნელოვანი საარჩევნო თემა, არც პოლიტიკოსები და 
არც სასამართლო არ განიცდიდნენ მედიის მხრიდან კრიტიკას დანაშაულთან მიმართებით 
,,მსუბუქი მიდგომისთვის“.     

,,ფინეთში გადამწყვეტ ფაქტორს წარმოადგენდა საჯარო მოსამსახურეთა, მართლმსაჯულებისა 
და სასჯელაღსრულების მენეჯმენტის მზაობა, მიდგომების დონეზე ყველა შესაძლო 
საშუალება გამოეყენებინათ პატიმართა რაოდენობის შესამცირებლად“ (Tornudd 1993 გვ.12).

პატიმრობა 21-ე საუკუნეში 

როგორც ჩვენთვის ხელმისაწვდომი მტკიცებულებებიდან ჩანს, პატიმართა რაოდენობა, 
მართალია, ნაწილობრივ დანაშაულის მაჩვენებლით არის განპირობებული, მაგრამ 
არსებითად პოლიტიკის დონეზე ,,არჩევანის“ საკითხია. 2000 წლიდან პოლიტიკის დონეზე 
და კანონმდებლობით ინგლისსა და უელსში პატიმრობის მაჩვენებლის ზრდა გრძელდებოდა 
(ციხის სტატისტიკა, იუსტიციის სამინისტრო, 2000-2013 წლები). კანონმდებლობა ასახავდა 
,,საზოგადოების დაცვისა“ და ,,დაზარალებულთა“ დღის წესრიგს, მაგალითად, უვადო 
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პატიმრობის ავტომატური მოქმედებით მძიმე განმეორებითი დანაშაულის შემთხვევაში 
და მინიმუმ სამწლიანი თავისუფლების აღკვეთით ძარცვის მესამე შემთხვევისთვის.  ეს 
ნაწილობრივ ასახავს განსვლას მიდგომებისგან ,,არაფერი მუშაობს“ და ,,სამართლიანი 
გადაწყვეტები,“ იდეოლოგიისკენ ,,რა მუშაობს“: რეაბილიტაციური სასჯელის შეფარდების 
რეცეპტი, რაც არა მხოლოდ ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის პროპორციულია, არამედ 
ნაწილობრივ ეფუძნება კიდეც წარმატებული რეაბილიტაციის პერსპექტივას (Halliday 
Report 2001). ამან შესაძლოა მიგვიყვანოს საპატიმრო სასჯელამდე, თუკი არ არსებობს 
საზოგადოებრივი სანქცია, რომელიც შეამცირებს დანაშაულის განმეორებით ჩადენის 
ალბათობას. 

პატიმრობის მაჩვენებელზე ზეგავლენა აქვს, ასევე, უფრო ფართო სოციალურ-
ეკონომიკურ ფაქტორებს. თანასწორუფლებიანობის ხარისხი საკვანძო საზომია პატიმართა 
რაოდენობისთვის: რაც უფრო მაღალია სხვაობა შემოსავალსა და სიმდიდრეში, მით უფრო 
მაღალი იქნება სასჯელები. ეს განსაკუთრებით დამახასიათებელია აშშ-სა და ინგლის/
უელსისთვის და, შესაძლოა, ზეგავლენა ჰქონდეს საქართველოზეც და სხვა პოსტსაბჭოთა 
ქვეყნებზეც. მართლაც, თუ თანასწორუფლებიანობის კორელაცია სწორია, მრავალ ქვეყანაში 
მიმდინარე სოციალური და ეკონომიკური განვითარებები არ მიუთითებს, რომ პატიმრობა 
ნაკლებად პოპულარული გახდება უახლოეს თუ შუალედურ პერიოდში.  ამის საპირისპიროდ, 
ფინეთს პატიმრობის დაბალი მაჩვენებლის მქონე სკანდინავიის სხვა ქვეყნებთან ერთად 
უფრო თანასწორუფლებიანი საზოგადოება აქვს.     

ინგლისსა და უელსში კაუნცელმა (Councell 2002) იწინასწარმეტყველა, რომ პოლიტიკასა 
და კანონმდებლობაში მიმდინარე ცვლილებები გაზრდიდა პატიმართა რაოდენობას 90 
000-დან 107 600-მდე 2008/9 წლებისთვის  (Councell 2002). რეალური ზრდა ამაზე ნაკლებია 
(მაჩვენებელი 86 000-ზე შეჩერდა 2012 წლის ივნისისთვის, ხოლო 2014 წლის ივნისისთვის 
85 000-სს გადააჭარბა), მაგრამ მაინც მნიშვნელოვან ზრდას წარმოადგენს იმ პერიოდისთვის, 
როდესაც დანაშაულის მაჩვენებელი თანმიმდევრულად ეცემოდა, რასაც, ასევე, განვიხილავთ. 

საქართველოში 2012 წლის ბოლოს გამოცხადებული და 2013 წელს აღსრულებული 
ზოგადი ამნისტიის შედეგად პატიმართა რაოდენობა განახევრდა. ამნისტიის დანაშაულის 
მაჩვენებელზე ზეგავლენის შესახებ ზოგადი საუბრებია, მაგრამ არ არსებობს რამე მყარი 
მტკიცებულება. არ იკვეთება, რომ გათავისუფლებულებმა უმალ დანაშაულებრივ საქმიანობას 
მიჰყვეს ხელი, მაგრამ პატიმართა რაოდენობა კვლავ მატულობს. ქვეყანაში არსებულმა 
პოლიტიკურმა მდგომარეობამ პოლიტიკური დისკურსი უფრო რთული გახადა, მაგრამ 
სისხლის სამართლის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები და რეაბილიტაციურ მიდგომებზე 
დაფუძნებული სისხლის სამართლის პოლიტიკის მხარდაჭერა უთითებს, რომ პატიმრობის 
მაჩვენებელი შესაძლოა მკვეთრად არ გაიზარდოს. როგორც სხვა ქვეყნების მაგალითზე ვნახეთ, 
ამას ნაკლები კავშირი აქვს დანაშაულის მაჩვენებელთან და უფრო სისხლის სამართლის 
პოლიტიკის არჩევანია. საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაზე 
საზოგადოებრივი კონტროლი ნაკლებად არის კრიმინოლოგიური დასავლური ქვეყნებისგან 
განსხვავებით, მაგრამ შესაძლოა გაძლიერდეს, რადგანაც მეტი მონაცემების შეგროვება და 
შესწავლა ხდება და საჭირო იქნება რეაბილიტაციური მიდგომის წარმატების მტკიცებულება. 

დანაშაულის შემცირების თავსატეხი 

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში (2005-2014 წლები) უმრავლეს დასავლურ საზოგადოებაში 
დანაშაულის მაჩვენებლის მნიშვნელოვანი და მდგრადი შემცირება ფიქსირდება. მაგალითად, 
ინგლისისა და უელსის დანაშაულის უახლესი კვლევის (2013 წელი) მონაცემები უთითებს 
დანაშაულის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე მას შემდეგ, რაც მონაცემების შეგროვება 
დაიწყო - 1981 წლიდან. ამას კრიმინოლოგები არ წინასწარმეტყველებდნენ, რადგანაც ამ 
პერიოდისთვის საპირისპირო შედეგების მოლოდინი არსებობდა. საბანკო კრიზისი - 2007 
წლიდან დაწყებული ვარდნა მზარდი უმუშევრობით, დანაშაულის ზრდის, განსაკუთრებით 
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კი ეკონომიკური დანაშაულის მაპროვოცირებელი უნდა გამხდარიყო. უკანასკნელი 50 
წლის მანძილზე მრავალმა კვლევამ დაადასტურა, რომ ყოველთვის არსებობდა პოზიტიური 
კორელაცია უმუშევრობასა და დანაშაულის მაჩვენებელს შორის. რატომ დადგა საპირისპირო 
შედეგი? უფრო მეტი ადამიანი იყო უმუშევარი და საშუალო ხელფასზე მომუშავე, თუმცა 
დანაშაულის მაჩვენებელი იკლებდა.       

ამ ფენომენთან დაკავშირებით რამდენიმე თეორია განვითარდა. მეორე მსოფლიო ომის 
შემდგომ დანაშაულის 40 წლიანი ტალღის დასასრული, როგორც (წინააღმდეგობრივად) 
შემოგვთავაზეს, შესაძლოა, ნაწილობრივ უკავშირდებოდეს 1950-იან წლებში ავტომობილის 
საწვავში ტყვიის (ნეუროტოქსინი) დამატებას (Gesch 2007) და სამომხმარებლო საქონლის 
ფასების შემცირებას ჩინეთის ეკონომიკური ბუმის შედეგად, რამაც განაპირობა მოპარული 
საქონლის ,,ქუჩის“ ფასის მკვეთრი შემცირება (დანაშაული არ არის იმდენად მომგებიანი) 
(Rosenfeld and Messner 2013). გარკვეული კავშირია ,,სამიზნის გართულებასთან“ და ამას 
აშკარად ჰქონდა ზეგავლენა ავტომობილების ქურდობასა და მობილური ტელეფონების  
ქურდობაზე. მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში ავტომობილის ქურდობა 2004 წელს 
620 000-დან 2014 წლისთვის 5000-მდე შემცირდა. ამ პერიოდში მრავალ მნიშვნელოვან 
გაუმჯობესებას ჰქონდა ადგილი ავტომობილის უსაფრთხოების მიმართულებით (Hough 
2013): მაგალითად, დაფიქსირდა ძალადობრივი დანაშაულის მნიშვნელოვანი შემცირება.  
შერმანმა (Sherman 2013) ეს დაუკავშირა დასავლური საზოგადოების დემოგრაფიას (დაბერება), 
მოხუცებულთა დამამშვიდებელ ზეგავლენას ახალგაზრდებზე, მომსახურების სექტორის 
ზრდას და საწარმოო სექტორის შედარებით შემცირებას, რაც ახალგაზრდა მამაკაცებს  
,,მაჩოებად“ (Hough 2013) ნაკლებად აქცევს. ასევე, მცირდება  ნარკოტიკული საშუალებებისა 
და ალკოჰოლის მოხმარება ერთეულზე,  მათ შორის ახალგაზრდებში.   

შემცირების ერთ-ერთი შედეგია ის, რომ დანაშაულისა და სასჯელის შესახებ დებატი, 
რაც სამოცდაათიანი წლების შუა რიცხვებიდან მეოცე საუკუნის ბოლომდე და მერეც 
ყველა მიმდინარეობის პოლიტიკოსებისთვის მთავარი თემა იყო, ამჟამად დამცხრალია. 
ამ პერიოდში, როგორც ვნახეთ, დებატს საპირისპირო შედეგები ჰქონდა ისეთ ქვეყნებში, 
როგორიცაა: ფინეთი, გაერთიანებული სამეფო და, განსაკუთრებით, აშშ. გაუმჯობესება 
დაფიქსირდა პოლიტიკის განსაზღვრასა და სარეაბილიტაციო მომსახურებაში, რასაც 
ზეგავლენა ჰქონდა განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებელზე.მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება 
დაფიქსირდა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ორგანოების კომუნიკაციისა და 
უფრო ეფექტიანი თანამშრომლობის მიმართულებით. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 
ამჟამინდელი ,,დანაშაულის თავსატეხი“ იშვიათად ხდება სისხლის სამართლის პოლიტიკის 
ჭრილში დისკუსიის საგანი. მართალია, კვლავ არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც 
ამტკიცებენ, რომ პატიმრობის მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია: დანაშაულებრივი ქცევის 
,,უნარის ჩამორთმევა“ და ,,გამიჯვნა“, მაგრამ მათი ხმა ამჟამად ნაკლებად ისმის.საზოგადოდ 
მიღებულია, რომ ფართო სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებს უფრო მეტი ზეგავლენა აქვს 
დანაშაულზე, ვიდრე სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემას.     

დასკვნა

ამ თავში ჩვენ დავინახეთ, რომ იურისდიქციებს შორის და იურისდიქციის ფარგლებში 
გარკვეულ პერიოდში პატიმრობის მაჩვენებლის რეგისტრირებული ცვლილებები 
შედარებებისთვის საჭიროებს საზომების სრულ გააზრებას. მონაცემთა ინტერპრეტაცია 
ხდება სახელმწიფო პოლიტიკისა და სასჯელის შეფარდების ფილოსოფიის, რეჟიმისა და 
რესურსების ცოდნით. პატიმრობის მაჩვენებლებსა და გაცხადებული და რეგისტრირებული 
დანაშაულის მაჩვენებლებს შორის ურთიერთმიმართების განმარტება, ასევე, სიფრთხილეს 
საჭიროებს, მაგრამ მიზეზშედეგობრივი კავშირის  მტკიცებულება ნაწილობრივია.    

მე-20 საუკუნის ბოლოს პატიმრობის მაჩვენებლის მკვეთრი ზრდა აშშ-ში და შედარებით 
მცირე მასშტაბით ინგლისსა და უელსში მეტწილად უკავშირდება პოლიტიკის დონეზე 
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პასუხს, ასევე, არჩევნის, კანონმდებლობისა და საზოგადოებრივი წესრიგის პოლიტიზებას 
და ნაკლებად - დანაშაულის მაჩვენებლის ზრდას, მაგრამ რადიკალურად განსხვავებული 
შედეგებით. პატიმრობის მაჩვენებლის შემცირებით ხასიათდება ფინეთი, სადაც პოლიტიკის 
დონეზე გაკეთდა გააზრებული და მდგრადი არჩევანი მხარდაჭერისა და ფართო კონსენსუსის 
შესახებ. ნებისმიერ იურისდიქციაში დეკარცერაციის წარმატებული სტრატეგია მოითხოვს 
მდგრად პოლიტიკურ შემართებას, რაც, თავის მხრივ,  ფრთხილ დაგეგმვასა და აღსრულებას 
საჭიროებს, განსაკუთრებით მედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიასთან 
მიმართებით. ასევე, შესაძლოა, რომ საჭირო იყოს ხელსაყრელი სოციალურ-ეკონომიკური 
კონტექსტი. მაშინაც კი, როდესაც დანაშაულის რეალური მაჩვენებელი იკლებს, როგორც 
ეს ამჟამად ხდება ბევრ ქვეყანაში, მძიმე დანაშაულით გამოწვეული დანაშაულის შიშმა და 
მორალურმა პანიკამ შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს კანონმდებლებსა და მოსამართლეებზე 
პატიმრობის მეტად გამოყენების მიმართულებით.      

ქართულ კონტექსტში პატიმრობის მაჩვენებლისა და პრობაციის დატვირთვის შემდგომი 
შემცირება (ამჟამად არსებული ზრდის შენელება) საჭიროებს მდგრად პოლიტიკურ ნებას. 
შეიძლება  საჭირო გახდეს მეტი დებატი და გამჭვირვალობა იმის შესახებ, თუ რა არის სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის საერთო მიზანი და ამ დებატის გასამყარებლად 
დანაშაულის მაჩვენებლებისა და სასჯელის ზეგავლენის შესახებ მტკიცებულების სისტემური 
შეგროვება.  
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თავი 11

სამართალდამრღვევებთან მუშაობის მეთოდები (1) - პრობაციის 
მეთოდების მიმოხილვა

ია შეყრილაძე, MSW, LCSW, PhDc,
მოწვეული პროფესორი სოციალური მუშაობის მიმართულებით, 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, დამფუძნებელი

,,დანაშაულებრივი ქცევა ინდივიდუალური პიროვნების მიერ შესრულებული ქმედებაა. 
იგი შეიძლება შემაძრწუნებელი იყოს, მაგრამ თავიდან ბოლომდე ადამიანურია.“
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შესავალი

ისტორიულად დანაშაულის ჩამდენთა მიმართ რეაქცია საზოგადოებათა უმრავლესობაში 
დასჯაზე ორიენტირებული იყო. დღესაც ფართოდ არის გავრცელებული არასწორი 
აზრი იმის შესახებ, რომ სასჯელი ამცირებს დანაშაულს. თუმცაღა, როდესაც დანაშაულს 
სასჯელს ვუთავსებთ, ციხეში სოციალურ პრობლემას კი არ ვათავსებთ, არამედ კონკრეტულ 
ინდივიდებს და ვიმედოვნებთ, რომ როგორღაც ისინი აღარ გაიმეორებენ ანტისოციალურ 
ქცევას. იმავდროულად, სამართალდამრღვევში საზოგადოება ხშირად დაბალი რანგის 
ადამიანს ხედავს და მას უპატივცემულოდ ეპყრობა. რამდენად შედეგიანი შეიძლება იყოს 
მსგავსი მიდგომა? რეალურად რა ტიპის მიდგომა ეხმარება ადამიანებს უკეთესი მოქალაქეები 
გახდნენ?

რეაბილიტაციური მიდგომის ციკლები: ერადან „არაფერი მუშაობს“ ერამდე „რა მუშაობს“

ადრეული პრობაციული სამუშაოები გაერთიანებულ სამეფოში, ჰოლანდიასა და სხვა 
ქვეყნებში ეფუძნებოდა მორალურ განათლებასა და პრაქტიკულ დახმარებას. მეოცე საუკუნის 
მეორე ნახევარში ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანაში ფოკუსმა გადაინაცვლა ეგრეთ 
წოდებულ რეაბილიტაციურ დასჯაზე და, მოგვიანებით, მიდგომებზე, რომელიც მიზნად 
ისახავდა დანაშაულის შემცირებასა და პრევენციას. ჰადსონის თანახმად (ციტირებული Chui, 
2003), რეაბილიტაციური სასჯელების (მაგ. ნარკომანიის/ალკოჰოლიზმის მკურნალობის 
გავლა) რეფორმატორებს  სწამდათ, რომ რეციდივიზმის შემცირების გასაღები იყო 
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,,სამართალდამრღვევში იმის გამოწვევა, რომ მას აღარ მონდომებოდა დანაშაულის 
ხელახალი ჩადენა“ (ნაცვლად იმისა, რომ მხოლოდ შიშის გამო აღარ ჩაედინა დანაშაული) 
(გვ. 58). შედეგად, არაერთი მიდგომა განვითარდა რეაბილიტაციის ფართო ჩარჩოში და ამან, 
გარკვეულწილად, ხელი შეუწყო ტერმინის - „რეაბილიტაცია“ ბუნდოვნებას.   

1960-იან და 70-იან წლებში უამრავი კვლევა ჩატარდა აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც 
პოლიტიკის შემმუშავებლებს უკეთესი წარმოდგენა შეუქმნა მოცემულ საკითხზე. თუმცაღა, 
სისხლის სამართლის პოლიტიკის სფეროში ჩატარებულმა მარტინსონის, ლიპტონის 
და კოლეგების, ფოლკლენდის და კოლეგების და სხვა კვლევებმა (ციტირებული Chui, 
2003) თითქოს აჩვენა, რომ სასჯელთა არსებულმა ზომებმა ვერ მოახდინა დანაშაულის 
რეციდივიზმზე გაზომვადი გავლენის დემონსტრირება. აქედან დაიწყო პესიმისტური 
ერა: „ვერაფერი მუშაობს“, რომელმაც შეასუსტა მანამდე არსებული, ციხესა და თემზე 
დაფუძნებული ფსიქოსოციალური პროგრამების რწმენა  და გამოიწვია რეაბილიტაციური 
მიდგომის შედარებითი უკუსვლა. ამ მოვლენის გავლენა განსაკუთრებით საგრძნობი გახდა 
1970-იან წლებში აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთში და სხვა ინგლისურენოვან ქვეყნებში, სადაც 
დანაშაულის სიხშირე სწრაფად გაიზარდა და დანაშაულმა ბევრად უფრო პოლიტიკური 
დატვირთვა შეიძინა. თუ რეფორმამ ვერ იმუშავა და რეციდივიზმზე ვერაფერი ახდენდა 
გავლენას, მაშინ რაღატომ უნდა დახარჯულიყო კორექციულ სფეროში იმ მინიმუმზე 
მეტი, რომელიც მოიაზრებდა დაპატიმრებას? აქცენტი გადანაცვლდა სასჯელსა და მის 
პროპორციულობაზე და ბევრად იმატა დაპატიმრების სიხშირემ. ასევე, თემში არსებული 
მკურნალობის მოდელები, ძირითადად, ჩანაცვლდა „თემში დასჯით“ ანუ ისეთი 
პროგრამებით, როგორიცაა: თემის მომსახურება და სხვა შემზღუდავი მოთხოვნები (Chui, 
2003; McWhinnie, 2006).

პრობაციის სააგენტოს ბევრი პრაქტიკოსი არ იზიარებდა იმ აზრს, რომ „ვერაფერმა იმუშავა“, 
მაგრამ თავიანთი პოზიციის გასამყარებლად მათ მხოლოდ კერძო ან მცირე მონაცემებზე 
დაფუძნებული მტკიცებულებების მოყვანა შეეძლოთ. მარტინსონის მნიშვნელოვანი 
კვლევებიდან 25 წლის შემდეგ კვლევათა მეტაანალიზმა აჩვენა, რომ რეაბილიტაციას შეუძლია 
შედეგის მოტანა. ამ ყოველივემ მკვლევარების, პრაქტიკოსების და, მოგვიანებით, პოლიტიკის 
შემმუშავებლების ყურადღება მიაპყრო სამართალდარღვევის მთავარ ფაქტორებს და აქცენტი 
გადაანაცვლა ისეთი მიდგომების შემუშავებაზე, რომლებიც  რეციდივიზმს შეამცირებდა 
(Chui, 2003). 

ენდრიუსის და ბონტას კვლევების (ციტირებული Chui, 2003, McWhinnie, 2006) საფუძველზე 
დადგინდა დანაშაულებრივი ქცევის ცვლადები ანუ „რისკფატორები“, რომლებიც  ორ ჯგუფად 
დაყვეს: სტატიკურ ფაქტორებად (ფაქტორები, რომლებიც არ იცვლება, მაგ. სქესი, დანაშაულის 
ჩადენის ისტორია) და დინამიკურ ფაქტორებად (ფაქტორები, რომლებიც დროში ცვალებადია, 
მაგ. კრიმინალური ამხანაგები). დინამიკური რისკფაქტორები ცნობილია, როგორც 
კრიმინოგენული ანუ დანაშაულის გამომწვევი მოთხოვნილებები, რომლებიც განსხვავდება 
სხვა, არაკრიმინოგენული, ადამიანური მოთხოვნილებებისგან. დინამიკური ფაქტორები, 
თავის მხრივ, იყოფა ორ ქვეკატეგორიად, რომელთაც უწოდებენ ,,სტაბილურ“ და ,,მწვავე“ 
რისკფაქტორებს. სტაბილური ფაქტორები დროში ცვალებადი, თუმცა ცვლილებისადმი 
რეზისტენტული ფაქტორებია (მაგ. კრიმინალური მეგობრები, ანტისოციალური პიროვნება), 
რომლებიც უნდა წარმოადგენდეს გრძელვადიანი ინტერვენციის ფოკუსს. მწვავე ფაქტორები 
კი სწრაფად ცვალებადი ფაქტორებია (მაგ. სამსახურის დაკარგვა, პარტნიორთან დაშორება), 
რომლებსაც სწრაფი ეფექტის მოხდენა შეუძლია დანაშაულის ჩადენის რისკზე (ალბათობაზე) 
და, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა წარმოადგენდეს გადაუდებელი ინტერვენციის ფოკუსს.

სამფსონმა და კოლეგებმა აშშ-ში დაადგინეს (ციტირებული McWhinnie, 2006), რომ თემებში 
ინდივიდუალური მოქალაქეების მაღალი ჩართულობით ადამიანები მეტად არიან მზად, 
პასუხისმგებლობა აიღონ საკუთარ და მეზობლების უსაფრთხოებაზე და ამით ხაზი გაუსვეს 
იმ ფაქტს, რომ პროსოციალური ქცევის ხელშეწყობა ზრდის პროსოციალურ ქცევას, ხოლო 
სუსტი სოციალური მხარდაჭერა კი ზრდის დანაშაულის ალბათობას.
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ნიუ ბრუნსვიკის/კარლტონის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა ჩაატარეს დანაშაულებრივი 
ქცევის კორელატების მეტაანალიზი ინგლისურ ენაში 1970 წლიდან და დაადგინეს მასთან 
დაკავშირებული ექვსი ფაქტორი (ციტირებული McWhinnie, 2006): (1) ანტისოციალური 
განწყობები და ამხანაგები; (2) ტემპერამენტი/ხასიათი/პიროვნება; (3) მშობლებთან 
დაკავშირებული/ოჯახური ფაქტორები; (4) საგანმანათლებლო და სამუშაო მიღწევები; (5) 
პირადი დისტრესი და ფსიქოპათოლოგია; (6) დაბალი სოციალური კლასის წარმომავლობა. 

შემდგომმა კვლევებმა (McWhinnie, 2006) მოახდინა „დიდი რვა“ რისკფაქტორის 
იდენტიფიცირება: (1) ანტისოციალური განწყობები; (2) ანტისოციალური ამხანაგები; (3) 
ანტისოციალური ქცევის ისტორია; (4) ანტისოციალური პიროვნების პატერნი; (5) პრობლემები 
სახლში/ოჯახში; (6) პრობლემები სასწავლებელში ან სამსახურში; (7) პრობლემური გართობის 
აქტივობები; (8) ნივთიერებათა ავადმოხმარება. ამ კვლევების თანახმად, თუ პროგრამირების 
ყოველ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობს რეციდივიზმის შემცირებაზე მიმართულ 
ინტერვენციათა შექმნას, მიწოდებას და შეფასებას, არ მოხდა ზემოთ ჩამოთვლილ ფაქტორთა 
გათვალისწინება, რეაბილიტაციის შედეგები ნაკლებად იქნება მიღწეული. 

1990-იან წლებში ჩატარებულმა კვლევებმა განაახლა რეაბილიტაციის ღირებულების 
შესახებ დისკუსია, საფუძველი შეურყია რა პესიმისტურ ერას - „არაფერი მუშაობს“  და 
ბიძგი მისცა მოძრაობის ერის - „რა მუშაობს“ დაწყებას (Chui, 2003; McWhinnie, 2006). 
მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მიდგომები დაეხმარა პრობაციის სერვისებს, თავი 
დაემკვიდრებინა „მსუბუქი“ სასჯელების მიმართ მტრულად განწყობილ პოლიტიკურ 
კლიმატში. ამ კონტექსტში ბრიტანეთის პრობაციის სერვისმა დანერგა კარგად დაგეგმილ და 
აღჭურვილ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული სამართალდამრღვევთა ზედამხედველობის 
ეროვნული მიდგომა, რომელმაც დაამკვიდრა დეტალური სტრატეგიული ჩარჩო, ახალი 
მეთოდოლოგიები, ხანგრძლივი ტრენინგი და ხარისხის უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის 
სისტემები (Chui, 2003).  ამგვარად  ერის „რა მუშაობს“ ინიციატივებმა ხელი შეუწყო არა 
მხოლოდ საპრობაციო ზედამხედველობის ეფექტიანობის ახლებურ განმარტებას, არამედ 
ადრინდელი კვლევების მიერ დადგენილი შეუთავსებლობების აღმოფხვრასაც. აღნიშნული 
შეუთავსებლობები მოიცავდა: სამართალდამრღვევთა საჭიროებისა და რეციდივიზმის 
რისკების გაუთვალისწინებლობას ზედამხედველობის დაგეგმვისას; პროგრამებში 
ჩართულობის დაბალ მაჩვენებლებს; პროგრამების მტკიცებულებაზე დაფუძნებულობის 
ნაკლებობას; გადამისამართების პროცესის სისუსტეს; პროგრამაში ჩართვის გაურკვეველ 
კრიტერიუმებს და შემთხვევათა მართვის სისუსტეებს. 

მიდგომის ეფექტიანობის პრინციპები კორექციულ სფეროში 

1990-იან წლებში ზემოსხენებულ კვლევათა შედეგებზე დაყრდნობით მრავალი მკვლევარი 
შეეცადა ეფექტიანი ინტერვენციების პრინციპების ჩამოყალიბებას (Chui, 2003). ენდრიუსმა 
და ბონტამ გამოყვეს ეფექტიანი ინტერვენციის სამი ფუნდამენტური პრინციპი: რისკის, 
საჭიროებისა და რეაგირების პრინციპები (ციტირებული McWhinnie, 2006; Chui, 2003). 

რისკის პრინციპი  გულისხმობს იმას, რომ კორექციული პროგრამები ყველაზე ფართოდ 
უნდა შეეხოთ მათ, ვისაც ყველაზე მაღალი ალბათობით შეუძლია დანაშაულის ხელახლა 
ჩადენა. დაბალი რისკის მქონე შემთხვევები ინტერვენციის სახით საჭიროებენ  მხოლოდ 
მსუბუქ სანქციებსა და დახმარების პროგრამებს. რეალურად დაბალი რისკის მქონე 
სამართალდამრღვევის ინტენსიურ პროგრამაში მოთავსებას შეიძლება არასასურველი 
შედეგი მოჰყვეს და მაღალი რანგის კრიმინალურ პირებთან კონტაქტმა  შესაძლოა გაზარდოს 
მის მიერ დანაშაულის ჩადენის რისკი (McWhinnie, 2006).  ინტენსიური ჩარევის მოდელები, 
ასევე, საკმაოდ ძვირი ჯდება და ამიტომ ისეთ ინვესტიციას წარმოადგენს, რომ ტყუილად არ 
უნდა დაიხარჯოს, თუ რეალურად არ შეამცირებს რეციდივიზმს. 

საჭიროების პრინციპი გულისხმობს, რომ ინტერვენციები მიმართული უნდა იყოს 
დინამიკურ (ანუ ცვალებად) ფაქტორებზე ან კრიმინოგენულ რისკფაქტორებზე (McWhinnie, 
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2006). ამგვარად, კრიმინოგენული საჭიროება  კორექციული პროგრამების ფოკუსი ხდება. 
დანაშაულის ჩადენის მაღალი ალბათობის მქონე ადამიანები (დანაშაულის ჩადენის 
გაზრდილი ალბათობის გამო ზოგჯერ მათ მაღალი რისკის სამართალდამრღვევებს 
უწოდებენ), ჩვეულებრივ, ხასიათდებიან კრიმინოგენული საჭიროების მრავალფეროვნებით. 
შესაბამისად, პროგრამები მულტიმოდალური უნდა იყოს, რათა  განსხვავებულ 
კრიმონოგენურ საჭიროებას პასუხობდეს. სხვადასხვა ინტერვენციის ეტაპობრივი მოწოდებაც 
მნიშვნელოვანია. მაგალითად, უსახლკარო სამართალდამრღვევი ნაკლებად შეძლებს 
„აზროვნების პროგრამის“ წარმატებულად გავლას თუ მას, პირველ რიგში, საცხოვრისის 
პრობლემა არ მოუწესრიგდა.

რელევანტურობის პრინციპი  გულისხმობს ისეთი პროგრამებისა და მოდალობების არსებობას, 
რომელიც შეესაბამება სამართალდამრღვევთა შესაძლებლობებსა და ათვისების უნარებს/
სტილს (McWhinnie, 2006). დაბალი ფუნქციონირების მქონე ადამიანები ვერ შეძლებენ 
კარგი შედეგების მიღწევას ისეთ პროგრამებში, რაც გულისხმობს მაღალი კოგნიტური 
უნარების გამოყენებას - ბევრ და ხანგრძლივ კითხვას, წერით მეტყველებას და რეფლექსიას. 
რელევანტურობის პრინციპი ორ ნაწილად იყოფა. ზოგადი რელევანტურობა გულისხმობს 
იმას, რომ პროგრამის გარემო ხელს უნდა უწყობდეს სწავლას და კეთილგანწყობილი უნდა 
იყოს მონაწილისადმი. აღნიშნული გულისხმობს სერვისის მიმწოდებლის მიერ არაგანსჯითი, 
თანამშრომლობითი და მეგობრული გარემოს შექმნას. კონკრეტული რელევანტურობა 
კი გულისხმობს სამართალდამრღვევის შესაძლებლობებისა და ათვისების სტილთან 
შესაბამისობას, რაც თავის თავში მოიაზრებს მისი ასაკის, სქესის, ეთნიკური წარმომავლობის, 
გონებრივი შესაძლებლობების, ძლიერი მხარეების, მოტივაციის და ა. შ. გათვალისწინებას. 

ანალოგიურად მაკგირმა და პრისტლიმ (ციტირებული Chui, 2003) შეიმუშავეს პრობაციის 
სფეროში რეციდივიზმის შემცირების ეფექტიანი სარეაბილიტაციო პროგრამების ექვსი 
წამყვანი პრინციპი: რისკთა კლასიფიკაცია, კრიმინოგენული რისკები, რელევანტურობა, 
თემზე დაფუძნებულობა, ჩარევის/მკურნალობის მოდალობა და პროგრამის მთლიანობა. 
აღნიშნული პრინციპები დიდ ბრიტანეთში დანაშაულის შემცირების სტრატეგიებისა და 
პროგრამათა მოდერნიზაციის საფუძვლად იქცა.

რისკთა კლასიფიკაცია  გულისხმობს ცალსახა შესაბამისობას სამართალდამრღვევის 
რისკის დონესა და მისი სერვისის/ზედამხედველობის ხარისხს შორის. რაც უფრო მაღალია 
რეციდივის ალბათობა, მით ინტენსიურია სერვისი და ზედამხედველობა. 

კრიმინოგენული რისკები მოიაზრებს მუშაობისას კლიენტის იმ მახასიათებლებსა და 
პრობლემებზე ფოკუსირებას, რომელიც ხელს უწყობს ან ასოცირდება დანაშაულებრივ 
ქცევასთან. ავტორების თანახმად, რეაბილიტაციის პროცესი უნდა ეფუძნებოდეს 
დინამიკურ კრიმინოგენულ ფაქტორებს (მაგ. დანაშაულებრივი განწყობები, ნივთიერებათა 
ავადმოხმარება, კრიმინალი ამხანაგები და იმპულსურობა) და არა სტატიკურ 
არაკრიმინოგენულ ფაქტორებს (მაგ. დაბალი თვითშეფასება, შფოთვა და სხვა). რისკთა 
კლასიფიკაციის ფარგლებში ითვლება, რომ მომდევნო ცხრა ფაქტორი წარმოადგენს ყველაზე 
გავლენიან ცვლადს დანაშაულის განმეორებით ჩადენისათვის: (1) განათლება; (2) დასაქმება; 
(3) ნივთიერებათა ავადმოხმარება; (4) ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობა; (5) 
განწყობები და თვითკონტროლი; (6) ინსტიტუციონალიზაცია და ცხოვრებისეული უნარები; 
(7) საცხოვრისი; (8) ფინანსური სტატუსი (შემოსავალი და ვალი);  (9) ოჯახი და ნათესავები. 
თითოეულ ფაქტორს და მათ კომბინაციას მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა შეუძლია 
დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობაზე. 

რელევანტურობა გულისხმობს შესაბამისობას სამართალდამრღვევისა და მისი 
ზედამხედველი ოფიცრის ათვისების სტილში. აღნიშნული მოიცავს სქესის, ეთნიკური 
წარმომავლობის, სოციოეკონომიკური და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებას. უპირატესობა 
ენიჭება მონაწილეობით მეთოდებს დიდაქტიკურთან შედარებით.

თემზე დაფუძნება მოიაზრებს სამართალდამრღვევთა ქცევითი პროგრამების თემში 
განთავსებას. გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ მრავალი მიზეზის გამო თემზე დაფუძნებული 
პროგრამები უფრო ეფექტიანია, ვიდრე ინსტიტუციაზე დაფუძნებული პროგრამები  და ერთ-
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ერთი მიზეზი სწორედ ის არის, რომ მათი გარემო უფრო ახლოს დგას საშინაო გარემოსთან.

ჩარევის/მკურნალობის მოდალობა გულისხმობს განსხვავებული პერსპექტიული 
ინტერვენციების კომბინაციის გამოყენებას. ყველაზე ეფექტურად ითვლება უნარების 
განვითარებაზე ორიენტირებული პრობლემის გადაჭრის მეთოდი, სოციალური უნარების 
ტრენინგი და კოგნიტურ-ბიჰევიორალური მეთოდები, რომელიც მიმართულია დანაშაულის 
ხელშემწყობ ღირებულებათა სისტემაზე. 

პროგრამის მთლიანობა  მოიაზრებს გატარებული პროგრამების თეორიასა და 
მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ პრაქტიკასთან შესაბამისობას. ამგვარი პროგრამები უნდა 
განახორციელოს კვალიფიცირებულმა პერსონალმა ადეკვატური რესურსებით და უნდა 
ექვემდებარებოდეს სათანადო მონიტორინგსა და პერიოდულ შეფასებას.  

გარდა ამისა, შედეგთა შესანარჩუნებლად უაღრესად მნიშვნელოვანია გათავისუფლების 
შემდგომი პროგრამების არსებობა, რომელიც უზრუნველყოფს შემდგომ მხარდაჭერას, 
მონიტორინგსა და რეციდივის პრევენციას. პროჩასკას, დიკლიმენტეს და ნოკროსის 
ტრანსთეორიული მოდელის თანახმად (ციტირებული Velicer et al., 1998; Fleet & Annison, 
2003), ინდივიდის მიერ ქცევის შეცვლა სხვადასხვა ეტაპის გავლას გულისხმობს. ეს 
ეტაპებია(იხ. ნახატი 1): ფიქრისწინა (როდესაც ადამიანი არც კი განიხილავს ცვლილების 
საჭიროებას); ფიქრის (როდესაც ადამიანი ფიქრობს ცვლილებაზე); მომზადების (როდესაც 
ადამიანს გადაწყვეტილი აქვს ცვლილების განხორციელება); მოქმედების (როდესაც ადამიანი 
კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამს ცვლილების განხორციელების მიმართულებით); შენარჩუნების 
(როდესაც განხორციელებულ ცვლილებას გამყარება და შენარჩუნება სჭირდება). 

ტრანსთეორიული მოდელის ავტორთა თანახმად, შენარჩუნების ფაზა გრძელდება ექვსი 
თვიდან ხუთ წლამდე და, შესაძლოა, მთელი ცხოვრებაც (Fleet & Annison, 2003). მიუხედავად 
იმისა, რომ ტრანსთეორიული მოდელი დიდ აქცენტს არ აკეთებს რეციდივსა და წაცდენას 
შორის სხვაობაზე, რეციდივის პრევენციის მიდგომის ფარგლებში მათ შორის ნათელი 
განსხვავებაა. წაცდენა განიმარტება როგორც ერთჯერადი დაბრუნება ადიქტიურ ქცევასთან 
მაშინ, როდესაც რეციდივი გულისხმობს ცხოვრების ადიქტიურ სტილთან დაბრუნებას 
(Gross, 2004). ხდება როგორც წაცდენები, ასევე, რეციდივიც. წარმატებული ცვლილების 
განხორციელებამდე ზოგიერთ ადამიანს რამდენიმე რეციდივის გავლა უწევს. შესაბამისად, 
რეციდივის პრევენცია უმნიშვნელოვანესია გათავისუფლების შემდგომი პროგრამისათვის 
და დანაშაულის შესამცირებლად აუცილებელია ინსტიტუციურ პირობებში დაწყებული 
პროგრამების გაგრძელება თემში. 

ნახატი 1: ცვლილების ეტაპები
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თანამედროვე მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პერსპექტიული პრაქტიკების მაგალითები 

დღესდღეობით დიდ ბრიტანეთში, აშშ-ში, კანადაში, შვედეთსა და ბევრ სხვა ქვეყანაში 
მრავალი აკრედიტირებული დანაშაულის შემცირებაზე მიმართული პროგრამა არსებობს 
და კიდევ მეტი არის აკრედიტაციის მიღების პროცესში (Chui, 2003; McWhinnie, 2006). ამ 
თავში ჩვენ მიმოვიხილავთ ზოგიერთ პროგრამას, რომელიც არაერთ ქვეყანაში გამოიყენება, 
მათ შორის, გაერთიანებულ სამეფოსა და ჩრდილოეთ ამერიკაში და, რომლის შესახებაც 
დაგროვდა ეფექტიანობის გარკვეული მტკიცებულება, რაც გვაფიქრებინებს ამ პროგრამების 
პერსპექტიულობაზე მოცემულ სფეროში. 

1990-იან წლებში უელსში დაინერგა  კოგნიტური მიდგომა Straight Thinking on Probation 
(STOP), რომელმაც შეამცირა განმეორებითი დანაშაულის კოეფიციენტი და გაზარდა 
ცვლილების თვითანგარიში, რამაც, თავის მხრივ, კარი გაუხსნა დანაშაულის პრევენციის 
კონსტრუქციული მიდგომებისადმი ინტერესს (Chui, 2003). აზროვნებისა და რეაბილიტაციის 
პროგრამა და აზროვნების გაძლიერებული უნარების პროგრამა სამართალდამრღვევებთან 
მუშაობისას გამოიყენებს კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ მეთოდთა კომბინაციას.  ორივე 
პროგრამა მიზნად ისახავს კოგნიტური უნარების განვითარებას სასურველი ცვლილების 
ხელშესაწყობად, ხოლო მეორე, ასევე, გულისხმობს ინტერპერსონალური პრობლემების 
მოგვარების უნარების გაუმჯობესებას. კიდევ ერთი კარგი ასეთი მაგალითია აგრესიის 
ჩანაცვლების ტრენინგ (ART) პროგრამა, რომელიც მულტიმოდალური სესიებისგან შედგება 
და მოიცავს სოციალური უნარების, თვითკონტროლისა და მორალური აზროვნების 
ტრენინგს.  

გამოსავალზე ფოკუსირებული მიდგომა არის მოკლევადიანი, პიროვნებაზე ცენტრირებული 
მიდგომა, რომელიც მიზნად ისახავს, დაეხმაროს ადამიანს პიროვნული პრობლემების 
გადალახვაში, რომლებიც მუდმივად საფრთხეს უქმნის მას პროგრესის შენარჩუნებაში (Fleet 
& Annison, 2003). ამოსავალი წერტილია პიროვნებასთან მუშაობა და არა პრობლემასთან 
მუშაობა. მიდგომა წარმოადგენს  აწმყოზე ორიენტირებულ მეთოდს, რომელიც  წარსულში 
ქექვასა და პრობლემური ქცევის ფესვების აღმოჩენას კი არ გულისხმობს, არამედ მიმართულია 
იმის გარკვევაზე, თუ რა წარმოადგენს კონკრეტული ინდივიდისათვის მიღწევად 
გამოსავალს. სწორედ სამართალდამრღვევსა და პრაქტიკოსს შორის თანამშრომლობა არის  
გზა იმის გასარკვევად, თუ რა მომავალი სურს რომ ჰქონდეს ადამიანს და როგორ შეიძლება 
მისი მიღწევა. ინდივიდის  ხედვა საკუთარი კომპეტენტურობის შესახებ უმნიშვნელოვანესია 
და, შესაბამისად, აქცენტი კეთდება მის მიერ ლიდერის როლის აღებაზე როგორც ამოცანების 
განსაზღვრის თვალსაზრისით, ასევე მათი მიღწევის გზების არჩევის თვალსაზრისით. ეს 
მიდგომა თავდაპირველად შემუშავდა, როგორც კონსულტირების მეთოდი მოკლევადიანი 
თერაპიების ჩარჩოში და დღესდღეობით იგი რეკომენდებულია სოციალურ მუშაობაში 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროშიც. 

რეციდივის პრევენციის ტექნიკები თავდაპირველად განვითარდა ადიქციური ქცევის მქონე 
ადამიანებისათვის, მოგვიანებით კი გავრცელდა სამართალდამრღვევებთან მუშაობის 
ზოგიერთ სფეროზეც (Fleet & Annison, 2003). რეციდივის პრევენციის წამყვანი კონცეპტი არის 
ეგრეთ წოდებული „მაღალი რისკის სიტუაცია“, რომელიც უკავშირდება ზემოთ ნახსენებ 
მწვავე დინამიკურ ფაქტორებს.  წახალისებულია ინდივიდის მიერ პოტენციური მაღალი 
რისკის მატარებელი სიტუაციების იდენტიფიცირება და შემდგომ მას ეხმარებიან ამგვარი 
სიტუაციების დაძლევის უნარების განვითარება-შემუშავებაში. მარლოტისა და გორდონის 
თანახმად (ციტირებული Fleet & Annison, 2003), მაღალი რისკის სიტუაციები შეიძლება 
იყოს ინტერპერსონალური ან ინტრაპერსონალური ხასიათის. წაცდენა გამიჯნულია 
რეციდივისგან და განიხილება, როგორც ერთჯერადი აქტი, რომელსაც აუცილებლად 
რეციდივამდე არ მივყავართ.  შესაბამისად, რეციდივის პრევენცია მიზნად ისახავს 
რეციდივის ალბათობის შემცირებას იმის ხელშეწყობით, რომ ადამიანმა წაცდენა განიხილოს, 
როგორც პროგნოზირებადი სასწავლო გაკვეთილი, რომელიც მას ინფორმაციას აწვდის 
საკუთარ სისუსტეებზე. ცხადია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ წაცდენა მისაღებია, არამედ ხაზს 
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უსვამს მოტივაციის შენარჩუნებაში გამხნევების უზრუნველყოფისა და თვითეფექტიანობის 
ხელშეწყობის მნიშვნელობას. 

დასავლურმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ კრიმინალური ქცევის ფსიქოლოგიის 
გააზრება ამოსავალი წერტილია სათანადო ინტერვენციების შესამუშავებლად. აქედან 
გამომდინარე, უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში კორექციული პროგრამები 
კანადასა და დასავლური სამყაროს სხვა ქვეყნებში დაეფუძნა და ხორციელდებოდა ამ 
ფილოსოფიის ფუნდამენტური მახასიათებლების შესაბამისად (McWhinnie, 2006). კანადაში 
განხორციელებული წამყვანი კორექციული პროგრამები მოიცავს: (1) ცხოვრებისეული 
უნარების პროგრამას; (2) ძალადობის პრევენციის პროგრამას; (3) პროგრამას სქესორბივი 
დანაშაულის ჩამდენი პირებისთვის; (4) ოჯახური ძალადობის პროგრამას; (5) ნივთიერებათა 
ავადმოხმარების პროგრამას; (6) მულტისისტემურ თერაპიას (პერსპექტიული პროგრამა 
არასრულწლოვნებთან).

ცხოვრებისეული უნარების პროგრამა ეხმარება სამართალდამრღვევებს, შეიძინონ 
კრიმინოგენულ ფაქტორებთან (დინამიკური, სოციოკოგნიტური) და კრიმინალურ ქცევასთან 
დაკავშირებული დეფიციტის დაძლევის უნარები. ამგვარი დეფიციტი თითქმის ყველა 
სამართალდამრღვევში მოიძებნება. პროგრამა მონაწილეებს ასწავლის, დაფიქრდნენ მანამ, 
სანამ იმოქმედებდნენ; გაიაზრონ, თუ რა პრობლემა ელით და დაგეგმონ მასზე რეაგირება; 
ფოკუსირდნენ გამოსავალზე, გაითვალისწინონ სხვა ადამიანების თვალსაზრისი; გახდნენ 
უფრო მოქნილები, რაციონალურები და რეფლექსურები. უფრო ზუსტად, პროგრამა  
მიმართულია ინტერპერსონალური პრობლემების მოგვარებაზე; თვითკონტროლისა 
და თვითმართვის (იმპულსურობა) გაძლიერებაზე; ასერტულობისა და სოციალურობის 
ხელშეწყობაზე;  სოციალური პერსპექტივის დანახვასა და კრიტიკული აზროვნების 
განვითარებაზე. პროგრამის დასრულების შემდეგ ისინი, ვისაც კვლავ სერიოზული 
სოციოკოგნიტური დეფიციტი აქვს, გადამისამართდებიან სხვა პროგრამაში, რომელიც 
მიზნად ისახავს შეძენილი უნარების შენარჩუნებასა და გამყარებას.

ბრაზისა და ემოციების მართვის  პროგრამა წარმოადგენს ცხოვრებისეული უნარების 
პროგრამათა ქვეტიპს, რომელიც ადამიანებს ასწავლის აზროვნების იმ პატერნების შეცვლას,  
დანაშაულებრივ ქცევასთან ასოცირებულ ემოციებს რომ იწვევს.  პროგრამა მიმართულია იმ 
ფაქტორებზე, რომლებიც ახდენს ბრაზის, ეჭვის, დეპრესიისა და შფოთვის პროვოცირებას, 
რაც მათ უბიძგებთ დანაშაულისადმი და ცდილობს, ასწავლოს ადამიანს, თუ როგორ უნდა 
მართოს პრობლემურ ქცევასთან დაკავშირებული ემოცია, შეცვალოს ემოციის გამომწვევი 
აზროვნების პატერნი, შეიმუშაოს კონფლიქტის გადაჭრის უნარები და განავითაროს 
რეციდივის პრევენციის გეგმა. 

ძალადობის პრევენციის პროგრამა არის ინტენსიური კოგნიტურ-ბიჰევიორალური 
და უნარებზე დაფუძნებული რეინტეგრაციის პროგრამა პატიმრებისათვის, რომელიც 
აგრესიასა და ძალადობრივ ქცევას  მრავალგანზომილებიან ფენომენად განიხილავს. 
პროგრამა ეყრდნობა თანამედროვე თეორიასა და კვლევებს და ხორციელდება ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის სპეციალისტისა და პროგრამის ოფიცრის მიერ. აღნიშნული პროგრამა 
აერთიანებს განსხვავებულ სარეაბილიტაციო მიდგომებს, ფოკუსირდება ძალადობრივ 
კანონდარღვევებსა და ინტერპერსონალურ აგრესიაზე და აქცენტს აკეთებს რეციდივის 
პრევენციაზე. ინტერვენციის ტექნიკების განმტკიცება ხდება თანმიმდევრული სტრატეგიით, 
რომელიც ხაზს უსვამს თვითკონტროლს, სოციალური პრობლემების გადაჭრას, განათლებას, 
თვითმართვას და იყენებს როლურ თამაშებსა და საშინაო დავალებებს. პროგრამის მიზანია 
მონაწილეთა უნარების გაუმჯობესება და  მომავალი ძალადობის რისკის  ამგვარად შემცირება. 

სქესობრივი დანაშაულის ჩამდენ პირთა პროგრამა არის პროგრამა სექსუალური ძალადობის 
ისტორიის მქონე ადამიანებისათვის და მიმართულია ქცევის ბუნების, პატერნის დადგენისა 
და იმ სტრატეგიების შემუშავებაზე, რომელიც ეფექტიანი თვითმართვის გზით შეამცირებს 
რეციდივის რისკს. აღნიშნული პროგრამა ფოკუსირდება კოგნიტურ დამახინჯებებზე, 
დევიანტურ აღგზნებასა და ფანტაზიაზე, ბრაზისა და ემოციების მართვაზე, ემპათიასა 
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და მსხვერპლის გაგებაზე. სქესობრივი დანაშაულის ჩამდენ პირთა პროგრამა ჯგუფური 
სახისაა, ძირითადად, კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ მიდგომას იყენებს და, საჭიროების 
შემთხვევაში, ინდივიდუალურ ინტერვენციასაც გულისხმობს.  პროგრამა მიმართულია 
იმაზე, რომ ადამიანმა პასუხისმგებლობა აიღოს საკუთარ ქმედებაზე, გაიაზროს სექსუალურ 
შეურაცხყოფასთან დაკავშირებული (წინმსწრები და მომდევნო) ქცევითი პროგრესია, 
დაადგინოს მისთვის მაღალი რისკის მქონე სიტუაციები და შეიმუშაოს რეციდივის 
პრევენციის სტრატეგიები. 

ოჯახური ძალადობის პრევენციის პროგრამა, ძირითადად, მიმართულია მამაკაცებზე, 
რომლებიც ძალადობენ პარტნიორ ქალებზე.  პროგრამა მონაწილეებს უხსნის ძალადობრივი 
ურთიერთობის დინამიკას და ასწავლის იმ კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ ტექნიკებს, რომლებიც 
მათ მიეხმარება ძალადობრივი ქცევის იდენტიფიცირებასა და მისი ალტერნატიული 
უნარებით ჩანაცვლებაში, რათა დაამყარონ პოზიტიური, არაძალადობრივი ურთიერთობები. 
ამგვარი პროგრამები მრავალკომპონენტიანია და მოიცავს რამდენიმე ისეთ მოდალობას, 
როგორიცაა: განათლება, უნარების ტრენინგი, რეციდივის პრევენცია და ინდივიდუალური 
კონსულტირება. საბოლოო მიზანია ძალადობის გამომწვევი აზროვნებისა და ქცევების 
შემცირება და, შესაბამისად, ოჯახური ძალადობის შემცირება. 

ნივთიერებათა ავადმოხმარების პროგრამა მიმართულია ნივთიერებათა ავადმოხმარებისა და 
კრიმინალური ქცევის მოდიფიცირებაზე. მის ამოცანას წარმოადგენს ადამიანის მომზადება 
უკეთ მართოს რეციდივისა და დანაშაულებრივი ქცევის ხელშემწყობი სიტუაციები. 
ეფექტიანობის გასაძლიერებლად ნივთიერებაზე დამოკიდებულების მკურნალობის მოდელი 
მონაწილეებს სთავაზობს მრავალ პროგრამას, რომელიც განსხვავდება ინტენსივობით და 
შეესატყვისება სამართალდამრღვევის ავადმოხმარების ხარისხს.  

მულტისისტემური თერაპია (MST) არის პერსპექტიული პრაქტიკა არასრულწლოვნებთან 
და წარმოადგენს ინტენსიურ, ოჯახზე დაფუძნებულ ინტერვენციას სერიოზული 
ანტისოციალური ქცევის მქონე მოზარდებისა და მათი ოჯახებისათვის. აღნიშნული 
თერაპიული მიდგომის მიხედვით ახალგაზრდა ადამიანების ცხოვრება მრავალ ისეთ 
„სისტემასა“ და „გარემოს“ მოიცავს, როგორიცაა: ოჯახი, სკოლა, თანატოლები. შესაბამისად, 
მიდგომა მიმართულია მოზარდის გარემოში არსებულ ყველა იმ ფაქტორზე, რომელიც ხელს 
უწყობს მის პრობლემურ ქცევას.   ამგვარი ფაქტორები შეიძლება მოიაზრებდეს მოზარდის 
ინდივიდუალურ თვისებებს, მისი ოჯახის/ურთიერთობების სისტემას, თანატოლებთან 
ურთიერთობებს და სასკოლო მოსწრებას.  მუშაობის ამოცანები ყალიბდება ოჯახთან 
თანამშრომლობით და ეყრდნობა ოჯახის ძლიერ მხარეებს. კონკრეტული ინტერვენციები 
კი ეფუძნება ემპირიულად დადასტურებულ მიდგომებს, როგორიცაა: კოგნიტურ-
ბიჰევიორალური თერაპია და პრაგმატული ოჯახური თერაპია. მიდგომის მთავარი მიზანია 
მოზარდის ანტისოციალური ქცევის შემცირება, სახლის გარეთ ყოფნის დროის  შემცირება 
და ოჯახის გაძლიერება მომავალი სირთულეების გადალახვაში. მიდგომის წარმატებას ხელს 
უწყობს მისი ფოკუსი ოჯახის შენარჩუნებაზე, სერვისის მიმწოდებლის  დავალდებულება 
ოჯახთან მჭიდრო მუშაობაში, შედეგთა რეგულარული შეფასება და აქცენტი მკურნალობის 
უწყვეტობის შენარჩუნებაზე. 

პერსონალის უნარები და ქცევა

ტროტერის კვლევების საფუძველზე (Trotter, 2012; McNeill, 2003) მოხერხდა იდენტიფიცირება 
პერსონალის იმ უნარებისა, რომლებსაც შეუძლია ხელი შეუწყოს რეციდივიზმის შემცირების 
წარმატებულ შედეგებს. იგივე შედეგები გვაჩვენა სხვა კვლევებმაც. ეს უნარები მოიცავს 
პერსონალის უნარს: (ა) კარგად გააგებინოს კლიენტს თავისი როლი; (ბ) მოახდინოს 
პროსოციალური ქცევის მოდელირება; (გ) ხელი შეუწყოს კლიენტის თვითგანსაზღვრას; 
(დ) შეინარჩუნოს ფოკუსი კანონდარღვევის ქცევაზე; (ე) დაამყაროს თერაპიული ალიანსი; 
(ვ) განახორციელოს ჰოლისტური მიდგომა. აღნიშნული მიგნებები ძალიან ღირებულია, 
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ვინაიდან ხაზი ესმება იმ ფაქტს, რომ საბოლოო წარმატებისათვის გადამწყვეტია სათანადო 
კვალიფიკაციის, მოწოდებისა და ღირებულებების მქონე პერსონალის შენარჩუნება. 

დასკვნა

სპეციალისტები, რომლებიც ცდილობენ დაეხმარონ სამართალდამრღვევებს დანაშაულის 
შემცირებაში, ყოველდღიურობაში ეკლექტურ მიდგომას იყენებენ. ცვლილების მიღწევა 
ადვილი არ არის და არ არსებობს ამის „ერთადერთი სწორი გზა“. განსხვავებულ ადამიანებთან 
განსხვავებული მეთოდებია შედეგიანი და ამიტომაც უმნიშვნელოვანესია პრაქტიკოსები 
ფლობდნენ მრავალმხრივ უნარებსა და ცოდნას მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ 
განსხვავებულ მიდგომებზე.

ზოგადად, კვლევები გვაჩვენებს, რომ გარკვეული პროგრამები კარგად მუშაობს, თუ ისინი 
კარგადაა მოფიქრებული და აგებული (ეფუძნება სათანადო პრინციპებს), გამოიყენებს 
შეფასების ხარისხიან  ინსტრუმენტებს, თანმიმდევრულად არის მიწოდებული კვალიფიციური 
პერსონალის მიერ და სათანადოდ პასუხობს სამართალდამრღვევთა საჭიროებასა და რისკს.  
მეტაანალიზის მიგნების მიხედვით, ყველაზე ეფქტიანია კოგნიტურ-ბიჰევიორალური 
სტრატეგიები. ასევე, პერსპექტიული პრაქტიკაა მოტივაციური ინტერვიუირება, რეციდივის 
პრევენცია, კრიზისის ინტერვენცია და გამოსავალზე ფოკუსირებული მიდგომები. 
აღნიშნული პრაქტიკა დეტალურადაა განხილული მომავალ თავებში.

კორექციული სფერო ვითარდება, იძენს ახალ გამოცდილებას და ნერგავს ახლებურ ხედვას, 
რომელთაც შესაძლოა წარმატების მიღწევამდე ახალი გამოწვევები და იმედგაცრუებები 
ახლდეთ თან. ამასობაში კი უფრო და უფრო მეტი მტკიცებულება გროვდება და გრძელდება 
მსჯელობა იმის თაობაზე, თუ როგორ გაუმჯობესდეს შეფასების და ინტერვენციის მეთოდები. 
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შესავალი

ამერიკელმა ფსიქოლოგმა უილიამ მილერმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ სტივენ 
როლნიკმა ალკოჰოლზე დამოკიდებულების მქონე პირებთან მუშაობის გამოცდილების 
საფუძველზე შეიმუშავეს ფსიქოლოგიური კონსულტირების მიდგომა სახელწოდებით 
მოტივაციური ინტერვიუირება. მოტივაციური ინტერვიუირება წარმოადგენს დირექტიულ, 
კლიენტზე-ცენტრირებულ და შედეგზე ფოკუსირებულ მიდგომას, რომლის მიზანიცაა 
კლიენტის დახმარება სასურველი ცვლილების (ძირითადად ქცევითი)   განხორციელებაში 
მისი მოტივაციის გაღვივებით. მილერი და როლნიკი (2002) მოტივაციურ ინტერვიუირებას 
განსაზღვრავენ, როგორც ,,კლიენტზე ცენტირირებულ დირექტიულ მეთოდს შინაგანი 
მოტივაციის გასაღვივებლად ამბივალენტობის გააზრებითა და გადაჭრით“(გვ. 25).

მოტივაციური ინტერვიუირება დიდწილად ეფუძნება კარლ როჯერსის კლინტზე 
ცენტრირებულ თერაპიას. ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის მსგავსად მილერსა და როლნიკს 
მიაჩნიათ, რომ ადამიანების დახმარების გასაღები პრაქტიკოსის მხრიდან ემპათიურ, 
არაგანსჯით და კლიენტზე ცენტრირებულ მიდგომაშია, რომელიც ადამიანს უზრუნველყოფს 
უპირობო კეთილგანწყობითა და თანამშრომლობით, რეფლექსურ და ძლიერ მხარეებზე 
ორიენტირებული კომუნიკაციის საშუალებით ხელს უწყობს მის ავტონომიასა და 
თვითგანსაზღვრას (შეყრილაძე, 2012; Hohman, 2012).

მოტივაციური ინტერვიუირების ფილოსოფია 

მოტივაციური ინტერვიუირება წარმოადგენს კომუნიკაციის მეთოდს, რომელიც 
გულისხმობს ადამიანის ბუნების გაგებას და გააზრებას. შესაბამისად, მისი ფილოსოფია 
გულისხმობს თანამშრომლობით და არა ავტორიტარულ მიდგომას, კლიენტის შინაგანი 
მოტივაციის გაღვივებას და არა თავს მოხვევას და კლიენტის ავტონომიის პატივისცემას 
(Miller & Rollnick, 2002; 2010; Hohman, 2012). მიდგომის ამოსავალი წერტილია ქცევის 
ცვლილებასთან დაკავშირებული ამბივალენტობის დადგენა, გააზრება და გადაჭრა. 
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ამბივალენტობის არსებობა სრულიად ბუნებრივად ითვლება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის 
თანამშრომლობითი საუბარი ცვლილებასთან დაკავშირებული ამბივალენტობის შესახებ. 

თანამშრომლობა (და არა კონფრონტაცია) - კლიენტი და პრაქტიკოსი ამყარებენ ნდობაზე 
დაფუძნებულ, თანამშრომლობით ურთიერთობას, რომელშიც პრაქტიკოსი არ ევლინება 
კლიენტს „ექსპერტის“ როლში. მუშაობის პროცესის ფოკუსია ერთმანეთის ხედვის გაგება და 
არა სპეციალისტის „სწორი პოზიციის“ გაგება.

გაღვივება - მიდგომის სპეციფიკა მდგომარეობს კლიენტის აზრების გამოხატვის 
ხელშეწყობაში და ამ გზით მისი ცვლილებისადმი მზაობის განსაზღვრასა და მოტივაციის 
გაღვივებაში. ცვლილების მოხდენის ალბათობა ბევრად უფრო მაღალია იმ შემთხვევებში, 
როდესაც ადამიანი თავად აყალიბებს  იმის საფუძველს, თუ რატომ უნდა განახორციელოს 
ესა თუ ის ცვლილება, ვიდრე მაშინ, როდესაც მას ეუბნებიან (თუნდაც ავტორიტეტები), თუ 
რატომ ჯობია, რომ შეიცვალოს. 

ავტონომია  - მოტივაციური ინტერვიუირების თანახმად, ადამიანი თავად წარმოადგენს 
ცვლილების მოხდენის წამყვან აქტორს. ამგვარი მიდგომა, ერთი მხრივ, ხელს უწყობს 
კლიენტში საკუთარ ძალებში დარწმუნებულობის ზრდას, ხოლო მეორე მხრივ, აძლიერებს 
საკუთარ ქცევაზე პასუხისმგებლობის აღების ხედვას. 

მოტივაციური ინტერვიუირება და ცვლილების ეტაპები

მოტივაციური ინტერვიუირება, ასევე, იყენებს პროჩასკასა და დიკლიმენტეს 
ტრანსთეორიული მოდელის ცვლილების ეტაპების თეორიას (როგორც ციტირებულია Velicer 
et al., Fleet & Annison, 2003). ამ მოდელის თანახმად, ადამიანი გადის განსხვავებულ ეტაპებს 
საკუთარი პრობლემური ქცევის სასურველი ჯანსაღი ქცევით შეცვლის გზაზე და ყოველი 
ეტაპი მას განსხვავებული დილემის წინაშე აყენებს, რაც გათვალისწინებული უნდა იყოს იმ 
სპეციალისტების მიერ, რომლებიც ეხმარებიან ამ ადამიანს ცვლილების განხორციელებაში. 
ეს ეტაპებია: ფიქრისწინა, ფიქრის, მომზადების, მოქმედებისა და შენარჩუნების ეტაპები. 
საგულისხმოა, რომ მოდელის ავტორთა აზრით, ცვლილებათა ეტაპებს სპირალური ხასიათი 
აქვს, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ ადვილად შესაძლებელია გვიანდელი ეტაპიდან ადრეულ 
ეტაპზე დაბრუნება. ცვლილების მიღწევის თვალსაზრისით წარმატებული ადამიანები 
ახერხებენ აღნიშნული სპირალიდან თავის დაღწევას.

დიაგრამა 1: ცვლილების ეტაპები
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ფიქრისწინა ეტაპი - ტრანსთეორიული მოდელის თანახმად, ფიქრისწინა ეტაპზე ადამიანებს არ 
აქვთ სურვილი, ცვლილება მოახდინონ თავიანთ ქცევაში უახლოესი მომავლის განმავლობაში. 
ისინი ქცევის შეცვლაზე  არცკი ფიქრობენ და, შესაძლოა, ვერც აცნობიერებდნენ, რომ ესა თუ 
ის ქცევა პრობლემას უქმნით. როგორც წესი, განსხვავებით გარეშე პირთაგან, მათ არ მიაჩნიათ, 
რომ თავიანთი ქცევა პრობლემურია. ამიტომ ასეთ ადამიანებს ხშირად ახასიათებენ, როგორც 
„ჯიუტებს“ ან „პრობლემის უარმყოფელებს“. ამ ეტაპზე „პრობლემას“ სხვადასხვა რამეში 
ხედავენ  ადამიანი და ის პირი, რომელსაც მისი დახმარება სურს. შესაბამისად, არასწორია, 
მიზნად დავისახოთ მათი დაუყოვნებლად გადაბირება. უმჯობესია, მივაღწიოთ იმას, რომ 
ხელი შევუწყოთ მათი ცნობიერების ამაღლებას. ამ ეტაპზე ადამიანისთვის დახმარების 
ამოცანას ის წარმოადგენს, რომ დაიწყოს ფიქრი და გაუჩნდეს კითხვები აღნიშნულ საკითხთან 
დაკავშირებით. ეს უკვე წარმატებაა, რადგან ადამიანი იწყებს იმის გაცნობიერებას, რომ 
პრობლემა ან წუხილის მიზეზი არსებობს. 

ფიქრის ეტაპი - ეს ის ეტაპია, რომლის დროსაც ადამიანი აცნობიერებს, რომ პრობლემა 
არსებობს და სერიოზულად ფიქრობს მის გადაწყვეტაზე, თუმცა კონკრეტული ქმედებები 
ჯერ განხორციელებული არ აქვს. ეს გახლავთ ცვლილების სტადია, რომლის დროსაც 
ადამიანს სურვილი აქვს პრობლემის გადაწყვეტის, თუმცა დამოკიდებულება ამ ყველაფრის 
მიმართ ამბივალენტურია და არ არის გამორიცხული ამ წინააღმდეგობრივი მდგომარეობის 
ქრონიკული გახანგრძლივება. სწორედ ეს ეტაპი წარმოადგენს მოტივაციური ინტერვიუირების 
მეთოდის გამოყენებისთვის საუკეთესო პერიოდს, რათა აღმოვაცენოთ და გავაღვივოთ 
ცვლილების მოტივაცია. თუმცა, არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ცვლილებაზე ფიქრი და მისით 
დაინტერესება ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი მზადაა, შეიცვალოს. უმნიშვნელოვანესია, 
გაგრძელდეს მისი ინფორმაციითა და წამახალისებელი მექანიზმებით უზრუნველყოფა და 
ცვლილებაზე საუბრის ხელშეწყობა.  ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია კლიენტის პრესპექტივის 
გაგება და დახმარება პრობლემური ქცევისა და ამ ქცევის შეცვლის დადებითი და უარყოფითი 
მხარეების ფორმულირებაში. წარმატებულ შედეგად შეიძლება ჩაითვალოს ის, თუ ადამიანი 
ღიად განაცხადებს, რომ მას სურს ქცევის შეცვლა და გარკვეულ დაპირებებსაც იძლევა ამ 
მიმართულებით. 

მომზადების ეტაპი - ამ ეტაპზე ადამიანი უახლოვდება ქმედების სტადიას და იწყებს 
გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას ამ მიმართულებით, ანუ სახეზეა განზრახვისა და 
მოქმედების ერთობლიობა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს სტადია წარმოადგენს გარდამავალ 
ეტაპს, რომლის დროსაც ადამიანი მტკიცე გადაწყვეტილებას იღებს ქცევის შეცვლის 
თაობაზე. როგორც წესი, ასეთ დროს ადამიანთა უმრავლესობა დროის ხანმოკლე მონაკვეთში 
(დაახლოებით ერთი თვე) ავლენს ქცევის შეცვლის სერიოზულ მცდელობებს. მიუხედავად 
ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისა, ცვლილება ავტომატურად არ ხდება. 
ამ ეტაპზე საკითხისადმი ამბივალენტური დამოკიდებულება მცირდება, თუმცა მაინც 
სახეზეა. ამიტომ მნიშვნელოვანია გავაგრძელოთ მოტივაციის გაძლიერებაზე მუშაობა და 
დავეხმაროთ ადამიანს სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში. ამ ეტაპზე, ასევე, ღირებულია 
დახმარება დაძლევის/თავის გართმევის უნარ-ჩვევათა გაძლიერებაში და, იმავდროულად, 
გაფრთხილების მიცემა შესაძლო საშიშროების შესახებ. წარმატებას ამ სტადიაზე წარმოადგენს 
კარგად ფორმულირებული სამოქმედო გეგმის არსებობა. 

მოქმედების ეტაპი - ამ ეტაპზე ადამიანი აცნობიერებს პრობლემის არსებობას და აქტიურად 
ცდილობს საკუთარი ქცევის შეცვლას. ადამიანის თავგანწირვა ამ მიმართულებით აშკარაა 
და სახეზეა მისი მხრიდან სერიოზული ძალისხმევა ცვლილების განხორციელებისთვის. 
ეს პერიოდი, ჩვეულებრივ, ერთიდან ექვს თვემდე გრძელდება და გულისხმობს მუდმივი 
ძალისხმევის დემონსტრირებას შედეგის მისაღწევად. ადამიანს აქვს სამოქმედო გეგმა და  
დაწყებული აქვს მისი განხორციელება. ამბივალენტობა და მოტივაციის შენარჩუნების 
საჭიროება კვლავ სახეზეა. მნიშვნელოვანია ადამიანის პროდუქტიულობის უნარის გაზრდა 
წარმატებულ ნაბიჯებზე ფოკუსირებითა და მათი მიზნის გაძლიერებით. სასარგებლო 
სტრატეგიებია: უნარების განვითარების ხელშეწყობა, ჯგუფური მუშაობა, რეციდივის 
პრევენცია, პრობლემის აქტიური გადაწყვეტა, უკუგანპირობებულობა, სტიმულის 
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კონტროლირება, შედეგის შენარჩუნების მართვა. წარმატებული შედეგია შეცვლილი ქცევის 
გახშირება და რეციდივის შემცირება. 

შენარჩუნების ეტაპი - ეს არის ეტაპი, როდესაც ადამიანმა განახორციელა ცვლილება, 
ახალი ტიპის ქცევამ ჩაანაცვლა ძველი ქცევა და რეციდივის ალბათობაც შემცირებულია. 
შენარჩუნების ეტაპს ხშირად განიხილავენ როგორც პერიოდს, რომლის დროსაც ცოტა რამ 
ხდება, თუმცა იგი არ არის სტატიკური ფაზა. რეციდივი შესაძლებელია და ხდება კიდეც რიგი 
მიზეზების გამო. რეციდივთა უმრავლესობა ავტომატურ ხასიათს კი არ ატარებს, არამედ  
პირველად „წაცდენას“ მოჰყვება. ამ ეტაპზე მოსალოდნელია რეციდივის კრიზისი, რომლის 
დროსაც ადამიანი ან გრძნობს, რომ საშიშროება ახლოვდება და ცდუნებას ვეღარ გაუძლებს 
ან ეს უკანასკნელი უკვე მოხდა. ასეთ დროს, ასევე, სასარგებლოა იმის გაცნობიერება, რომ 
ცვლილების ეტაპებს სპირალური ხასიათი აქვს. წარმატების მისაღწევად მნიშვნელოვანია: 
იმ ფაქტორების დადგენა და გარკვევა, რამაც მიგვიყვანა კრიზისამდე; ინფორმაციის 
და უკუკავშირის მიწოდება; ემპათია; რეციდივის ნორმალიზაცია ისეთ შემთხვევებში, 
რომელშიც ცვლილების მიღწევა რეალურად რთულია; ადამიანის წახალისება, რომ იგი 
გაკვეთილად გამოიყენოს; წარმატების მიღწევის გზების შეთავაზება; შექება წარმატებულ 
მცდელობათათვის და შემდგომი ძალისხმევის წახალისება. წარმატების შემთხვევაში 
ადამიანი გამოდის ცვლილებათა ეტაპების სპირალიდან, ანუ აღწევს დასასრულის ეტაპს, რაც 
იმაში გამოიხატება, რომ არანაირად აღარ განიცდის ცდუნებას და არავის დახმარება აღარ 
სჭირდება ჯანსაღი ქცევის შენარჩუნებაში. რეციდივის შემთხვევაში კი ადამიანი უბრუნდება 
ადრეულ სტადიებს. 

რეციდივი - რეციდივი შესაძლებელია ცვლილების განხორციელების პროცესში. საბოლოო 
წარმატების მიღწევამდე ადამიანები ხშირად უბრუნდებიან წინა სტადიებს. რეციდივის 
შემდეგ ადამიანები ხშირად უბრუნდებიან ადრეულ ეტაპებს და იწყებენ თავიდან წინსვლას. 
რეციდივის კრიზისისას ადამიანთა შინაგანი ძალები შესუსტებულია და შფოთვა და შიში 
კი - გაძლიერებული. კრიზისის გადასალახად მათ სჭირდებათ თანადგომა, ნუგეში და 
გამხნევება. მნიშვნელოვანია კლიენტის დახმარება იმის გააზრებაში, რომ რეციდივს შეუძლია 
გვასწავლოს, თუ როგორ დავძლიოთ ახლებურად ძველი ქცევა და მომავალი მცდელობისას 
წარმატების ალბათობა მეტი იყოს. 

მოტივაციური ინტერვიუირების ოთხი ძირითადი პრინციპი

მოტივაციური ინტერვიუირების მეთოდი ეფუძნება ოთხ ძირითად პრინციპს. ესენია: 
ემპათიის გამოხატვა, შეუთავსებლობის დადგენა, წინააღმდეგობასთან შერწყმა და 
თვითეფექტურობის  ხელშეწყობა (Miller & Rollnick, 2002).

ემპათიის გამოხატვა - ემპათია გულისხმობს სამყაროს კლიენტის თვალებით დანახვისა 
და კლიენტის ტყავში თავის გრძნობის  უნარს მისი ემოციების სრული გაზიარების გარეშე. 
ემპათიის გამოხატვას უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება მოტივაციური ინტერვიუირების 
პროცესში. როდესაც კლიენტი გრძნობს პრაქტიკოსის მხრიდან ემპათიას, იგი, ერთი მხრივ, 
მეტად იხსნება და იწყებს საკუთარი გამოცდილების გაზიარებას და, მეორე მხრივ, უფრო 
კონსტრუქციულად აღიქვამს პრაქტიკოსის მიერ განხორციელებულ ფაქიზ გამოწვევებს. 
იმავდროულად, კლიენტი უფრო ადვილად იწყებს ცვლილებასთან დაკავშირებული 
ამბივალენტობის გააზრებას, სცილდება პრობლემის უარყოფის სტადიას და იწყებს 
ცვლილებაზე საუბარს. ცვლილებაზე საუბარი გულისხმობს ისეთი განაცხადების გაკეთებას 
და არავერბალურ კომუნიკაციას, რომლებიც მიგვანიშნებენ ცვლილების შესაძლებლობაზე.

შეუთავსებლობის დადგენა - მილერის მიხედვით, ცვლილების მოტივაცია მაშინ იბადება, 
როდესაც ადამიანები აცნობიერებენ განსხვავებას იმას შორის, თუ რა მდგომარეობაში არიან 
ისინი და რა მდგომარეობაში სურთ ყოფნა.  შესაბამისად, მოტივაციური ინტერვიუს დროს 
მათ ეხმარებიან, აღმოაჩინონ შეუთავსებლობა მათ აწმყო ქცევასა და სამომავლო მიზნებს 
შორის.   შეუთავსებლობის დადგენა  ეტაპობრივი და ფაქიზი პროცესია, რომლის დროსაც 
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ადამიანებს ეხმარებიან, გაიაზრონ, რომ არსებული ცხოვრების წესს შესაძლოა ისინი მიზნების 
საწინააღმდეგო მიმართულებით მიჰყავდეს. ამ უკანასკნელის გაცნობიერებისას კი ისინი 
უფრო მონდომებულნი ხდებიან, მოახდინონ ცვლილებები.

წინააღმდეგობასთან შერწყმა - მოტივაციური ინტერვიუირების მიმდევარნი კი არ ებრძვიან 
კლიენტის მხრიდან წინააღმდეგობას, არამედ ცდილობენ მათი წინააღმდეგობის გამოყენებას 
კლიენტის თვალსაზრისის უკეთ გასაგებად. ამ მიდგომის გამოყენება კი, ბუნებრივია, 
იწვევს წინააღმდეგობრიობის შემცირებას, ვინაიდან ადამიანებს არ სჭირდებათ თავიანთი 
მსჯელობის განმტკიცება და დამატებითი არგუმენტების მოშველიება. ამ პრინციპის 
გამოსახატავად ხშირად გამოიყენებენ მეტაფორას: „კი ნუ ეჭიდავები, არამედ ეცეკვე 
კლიენტს“. მოტივაციური ინტერვიუს პროცესში ადამიანი არავის ებრძვის/ეწინააღმდეგება, 
ვინაიდან მეთოდის მიზანია ინდივიდებმა მოძებნონ გამოსავლის მათეული გზა მათ მიერვე 
დანახულ პრობლემასთან მიმართებაში.   

თვითეფექტურობის გაღრმავება - წარმატების მისაღწევად უმნიშვნელოვანესია ადამიანის 
რწმენა იმის შესახებ, რომ ცვლილება შესაძლებელია. შესაბამისად, ამ მიდგომის ფარგლებში 
ადამიანები თავად განიხილებიან ცვლილებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების 
ავტორებად და განმახორციელებლებად. პრაქტიკოსის მიზანი კი ის არის, რომ ხელი შეუწყოს 
მათი მოტივაციისა და ფოკუსის შენარჩუნებას საკუთარ ძალებში დარწმუნებულობის 
გაძლიერებით. მოტივაციური ინტერვიუ ხაზს უსვამს იმას, რომ არ არსებობს ცვლილების 
ერთადერთი „სწორი“ გზა და თუ არჩეული გზა არ ამართლებს, ადამიანს უნარი შესწევს 
მოძებნოს ალტერნატიული. თვითეფექტურობის გაძლიერება მოიცავს კლიენტის მიღწევებს, 
ძლიერ მხარეებზე აქცენტის გაკეთებასა და მსგავსი გამოცდილების მქონე ადამიანების 
წარმატების გაზიარებას. 

მოტივაციური ინტერვიუირების უნარები და სტრატეგიები 

კლიენტში სასურველი ცვლილების მოტივაციის გაღვივებასა და გაძლიერებას მოტივაციური 
ინტერვიუს მეთოდი რიგი ტექნიკების გამოყენებით ცდილობს. ცვლილებაზე საუბარი 
განმარტებულია კლიენტის მიერ ისეთი განაცხადების გაკეთებით, რომელიც მიგვანიშნებს 
კლიენტის ფიქრზე ან სურვილზე  განახორციელოს ცვლილები (Miller & Rollnick, 2002; 
Hohman, 2012). ეს ტექნიკებია:

ღია კითხვები  - ღია კითხვები ეს ის კითხვებია, რომლებზე პასუხიც ვერ იქნება „კი/არა“ 
ან ერთსიტყვიანი მოკლე პასუხი. ღია კითხვების დასმა ადამიანს ეხმარება ჩაუღრმავდეს 
საკითხს. მიუხედავად იმისა, რომ დახურული კითხვების დასმაც მნიშვნელოვანია შეფასების 
პროცესში (მაგ. ინფორმაციის დასაზუსტებლად), ღია კითხვები უკეთეს საფუძველს უქმნის 
კლიენტს გაიაზროს ცვლილების შესაძლებლობა, ხოლო პრაქტიკოსს - გაიგოს კლიენტის 
პერსპექტივა და გამოხატოს ემპათია. ამ მიზეზთა გამო მოტივაციური ინტერვიუირებისას 
ფართოდ გამოიყენება ღია კითხვები.

აფირმაცია - აფირმაცია არის პრაქტიკოსის განაცხადი, რომელიც ხაზს უსვამს კლიენტის 
ძლიერ მხარეებს და ღირსებებს. აფირმაციები ხელს უწყობს რაპორტის დამყარებას, კლიენტის 
მიერ საკუთარი თავის დადებით ჭრილში დანახვას და წამყვანი როლი ენიჭება საკუთარ 
ძალებში დარწმუნებულობის გაღრმავებაში. იმისათვის, რომ აფირმაცია ეფექტური იყოს, იგი 
უნდა იყოს გულწრფელი, ობიექტური და არაგადაჭარბებულად გამოყენებული. აფირმაციის 
გამოყენებამ შესაძლოა კლიენტს დაანახოს, რომ ცვლილების მოხდენა რეალურად არის 
შესაძლებელი. აფირმაცია ხშირად გულისხმობს ქმედების ახლებურად გააზრებას კლიენტის 
დადებითი თვისებების ჭრილში.  

რეფლექსია - რეფლექსიური მოსმენა მოტივაციური ინტერვიუს ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ტექნიკაა. იგი გულისხმობს კლიენტის ნათქვამის პრაქტიკოსის მხრიდან პერიფრაზირებას 
ზოგჯერ კლიენტის ემოციური მდგომარეობის ასახვით. რეფლექსია ორ ძირითად ფუნქციას 
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ასრულებს - ერთი მხრივ, ყურადღებით მოსმენითა და რეფლექსიური პასუხებით კლიენტი 
გრძნობს, რომ პრაქტიკოსს შეუძლია მისი პრობლემების მისი თვალთახედვიდან დანახვა. 
ხოლო, მეორე მხრივ, რეფლექსიური მოსმენით პრაქტიკოსი გეზს აძლევს კლიენტს, 
გადაჭრას ცვლილებასთან დაკავშირებული ამბივალენტობა. აგრეთვე, რეფლექსიური 
მოსმენა ემსახურება კომუნიკაციის პრობლემების თავიდან აცილებას იმ შემთხვევაში, თუ 
პრაქტიკოსმა არასწორად გაიგო კლიენტის ნათქვამი.

შეჯამება  - შეჯამება რეფლექსიის ცალკეული სახეობაა, რომლის დროსაც პრაქტიკოსი 
კლიენტთან ერთად აჯამებს სესიის მსვლელობას. შეჯამება სასარგებლოა, ვინაიდან იგი 
გულისხმობს საკითხის გაგებისადმი სწრაფვას და აყალიბებს მომავალი ნაბიჯებისკენ 
მზაობას. შეჯამების დროს პრაქტიკოსს საშუალება ეძლევა ხაზი გაუსვას კლიენტის 
ამბივალენტობის ორივე მხარეს და დაეხმაროს მას შეუთავსებლობის დანახვაში. 

მოტივაციური ინტერვიუს გამოყენების პრაქტიკოსი ცდილობს, კლიენტი ცვლილებაზე 
საუბრამდე მიიყვანოს. გარკვეულ წყაროებში ასახული კვლევების თანახმად, ცვლილებაზე 
საუბარი პირდაპირპროპორციულია ამ ცვლილების განხორციელების შესაძლებლობასთან, 
ანუ რაც მეტს ლაპარაკობენ ადამიანები ცვლილების მოხდენაზე, მით მეტია  მათ მიერ ამ 
ცვლილების განხორციელების ალბათობა (Miller & Rollnick, 2010).  არსებობს კონკრეტული 
სტრატეგიები, რომელთა გამოყენებაც ხელს უწყობს კლიენტის მხრიდან ცვლილებაზე 
საუბარს. ეს სტრატეგიებია:

•	 დასვით „გამომწვევი“ კითხვები - დასვით ღია კითხვები, რომლებსაც შეუძლია 
მიგვიყვანოს ცვლილებაზე საუბართან.

•	 წაახალისეთ აწონ-დაწონის პროცესი  - დასვით კითხვები ცვლილების მოხდენისა და 
არმოხდენის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ.

•	 ითხოვეთ დაზუსტებები/განვრცობები - ჩაეკითხეთ დეტალების შესახებ, 
დასვით ისეთი კითხვები, როგორიცაა: „ბოლოს ეს როდის მოხდა?“ „ზუსტად რას 
გულისხმობდით ამაში?“ „მეტი მითხარით ამის შესახებ?“

•	 მიმოიხილეთ წარსული - დასვით კითხვები შესაცვლელი ქცევის აღმოცენებამდელ 
პერიოდზე.

•	 მიმოიხილეთ მომავალი - იკითხეთ, თუ რა შეიძლება მოხდეს ცვლილების 
არარსებობის შემთხვევაში. იკითხეთ, თუ როგორი გინდათ, რომ იყოს თქვენი 
ცხოვრება 5 წელიწადში? დასვით „სასწაულებრივი“ კითხვა - 100%-ით რომ შეძლოთ 
ცვლილების მოხდენა, რა შეიცვლებოდა თქვენს ცხოვრებაში?  სასწაული რომ მოხდეს 
თქვენს ცხოვრებაში, რა შეიცვლება? რაა საჭირო/რისი შეცვლაა საჭირო იმისთვის, 
რომ ეს მოხდეს? ....-ს რომ აღარ გააკეთებთ, როგორ წარმოგიდგენიათ რითი იქნებით 
დაკავებული? რა იქნებოდა იმის უმცირესი მანიშნებელი, რომ ეს ხდება?

•	 შეეხეთ უკიდურესობებს - დასვით ისეთი კითხვები, როგორიცაა: ყველაზე ცუდი 
რა მოხდება, ცვლილება რომ არ განახორციელოთ? ყველაზე კარგი რა მოხდება, 
ცვლილება რომ განახორციელოთ?

•	 დასვით კითხვები ცვლილების შესახებ - ... შეცვლილი ქცევის, მაგ. სიგარეტის მოწევის 
თავის დანებების შემდეგ ზოგჯერ ადამიანები დადებით შედეგებს გრძნობენ თავიანთ 
ცხოვრებაში. თქვენ შემთხვევაში რა იგრძენით? როგორ მიაღწიეთ ამას?

•	 გამოიყენეთ სკალები - იკითხეთ, 10 ბალიან სკალაზე, სადაც 1 შეესაბამება „სრულიად 
უმნიშვნელოს“, ხოლო 10 „უაღრესად მნიშვნელოვანს,“ რამდენად მნიშვნელოვანია 
თქვენთვის ეს ცვლილება? რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ თქვენთვის ეს ცვლილება 
- ...დან  უფრო მაღალ ქულაზე ავიდეს?

•	 გაარკვიეთ კლიენტის ღირებულებები - იკითხეთ, თუ რა  ღირებულებები ამოძრავებს 
ადამიანს და რა უნდა მას ცხოვრებაში. 
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•	 მიჰყევით წინააღმდეგობას - ხაზი გაუსვით ამბივალენტობის უარყოფით მხარეს 
„ალბათ თქვენთვის __________იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ არ გიღირთ ამ 
ცვლილების განხორციელება.“

•	 აქცენტი გააკეთეთ ძლიერ მხარეებზე და დაძლევის უნარებზე - დასვით კითხვები, 
რომლებიც გულისხმობს/ხაზს უსვამს კლიენტის ძლიერ მხარეებსა და ღირსებებს. 
ბოლო დროს ყოფილა შემთხვევა, რომ პრობლემას არ ჰქონია ადგილი? ბოლოს როდის 
იყო, რომ ეს შეძელით (სასურველი ქცევის განხორციელება)? როგორ მოხდა ეს? ასეთი 
კარგი ბიჭი როგორ აღმოჩნდი ამ სიტუაციაში? როგორ მოახერხე ამ ყველაფრის 
დაძლევა? ყველაფერი შეიძლებოდა ბევრად უარესად დასრულებულიყო, რომ არა 
შენ/შენი... (ღირსება/ძლიერი მხარე).                    

მნიშვნელოვანია, რომ ცვლილებაზე საუბრისას პრაქტიკოსის მხრიდან რჩევის გაცემა 
კლიენტის დარწმუნების მცდელობას კი არ წარმოადგენდეს, არამედ შესაძლებლობას, 
სპეციალისტმა გამოხატოს ზრუნვითი და არაგანსჯითი დამოკიდებულება. რჩევის მიცემისას, 
პრაქტიკოსმა, უპირველეს ყოვლისა, ნებართვა უნდა აიღოს კლიენტისგან ალტერნატივის 
შეთავაზების შესახებ და, ამასთანავე, გამოიყენოს აფირმაცია, გააძლიეროს ოპტიმიზმი და 
უპირატესობა მიანიჭოს ადამიანის არჩევანს. თუმცაღა, არჩევანის პატივისცემა შესაძლოა 
რთული იყოს პრაქტიკოსისათვის იმ შემთხვევაში, როდესაც კლიენტი უცვლელობას ირჩევს 
და, გარკვეულ შემთხვევაში, არაეთიკურიც სისხლის სამართლის სფეროში. მიუხედავად ამისა, 
მოტივაციური ინტერვიუირება არ გულისხმობს კლიენტთან კამათს, მის დადანაშაულებას 
და ჩიხში მომწყვდევას, ექსპერტის როლის თამაშს, ცვლილების განხორციელებაზე ზეწოლას, 
კლიენტის პასიურ როლში მოთავსებასა და მზამზარეული რჩევების შეთავაზებას.

მოტივაციური ინტერვიუირების გამოყენება კორექციულ სფეროში 

მიუხედავად იმისა, რომ მეთოდი შემუშავებულ იქნა ალკოჰოლიზმისა და 
წამალდამოკიდებულების სფეროში, დღესდღეობით იგი ფართოდ გამოიყენება როგორც 
არასასურველი ქცევის შემცირების, ასევე ჯანსაღი ქცევის გაზრდის მიზნით ისეთ სფეროებში, 
როგორიცაა: ჯანმრთელი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა, ფსიქიკური ჯანმრთელობა, 
კრიმინალური სამართალი, აზარტული თამაშობები და სხვა. მრავალი ავტორის თანახმად 
(Feldstein & Ginsburg, 2006; Chui & Nellis, 2003; Scott, 2008), მოტივაციური ინტერვიუირების 
მეთოდი პერსპექტიულად ითვლება სასჯელაღსრულებით სფეროში და გამოიყენება 
კრიმინალური ქცევის პროსოციალური ქცევით შეცვლისა და რეციდივის შემცირების 
მისაღწევად. ტრადიციულად, სამართლის სფეროში თანამშრომლობითი მიდგომები არ 
გამოიყენებოდა. მილერი და როლნიკი (2002) თვლიან, რომ მიდგომას აქვს პოტენციალი, 
შეამციროს წინააღმდეგობა და გააუმჯობესოს ბენეფიციარებსა (მსჯავრდებულებს/
ბრალდებულებს) და მომსახურე პერსონალს შორის ურთიერთობა. გარდა ამისა, მიდგომის 
მახასიათებლები (ღიაობა, გულწრფელობა და ემპათია) არასრულწლოვნებთან კარგად 
ერწყმის მოზარდის იდენტობისა და დამოუკიდებლობის განვითარების მოთხოვნილებებს 
და, სავარაუდოდ, ხელს უწყობს პიროვნული მომწიფების პროცესს. ზოგადად, სამართლის 
სფეროში მსჯავრდებულთა მოტივაცია პრიორიტეტია რეციდივის შემცირების თვალსაზრისით 
და, შესაბამისად, მოტივაციური ინტერვიუირება თეორიულად რელევანტური მიდგომაა. 
ასევე, არსებობს გარკვეული მტკიცებულება მოტივაციური ინტერვიუირების დადებითი 
ეფექტის შესახებ აღნიშნული პოპულაციის ქცევითი ცვლილების მიღწევაში. 

მიუხედავად მიღწევებისა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში მოტივაციურ 
ინტერვიუირებას არაერთი გამოწვევა ელის. აღნიშნული გამოწვევები მოიცავს იმას, 
რომ ხშირად ბენეფიციარები იძულებით/სასამართლოს გადაწყვეტილების გამო მოდიან 
პრაქტიკოსთან. ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტები შესაძლოა სკეპტიკურად იყვნენ 
განწყობილი და იფიქრონ, რომ პატიმართან მუშაობას აზრი არ აქვს; კორექციული გეგმები 
ხშირად გვკარნახობს თერაპიულ მიზანს; დიდია ცდუნება, ვუკარნახოთ ბენეფიციარს, რა 
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უნდა აკეთოს; სხვა ბენეფიციარებმა, შესაძლოა, გააძლიერონ ანტისოციალური განწყობები 
და ქცევა; ხშირია ბენეფიციარის მხრიდან დანაშაულის ჩადენის უარყოფა (Miller & Rollnick, 
2002).

ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ სამართლის სფეროში მოტივაციური 
ინტერვიუირების დანერგვა გულისხმობს სერიოზულ ცვლილებებს ყველა დონეზე. როგორც 
მილერი და როლნიკი (2002) ამბობენ: „...სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროს 
პერსონალის მომზადება მოტივაციურ ინტერვიუირებაში არ შეიძლება გაკეთდეს სანახევროდ 
ან მწირი რესურსებით და ვერც კულტურული ცვლილება ვერ მოხდება ერთ დღეში. 
სხვა წარმატებული ინტერვენციების მსგავსად მისი დანერგვა მოითხოვს ორგანიზაციის 
ყველა დონის მენეჯმენტისგან (მათ შორის, ყველაზე ზედა) მხარდაჭერასა და პრაქტიკაში 
გატარებას. მოტივაციური ინტერვიუირების სისხლის სამართლის სფეროში დანერგვას, 
ხშირ შემთხვევაში, დასჭირდება კორპორაციული ხედვის სერიოზული ცვლილება - 
ძალისმიერი კონტროლიდან გადასვლა მსჯავრდებულთა მიმართ პატივისცემით მოპყრობის 
ფილოსოფიაზე.“ (გვ.335)
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თავი 13  

სამართალდამრღვევებთან მუშაობის მეთოდები (3)

შორენა საძაგლიშვილი, MSW, PhD,
ასოცირებული პროფესორი სოციალური მუშაობის მიმართულებით, 
სოციალური მუშაობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, დამფუძნებელი
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„რისკი - საჭიროება - რეაგირება“  მოდელის შეზღუდვები და ძლიერი მხარეები ..... 143

რისკის წარმოქმნა 

დიდი ბრიტანეთის მართლმსაჯულების სისტემაში რისკის წარმოქმნა უკავშირდება ორ 
მოვლენას: ,,საზოგადოებრივი დაცვის“ გეგმის გამოჩენა მართლმსაჯულების სისტემაში და, 
ამის პარალელურად, ,,რა მუშაობს“ ცოდნის გაჩენა განმეორებითი დანაშაულის შემცირებაში. 
1990 წლიდან საკანონმდებლო დადგენილებამ გამოკვეთა განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის 
სამართალდამრღვევები, კერძოდ, სქესობრივი დანაშაულებისთვის  მსჯავრდებული 
სამართალდამრღვევები და, ასევე, სერიოზული ძალადობრივი დანაშაულის ჩამდენები. 
სამართალდამრღვევთა ეს განსაკუთრებული კატეგორია მოითხოვდა კონტროლის 
და/ან მეთვალყურეობის გაზრდილ დონეებს (Kemshall, 2001; Maguire et al, 2001). ამ 
საკანონმდებლო დადგენილებამ ახალი პასუხისმგებლობები დააკისრა მართლმსაჯულების 
სისტემის სააგენტოებს იმ თვალსაზრისით, რომ მათ დაევალათ მაღალი ზიანის რისკის 
მქონე სამართალდამრღვევების იდენტიფიცირება და მართვა. მაგალითად, საჭირო გახდა 
მაღალი ზიანის რისკის მქონედ შეფასებული ყველა სამართალდამრღვევის ცენტრალური 
რეგისტრაცია ყველა შესაძლო მომსახურებაში. ფიქრობდნენ, რომ ეს ადამიანები  
საზოგადოებისათვის განსაკუთრებით პოტენციური საფრთხის შემცველები იყვნენ და 
საჭირო იყო მათ მიმართ სპეციალური ზომების გატარება. კერძოდ, პოტენციურად საშიში 
სამართალდამრღვევების ზედამხედველობა უფრო მეტად პრიორიტიზირებული გახდა, 
ვიდრე სხვა კატეგორიის პატიმრების ზედამხედველობა; საჭირო გახდა უწყებათაშორისი 
(მრავალუწყებრივი) უსაფრთხოების დაცვის კომიტეტების ჩამოყალიბება, სადაც პრობაციის 
სერვისები  წამყვან როლს შეასრულებდნენ; ამ უწყებათაშორისი კომიტეტების დაარსება 
და მოქმედებები სახელმწიფო დონეზე განისაზღვრა; კანონი მოითხოვდა პოლიციისა 
და პრობაციის სერვისების მიერ მაღალი ზიანის რისკის შემცველი პატიმრის ერთობლივ 
შეფასებას, მისი შემთხვევის ერთობლივ მართვას და ა.შ. 

ზემოთ აღნიშნული აშკარად ფოკუსირდება სამართალდამრღვევის რისკის ერთ 
განზომილებაზე. კერძოდ, ეს არის სერიოზული ზიანის რისკი. შესაბამისად, ,,რისკის 
მართვის“ ცნება პირველად შემოვიდა პრობაციის პრაქტიკაში, რათა საშიშროების აღქმულ 
დონეებზე მომხდარიყო რეაგირება. ამრიგად, აქტუალური გახდა მართლმსაჯულების 
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სისტემის მომსახურებების ახალი როლი - ,,საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვა“. 
იმავდროულად, ,,რა მუშაობს“ კვლევა კონცენტრირდებოდა პრობაციის რეაბილიტაციის 
ეფექტებზე, რომლებმაც მთავარი როლი შეასრულა რისკის შეფასების სხვა განზომილების 
გამოვლენაში (McGuire &Priestley, 1995; Vanstone, 2000; Robinson, 2001, 2010). კერძოდ, ,,რა 
მუშაობს“ კვლევამ წინ წამოსწია რისკის კლასიფიკაციის პრინციპი. რისკი ამ კონტექსტში 
განიხილებოდა, როგორც დანაშაულის განმეორების ალბათობა და არა როგორც, ზიანის 
რისკი. კანადური კვლევების მიხედვით, კოგნიტურ-ბიჰევიორალური პროგრამები 
ყველაზე ეფექტური იყო მაღალი რისკის მქონე სამართალდამრღვევებისათვის, თუმცა 
დაბალი რისკის მქონე პატიმრებისათვის მსგავსი ინტენსიური პროგრამების შეთავაზებას  
უარყოფითი შედეგი ჰქონდა (Andrews, Bonta and Hoge, 1990). ამრიგად, სარეაბილიტაციო 
მომსახურების ეფექტის მაქსიმალიზაციისათვის მნიშვნელოვანია სამართალდამრღვევის 
რისკის დონის და სერვისის, ინტერვენციის ინტენსივობის შეთანხმება. კერძოდ, დაბალი 
რისკის სამართალდამრღვევებმა უნდა მიიღონ მინიმალური ინტერვენცია, ხოლო მაღალი 
რისკის ინდივიდებმა კი - ინტენსიური მომსახურებები (McGuire & Priestley, 1995).  1990 
წლის ბოლოსათვის, მართლმსაჯულების სისტემაში სამართალდამრღვევის რისკის შეფასება 
მთავარ ამოცანად იქცა. შესაბამისად, რისკის შეფასება აერთიანებდა ორივეს: ზიანის რისკს 
და, იმავდროულად, განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რისკს. რისკის შეფასება ყველა 
ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი სამართალდამრღვევისათვის რეგულარული მოთხოვნა 
გახდა.

კემშალი (Kemshall 1998) განმარტავს, რომ რისკის შეფასება არ არის ზუსტი მეცნიერება, 
რადგანაც იგი მიზნად ისახავს ,,წინასწარ უცნობი“ მომავალი ქცევის წინასწარმეტყველებას. 
ამ მხრივ, რისკის შეფასების ინსტრუმენტს აქვს თავისი შეზღუდვები და მხოლოდ იმდენად 
არის ობიექტური, რამდენადაც ეს შესაძლებელია (Carson, 1996, Kemshall, 1998). 

შეფასება: შემთხვევაზე მუშაობის საფუძველი

1990 წლიდან დღემდე ინგლისსა და უელსში მართლმსაჯულების პრაქტიკა მიისწრაფვის 
იმისკენ, რომ შეფასებასა და ინტერვენციას შორის არსებული დაშორება ამოავსოს 
და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომების გამოყენებით  უზრუნველყოს 
ზედამხედველობა (Burnett et al, 2007).  ზედამხედველობის ამ მეტად სტრუქტურირებული 
მიდგომის მთავარი ელემენტია ფორმალური შეფასების ინსტრუმენტების გამოყენება, რათა 
აქცენტი გაკეთდეს ზედამხედველობის უფლებრივ ასპექტებზე. ეს ინსტრუმენტები შეიქმნა, 
რათა შეფასება გამხდარიყო სტრუქტურირებული, უფრო მეტად დახმარებოდა პროფესიულ 
მსჯელობას. შეფასების ინსტრუმენტები მუდმივად იხვეწება. მისი განვითარების 
ისტორია შეიძლება დახასიათდეს, როგორც მოგზაურობა ინდივიდუალიზებული 
კლინიკური მიდგომიდან ობიექტურ, სტატისტიკურ, უფრო ფორმალიზებულ რისკის 
ინსტრუმენტებამდე(რომლებიც იძლევა განმეორებითი დანაშაულის (რეციდივის) რისკის 
ალბათობის დაგროვებით ქულებს) და უფრო უახლეს, სტრუქტურირებულ, პროფესიულ 
მსჯელობაზე დაფუძნებულ ინსტრუმენტებამდე, რომლებიც შეიცავს რისკებს, საჭიროებებსა 
და სიძლიერეებს, რაც ქმნის  ინდივიდუალიზებულ და, იმავდროულად, უფრო ჰოლისტურ 
შეფასებებს (Kemshall, 2010). ქვემოთ, მოკლედ არის აღწერილი რისკის, საჭიროებისა და  
რეაგირების შეფასების ინსტრუმენტების განვითარების ისტორია.  

პირველი თობის შეფასების ინსტრუმენტი ეფუძნებოდა პრობაციის ოფიცრის, ციხის  ან 
კლინიკური პერსონალის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი და სოციალური მუშაკი) პროფესიულ 
განსჯას, რომელსაც ისინი რუტინულად აწარმოებდნენ.  მაგალითად,  მსჯელობდნენ 
გაზრდილ უსაფრთხოებაზე და ზედამხედველობაზე იმ სამართალდამრღვევებისათვის, 
რომელთაც ჰქონდათ განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის მაღალი ალბათობა. ამიტომ 
პირველი თაობის შეფასების ინსტრუმენტი არის არსებითად სტრუქტურირებული 
კლინიკური მიდგომა. „კლინიკური“ შეფასების ცნება წარმოიქმნა  ერთი-ერთ შემთხვევაზე   
მუშაობის ტრადიციიდან  სამედიცინო, სოციალური მუშაობისა და პრობაციის კონტექსტებში. 
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იგი ეფუძნება პრაქტიკოსის გამოცდილებას, ინტერვიუს ჩატარებისა და დაკვირვების უნარ-
ჩვევებს (Robinson, 2010). 1970 წლის დასაწყისიდან აღიარებულია, რომ რისკის შეფასება უნდა 
ეფუძნებოდეს უფრო მეტად სტატისტიკურ, მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ მეცნიერებას 
და არა უბრალოდ პროფესიულ განსჯას. 

მეორე თაობის ინსტრუმენტები (ე.წ. სტატისტიკური რისკის შეფასების ინსტრუმენტები) 
განიხილავს სამართალდამრღვევის ინდივიდუალურ ასპექტებს (მაგ., ნივთიერებაზე 
დამოკიდებულების ისტორიას, კრიმინალური წარსულის ისტორიას და ა.შ.), რომლებიც, 
როგორც წესი, განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რისკის გაზრდას უწყობს ხელს. 
ამ ასპექტებს ანიჭებენ რაოდენობრივ ქულებს. რაც უფრო მაღალია ქულა, მით უფრო 
მაღალია იმის რისკი, რომ ამ მახასიათებლების მქონე სამართალდამრღვევი ჩაიდენს 
განმეორებით დანაშაულს. გაერთიანებული სამეფოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო 
„სამართალდამრღვევთა ჯგუფში ხელახალი დანაშაულის საზომის“ – OGRS-ის გამოყენება, 
რომელიც Window-ზე დაფუძნებული კომპიუტერული პროგრამაა, რომლის გამოყენებაც 
შეუძლია პრობაციის პერსონალს (Home Office, 1996; Copas& Marshall, 1998; Taylor, 1999). 
OGRS ეფუძნება სამართალდამრღვევთა დიდი შერჩევითი ერთობლიობის დემოგრაფიულ  
მახასიათებლებს, დანაშულის ისტორიებს და შექმნილია 17 წელზე ზემოთ ასაკის ქალი და 
მამაკაცი სამართალდამრღვევთათვის. ეს ინსტრუმენტები იძლევა ერთი ან მეტი რეციდივის 
ალბათობის შეფასებას გათავისუფლებიდან 2 წლის განმავლობაში, ან საზოგადოებრივი 
სასჯელის დასაწყისიდან. OGRS-ის კრიტიკული ცვლადები რეციდივის სტატისტიკური 
ალბათობის გამოსათვლელად არის შემდეგი: ასაკი; სქესი; დანაშაული; საპატიმრო სასჯელის 
რაოდენობა 21 წლამდე; ზოგადად ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობა და პირველი 
დანაშულის ჩადენის ასაკი. 

ცნობილია სტატისტიკური რისკის შეფასების სკალები, რომლებიც დღესაც გამოიყენება. 
კერძოდ, „ჩუმი ფაქტორის შეფასება“ (Salient Factor Score),  რომელიც შეიქმნა ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში  (Hoffman & Beck, 1974) და „სტატისტიკური მონაცემი რეციდივის 
მაჩვენებელზე“ (the Statistical Information on Recidivism scale), რომელიც განვითარდა კანადის 
სასჯელაღსრულების სამსახურის მიერ (Nuffield, 1982). კვლევის ანგარიშები განმეორებითად 
აჩვენებდა, რომ სტატისტიკური ინსტრუმენტები ადამიანის ქცევის უფრო უკეთ 
წინასწარმეტყველებას ახდენდა, ვიდრე კლინიკურ ან პროფესიულ განსჯაზე დაფუძნებული 
ინსტრუმენტები (Andrews, Bonta&Wormith, 2006, Grove et al, 2000).  მეორე თაობის შეფასების 
ინსტრუმენტებს შეუძლია სანდო განსხვავების გაკეთება დაბალი რისკისა და მაღალი რისკის 
სამართალდამრღვევებს შორის. თუმცა, მათ აქვთ გარკვეული შეზღუდვები: (1) ისინი არიან 
ათეორეტიკულები. ინსტრუმენტის ცალკეული ასპექტები შერჩეულია იმ მიზეზით, რომ 
ისინი ადვილად მისაწვდომია და დაკავშირებულია რეციდივთან; (2) მეორე თაობის სკალები 
არ ითვალისწინებს სამართალდამრღვევის უკეთესობისკენ ცვლილებას. კრიმინალური 
ისტორია და სხვა ფაქტორები განხილულია, როგორც სტატიკური რისკის ფაქტორები; (3) 
სტატისტიკური წინასწარმეტყველება განკუთვნილია დამანაშავეთა ამ მახასიათებლების 
მქონე პოპულაციისთვის და არ შეუძლია ინდივიდუალური განმეორებითი დანაშაულის 
ქცევის წინასწარმეტყველება. ამრიგად, ეს მონაცემები  შემფასებელმა ინდივიდუალურ 
პროფესიონალთან ერთად ან კლინიკურ შეფასებასთან ერთად უნდა გამოიყენოს. 
სწორედ ეს განსაზღვრავს, ინდივიდი რამდენად ტიპურია იმ პოპულაციისთვის, რომლის 
წინასწარმეტყველებაც ხდება და შემფასებელს აჩვენებს, რომ სახეზეა სწორედ ის ფაქტორები, 
რომლებიც იწვევს ან ხელს უწყობს განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის ალბათობას. უფრო 
გვიანდელი თაობის ინსტრუმენტები უკვე ინდივიდუალური შეფასების საშუალებას იძლევა, 
რადგან მასში წარმოდგენილია ე.წ. დინამიკური ფაქტორებიც. 

მესამე თაობის ინსტრუმენტები განვითარდა მეორე თაობის რისკის შეფასების შეზღუდვების 
საპასუხოდ 1970-იანი წლების ბოლოს და 1980-იანი წლების დასაწყისში. მესამე თაობის 
ინსტრუმენტებში კრიმინალურ ისტორიასთან და სხვა სტატიკურ ასპექტებთან ერთად, 
როგორიცაა წარსულში ნივთიერებაზე დამოკიდებულება და ა.შ. გაერთიანებულია 
დინამიკური რისკფაქტორებიც (Bonta&Wormith, 2007). კერძოდ, დინამიკური 
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რისკფაქტორები ახდენს სამართალდამრღვევის მიმდინარე და მუდმივად ცვალებადი 
სიტუაციის გამოკვლევას (დასაქმების ამჟამინდელი სტატუსი, სამართალდამრღვევი 
მეგობრები, ოჯახური ურთიერთობები და ა.შ.). მესამე თაობის რისკის ინსტრუმენტები 
განხილულია, როგორც  „რისკი- საჭიროების“ ინსტრუმენტები და ზოგიერთი მათგანი, ასევე, 
დაფუძნებულია გარკვეულ თეორიაზე (მაგ.,,the Level of Service Inventory-Revised“; Andrews 
&Bonta, 1995). მესამე თაობის რისკის ინსტრუმენტები კორექციული დაწესებულებების 
პერსონალს აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ სამართალდამრღვევის რა საჭიროება 
უნდა იყოს გათვალისწინებული ინტერვენციის დროს. არსებობს მტკიცებულება, რომ 
რისკი - საჭიროების ინსტრუმენტებში დინამიკური ფაქტორებიდან წარმოქმნილ ქულებში 
მნიშვნელოვანი ცვლილებები უკავშირდება დანაშაულის განმეორებაში ცვლილებებს 
(Anderws& Robinson, 1984; Arnold, 2007; Motiuk, Bonta& Andrews, 1990; Raynor, 2007; Raynor  
et al, 2000). უფრო მეტიც, ისინი პროგრამებისა და ზედამხედველობის სტრატეგიების 
ეფექტურობის მონიტორინგის შესაძლებლობასაც გვთავაზობს. 

მეოთხე თაობის ინსტრუმენტები შემოვიდა 2000 წლიდან და ისინი აერთიანებს სისტემატურ 
ინტერვენციას და მონიტორინგს სამართალდამრღვევის უფრო გაფართოებული რისკების 
არეალის შეფასებასთან და, ასევე, სხვა პიროვნულ ფაქტორებთან, რომლებიც მნიშვნელოვანია 
რეაბილიტაციისათვის (Andrews, Bonta&Wormith, 2006). მეოთხე თობის შეფასების 
ინსტრუმენტების ნიმუშია „the Level of Service/Case Management Inventory“ (LS/CMI; Andrews, 
Bonta, Wormith, 2004). LS/CMI-ის პირველადი მიზნებია შეფასებისა და შემთხვევის მართვის 
ინტეგრაციის ხელშეწყობა და სპეციფიკური რისკი/საჭიროების კრიტერიუმის შემოღება 
ინდივიდუალური შეფასების დახვეწისათვის  (Bontaand Wormith. 2007). ამ თვალსაზრისით, 
რისკის წინასწარმეტყველებამ რაღაც ხარისხით გადაინაცვლა მეორე ადგილზე, ხოლო 
უფრო აქტუალური გახდა შემთხვევის მართვის ინსტრუმენტის განვითარება და 
შეფასების ტექნიკების დახვეწა, რათა შესაძლებელი გამხდარიყო სამართალდამრღვევის 
ინტერვენციასთან მორგება. 

ბონტა და ენდრიუ (Bonta and Andrews 2007) გვთავაზობენ სამართალდამრღვევის შეფასებისა 
და რეაბილიტაციის რისკი-საჭიროება- რეაგირების მოდელს, რომელიც ამდიდრებს მესამე და 
მეოთხე თაობის რისკის შეფასების ინსტრუმენტებს და ხდის მათ უფრო განხორციელებადს 
და მიღწევადს. ქვემოთ  რისკი-საჭიროება-რეაგირების მოდელი უფრო დეტალურადაა 
განხილული. 

საჭიროებები: კრიმინოგენული და არაკრიმინოგენული

საჭიროების პრინციპი ასხვავებს კრიმინოგენულ და არაკრიმინოგენულ საჭიროებებს 
(Bonta& Andrews, 2010). სამართალდამრღვევებს აქვთ უამრავი საჭიროება, მაგრამ მხოლოდ 
ზოგიერთი მათგანი უკავშირდება ფუნქციონალურად  კრიმინალურ ქცევას. 1990 წლებში „რა 
მუშაობს“ კვლევამ იდენტიფიკაცია გაუკეთა მთელ რიგ არასტატიკურ ფაქტორებს, რომლებიც 
ქმნიდა სამართალდამრღვევთა ცხოვრებისეულ სტილსა და მახასიათებლებს, რაც შესაძლოა  
სამართალდამრღვევის ქცევას უკავშირდებოდეს (Andrews, et al., Andrews &Bonta, 1994, 1995). 
ეს ფაქტორები ცნობილია, როგორც დინამიკური ფაქტორები ან კრიმინოგენული ფაქტორები, 
რომლებიც, რეალურად, რისკის წინასწარმეტყველია. კრიმინოგენული საჭიროების შეცვლით 
შესაძლებელია კრიმინალური ქცევის  ჩადენის ალბათობის შეცვლა (Bonta, 1996).

კრიმინოგენული საჭიროების შეფასებას მივყავართ რისკის უფრო ინდივიდუალიზებულ 
შეფასებამდე, რომელსაც შეუძლია სამართალდამრღვევის ცხოვრების ისეთი ასპექტების 
მითითება, როგორიცაა: მისი საცხოვრებელი, დასაქმების სტატუსი, ნარკოტიკების ან 
ალკოჰოლის მოხმარება ან დამოკიდებულებები. თუ ინტერვენცია წარიმართება ამ 
დინამიკური რისკის ფაქტორების შემცირებაზე, მაშინ ეს შეამცირებს მის მიერ დანაშაულის 
განმეორების რისკს. ზოგიერთი ავტორი ამ დინამიკურ რისკფაქტორებს მოიხსენებს, როგორც 
„სოციალურ“ რისკფაქტორებს (Robinson, 2010). 



139

კრიმინოგენული საჭიროება  რეაბილიტაციის პროგრამის ე.წ. შუალედურ სამიზნედ 
განიხილება (ზოგად მიზნებსა და შემთხვევის სპეციფიკურ ფაქტორებს შორის) და  
რეაბილიტაციის პროგრამის შედეგებში სპეციფიკური ცვლილებები მომავალში შესაძლო 
რეციდივის შემთხვევების ცვლილებებში აისახება (Bonta& Andrews, 2010).

„რისკი - საჭიროება - რეაგირება“ მოდელი 
(Risk-need-responsivity model – The RNR model) 

რისკი-საჭიროება-რეაგირება (RNR) მოდელი არის ყველაზე გავლენიანი მოდელი, რომელიც 
გამოიყენება სამართალდამრღვევის შეფასების და რეაბილიტაციის სახელმძღვანელოდ. 
პირველად ეს მოდელი შეიქმნა ენდრიუს, ბონტასა და ჰოგის (Andrews, Bonta and Hoge) მიერ 
1990 წელს, ხოლო შემდგომ მოხდა ამ მოდელის გადამუშავება პიროვნების და სოციალური 
დასწავლის თეორიის ჩარჩოებში (Andrews&Bonta, 2010). რისკი-საჭიროება-რეაგირება 
მოდელის პრინციპები ეფუძნება ფსიქოლოგიურ თეორიას, ქცევის შეცვლის ყველაზე 
ეფექტურ ტექნიკებს, ორგანიზაციისა და მომსახურე პერსონალის  მახასიათებლებს, რაც 
შესაძლებელს გახდის სამართალდამრღვევის ქცევის მაქსიმალურ ცვლილებას. თეორიის 
ზოგადი პიროვნული ასპექტი უფრო სიღრმისეულად არის განხილული, ვიდრე უბრალოდ 
სამართალდამრღვევისთვის ანტისოციალური პიროვნული აშლილობის ან ფსიქოპათიის 
დიაგნოზის იარლიყის მიწერა  და მოიცავს ისეთ პიროვნულ ფაქტორებს, რომლებიც 
კრიმინოგენულ საჭიროებას წარმოადგენს (მაგ., იმპულსურობა, მე-დაკავშირებულობა) 
და კიდევ - რეაგირების ფაქტორებს (მაგ.,  აღგზნება, აღელვება). თეორიის კოგნიტური 
ასპექტი მოიცავს თვითგაცნობიერებულ და ავტომატურ  თვითრეგულაციებს და ხაზს 
უსვამს კრიმინალური ქცევის გამომწვევი პროკრიმინალური დამოკიდებულებების,  
ღირებულებებისა და რწმენების მნიშვნელობას.  თეორიის სოციალური დასწავლის 
ასპექტი ხაზს უსვამს სწავლის მნიშვნელობას მეგობრების, ოჯახის, სკოლის, მუშაობისა 
და თავისუფალი დროის სოციალურ კონტექსტში. კრიმინალური, პროსოციალური ქცევის 
ჯილდოებისა და ღირებულებების ამ სოციალურ კონტექსტებში შეფასება და, ამასთან 
ერთად, ზოგიერთ ქცევასთან ასოცირებული ავტომატური ჯილდოებისა და ღირებულებების 
(მაგ. ნივთიერების მოხმარება) შეფასება უზრუნველყოფს კრიმინოგენული საჭიროებისა 
და სიძლიერის  კარგად სტრუქტურირებულ გამოკვლევას. ე. წ. „ცენტრალური რვის“ 
შეფასება შემდგომში იძლევა ეფექტური ინტერვენციის დაგეგმვის შესაძლებლობას, სადაც 
აქცენტი გაკეთებულია უშუალოდ კრიმინალურ ქცევასთან გადაჯაჭვულ რისკფაქტორებზე 
მიმართულ სერვისებზე (Andrews &Bonta, 2006, Andrews et al., 2006 ).

„რისკი- საჭიროება - რეაგირება“  მოდელს აქვს 17 პრინციპი.  1-დან 4-მდე პრინციპები 
ზემდგომი პრინციპების სახით არის ცნობილი (პრინციპი 1 - ხაზს უსვამს ადამიანებისადმი 
პატივისცემას, მე-2 პრინციპი ხაზს უსვამს პიროვნების და კოგნიტური სოციალური დასწავლის 
მიდგომას, მე-3 პრინციპი ხაზს უსვამს ადამიანური სერვისების როლს მართლმსაჯულების 
კონტექსტში, მე-4 პრინციპი აფართოებს მოდელს მართლმსაჯულების სააგენტოების გარეთ და 
ახალისებს სხვა სააგენტოებს - ჯანდაცვის, სოციალურ სერვისებს, სკოლებს, ახალგაზრდულ 
და ოჯახურ სერვისებს ჩაერთონ დანაშაულის და ვიქტიმიზაციის შემცირების ძალისხმევაში). 
ზემდგომი პრინციპები აღწერენ ამ მოდელის ზოგად ღირებულებებს, მაგალითად, 5-დან 
11-მდე პრინციპები  ამ მოდელის ძირითად ღირებულებებს გამოხატავს. მე-5 პრინციპის - 
რისკის პრინციპის - მიხედვით სამართალდამრღვევის რეციდივიზმი შეიძლება შემცირდეს 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სამართალდამრღვევის გამოსწორებაზე მიმართული სერვისები 
დანაშაულის განმეორების რისკის პროპორციულია. კერძოდ, ინტენსიური სარეაბილიტაციო 
სერვისები  შეთავაზებულ უნდა იქნეს მაღალი და საშუალო რისკის შემთხვევებისათვის, 
ხოლო დაბალი რისკის შემთხვევების დროს  შეთავაზებულ უნდა იქნეს მინიმალური 
სარეაბილიტაციო სერვისები, რადგანაც კვლევები ადასტურებს, რომ დაბალი რისკის 
შემთხვევებს აქვს რეციდივის დაბალი ალბათობა ამ სერვისების არარსებობის შემთხვევაში. 

მე-6 პრინციპი ცნობილია საჭიროების პრინციპის სახით,რომლის მიხედვით ხდება 
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კრიმინოგენული და არაკრიმინოგენული საჭიროებების ერთმანეთისაგან განსხვავება. 
კრიმინოგენული საჭიროება შეჯამებულია კრიმინალური ქცევის ძირითადი გამომწვევი 
ფაქტორების (ე.წ. პრედიქტორების) ქვეშ. სულ რვა ცენტრალური რისკი/საჭიროების 
ფაქტორი არის გამოყოფილი, რომელიც ცნობილია „ცენტრალური რვის“ სახელწოდებით 
(Anderws&Bonta, 2006; Andrews et al., 2006).  

პირველ ცხრილში მოცემულია  რისკი-საჭიროების მთავარი ფაქტორების - კრიმინოგენული 
საჭიროების შეჯამება და, ასევე, არაკრიმინოგენული საჭიროებაც, რომელიც 
ინტერვენციისთვის ნაკლებად ეფექტური სამიზნე შეიძლება გახდეს.  „ცენტრალური რვის“  
შიგნით მოცემულია შვიდი მთავარი რისკი/საჭიროების ფაქტორი და, ასევე, მათი შესატყვისი 
ინტერვენციებიც. მერვე ფაქტორი არის კრიმინალური ისტორია, რომელიც სტატიკური 
ფაქტორია, დანარჩენი შვიდი ფაქტორი კი  დინამიკურია. 

ცხრილი 1. შვიდი მთავარი რისკი/საჭიროების ფაქტორი სხვა უფრო ნაკლები რისკი/
საჭიროების ფაქტორებთან ერთად. 

რისკების/საჭიროების შვიდი 
ძირითადი ფაქტორი

ინდიკატორები ინტერვენციის მიზნები

ანტისოციალური პიროვნული 
მახასიათებლები

იმპულსურობა, 
თავგადასავლებისა 
და სიამოვნების 
ძიება, აგრესიულობა/
გამაღიზიანებლობა

პიროვნული უნარების 
განვითარება, სიბრაზის მართვა

პროკრიმინალური 
დამოკიდებულებები

დანაშაულის 
რაციონალიზება, ნეგატიური 
დამოკიდებულებები კანონთან 
მიმართებაში

საპირისპირო რაციონალიზება 
პროსოციალურ 
დამოკიდებულებებთან 
მიმართებაში; პროსოციალური 
დამოკიდებულებების 
განვითარება

სამართალდამრღვევის 
სოციალური მხარდაჭერა

კრიმინალი მეგობრების ყოლა, 
პროსოციალური მეგობრებისგან 
იზოლირება

პროკრიმინალური მეგობრების 
ჩანაცვლება პროსოციალურით

ნივთიერების მოხმარება ალკოჰოლის/ნარკოტიკის 
მოხმარება

ნივთიერების მოხმარების 
შემცირება, ალტერნატიული 
აქტივობების გაზრდა

ოჯახური ურთიერთობები მწირი ოჯახური 
ურთიერთობები, 
ბენეფიციარის, როგორც 
მშობლის ყურადღებისა და 
დისციპლინის ნაკლებობა

მშობლის უნარ-ჩვევების 
განვითარება, ზრუნვისა და 
მოვლის გაზრდა

განათლება/სამუშაო მიღწევების დაბალი დონე სამუშაო/სასწავლო უნარების 
განვითარება

პიროვნებათაშორისი 
ურთიერთობების სწავლება

პროსოციალური რეკრეაციული 
აქტივობები

პროსოციალურ/რეკრეაციულ 
აქტივობებში ჩართულობის 
ნაკლებობა

პროსოციალურ/რეკრეაციულ 
აქტივობებში ჩართულობის 
ხელშეწყობა
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არაკრიმინოგენული საჭიროება ინდიკატორები

თვითშეფასება თვითშეფასების, თვითღირებულების დაბალი დონე 

პიროვნული დისტრესი შფოთვის მაღალი დონე

ფსიქიკური აშლილობები შიზოფრენია, მანიაკალური დეპრესია 

ფიზიკური ჯანმრთელობა  ფიზიკური დეფორმაცია, კვების ნაკლოვანება 

მე-7 პრინციპის მიხედვით, მაღალი რისკის სამართალდამრღვევებს ექნებათ უფრო მეტი 
კრიმინოგენული საჭიროება, რაც, თავისთავად, გულისხმობს იმას, რომ მათთვის საჭიროა 
უფრო ექსტენსიური, მომცველობითი, მეტი სერვისების მიწოდება.  

მე-8 პრინციპი, ე.წ. ზოგადი რეაგირების პრინციპი,  ყურადღებას ამახვილებს სოციალური 
დასწავლის სტრატეგიების შერჩევაზე.  ზოგიერთი ავტორი მიუთითებს, რომ თერაპიული 
ურთიერთობის ხარისხი და კლიენტ-თერაპევტის ალიანსი უფრო მნიშვნელოვანია, 
ვიდრე კოგნიტურ ბიჰევიორალური ინტერვენციის ფაქტორები(Ahn & Wampold, 2001; 
Wampold, 2007). თუმცა, ზოგადი რეაგირების პრინციპი არ უარყოფს თერაპიული 
ურთიერთობის მნიშვნელობას და უფრო მეტიც, მას ამატებს სტრუქტურირებულ, კოგნიტურ 
ბიჰევიორალურ ინტერვენციას, რომელიც  აუცილებელია ეფექტური კორექციისათვის.  
კოგნიტურ-სოციალური დასწავლის ინტერვენციები  ყველაზე ეფექტურია ახალი ქცევების 
სწავლისათვის. ეფექტური კოგნიტური სოციალური დასწავლის სტრატეგიები ოპერირებენ 
შემდეგი პრინციპების მიხედვით: (1) ურთიერთობის პრინციპი (თბილი, პატივსაცემი და 
კლიენტთან თანამშრომლობითი სამუშაო ალიანსი) და (2) სტრუქტურირების პრინციპი 
(პროსოციალური მიმართულებით ცვლილების ხელშეწყობა შესაბამისი მოდელირებით, 
განმტკიცებით, პრობლემის გადაჭრით და ა.შ.). 

მე-9 პრინციპი, სპეციფიკური პასუხისმგებლობა, ფოკუსირდება ინდივიდუალური 
მიდგომების გამოყენების მნიშვნელობაზე, კერძოდ, ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა: 
სამართალდამრღვევის ძლიერი მხარეები, უნარი (სწავლის სირთულეები, ინტელექტი), 
მოტივაცია, სოციალურ-ეკონომიური ფაქტორები (სიღარიბე, კულტურა), პიროვნული 
ფაქტორები (შფოთვა, ფსიქიკური აშლილობა) და ისეთი ბიოლოგიური ცვლადები, 
როგორიცაა: გენდერი, რასა და ასაკი. ეს პრინციპი აუცილებელია სიძლიერეზე დაფუძნებული, 
კლიენტზე ორიენტირებული ინტერვენციის გამოყენებისათვის. ამ პრინციპის არსი ის არის, 
რომ ეფექტური რეაბილიტაცია შესაძლოა განხორციელდეს სწავლის ხელშემწყობ პიროვნულ 
ფაქტორებზე ყურადღების მიქცევით. მაგალითად, განსხვავებული სწავლების მეთოდები 
უნდა გამოიყენონ იმ ადამიანებისათვის, ვინც სწავლობს მხედველობით და სმენით.  პირველ 
რიგში, სერვისის მიმწოდებელი უნდა დაინტერესდეს ინდივიდის შფოთვის დონით და 
ფსიქიკური აშლილობით, იმისათვის, რომ შემდგომ ეს ადამიანი ჩართოს პროგრამაში, 
რომელიც უშუალოდ კრიმინოგენულ საჭიროებაზეა მორგებული. თუ სამართალდამრღვევს 
აქვს შეზღუდული ვერბალური უნარ-ჩვევები და კონკრეტული აზროვნების სტილი, მაშინ 
პროგრამა უნდა კონცენტრირდეს კონკრეტულ ცნებებსა და უფრო მეტ პრაქტიკაზე, ვიდრე 
საუბარსა და აბსტრაქტულ ცნებებზე, თეორიულ აზროვნებაზე და ა.შ. ასევე, კულტურული 
უმცირესობები და ქალები უნდა ჩაერთონ ინდივიდუალურ და სპეციფიკურ სარეაბილიტაციო 
პროგრამებში, რომლებიც ითვალისწინებს იმ ფაქტორებს, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს მათი 
ნაკლები მონაწილეობა და ჩართულობა ამ სერვისებში (მაგ. ქალისთვის მნიშვნელოვანია, 
რომ მას ჰყავდეს ბავშვის დამტოვებელი და ადამიანი, რომელიც მიხედავს საოჯახო საქმეებს, 
აბორიგენი სამართალდამრღვევისთვის შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს სპირიტუალური 
ცერემონიები, პატივსაცემი თემის მეთაურების ჩართვა კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ 
მიდგომებთან ერთად და ა.შ.).
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პრინციპი 10  გულისხმობს ძლიერი მხარეების შეფასებას, რაც უფრო შესაძლებელს ხდის 
ანტისოციალური შედეგების, ასევე, სპეციფიკურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული 
ფაქტორების წინასწარმეტყველებას (მაგ., ძლიერი მხარეების გამოყენება ინტერვენციის 
პროცესში). 

პრინციპი 11, პროფესიიული დისკრეცია, მოითხოვს, რომ ზოგჯერ შესაძლებელი გახდეს 
„რისკი-საჭიროება-რეაგირება“  მოდელის მთავარი პრინციპებიდან გადახვევა სპეციფიკური 
მიზნების მისაღწევად (მაგ., ფუნქციონალური ანალიზი გამოავლენს, რომ პიროვნული 
დისტრესი არის ამ პიროვნებისთვის რისკის ფაქტორი). კერძოდ, „რისკი-საჭიროება-
რეაგირება“  მოდელის მიერ კრიმინოგენულ საჭიროებაზე ხაზგასმა არ უნდა მოხდეს იმ 
არაკრიმინოგენული საჭიროების ხარჯზე, რომელიც ამ პიროვნების ბედნიერებისათვის 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს. ამ შემთხვევაში, „რისკი-საჭიროება-
რეაგირება“  მოდელი არ გამორიცხავს დისტრესის პიროვნულ დონეებზე ყურადღების 
მიქცევას. როგორც ზემოთ იყო მინიშნებული, სამართალდამრღვევების მიერ პიროვნული 
კმაყოფილების მიღწევა მოიცავს ყურადღების მიქცევას როგორც კრიმინოგენულ, 
ასევე არაკრიმინოგენულ საჭიროებებზე (Bonta & Andrews, 2010). თუმცა, დამანაშავის 
კრიმინოგენულ საჭიროებაზე ინტერვენციის მიმართვით შესაძლებელი ხდება მათი 
კრიმინალური ცხოვრებიდან ჩამოშორება და პროსოციალური ცხოვრების სტილში ჩართვა, 
რაც შესაძლებელს ხდის მათი სიბრაზის და უსუსურობის გრძნობების შემცირებას. 

მე-13 და მე-14 პრინციპები (სიძლიერისა და რისკი-საჭიროება-რეაგირების ფაქტორების 
შეფასება სტრუქტურირებული და ვალიდური შეფასების ინსტრუმენტების, ინტეგრირებული 
შეფასებისა და ინტერვენციის გამოყენებით. ყველა დაგეგმილი ინტერვენცია უნდა 
ეფუძნებოდეს შეფასებას) შემოტანილ იქნა იმ მიზეზით, რომ პრაქტიკაში ბევრი სააგენტო 
ვერ ახერხებდა ვალიდური რისკი/საჭიროება შეფასების განხორციელებას (Andrews, 2006; 
Bonta et al., 2008). 

მე-14 პრინციპი გარკვეულწილად უკავშირდება რისკის პრინციპს და ხაზს უსვამს სააგენტოს 
ვალდებულებას გამოიჩინოს დიდი ძალისხმევა, რომ დააინტერესოს და ჩართოს მაღალი 
რისკის მქონე კლიენტი სარეაბილიტაციო პროგრამაში. როგორც წესი, ხშირად ბევრი 
პროგრამა გამორიცხავს ასეთი სამართალდამრღვევების მონაწილეობას, რადგანაც  მათ 
მიაწერენ „არამოტივირებულის“, „ფსიქოპათის“ იარლიყებს. 

მე-15 პრინციპი ეხება თავად პროგრამის მიწოდების გარემოს, რაც კრიტიკული 
მნიშვნელობისაა. „რისკი-საჭიროება-რეაგირება“  მოდელი განიხილავს კორექციული 
პრაქტიკის ორ სპეციფიკურ უნარ-ჩვევას: 1. ურთიერთობის უნარ-ჩვევები (სამართლიანობა, 
ზრუნვა) და სტრუქტურირების უნარ-ჩვევები (მაგ., პროსოციალური მოდელირება, ჯილდოს 
და დასჯის შესატყვისი გამოყენება, ახალი უნარების ქცევითი განმტკიცება და ა.შ.). 

მე-16 პრინციპში აღიარებულია, რომ სერვისების  მიწოდების ეფექტურობა იცვლება 
სერვისების მიწოდების კონტექსტის ცვლილებებით. მაგალითად, თემში სერვისების 
მიწოდება საპატიმრო დაწესებულებაში სერვისების მიწოდებაზე უფრო ეფექტურია. 

ბოლოს, მე-17 პრინციპი ხაზს უსვამს ადამიანური სერვისის მიწოდების მენეჯმენტის, 
მართვის ფაქტორების მნიშვნელობას და ეფექტური მენეჯმენტის განხორციელებაზე 
პასუხისმგებლობის აღებას. კერძოდ, აქ იგულისხმება მომსახურე პერსონალის ტრენინგები 
და სუპერვიზია „რისკი-საჭიროება-რეაგირება“  მოდელის მიხედვით მონიტორინგის, 
უკუკავშირისა და შეგუების სისტემების წარმოდგენა; ზრუნვის უწყვეტობისა და ეფექტური 
პრაქტიკის მხარდამჭერი კულტურისა და სისტემის შენება.  

ამრიგად, „რისკი-საჭიროება-რეაგირება“  მოდელი, ძირითადად, ეყრდნობა სამ მთვარ 
ასპექტს: (1) რისკის პრინციპი, (2) საჭიროების პრინციპი და (3) რეაგირების პრინციპი. 
რისკის პრინციპი ორი კომპონენტისგან შეგება: პირველი ხაზს უსვამს კრიმინალური ქცევის 
წინასწარმეტყველების სანდოობის მნიშვნელობას და, შესაბამისად, მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებული რისკის ინსტრუმენტების  საჭიროებას, ხოლო მეორე კი  აღიარებს იმის 
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საჭიროებას, რომ სერვისის დონე შეესაბამებოდეს სამართალდამრღვევის რისკის დონეს. 
ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც რისკის დონე იზრდება (სხვა სიტყვებით, მაღალი რისკის 
მქონე სამართალდამრღვევებს აქვთ უფრო მეტი კრიმინოგენული საჭიროება, რომელზეც 
უნდა მიემართოს ინტერვენცია), უფრო მეტი სარეაბილიტაციო სერვისის ჩართვაა საჭირო 
რეციდივიზმის დასაძლევად. არაპროპორციულად შერჩეული ინტერვენციის ინტენსივობის 
დონე შესაძლოა დასრულდეს მარცხით და საწინააღმდეგო შედეგებით. რისკის პრინციპი 
ეხება იმას, თუ ვინ უნდა იყოს სამიზნე (სამართალდამრღვევის რისკის დონე), საჭიროების 
პრინციპი ეხება იმას, თუ რა უნდა გახდეს სამიზნე (კრიმინოგენული საჭიროება), ხოლო 
რეაგირების პრინციპი კი მოიაზრებს იმას, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს რეაბილიტაცია. 

კვლევამ აჩვენა, რომ „რისკი-საჭიროება-რეაგირება“  მოდელი რელევანტურია ისეთი 
ტიპის სამართალდამრღვევების მიმართ  (Blanchette& Brown, 2006; Dowden & Andrews, 
1999), როგორიცაა: ფსიქიკური აშლილობის მქონე სამართალდამრღვევები (Andrews, 
Dowden &Rettinger, 2001; Bonta et al., 1998); ღატაკი და ფინანსური პრობლემების არმქონე 
სამართალდამრღვევები (Andrews et al., 2001); ახალგაზრდა სამართალდამრღვევები (Dowden 
& Andrews, 1999); სექსუალური დანაშაულის ჩამდენი სამართალდამრღვევები (Hansen, 2006; 
Hansen &Bourgon, 2007) და აბორიგენი სამართალდამრღვევები (Rugge, 2006). 

„რისკი - საჭიროება - რეაგირება“  მოდელის შეზღუდვები და ძლიერი მხარეები

„რისკი-საჭიროება-რეაგირება“  მოდელი და მისგან წარმოშობილი კოგნიტურ- 
ბიჰევიორალური ინტერვენციები დომინირებს ანგლოფონური მართლმსაჯულების 
სისტემაში. თუმცა, ეს მიდგომა ინტენსიური კრიტიკის საგანია (Ward and Maruna, 2007). 

„რისკი- საჭიროება - რეაგირება“  მოდელის ძირითადი კრიტიკა მდგომარეობს იმაში, 
რომ გადაჭარბებული ყურადღება ექცევა სამართალდამრღვევის რისკებს და ნაკლები 
მის ძლიერ მხარეებს. დღესდღეობით უფრო მეტი უპირატესობა ენიჭება ჰოლისტური 
ინტერვენციის მიდგომებს (მაგ., კარგი ცხოვრების მოდელი - Good Lives Model - GLM), 
რომელიც ხაზს უსვამს „თერაპიული ალიანსის“ მნიშვნელობას. კემშალის (Kemshall 
2008) მიხედვით, ზედამხედველობა და ინტერვენციის სტრატეგიები, რომლებიც ხელს 
უწყობს პროსოციალურ მოდელირებას და „ძლიერ მხარეებს“, რისკის დაძლევისა და 
სამართალდამრღვევის საზოგადოებაში ინტეგრირების ეფექტურ მექანიზმებს წარმოადგენს. 
თავად სამართალდამრღვევები ასეთ ინტერვენციებს  მხარდამჭერად ეფექტურად და 
ლეგიტიმურად განიხილავენ და ამგვარი მიდგომები სამართალდამრღვევთა მონაწილეობას 
ხშირად  უწყობს ხელს (Wood and Kemshall, 2007).  

ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ „რისკი-საჭიროება-რეაგირება“  მოდელი არ გამორიცხავს 
დამაშინებელ-დეტერენტულ (deterrence) მიდგომას, რაც გულისხმობს ქმედების ჩადენისაგან 
დაშინებით შეკავებას. ლიპსი (Lipsey’s 1992) აჯამებს რა 400 სხვადასხვა კვლევას, რომელიც 
ეხებოდა ახალგაზრდა დელიკვენტებისთვის რეაბილიტაციის პროგრამებს, მივიდა იმ 
დასკვნამდე, რომ კოგნიტურ-ბიჰევიორალური ინტერვენციები, რომლებიც იქნა მიწოდებული 
ზუსტი და შესატყვისი ფორმით, დასრულდა განმეორებითი დანაშაულის შემცირებით (სულ 
მცირე 10 %). ამდენად, სამართალდამრღვევის მახასიათებლების ცვლილებების მისაღწევად 
აქტიური მცდელობა უკავშირდება მომავალი რისკის შემცირებას. მეორე მხრივ, დაშინებაზე 
დაფუძნებული მიდგომები არ იწვევს მნიშვნელოვან ცვლილებებს. მტიცებულებები 
მიუთითებს, რომ დეტერენტული (დაშინების) ტიპის მიდგომები, რომლებიც მოიცავს 
ინტენსიური ზედამხედველობის პროგრამებს, ნივთიერებაზე დამოკიდებულების სკრინინგს, 
ელექტრონულ მონიტორინგს და ა.შ., არაეფექტურია რეციდივიზმის შემცირებაში (Gendreau, 
et al, 2000; MacKenzie, Wilson & Kider, 2001). 

ყველაზე დიდი სირთულე უკავშირდება „რისკი- საჭიროება - რეაგირება“  მოდელის „რეალურ“ 
გარემოში გამოყენებას. ენდრიუსა და ბონტას (Andrews and Bonta 2006)  მიხედვით, რეალურ 
სიტუაციაში ამ მოდელის გამოყენება ექსპერიმენტულ, სადემონსტრაციო სიტუაციასთან 
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შედარებით ნახევარ ეფექტს იძლევა. ერთია, რომ მეცნიერი დემონტრაციას უკეთებს 
რისკის ინსტრუმენტს ან სარეაბილიტაციო პროგრამის ეფექტურობას, მაგრამ კორექციულ 
სააგენტოებში ამის განხორციელება გართულებულია ისეთი ფაქტორების გამო, როგორიცაა: 
მომსახურე პერსონალის განათლება, ღირებულებები, გამოცდილება, მართლმსაჯულების 
პოლიტიკასთან ამ პრაქტიკის კონფლიქტი, მართვის/მენეჯმენტის პრაქტიკასთან კონფლიქტი 
და ა.შ. (Bonta, Bogue, Crowley & Motiuk, 2001; Lowenkamp, Latessa, & Holsinger, 2004). 

გამოყენებული ლიტერატურა:

Bonta J. Andrews D (2007) Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and 
Rehabilitation https://cpoc.memberclicks.net/assets/Realignment/risk_need_2007-06_e.pdf

Chui, W. H & Nellis, M. (Eds.). (2003) Moving Probation Forward, Evidence, Arguments and 
Practice, Pearson: Longman 

McNeill, F., Raynor, P., & Trotter, C. (Eds.). (2010). Offender Supervision: New Directions in 
Theory, Research and Practice.  Abingdon: Willan Publishing.

Persson, A., & Svensson, K. (2011). Signs of resistance? Swedish probation officers’ attitudes 
towards risk assessments. European Journal Of Probation vol 3 no 3

http://www.ejprob.ro/index.pl/signs_of_resistance_swedish_probation_officers_attitudes_
towards_risk_assessments
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თავი 14

სამართალდამრღვევებთან მუშაობის მეთოდები (4)

შორენა საძაგლიშვილი, MSW, PhD,
ასოცირებული პროფესორი სოციალური მუშაობის მიმართულებით, 
სოციალური მუშაობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, დამფუძნებელი

ხანმოკლე მუშაობა ............................................................................................................................. 145

ამოცანაზე ცენტრირებული მუშაობა ............................................................................................. 146

გადაწყვეტაზე ფოკუსირებული მუშაობა ...................................................................................... 149

კოგნიტურ - ბიჰევიორალური თერაპია: სიძლიერე და შეზღუდვა ......................................... 151

ხანმოკლე მუშაობა 

დროში შეზღუდული სერვისების მიწოდება თარიღდება 1940-იანი წლების შუა რიცხვებიდან, 
როდესაც ფსიქიატრებს უხდებოდათ მუშაობა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან (Budman 
& Gurman, 1988), თუმცა უფრო გვიანდელი მიდგომები ეკუთვნის მილტონ ერიკსონს 1950 
-იან წლებში (De Shazer et al., 1986). ხანმოკლე მუშაობის (Brief Work) თანამედროვე პრაქტიკის 
თეორიული მიდგომები, მოსაზრებები და ტექნიკები ეფუძნება ორი ცენტრის მუშაობას - 
კალიფორნიის პალო ალტოს (Palo Alto) ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვლევითი ინსტიტუტის 
ხანმოკლე თერაპიის ცენტრს და მილვოკის (Milwaukee) მოკლე ოჯახური თერაპიის ცენტრს 
(Ligon, 2002). 

მოკლე მკურნალობის პრაქტიკაში განასხვავებენ 5 ძირითად სფეროს. იან ლიგონის (Jan Ligon 
2002) მიხედვით, ეს ძირითადი სფეროებია: 

(1) დროის გამოყენება: ჩარევამდელი ან წინასამკურნალო ცვლილებები, საშინაო დავალება:  
ზოგადად, კლიენტებისათვის დაგეგმილია 6 სესია. ბევრი კლიენტი ადრე მოდის სესიაზე 
და ეს დრო შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს მკურნალობის დასაწყებად. მაგალითად, 
პრობლემების გასაზომად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შეფასების სტანდარტული 
ინსტრუმენტები, ან საწყისი შეფასების ფორმა და ა.შ. შემდგომ კლიენტს ეკითხებიან, 
თუ რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც   პირველი სესია დაგეგმა და პირველი სესიის დროს? 
რა არის ახლა განსხვავებული და როგორ მიაღწია კლიენტმა  მკურნალობის ამ საწყის 
ცვლილებებს? და ა.შ. 

(2) პრობლემისადმი დამოკიდებულება: პრობლემის გადაწყვეტაზე ფოკუსი: 
მნიშვნელოვანია, რომ კლიენტის პრობლემა/პრობლემები იყოს აღიარებული. 
კლიენტის პრობლემების ვალიდაციის შემდეგ მათ ეკითხებიან,  მანამდე თუ ჰქონიათ 
მსგავსი პრობლემები და სთხოვენ, მოჰყვნენ, თუ როგორ მოახერხეს ამ პრობლემებთან 
გამკლავება. ეს ინფორმაცია აუცილებელია მიზნების და, შესაბამისად, გადაწყვეტების 
(პრობლემის გადაჭრის) ჩამოსაყალიბებლად. ეს, ასევე, კლიენტის ძლიერი მხარეების 
იდენტიფიცირებას უწყობს ხელს. გარდა ამისა, კრიტიკულია, თუ გამორკვეული იქნება 
პრობლემისგან თავისუფალი სფეროები და გამონაკლისები. 

(3) ენის გამოყენება: შერჩეულია სიტყვები, რომლებიც აძლიერებს ქმედებას და ქცევას: 
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გამოყენებულმა სასაუბრო ენამ (მეტყველებამ), სიტყვებმა  საჭიროა გააძლიეროს 
ქმედება, გახსნილობა, ღიაობა, მომავლის აღქმა და, ზოგადად, გააჩინოს გრძნობა, რომ 
წარმატების მიღწევა აქტივობაზეა დამოკიდებული.  ზოგადად, კითხვები შემდეგი 
ფორმატით დაისმის: რა ხდება და როგორ შეიძლება ცვლილების მოხდენა? კითხვა 
„რატომ“-ის დასმა არ არის რეკომენდირებული. „ჯერ არ“ -ის გამოყენება ძალიან 
ეფექტურია. მაგალითად, კარგია კითხვა: „თქვენ ჯერ არ გიპოვნიათ სამსახური?“ 
„როდის“ გამოყენება იმედიანი დიალოგის გასაგრძელებლად. მაგალითად, კითხვა: 
„როდის იწყებ ისევ მუშაობას?“ მოიცავს მომავლის იმედს. 

(4) მიზნები: მკურნალობა არის განზრახული, მიზანზე ორიენტირებული და გაზომვადი: 
ხანმოკლე მუშაობის მიზანი კლიენტზე ორიენტირებულია. იგი არის მოკლე, 
კონკრეტული, სპეციფიკური, ქცევითი, რეალისტური, ღირებული და ეძებს რამის 
არსებობას, ვიდრე რამის გამორიცხვას. მიღწეული შედეგის შეფასებას კრიტიკული 
მნიშვნელობა ენიჭება. შედეგები იზომება სპეციალური ინსტრუმენტებით ან 
თვითშეფასებითი სკალებით, ხოლო პროგრესის აღსაბეჭდათ შესაძლოა პრე და პოსტ 
და განმეორებითი გაზომვების გამოყენება. 

(5) გაძლიერების  პერსპექტივა: იყენებს კლიენტის ძლიერ მხარეებს და რესურსებს:  
სიძლიერეზე დაფუძნებული სოციალური მუშაობის  პრაქტიკა აღიარებს სოციალური 
მუშაკის და კლიენტის რესურსების გამოყენების მნიშვნელობას. ამიტომაც ხანმოკლე 
თერაპიაში კლიენტისა და სოციალური მუშაკის ურთიერთობა თანამშრომლობით 
და არაიერარქიულ ხასიათს ატარებს. ამ მიდგომის მთავარი მიზანია კლიენტისათვის 
უფლებამოსილების მინიჭება, მისი გაძლიერება. ეს პერსპექტივა აღიარებს, რომ 
კლიენტს აქვს ცოდნა, უნარები, გამძლეობა, გამკლავების უნარი, პრობლემის გადაჭრის 
უნარ-ჩვევები, რომელიც სოციალურმა მუშაკმა კიდევ უფრო მეტად უნდა წარმოაჩინოს. 
სოციალური მუშაკის მიერ კლიენტის ძლიერ მხარეებზე ხაზგასმა კლიენტს დაეხმარება 
თავიდან აღმოაჩინოს თავისი ძლიერი მხარეები, რომელიც მან წარსულში წარმატებით 
გამოიყენა.  

ხანმოკლე თერაპია ძალიან ეფექტურია სხვადასხვა პრობლემის მქონე ადამიანებისათვის 
(Miller, Hubble & Duncan, 1996). 

ამოცანაზე ცენტრირებული მუშაობა 

ამოცანაზე ცენტრირებული მოდელი (Task Focused Case Work)  არის სოციალური მუშობის 
პრაქტიკის მოკლევადიანი, პრობლემაზე დაფუძნებული მიდგომა  (Doel & Marsh, 1992, Reid & 
Epstein, 1972, Reid, 1992, 2000). ამოცანაზე ცენტრირებული სოციალური მუშაობა განვითარდა 
შემთხვევაზე მუშაობის მოდელიდან 1960-იანი წლების შუაში (Reid & Shyne, 1969). ეს მოდელი 
არ ეყრდნობა ადამიანის ფუნქციონირების რომელიმე ერთ კერძო თეორიას. იგი აერთიანებს  
7 ბაზისურ პრინციპს. ეს პრინციპებია: 

1. ემპირიული ორიენტაცია: უპირატესობა ენიჭება  ემპირიულ კვლევაზე დაფუძნებულ 
მეთოდებს და თეორიებს; 

2. ინტეგრაცია:  მოდელში გაერთიანებულია სელექციურად შერჩეული ემპირიულად 
დაფუძნებული ერთმანეთის შესატყვისი თეორიები და მეთოდები: მაგ., პრობლემის 
გადაჭრის, კოგნიტური ბიჰევიორიზმის, კოგნიტური, ოჯახის სტრუქტურული 
თეორიები; 

3. კლიენტის მიერ აღიარებულ პრობლემებზე ფოკუსირება:  სერვისის ფოკუსი მიმართულია 
კლიენტის მიერ ექსპლიციტურად აღიარებულ სპეციფიკურ პრობლემებზე; 

4. სისტემები და კონტექსტები: პრობლემები მიმდინარეობს მულტისისტემების 
კონტექსტში. კონტექტური ცვლილებები შესაძლოა საჭირო გახდეს პრობლემის 
გადაჭრისათვის ან პრობლემების განმეორების პრევენციისათვის;
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5. დაგეგმილი ხანგრძლივობა: სერვისი მოკლევადიანია. დაახლოებით არის ექვსიდან 
თორმეტ სესიამდე 4 თვის განმავლობაში; 

6. თანამშრომლობითი ურთიერთობა:  კლიენტთან ურთიერთობაში მნიშვნელობა 
ენიჭება როგორც  მასზე ზრუნვას, ასევე, მასთან თანამშრომლობითი ურთიერთობის 
ჩამოყალიბებას. პრაქტიკოსი კლიენტს უზიარებს  მისი შეფასების შესახებ ინფორმაციას. 
როგორც წესი, არ არსებობს დამალული მიზნები და გეგმები. მკურნალობის სტრატეგიის 
განვითარებაში  ეფექტური ინტერვენციის დაგეგმვისათვის კლიენტის წვლილს დიდი 
მნიშვნელობა ენიჭება. ამ მხრივ ხაზგასმულია კლიენტის პრობლემის გადაჭრის 
უნარების განვითარებაზე მუშაობის მნიშვნელობა; 

7. სტრუქტურა:  მკურნალობის სესიები სტრუქტურირებულია კარგად განსაზღვრულ 
აქტივობებად. 

ამოცანაზე ცენტრირებული მოდელი მოიცავს საწყის ფაზას (1-2 სესია), შუალედურ ფაზას და 
დასკვნით ფაზას. ქვემოთ დეტალურად არის განხილული ეს ფაზები. 

საწყის ფაზაზე (ე.წ. პრობლემის გამორკვევის და სპეციფიკაციის ფაზა, შეფასება) პრობლემები 
არის გამორკვეული და განსაზღვრული ერთობლივად, სოციალური მუშაკისა და კლიენტის 
მიერ. ფოკუსი კეთდება იმაზე, თუ რა სურს კლიენტს და არა იმაზე, თუ რას ფიქრობს 
პრაქტიკოსი, თუ რა შეიძლება სჭირდებოდეს კლიენტს. დასაშვებია, სოციალურმა მუშაკმა  
კლიენტს მიუთითოს პოტენციურ სირთულეებზე, რაც შესაძლოა გამოწვეული იყოს იმით, 
რომ კლიენტი არ ითვალისწინებს მნიშვნელოვან გარემოებებს. ამის შედეგად, შესაძლოა, 
კლიენტის მიერ თავისი პრობლემების აღქმა შეიცვალოს, ხოლო „იძულებითი კლიენტობის“ 
დროს კი, შესაძლოა მათ გააცნობიერონ თავიანთი სირთულეები, რომლებზე  მუშაობაც 
საჭიროა. ამ პროცესის ბოლოს, ჩვეულებრივ, პირველი ან მეორე ინტერვიუს დასასრულს, 
სოციალური მუშაკი და კლიენტი უნდა მივიდნენ აშკარა შეთანხმებამდე იმ პრობლემების 
შესახებ, რომელზე მუშაობაც შემდგომში უნდა წარიმართოს. პრობლემა შეჯამდება მოკლე 
წინადადებით, რომელსაც პრობლემის ჩამოყალიბება ან განსაზღვრა ეწოდება და შემდეგ 
მოხდება მისი სპეციფიკაცია, ანუ დეტალურად განხილვა. პრობლემების გამორკვევისა და 
შეფასების დროს სოციალური მუშაკი არ იყენებს თეორიას პრობლემის ფორმულირებისათვის. 
იგი თავდაპირველად მხოლოდ აღწერს პრობლემას,  ხოლო შემდეგ იყენებს შესაბამის 
ცოდნას, მათ შორის, თეორიებს, რათა შეძლოს ამ აღწერილი პრობლემის ახსნა და თეორიული 
ინტერპრეტაცია. გარდა ამისა, სოციალური მუშაკი ალტერნატიულ ახსნებსაც განიხილავს, 
რათა უკეთ შეძლოს კლიენტის პრობლემის მოგვარება. 

შუალედურ ფაზაზე სოციალური მუშაკი-კლიენტის სხვადასხვა აქტივობა ხორციელდება. ეს 
აქტივობებია: 

კონტრაქტის დადება - ეს არის სიტყვიერი ან წერილობითი კონტრაქტი, რომელიც სულ მცირე 
ერთ პრობლემასთან დაკავშირებით ფორმდება, რომელზეც კლიენტმა და სოციალურმა 
მუშაკმა უნდა წარმართოს მუშაობა. კონტრაქტი გულისხმობს მკურნალობის ფორმატსაც, 
რომელიც, თავის მხრივ, მოიცავს ჩასატარებელი სესიების მიახლოებით რაოდენობას და 
სესიების ხანგრძლივობას. ამ მოდელის მიხედვით, როგორც წესი, 8-12 ინტერვიუ ტარდება, 
კვირაში ერთხელ ან ორჯერ, ერთიდან სამი თვის განმავლობაში. კონტრაქტში, ასევე, შესაძლოა 
მოცემული იყოს თითოეულ პრობლემასთან მიმართებაში მიზნები და პრობლემის შესაძლო 
გადაწყვეტები. კონტრაქტი არ არის უცვლელი, სტატიკური და მან შესაძლოა განიცადოს 
ცვლილებები საჭიროების მიხედვით. 

ამოცანის დაგეგმვა - ძალისხმევა მიმართულია იმისკენ, რომ უფრო ფართო ამოცანები  
სპეციფიკურ ოპერაციულ ამოცანებად ჩამოყალიბდეს. ამოცანა განსაზღვრავს, თუ კლიენტმა 
რა უნდა გააკეთოს, რომ მოახდინოს თავისი პრობლემის მოგვარება. განასხვავებენ ზოგად 
და სპეციფიკურ ამოცანებს. ზოგადი ამოცანები კლიენტს აძლევს აქტივობის მიმართულებას, 
მაგრამ არა სპეციფიკურ ქცევას, რომელიც უნდა განახორციელოს. ამის საწინააღმდეგოდ 
სპეციფიკური ამოცანები, ე.წ. ოპერაციული ამოცანები, ზუსტად განსაზღვრავს თუ რა 
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კონკრეტული ქცევები და აქტივობები უნდა განახორციელოს კლიენტმა თავისი მიზნების 
მისაღწევად. ამასთან, კლიენტის მიერ ამ ამოცანის შესრულებაზე პასუხისმგებლობის აღება 
კრიტიკული მნიშვნელობისაა. 

ქცევის მოტივატორები და განხორციელების მიზეზები - სოციალური მუშაკი და კლიენტი 
განიხილავენ ამ ამოცანის შესრულების პოტენციურ ბენეფიტებს. სოციალური მუშაკი 
მიუთითებს იმ პოზიტიურ შედეგებზე, რომელსაც შესაძლოა კლიენტი ვერ ხედავდეს. 

წინასწარ განჭვრეტილი წინააღმდეგობები - სოციალური მუშაკი კლიენტს ამოცანის 
შესრულების გზაზე პოტენციური სირთულეების იდენტიფიცირებაში ეხმარება. ამასთან, 
ეხმარება ამ წინააღმდეგობების დაძლევის თავიდან აცილების ან მინიმალიზების 
დაგეგმვაში. ამ საკითხის შინაგანი, ბუნებრივი მოგვარება ხდება, როდესაც სოციალური 
მუშაკი ძალიან სპეციფიკურ, კონკრეტულ ინფორმაციას ითხოვს კლიენტისაგან ამოცანების 
ოპერაციონალიზაციის მიზნით, ხოლო უფრო ექსპლიციტური მიდგომაა, როცა სოციალური 
მუშაკი ეკითხება კლიენტს, თუ მისი აზრით, რომელი ამოცანის შესრულება შეიძლება 
გაუჭირდეს ან საერთოდ  ვერ შეძლოს განხორციელება? 

კონტექსტუალური ანალიზის ტექნიკები - ეს ტექნიკები გამოიყენება ამოცანის 
განხორციელების გზაზე არსებითი წინააღმდეგობების წარმოშობისას. ამ დროს შესაძლოა 
შეიცვალოს  ან  ჩამოყალიბდეს ახალი ამოცანა.

სიმულაცია და პრაქტიკული მუშაობა/გავარჯიშება - სოციალურმა მუშაკმა შესაძლოა 
მოახდინოს განსახორციელებელი ქცევის მოდელირება (ის, რის თქმას ან გაკეთებასაც აპირებს 
კლიენტი) და სთხოვოს კლიენტს მისი გამეორება.  საჭიროების შემთხვევაში, მოდელირება და 
გამეორება შესაძლოა  როლური თამაშით ჩატარდეს. ხოლო ზედამხედველობის ქვეშ პრაქტიკა 
შესაძლოა გავრცელდეს რეალურ ცხოვრებისეულ სიტუაციებზე. ვთქვათ, სოციალური მუშაკი 
გაჰყვეს კლიენტს (რომელსაც ეშინია კბილის ექიმის)  სამედიცინო კლინიკაში. 

პრობლემა და ამოცანის გადახედვა - ყოველი სესიის დასაწყისში პრობლემის გადაჭრისა 
და ამოცანის შესრულების მიმართულებით კლიენტის პროგრესის რუტინული გადახედვა 
ხდება. განხილვა ეხება პრობლემის გადაჭრაში მიღწეულ პროგრესს, ანუ იმას, თუ კლიენტმა 
რა ამოცანა შეასრულა ან რა ვერ შეასრულა.  იმ შემთხვევაში, თუ ამოცანები, ძირითადად, 
შესრულებულია, შესაძლებელია, სოციალურმა მუშაკმა კლიენტთან ერთად  იგივე 
პრობლემასთან ან სხვა პრობლემასთან მიმართებაში სხვა ამოცანა ჩამოაყალიბოს. თუ ამოცანა 
ვერ შესრულდა, ან ნაწილობრივ შესრულდა, სოციალური მუშაკი და კლიენტი განიხილავენ 
სირთულეებს და აყალიბებენ სხვა გეგმას ამოცანის შესასრულებლად ან იყენებენ ამ ამოცანის 
განსახორციელებელ სხვა აქტივობებს.  შესაბამისად, ამოცანა შესაძლოა დაიხვეწოს ან სხვა 
ამოცანით შეიცვალოს ან შესაძლოა თავად პრობლემაც რეფორმულირდეს.  

კონტექსტუალური ანალიზი - სოციალური მუშაკი  ეხმარება კლიენტებს წინააღმდეგობების 
იდენტიფიკაციასა და დაძლევაში, ასევე, რესურსების განსაზღვრასა და გამოყენებაში. ძირითად 
რესურსად გამოყენებულია თავად კლიენტის ძლიერი მხარეები და კომპეტენციები და, ასევე, 
გარესისტემების მატერიალური და არამატერიალური დახმარება. დისკუსია ფოკუსირდება 
პრობლემის გამორკვევაზე, ახსნაზე, და, ასევე, სხვა მეთოდებზე, რომლებიც ხელს უწყობს 
კლიენტის მიერ პრობლემის გაგებას. სოციალური მუშაკი ეხმარება კლიენტს დამახინჯებული 
აღქმების ან არარეალისტური მოლოდინების მოდიფიცირებაში. სოციალური მუშაკი 
კლიენტს მიუთითებს ქცევის ან ურთიერთობის დისფუნქციურ ნიმუშებზე.  გარესისტემებში 
არსებული წინააღმდეგობები იდენტიფიცირებულია და განხილულია ამ წინააღმდეგობების 
დაძლევის მცდელობა გარესისტემებში რესურსების მოძიებით. 

დასკვნით ფაზაზე, სოციალური მუშაკი და კლიენტი გადახედავენ, თუ რა პროგრესი განიცადა 
მოცემული პრობლემის გადაჭრამ.  იგეგმება, თუ კლიენტმა მომავალში რა უნდა გააკეთოს 
დამოუკიდებლად.  თუ კლიენტი კვლავ საჭიროებს დახმარებას, შესაძლოა გაიზარდოს 
სესიების რაოდენობაც. 
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ეს მოდელი გამოიყენება, ასევე, ოჯახებთან და ჯგუფებთან (Fortune, 1985), შემთხვევის 
მართვის დროს (Reid & Bailey-Dempey, 1995; Naleppa & Reid, 1992), იძულებით კლიენტებთან 
(Rooney, 1992) და, ზოგად, პრაქტიკაში (Tolson, Reid & Garvin, 1994). მოდელი აღიარებულია 
მთელ მსოფლიოში სოციალური მუშაობის სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფთან მუშაობის დროს.

 

გადაწყვეტაზე ფოკუსირებული  მუშაობა 

გადაწყვეტაზე ფოკუსირებული მიდგომების (Solution Focused Work) განვითარება უკავშირდება 
კონსულტირებაში ხანმოკლე მკურნალობის მოდალობების განვითარებას. ეს მიდგომები 
პრობლემაზე ფოკუსირებული მიდგომებიდან ინაცვლებენ ინდივიდებთან და ოჯახებთან 
პოზიტიური მიდგომების ძიებაზე. სასურველი შედეგის ძიების სასარგებლოდ პრობლემის 
გადაჭრა გვერდზე ინაცვლებს. ამრიგად, შეიძლება, წარმატებული შედეგი  პრობლემასთან 
ერთად დადგეს, მაგრამ, მთავარია, შეიცვალოს ფოკუსი პრობლემიდან სასურველ შედეგამდე, 
რაც ამ მიდგომას  მომავალზე ორიენტირებულს ხდის და  ამით წარსული სირთულეების 
განმტკიცებას ნაკლებად ახდენს (Miller, 2006). გადაწყვეტაზე ფოკუსირებული მიდგომები 
არის მოკლევადიანი და მოიცავს მინიმალურ ინტერვენციას (Fleet and Annison, 2003). ეს 
მიდგომები არ ინტერესდება პრობლემის სიღრმეების გამორკვევით, არამედ ეფუძნება „აქ 
და ამჟამად“ პრინციპებს და მომავალს. ამ მიდგომის მთავარი ავტორი და პრაქტიკოსია დე 
შაზერი (De Shazer 1985). თუმცა, ამ მხრივ, მილტონ ერიკსონის (Milton Erickson) ინოვაციურმა 
ნაშრომმა საკმაოდ დიდი ზეგავლენა იქონია. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ მოკლე და 
გადაწყვეტაზე ფოკუსირებული მიდგომები არ არიან მთლიანად ურთიერთშემცვლელი, 
თუმცა პრაქტიკაში პრობლემების ამოცნობა - აღიარება, გაგება და შემდგომ გადაწყვეტა ამ ორ 
მოდელს ერთმანეთთან ძალიან აახლოებს. სოციალური კონსტრუქტივიზმი (მთავარი აზრი: 
„ჩვენ რეალურად ვერასოდეს გავიგებთ საკუთარ ან სხვის რეალობას“) საფუძვლად უდევს 
გადაწყვეტაზე ფოკუსირებულ თერაპიას (Hoffman, 2002). სოციალური კონსტრუქტივიზმის 
მთავარი ასპექტია სოციალური კონტექსტის ჩართვა ადამიანის აღქმის, რწმენისა და ქცევის 
განსავითარებლად. 

ამ მეთოდის მთავარი პრინციპია პიროვნებასთან და არა პრობლემასთან მუშაობა. დიდი 
აქცენტი კეთდება ინდივიდზე, რომელიც საკუთარი მიზნების ჩამოყალიბებას ახდენს. მთავარი 
ამოცანაა იმის იდენტიფიცირება, თუ ამ ინდივიდისთვის რას ნიშნავს პრობლემის მიღწევადი 
გადაჭრა. ძალიან სპეციფიკური ინფორმაციის მოპოვებით დგინდება, თუ პიროვნებისთვის 
როგორ გახდა ცნობილი, რომ მისი პრობლემა გადაიჭრა. შესაძლო კითხვებია: რა განსხვავებები 
იქნება იდენტიფიცირებული? კიდევ ვინ შეამჩნევს ამ ცვლილებებს და კონკრეტულად რას 
შეამჩნევენ? მთავარი მიზანია, რომ უკვე „აქ და ამჟამად“ გახდეს შესაძლებელი იმ ნიშნების 
ამოცნობა, რომელიც მიანიშნებს, რომ გადაჭრის რაღაც ელემენტები უკვე სახეზეა. მუშაკი 
და პიროვნება თანამშრომლობითი ძალისხმევით ცდილობენ პიროვნების „სასურველი 
მომავლის“ მიღწევადი გზის აღმოჩენას. ინდივიდის შეხედულებას საკუთარ კომპეტენციებზე 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.  ეს მიდგომა იყენებს თვითშეფასებით სკალებს, რომლითაც 
ინდივიდს მოცემულ საკითხებთან მიმართებაში  საკუთარი პოზიციის დანახვა შეუძლია. 
ასევე, ეს მეთოდი უბიძგებს პიროვნებას იმ ფაქტორების დეტალურ იდენტიფიცირებაზე, 
რომლითაც იგი  სკალაზე მოცემულ პოზიციას ირჩევს. ამით შესაძლებელი ხდება იმ ხილვადი 
კრიტერიუმების შემუშავება, რომლითაც მომავალში მიღწეული ცვლილებები შეფასდება. 
ეს მეთოდი მკაცრად მიჰყვება კლიენტთან პრაქტიკული მუშაობის სამართლებრივსა და 
ეთიკურ სტანდარტებს (George, Iveson and Ratner, 1999).

დე შაზერის (De Shazer 1994) მიხედვით, გადაწყვეტაზე ფოკუსირებულ მიდგომაში 
განიხილება მთელი რიგი მთავარი პრინციპები. ეს პრინციპებია: 

გადაწყვეტაზე ფოკუსირებული საუბარი - გადაწყვეტაზე ფოკუსირებული მეტყველება უარს 
ამბობს ისეთი ტიპის წინადადებებზე, რომლებიც გამოხატავს მუდმივობას, სტაბილურობას, 
შინაგან ბუნებას, გლობალურობას. მაგალითად, წინადადება: „მე ბუნებით მორცხვი ვარ, რაც 
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ნიშნავს ვერასდროს შევძლებ მეგობრების შეძენას“ უნდა გადავთარგმნოთ შემდეგნაირად: 
„რა კარგია, შეგეძლოს სხვა ადამიანებთან საუბარი და მათთან გაზიარება“. რასაკვირველია, 
მომავალი სასურველი შედეგების ძიება რაღაც ხარისხში  პრობლემის გარკვეულ აღიარებას 
გულისხმობს.  „ფსიქიკური ჯანმრთელობის“ შესახებ დიაგნოსტიკური იარლიყების მიწებება 
პიროვნების პოზიტიური შედეგების ძიების პროცესში განსაკუთრებით არარელევანტურია. 

მიზნების ჩამოყალიბება -  სამუშაო ალიანსის ფორმირების შემდეგ შესაძლებელი ხდება 
კლიენტთან სპეციფიკურ მიზნებზე შეთანხმება. ეს შეთანხმება უნდა მოხდეს ორ მხარეს 
შორის: სოციალურ მუშაკსა და კლიენტს შორის. მთავარი მიზანია, ცვლილების მოტივაციის 
ხელშეწყობა შესაბამისი მოტივატორების გამოყენებით და მუშაობაზე ფოკუსირებით, რაც 
განაპირობებს ამ მიდგომის მოკლევადიანობას. მიზნები უნდა იყოს მიღწევადი, სპეციფიკური 
და კარგად განსაზღვრული. მათი ჩამოყალიბება კლიენტის და არა სოციალური მუშაკის 
იდეებით უნდა მოხდეს. სოციალურმა მუშაკმა უნდა აღიაროს კლიენტის ძლიერი მხარეები, 
უნარები, რაც საჭიროა მიზნების მისაღწევად. მიზნების ჩამოყალიბების შეკითხვების 
მაგალითებია: როგორ გეცოდინება, რომ აქ მოსვლა ღირებული იქნება შენთვის? რას გინდა 
რომ მიაღწიო ამ სესიაზე? შენი აზრით, როგორ დაგეხმარება აქ მოსვლა? როგორ მიხვდები, 
რომ საქმეები უკეთ მიდის? რა მიგანიშნებს ამაზე? რა გაწუხებს ყველაზე მეტად? საიდან გინდა 
რომ დაიწყო? რომ შეგეძლოს ცვილებების მოხდენა უახლოეს პერიოდში, რა დაგეხმარებოდა 
ყველაზე მეტად? 

პროგრესის კონსოლიდირება და გადახედვა -  შემდგომი შეხვედრები მიზნად ისახავს 
პროგრესის შედეგების გაერთიანებასა და მიზნებზე თავიდან შეთანხმებას, რაც საჭიროა 
სასურველი შედეგის მისაღწევად. უკვე მეორე სესიაზე სოციალური მუშაკი მოითხოვს 
სპეციფიკურ მიზნებთან დაკავშირებით პროგრესის განსაზღვრას. ასეთი განხილვის მთავარი 
პრინციპია იმის გაგება, თუ როგორ მიაღწია კლიენტმა ან გაართვა თავი იმას, რასაც მიაღწია. 
ეს საუბრები კლიენტებს მათ მიღწევებთან მიმართებაში საკუთარი მნიშვნელობების 
გამომუშავებაში ეხმარებათ. კლიენტები მიზნებთან მიმართებაში პატარ-პატარა 
ცვლილებების მოხდენის აღიარების ძალისხმევაში ერთვებიან. მარცხის შემთხვევაში ხდება 
შესაძლო ,,სრული წარმატების“, ე.წ. ,,მიღწევის“  ახალი ფორმულირება, რადგან ადგილი 
აქვს უკვე გამოჩენილი ძალისხმევისა  და მიღწეული პროგრესის დეკონსტრუქტირებას. 
ამ მიმართულებით ე.წ. „სკალირების კითხვების“ გამოყენება ძალიან სასარგებლოა. 
მაგალითად, თუ 0 არის ის, თუ ჩვენი მუშაობის დასაწყისში რა მოცემულობა გვქონდა და 10 
არის „ყველაფერი რიგზეა“, სად ხართ ახლა? ეს მიდგომა გამორიცხავს პასუხს ,,ყველაფერი ან 
არაფერი“  ცვლილებების მიმართულებით. სკალირების შეკითხვებით შესაძლებელი ხდება 
მიზნებისაკენ მოძრაობა პატარა გაზომვადი ნაბიჯებით. 

პროგრესის შემდგომი კონსოლიდირება და დასასრული - ხანმოკლე და გადაწყვეტაზე 
ფოკუსირებულ მიდგომებში დასასრული უკვე წარმოდგენილია სამუშაო ურთიერთობის 
დასაწყისშიც.  მიზანი ის არის, რომ დაეხმაროს კლიენტს საკუთარ ცხოვრებაზე მაქსიმალური 
კონტროლის მოპოვებაში. ამ კუთხით აუცილებელია, რომ ჩამოყალიბდეს სამუშაო 
ურთიერთობის დროებითი ტიპი. როგორც წესი, ამ დასასრულის განსასაზღვრავად დაისმის 
შემდეგი სტანდარტული კითხვა: როგორ გეცოდინება, თუ აღარ დაგჭირდება ჩემგან 
დახმარება? სკალირების შეკითხვების მუდმივი გამოყენება და კლიენტის კომპეტენციის 
აფირმაცია მუშაობის პროცესში კლიენტის გაძლიერებას ემსახურება, რათა მან აიღოს საკუთარ 
მიღწევებზე პასუხისმგებლობა და ნაკლებად გახდეს სოციალურ მუშაკზე დამოკიდებული. 
პირველი  სესიიდანვე ეს მომენტი კლიენტს  კონტროლის ელემენტის გამომუშავებაში 
ეხმარება და უადვილებს მუშაობის პროცესის დასასრულის ეფექტურ მართვას.   

გადაწყვეტაზე ფოკუსირებული მოკლე თერაპია გამოიყენება სოციალური მუშაობისა და 
მართლმსაჯულების პრაქტიკაში იძულებითი კლიენტების მიმართ (O’Connel, 1998).  George, 
Iveson და Rather (1999) მიუთითებენ მთელ რიგ კვლევებზე, რომლებიც ხაზს უსვამს  ამ 
მიდგომის პოზიტიურ გამოყენებას ციხეში. 
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კოგნიტურ - ბიჰევიორალური თერაპია: სიძლიერე და შეზღუდვა 

კოგნიტურ - ბიჰევიორალური თერაპია (Cognitive Behavioural Therapy - CBT) წარმოიშვა 
ორი თერაპიის ინტეგრაციით, კოგნიტური თერაპიით და ბიჰევიორალური თერაპიით. ამ 
ორი თერაპიის გაერთიანების შედეგად აღიარეს, რომ აზროვნების პროცესი ზეგავლენას 
ახდენს ქცევაზე ორი გზით: ინდივიდის მოტივირებით გარკვეული ქცევის მიმართულებით 
ან  ქცევის ისე წარმართვით, რაც მთავრდება გარკვეული სიტუაციების ან გამოცდილების 
განრიდებით (თავიდან აცილებით). აღსანიშნავია, რომ ეს ორი თერაპია ერთ თერაპიად 
არ გადაქცეულა. თუმცა, კოგნიტური თერაპიები ბიჰევიორალურ ტექნიკებთან ერთად 
გამოიყენება ფიქრის პროცესებისა და ქცევის შედეგების შესაცვლელად და აქედან ერთ-ერთი 
ან ორივე რაღაც ტიპის დისტრესს იწვევს ინდივიდში (Miller, 2006). პრობლემა განხილულია 
სისტემურად: გარემოს ზეგავლენები, ისევე როგორც პიროვნებათაშორისი ურთიერთობები 
და ინდივიდის პიროვნული მახასიათებლები/დისპოზიციები, განხილულია პრობლემების 
გამომწვევ ფაქტორებად.

ბეკის „სქემატა“ ან „სქემა“ განისაზღვრება, როგორც „სტაბილური ცოდნის სტრუქტურები, 
რომლებიც წარმოაჩენს ინდივიდის ცოდნას საკუთარი თავისა და მისი გარემოს შესახებ“ 
(Blackburn & Davidson, 1995). ცოდნის სტრუქტურები შეიცავს ინდივიდის რწმენას ადამიანების 
შესახებ; თეორიებს, თუ რა ქცევებს განახორციელებენ ადამიანები კონკრეტულ სიტუაციებში; 
თეორიებს, რომლებიც შეეხება გარესამყაროს და საკუთარ თავს და, რომელიც, ასევე, შეიცავს 
საკუთარი თავის იმიჯსა და საკუთარი ღირსების გრძნობას. კოგნიტური სქემები მუდმივად 
ვითარდება. მათი  განვითარება იწყება ადრეული ბავშვობიდან და ისინი თანდათან იძენენ 
მნიშვნელობებს (Beck & Emery, 1985). გამოცდილება უფრო მეტად სუბიექტური ხდება, ვიდრე 
ობიექტური. ადამიანს უვითარდება სტრუქტურული ფილტრები, რომელთა გავლითაც ხდება 
მოვლენების ინტერპრეტაცია და ყოველი გამოცდილებისთვის მნიშვნელობის მინიჭება უკვე 
არსებულ კონტექსტში. 

ავტომატური ფიქრები ჩვევითი რეფლექსური აქტებია, რომლებიც თან სდევს სტრესორის 
აღქმას და ინტერპრეტირებულია ან როგორც ნეგატიური მოვლენა ან რაღაცის საშიშროება 
(Beck, 1976). ამას ელისი (Ellis 1999)  განიხილავს, როგორც „მე განცხადებებს“ (self-
statements).  ავტომატური ფიქრები ნებისმიერ ადამიანს აქვს, იგი ეფუძნება ადამიანის 
ინდივიდუალურ კოგნიტურ სქემას. შესაბამისად, თითოეული ჩვენგანი „კოგნიტურ 
მოწყვლადობას“ განიცდის. რაც უფრო ხელისშემშლელია ვარაუდები, რომელსაც ადამიანი 
ავტომატური ფიქრის რეჟიმში განიცდის, მით უფრო მოწყვლადი ხდება იგი ემოციური 
და ბიჰევიორალური პრობლემების განცდების თვალსაზრისით. სტრესული სიტუაციები 
იწვევს ავტომატურ ფიქრებს, რეფლექსებს, რომლებიც თავის ფილტრში ატარებენ 
მოვლენათა ინტერპრეტაციას. ავტომატური ფიქრები ხელს უშლის ადამიანს, რადგანაც ეს 
ფიქრები ამახინჯებს გამოცდილებას იმ მიზნით, რომ მოერგონ ფუნდამენტურ რწმენას ან 
კოგნიტურ სქემას. ამას კოგნიტური დამახინჯება ეწოდება. ამდენად, საკმაოდ რთულია იმის 
ინტერპრეტაცია, თუ როდის არის პიროვნების გამოცდილება დამახინჯებული. შეიძლება 
ითქვას, როდესაც აზროვნების ნიმუშები ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს პიროვნების 
ცხოვრებაზე იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ზიანს აყენებს თავად პიროვნებას ან სხვა ადამიანებს 
და თუ იგი ითხოვს დახმარებას, სოციალური მუშაკისთვის ეს უნდა იყოს სიგნალი, რათა იგი 
დაეხმაროს კლიენტს, შეცვალოს მისი ხელისშემშლელი მოსაზრებები (ე.წ. ირაციონალური 
აზრები) ცხოვრების შესახებ.

კოგნიტურ-ბიჰევიორალური მიდგომები იყენებს  სხვადასხვა ტექნიკას. ეს ტექნიკებია: 

თერაპიული ურთიერთობა: კოგნიტურ-ბიჰევიორალურ მიდგომებში გაერთიანდა როჯერსის 
მუშაობის ძირითადი მახასიათებლები, როგორიცაა: სითბო, ნამდვილობა, უპირობო 
პოზიტიური დამოკიდებულება. მნიშვნელოვანია გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა 
(კლიენტისაგან დაფარული გეგმები და ა.შ არ უნდა არსებობდეს) ნდობითი ურთიერთობის 
ფორმირებისათვის. თანამშრომლობა მოიცავს ნაბიჯ-ნაბიჯ ორმხრივი ურთიერთობის 
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შენებას, რომელიც, თავის მხრივ, მოიცავს უკუკავშირსა და რეფლექსიას, იმ გრძნობის 
ჩამოყალიბებას, რომ ორივე მხარე მუშაობს საერთო მიზნის მისაღწევად. 

პრობლემის იდენტიფიკაცია და სოციალური მუშაობის შეფასება - კოგნიტურ-ბიჰევიორალური 
მოდელი ფოკუსირდება ფიქრებსა და ქცევაზე მას შემდეგ, რაც გათვალისწინებული იქნება 
გარემო ფაქტორების (სიღარიბისა და დეპრივაციის, ცხოვრების მნიშვნელოვანი მოვლენებისა 
და ისტორიის) ზეგავლენა. ამდენად, პრობლემის იდენტიფიკაცია უნდა გახდეს უფრო 
ფართო სოციალური მუშაობის შეფასების ნაწილი, რათა მან მოახდინოს ქცევითი თუ 
პიროვნულ დისპოზიციური პრობლემების წარმოჩენა. ამ მოდელის მიხედვით პრობლემის 
იდენტიფიკაცია ეხება იმის აღნუსხვას, თუ ცხოვრებისეულ სიტუაციებზე ხელისშემშლელი 
ემოციური და ქცევითი პასუხები სად და როდის ახდენს  ადამიანის სოციალური და 
ემოციური ფუნქციონირების დარღვევას. 

კოგნიტურ- ბიჰევიორალური შეფასება - დეტალების განსაზღვრა, თუ რა იწვევს და 
ინარჩუნებს პრობლემურ ქცევას ან პიროვნულ დისპოზიციას/ხასიათს. ამის განსაზღვრა ექვს 
ძირითად სფეროში მიმდინარეობს. ეს სფეროებია: 1. სიტუაციური – გარემოს რა ფაქტორები 
არის წარმოდგენილი;  2. ქცევითი - რა ქცევა განახორციელა; 3.კოგნიტური - რა ფიქრები იყო 
ამ დროს წარმოდგენილი; 4.  აფექტური - რა ემოციურ რეაქციებს ჰქონდა ადგილი -  ზოგადი 
მდგომარეობა; 5. პიროვნებათაშორისი - კიდევ ვინ იყო ჩართული; 6. ფიზიოლოგიური - 
სხეულის რა რეაქციები დაფიქსირდა. ასევე, სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორებია პრობლემის 
შესახებ პიროვნების რწმენის გაგება, ფსიქოსოციალური ფაქტორების მხედველობაში მიღება, 
რაც უფრო ფართო სოციალური მუშაობის შეფასების ნაწილია. 

სოკრატესეული დიალოგი - ამ მეთოდს აქვს სამი ფუნდამენტური მახასიათებელი:   
სისტემური შეკითხვების დასმა, ინდუქციური აზროვნება, უნივერსალური განსაზღვრებების 
კონსტრუირება. 

სისტემური შეკითხვების დასმა პრაქტიკოსისგან მოითხოვს გახდეს ცნობისმოყვარე და 
დასვას ღია შეკითხვები პრობლემის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ასპექტის შესახებ. რუტერი 
(Rutter) და ფრაიდბერგი (Friedberg 1999) სოკრატული დიალოგის განვითარებაში ხუთ 
ნაწილიან პროცესს განიხილავენ:  1. ავტომატური ფიქრის გამოწვევა და იდენტიფიცირება; 
2. ავტომატური ფიქრის გრძნობასთან და ქცევასთან დაკავშირება; 3. ფიქრის -- გრძნობისა 
და ქცევის თანამიმდევრობის დაკავშირება ემპატიური პასუხით;    4. თანამშრომლობის 
მოპოვება მესამე საფეხურზე და მუშაობის გაგრძელებაზე თანხმობა; 5. რწმენის სოკრატული 
ტესტირება.  ავტომატური ფიქრების გამოვლენა და იდენტიფიცირება, პირდაპირი 
შეკითხვების დასმა (მაგ., როგორიცაა: „მაშინ თქვენ თავში რა აზრი გაგიჩნდათ?“) კარგია, 
თუ კლიენტს მიეცემა საკმარისი დრო თავისი პრობლემატური მოვლენის აღწერისათვის. 
ეს დაეხმარება კლიენტს ხელისშემშლელი ემოციური და ქცევითი რეაქციის თანმდევი 
საკუთარი ავტომატური ფიქრების აღნუსხვასა და პრაქტიკოსთან გაზიარებაში. პროცესს, 
ასევე, დაეხმარება მიმართული შეკითხვები, რომელიც აფართოებს კლიენტის მიერ იმ 
სიტუაციის აღწერას, სადაც ხდება პრობლემა. ავტომატური ფიქრები საჭიროა დისპუტირდეს 
არა კრიტიკული და თანამშრომლობითი ფორმით. მტკიცებულების გამოკვლევა და შეფასება 
ავტომატური ფიქრების დისპუტირებისათვის პრობლემისაგან დისტანცირების  და უფრო 
რეალისტური პოზიციის ადაპტირების სახელწოდებითაა ცნობილი.  სოციალური მუშაკი, 
ასევე, ეხმარება კლიენტს უნივერსალური განსაზღვრებების ჩამოყალიბებაში, ახდენს რა მათ 
მიერ საკუთარი თავისა და გარესამყაროს განსაზღვრებების გაფართოებას მათი კოგნიციების 
დისპუტირებით და მათი ქცევების შემცვლელი აქტივობების დაგეგმვით. 

რეატრიბუცია - ეს ეხმარება კლიენტს აღქმული შინაგანი და თვითკრიტიკული კაუზაციიდან 
თავისი გამოცდილების ან მოვლენების ნეგატიური შედეგების რეატრიბუციაში და დროთა 
მანძილზე საკუთარი რწმენებისა და ვარაუდების, როგორც სიტუაციური ფაქტორების 
(სოციუმი, ეკონომიკური, პოლიტიკური, რელიგიური, ურთიერთობის ადრეული 
ნეგატიური გამოცდილებები) შედეგის ფორმირებაში. რეატრიბუციის ტექნიკა ხელს 
უწყობს კლიენტს საკუთარი ფუნდამენტური რწმენისა და ვარაუდის შეცვლაში, რომელიც  
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სხვადასხვა ხელისშემშლელ ნეგატიურ ფიქრსა და გრძნობას იწვევს და რომლებიც ასუსტებს 
თვითკონტროლს და მე-ქმედებას არადამაკმაყოფილებელი შედეგების არსებობის პირობებში.  

ზოგადი წესების განსჯა - ზოგადი წესები ეხება იმ ბაზისურ მონახაზებს (რაციონალურ 
მოსაზრებებს), რითაც ვახდენთ ჩვენი გამოცდილებისა და ცხოვრების წინასწარ განჭვრეტას. 
მაგალითად, „ადამიანებს ვერ ენდობი“, „ცხოვრება აუცილებლად ძირს დაგცემს“ და 
ა.შ. ეს მოდელი გვეხმარება ამ „ზოგადი წესების“ განსჯაში პრობლემისაგან საკმარისი 
დისტანცირებით, რათა განვიხილოთ მტკიცებულება, რომელიც ამ ბაზისურ რწმენას 
მხარს უჭერს ან უარყოფს. ეს შესაძლებელია სოკრატესეული ტექნიკის გამოყენებით, ამ 
რწმენის შენარჩუნებაში პრო და კონტრა არგუმენტების აწონ-დაწონით. სიფრთხილე უნდა 
გამოვიჩინოთ, რათა ეს ტექნიკა არ იქნეს გამოყენებული ისეთ ინდივიდებთან, რომელთა 
მსოფლმხედველობისთვისაც ეს მიდგომა არარელევანტურია.   

დესენსუალიზაცია - ეს ეხმარება ადამიანებს თავის არიდების ქცევის კონფრონტაციასა 
და შეცვლაში სპეციფიკური სიტუაციების მიმართ მაღალი შფოთვითი პასუხების (მაგ., 
ფობია) არსებობის შემთხვევაში. მისი მიზანია ასეთი პიროვნების ნაბიჯ-ნაბიჯ დახმარება 
სიტუაციური სტრესორების თანდათანობითი ექსპოზიციით და პროცესში შფოთვით 
გრძნობებზე ტოლერანტობის გამომუშავებით, სწავლებით. 

შეზღუდვები: 

ამ მოდელს აქვს თავისი შეზღუდვები. პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ ცვლილების 
ფოკუსი ეხება ინდივიდებს და არა - გარემოს. სოციალური მუშაობის პრაქტიკაში ამ მეთოდის 
გამოყენება უნდა მოხდეს სოციალური და გარემო ფაქტორების განხილვით, რომელთაც, 
ასევე, შეაქვს წვლილი პრობლემის ფორმირებაში. სოციალური მუშაკი უნდა აცნობიერებდეს 
გარემოს, სოციალური და პოლიტიკური ასპექტების ურთიერთკავშირს ინფორმაციის შინაგან 
პროცესირებასთან. როცა ურთიერთკავშირი ბალანსირებულია, მაგ., გარემოს სტრესორები 
არ ახდენს შინაგანი გამკლავების მექანიზმების (ფუნდამენტური რწმენა) ჩახშობას, 
ინდივიდს შეუძლია თავის სოციალურ გარემოში ადეკვატური ფუნქციონირება. ამდენად, 
კოგნიტურ-ბიჰევიორალური მიდგომის სოციალური მუშაობის პრაქტიკასთან გაერთიანება 
შესაძლებელია სოციალური გარემოს პრობლემების გათვალისწინებით (Miller, 2006). 

ამ მიდგომის მიხედვით კლიენტმა უნდა მოახდინოს ცვლილება, რომელიც არ არის სხვის 
მიერ, მაგ., სამართლებრივი სისტემის მიერ ნაკარნახევი. შეიძლება ითქვას, რომ მუშაკისა 
და კლიენტის თანამშრომლობა ახდენს ცვლილებების გენერირებას ისე, რომ კლიენტს 
ინდივიდუალური ქცევის პასუხისმგებლობა არ ეხსნება. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

Miller, L. (2011). Counselling Skills For Social Work. Sage Publications 

Roberts, A.R & Gilbert, J.G. (Eds.).  (2002) Social Worker’s Desk Reference, Oxford: University 
Press 

Winbolt B. (2011) Solution Focused Therapy For The Helping Professions; Jessica Kingsley 
Publishers

Turner F.J. (Editor), (1996), Social Work Treatment, Interlocking theoretical approaches, The 
Free Press

Payne M. (2005). Modern Social Work Theory. Palgrave 
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თავი 15

სამართალდამრღვევებთან მუშაობის მეთოდები (5)

შორენა საძაგლიშვილი, MSW, PhD,
ასოცირებული პროფესორი სოციალური მუშაობის მიმართულებით, 
სოციალური მუშაობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, დამფუძნებელი
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პროსოციალური მოდელირება ........................................................................................................ 162

დეზისტანსის შენება 

ზოგადად, კრიმინოლოგიის სფეროში დეზისტანსი განმარტებულია, როგორც დანაშაულის 
ან ანტისოციალური ქცევის შეწყვეტა. დეზისტანსის შესახებ ლიტერატურაში განხილულია 
„უფრო ფართო სოციალური პროცესები, რომლებიც ადამიანებს შინაგანად უბიძგებს 
დანაშაულებრივი ქცევის შეწყვეტისაკენ“ (Rex, 1999, გვ.366). ამდენად, დეზისტანსში არ 
იგულისხმება მართლმსაჯულების ინტერვენციის შედეგი. მარუნა (Maruna 2000) მიუთითებს, 
ე.წ. „სპონტანურ დეზისტანსზე“ - რომელიც მიიღწევა მართლმსაჯულების სისტემის 
„დახმარების“ გარეშე.  ეს ფოკუსი გამოწვევას უკეთებს „გამოსწორების სამედიცინო მოდელს“, 
სადაც შესატყვისი მიდგომები, „მკურნალობა“ სისტემურად ადმინისტრირებულია სწორი 
„დოზით“, რათა „განკურნოს“ ან „მოუაროს“ კარგად განსაზღვრულ სიმპტომს. საუკეთესო 
სარეაბილიტაციო მოდელმა აქცენტი უნდა გააკეთოს პიროვნულ, პიროვნებათაშორის 
და სოციალურ ფაქტორებზე, რომლებიც მუშაობის კონტექსტს ქმნის. მარუნა (Maruna 
2000) ამტკიცებს, რომ თეორიასა და პრაქტიკაში, დეზისტანსსა და რეაბილიტაციას შორის 
საზღვრები არ არის ნათელი. მაგალითად, ცვლილების პროცესები დეზისტანსისკენ, მაშინ 
როცა ის სპონტანურად მიმდინარეობს და მაშინ როცა, ის პროფესიული დახმარებით ხდება, 
ერთმანეთში ბევრ საერთოს იზიარებს. ამდენად, კრიტიკული ხდება არა მხოლოდ იმის გაგება, 
თუ ინტერვენციების თვალსაზრისით „რა მუშაობს“, არამედ ყოფილი სამართალდამრღვევები 
როგორ და რატომ ცვლიან თავიანთ ქცევებს (ე.წ. „როგორ მუშაობს ცვლილება“). 

ამრიგად, დეზისტანსის კვლევა ძალიან პოპულარული საკვლევი თემა გახდა (დეზისტანსის 
კაუზალური პროცესები) ბოლო წლებში. Maruna (2000)-ს მიხედვით, დეზისტანსის კვლევამ 
ინტერვენციის დიზაინში იდენტიფიკაცია უნდა გაუკეთოს დახმარების პროცესებს, 
რომლებიც ხელს შეუწყობს ან გაზრდის სპონტანური ცვლილების ეფექტს.  დეზისტანსის 
კვლევა უნდა ფოკუსირდეს ყოფილი სამართალდამრღვევების წარმატებულ ისტორიებზე, 
რომლებმაც „ინდივიდუალურ დონეზე“ გადაწყვიტა დეზისტანსი. იმავდროულად, უნდა 
შეფასდეს ლიტერატურაში განხილული რეაბილიტაციის ზოგადი პრაქტიკა, რომელიც 
წარმატებულია. ორივე მათგანის ერთობლივი განხილვა უკეთ დაგვეხმარება ცვლილების 
პროცესის გაგებაში (Maruna, 2000). 
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დეზისტანსის კვლევაში განხილულია დეზისტანსის, ასაკს, გენდერს, მოტივაციასა და 
დამოკიდებულებას, ურთიერთობებსა და ინტერვენციებს შორის ურთიერთმიმართების 
საკითხები. ასაკს, გენდერსა და დეზისტანსს შორის კავშირმა გამოავლინა, რომ ცხოვრების 
ტრანზიციები - გარდამავალი საფეხურები - (სამსახურის შოვნა, პარტნიორის მონახვა, 
ოჯახური ცხოვრების დაწყება) ქმნის დეზისტანსის შესაძლებლობებს. აქვე უნდა ითქვას, 
რომ ახალგაზრდა ადამიანი ყოველთვის განიცდის ასეთი ტრანზიციების ნაკლებობას. 
გრეჰემის და ბოულინგის (Graham and Bowling 1995) კვლევაში მხოლოდ ორი ფაქტორი 
არის პოზიტიურად ასოცირებული დეზისტანსსთან 16-25 წლის მამაკაცებში. კერძოდ, 
ერთი, რომ მათ მიერ საკუთარი სკოლის მიღწევების აღქმა საშუალოზე მაღალი იყო და 
მეორე, ოჯახში ცხოვრება (პოზიტიური ურთიერთობა მშობლებთან და ნაკლები დროის 
გატარება დელიკვანტ თანატოლებთან).  უგენმა, კრუტშნიტმა (Uggen and Kruttschnitt 1998), 
ფლად-პეიჯმა და სხვებმა (Flood-Page et al 2000) აღმოაჩინეს, რომ მუშაობა და ინტიმური 
ურთიერთობა იძლევა გარკვეულ ცვლილებას, მაგრამ ეს ცვლილება უფრო შესამჩნევია 25 
წლის ზემოთ მამაკაცებისთვის. გრეჰემის და ბოულინგის (Graham and Bowling 1995)  მიხედვით, 
ახალგაზრდა ქალები საკუთარი დეზისტანსის გადაწყვეტილებას მიაწერენ მშობლის 
პასუხისმგებლობას, მაშინ როცა ახალგაზრდა კაცები მიუთითებენ პიროვნულ არჩევანზე. 
ახალგაზრდა კაცების დეზისტანსის მარცხი შესაძლოა აიხსნას სამი რისკფაქტორით: მანამდე 
ჩადენილი დანაშაულების სიხშირე, დელინკვენტ თანატოლებთან ხშირი კონტაქტი და 
ნივთიერებაზე დამოკიდებულების ჩვევები - ალკოჰოლიზმი და ნარკოტიკების მოხმარება. 
„დეზისტენტები“ უფრო მეტად არიან საკუთრ თავში დარწმუნებულები და ცვლილების 
მიმართ დეტერმინირებულნი ანუ განზრახული აქვთ  ცვლილების მოხდენა. მათთვის 
ახალი მიღწევები წარმოადგენს „სწორად სიარულის“ ზეინტერესს. ამდენად, დეზისტანსი 
არა მხოლოდ სამართალდამრღვევების ცხოვრებისეულ მოვლენებს ეხება, არამედ იმასაც, 
თუ ისინი ამ მოვლენებს რა მნიშვნელობას ანიჭებენ (Burnett, 2000).  რაქსის (Rax’s 1999) 
კვლევამ გამოავლინა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ცვლილებას უკავშირებდნენ  
პრობაციის სუპერვიზიას/ზედამხედველობას, ამ პროცესს ახასიათებდნენ, როგორც აქტიურს 
და თანამონაწილეობითს. ტროტერმა (Trotter 1996) შემოგვთავაზა „პროსოციალური 
მოდელირება“, როგორც ინტერვენციის საუკეთესო მოდელი, რომელიც ეყრდნობა 
ზედამხედველობით ურთიერთობებს (იხ. ქვემოთ ქვეთავი „პროსოციალური მოდელირება“). 
ტროტერის ემპირიულმა კვლევამ აჩვენა, რომ იმ კლიენტების, რომელთა პრობაციის 
ოფიცრებმაც  გამოიყენეს პროსოციალური მოდელირების პრინციპები,     პრობლემებიცა 
და განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებლებიც უფრო შემცირდა, ვიდრე იმათი, ვინც 
საკონტროლო ჯგუფში იმყოფებოდნენ და მათ მიმართ ზედამხედველები პროსოციალური 
მოდელირების პრინციპებს არ იყენებდნენ. ამდენად, პროსოციალური მოდელირების 
გამოყენება მუდმივად, ძლიერად და მნიშვნელოვნად კორელირდებოდა დანაშულის და 
ციხეში მოხვედრის დაბალ მაჩვენებლებთან. 

სხვადასხვა ავტორმა  (McNeill, 2006; Reynor & Robinson, 2005) შეადარა დეზისტანსის ჩარჩო 
ე.წ. „არა მკურნალობით პარადიგმას“, რომელიც პირველად განვითარდა ბოტომსისა და 
მაკვილიამსის (Bottoms and McWilliams 1979) -ის მიერ. ეს პარადიგმა ასოცირდება „დახმარების 
მოდელთან“, „გაზიარებულ შეფასებასთან“, „ერთობლივად განსაზღვრულ ამოცანებთან“ და 
არა „მკურნალობის მოდელთან“, „დიაგნოზთან“, ექსპერტის მიერ განსაზღვრულ „კლიენტის 
საჭიროებასთან“. ფარალი (Farrall 2004) განასხვავებს „დეზისტანსზე ფოკუსირებულ 
პერსპექტივებს“ „დამნაშავეობასთან დაკავშირებულ“ მიდგომებისაგან იმის საფუძველზე, 
რომ ეს უკანასკნელნი კონცენტრირებულნი არიან სამართალდამრღვევის დეფიციტის, 
ნაკლოვანების კორექტირებაზე, ხოლო პირველი კი ცდილობს დეზისტანსთან ასოცირებული 
ასპექტების (ძლიერი სოციალური კავშირები,  პროსოციალური ჩართულობა, სოციალური 
კაპიტალი) წახალისებას. სხვა ავტორები მიუთითებენ „დეფიციტზე დაფუძნებული“ 
ინტერვენციებიდან (ფოკუსირებულია რისკფაქტორებზე და ექსპერტის მიერ განსაზღრულ  
„კლიენტის საჭიროებაზე“) „სიძლიერეზე დაფუძნებულ“ მიდგომებზე გადასვლას, რომელიც 
ცდილობს პიროვნების მიერვე განსაზღვრულ „კარგი ცხოვრების“ ხელშეწყობას (Burnett & 
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Maruna, 2006; Ward & Maruna, 2007). დეზისტანსზე ფოკუსირებული ინტერვენცია ცდილობს 
ინდივიდების გაძლიერებას, რათა მათ ისეთ მიჯაჭვულობას, როლებს და ცხოვრებისეულ 
სიტუაციებს მიაღწიონ, რომლებიც ასოცირდება წარმატებულ სოციალურ ჩართულობასთან 
გათავისუფლების შემდეგ (Farrall, 2004; Ward & Brown, 2004). ბევრი ავტორი  პარალელებს 
ავლებს თემში რეინტეგრაციასთან (Petesilla, 2003 Travis, 2005), აღდგენით სამართალთან 
(Bazemore & Maruna, 2009)  და „უფლებებზე დაფუძნებულ რეაბილიტაციასთან“ (Rotman, 
1990), სადაც ნებისმიერი ტიპის „მკურნალობის“ პირველადი მიზანია ციხის გვერდითი 
საზიანო ეფექტების შეწინააღმდეგება და მინიმალიზაცია. 

დეზისტანსის პარადიგმა სამართალდამრღვევების წარმატებულ გამოცდილებებს,  მათ 
შეხედულებებს, ცვლილების მოხდენის „მოტივაციებს“ მნიშვნელოვან როლს ანიჭებს 
(Farrall, 2004; McMurran & Ward, 2004). დეზისტანსი გაგებულია, როგორც პიროვნებაზე 
დამოკიდებული პროცესი. ციხეში მყოფთათვის და პრობაციონერებისათვის რეაბილიტაციას 
თავად ამ ადამიანებისთვის უნდა ჰქონდეს აზრი და მათ უნდა უქმნიდეს იმის დანახვის 
შანსს, რომ  უკეთესი ცხოვრებით შეძლონ ცხოვრება (Miller and Rollnick, 2002; Prochaska & 
Levesque, 2002, Trotter, 1999).  

დეზისტანსის კვლევებიდან გამომდინარე ზოგადი დასკვნაა, რომ დეზისტანსზე 
ფოკუსირებული შეფასება და ინტერვენცია სრულიად ინდივიდუალიზებული უნდა იყოს.  
დეზისტანსის მიზეზი პიროვნების დაღვინების, ზრდის, კონკრეტულ ცხოვრებისეულ 
ტრანზიციებთან ასოცირებულ სოციალურ კავშირებში ცვლილებების და ამ არსებითი 
მოვლენებისა და ცვლილებების გარშემო სამართალდამრღვევის მიერ შექმნილი 
სუბიექტური ნარატიული კონსტრუქციების ურთიერთკავშირში დევს. პრაქტიკოსმა 
უნდა ჩართოს სამართალდამრღვევი ამ სხვადასხვა შესაძლებლობის გააზრებაში; მან უნდა 
გამოიკვლიოს სამი განზომილება: ზრდა და ასაკი, ცხოვრებისეული ტრანზიციები და 
სოციალური კავშირები და, ბოლოს, ცვლილების სუბიექტური ნარატივები, რომლებიც 
ასოცირებულია სამართალდამრღვევის ატიტუდებთან და მოტივაციებთან. ამ სამკუთხედის 
სამი ასპექტის გამოკვლევის შემდეგ, შეფასების მომდევნო საფეხურია ამ სამ სფეროს შორის 
ურთიერთმიმართების განვითარება. თუ ამ სამ შორის თანხვედრაა და ისინი „ერთმანეთისკენ 
იქაჩებიან“ დეზისტანსის მიმართულებით, მაშინ რაციონალური იქნება განმამტკიცებელი 
მხარდამჭერი გეგმის მოფიქრება. 

დეზისტანსის კვლევებიდან კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დასკვნა ეხება კლიენტის ჩართვის 
პროცესს  (Burnett, 1992, 2000; Rex, 1999; Trotter, 1996, 1999, 2000). ეს ავტორები მუშაკი-
კლიენტის ურთიერთობის მნიშვნელობას უსვამენ ხაზს (ნდობა, ოპტიმიზმი, ლოიალურობა). 
ასევე, ხაზგასმულია „ადამიანური კაპიტალის“ შენება, ცვლილების შესაძლებლობების 
მისაწვდომობა და მხარდაჭერა, მაგალითად, საცხოვრებელი და დასაქმება, და ინდივიდის 
„სოციალური კაპიტალის“ განვითარება. ეს კი ხაზს უსვამს ადვოკატობის, როგორც მთავარი 
პროფესიული ამოცანის და უნარ-ჩვევის მნიშვნელობას. ასევე, კრიტიკული მნიშვნელობა 
ენიჭება სამართალდამრღვევების ოჯახებთან მუშაობის ეფექტური მეთოდების განვითარებას 
(Graham & Bowling, 1995; Utting & Vennard, 2000). საცხოვრებლის ფორმების ძიება, რომელიც 
ხელს უწყობს დეზისტანსის პროცესების განვითარებას, „მნიშვნელოვან სხვებთან“ 
პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბებით სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა.  ბოლოს, 
ეფექტური პრაქტიკის განვითარებისათვის მონიტორინგი და შეფასება კრიტიკულია. საჭიროა 
ინტერვენციის ლოგიკურობის ექსპლიციტურობის უზრუნველყოფა, ანუ იმის დასაბუთება, 
თუ ეს გეგმა რატომ არის ამ კონკრეტული პიროვნებისთვის განვითარებული და როგორ 
და რატომ არის მოსალოდნელი, რომ ეს ადამიანი მიაღწევს სასიკეთო ცვლილებას. ასეთი 
მიდგომა მხოლოდ პროცესის დასაწყისია, რომელსაც სჭირდება ადეკვატური რესურსები 
და მუდმივი გადახედვა. ინდივიდუალიზებული ჰიპოთეზა საჭიროა ზუსტ ვარაუდს 
გვაძლევდეს, თუ კონკრეტულ პიროვნებასთან რა ტიპის მუშაობაა საჭირო მისი დანაშაულის 
შემცირებისა და შეწყვეტის თვალსაზრისით და რატომ არის ამგვარი მუშაობა აუცილებელი 
და ამ კონკრეტული პიროვნებისთვის შესატყვისი. 
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კარგი ცხოვრების მოდელი

სამართალდამრღვევის რეაბილიტაციის „კარგი ცხოვრების მოდელი“ (The Good Lives Model 
- GLM) არის დეზისტანსზე ორიენტირებული, სიძლიერეზე დაფუძნებული მიდგომა, 
რომელიც უკავშირდება პოზიტიურ ფსიქოლოგიას (Linley and Joseph, 2004).   „კარგი 
ცხოვრების მოდელი“ გვთავაზობს სამართალდამრღვევებთან სარეაბილიტაციო მუშაობის 
სრულყოფილ, მიმართულ და ინდივიდუალური მნიშვნელობის მქონე ჩარჩოს. „კარგი 
ცხოვრების მოდელი“ ემსახურება სამართალდამრღვევების კეთილდღეობის ხელშეწყობას 
(Purvis et al, 2011). ეს მიდგომა მიზნად ისახავს სამართალდამრღვევებთან კონსტრუქციული 
და თანამშრომლობითი გზებით მუშაობას, რათა მათ მიაღწიონ პროსოციალურ და 
პიროვნულად მნიშვნელოვან ცხოვრებას. ეს მიდგომა განვითარდა „რისკი- საჭიროება - 
რეაგირება“ მოდელის ალტერნატივად, რომელიც გამოიყენება კორექციული მკურნალობის 
დროს (Andrews and Bonta, 2007). „კარგი ცხოვრების მოდელში“ მუშაკი ფოკუსირდება 
როგორც რისკის მართვაზე, ასევე „სიკეთეების“ პრომოციაზე, წინწამოწევაზე. ფაქტობრივად, 
„სიკეთეების“ ხელშეწყობის კომპონენტის კარგად დაგეგმილი გამოყენება ემსახურება რისკის 
მართვას, მაგრამ პოზიტიური გზით, რაც ზრდის სამართალდამრღვევის მოტივაციას (Ward 
& Maruna, 2007). კრიმინალური ქცევა არის საკუთარი ღირებულებების პროსოციალური 
საშუალებებით დაკმაყოფილებისთვის პიროვნების მიერ შინაგანი და გარეგანი რესურსების 
გამოყენების ნაკლებობის შედეგი. სხვა სიტყვებით, კრიმინალური ქცევა წარმოადგენს ცუდად 
ადაპტირებულ მცდელობას შეხვდეს ცხოვრებისეულ ღირებულებებს (Ward and Stewart, 2003).  
ამ მიზნით რეაბილიტაციამ სამართალდამრღვევი უნდა აღჭურვოს ცოდნით, უნარ-ჩვევებით, 
შესაძლებლობებითა და რესურსებით, რომლებიც საჭიროა საკუთარი ცხოვრებისეული 
ღირებულებების დასაკმაყოფილებლად სხვა ადამიანებისთვის ზიანის მიყენების გარეშე.  
„კარგი ცხოვრების მოდელის“ ორმაგი ყურადღება, ერთი მხრივ, სამართალდამრღვევის 
შინაგან ღირებულებებსა და ცხოვრებისეულ უპირატესობებზე და, მეორე მხრივ, ისეთ 
გარეფაქტორებზე, როგორიცაა: რესურსები და შესაძლებლობები, შესაძლებელს ხდის ამ 
დეზისტანსზე ორიენტირებული ინტერვენციის პრაქტიკულ გამოყენებას. ეს ინტერვენცია 
დანახულია, როგორც აქტივობა, რომელიც ამატებს ინდივიდის პიროვნულ ფუნქციონირებას 
და არ ახდენს პრობლემის მარტივ აღმოფხვრას. 

„კარგი ცხოვრების მოდელი“ სამი იერარქიული ასპექტისგან შედგება: 1) ზოგადი იდეები, 
რომელიც ეხება რეაბილიტაციის მიზნებს; 2) ეტიოლოგიური წინაპირობები, რომელიც ეხება 
დანაშაულის შენარჩუნებას; 3) პრაქტიკული გამოყენება. 

რეაბილიტაციის ზოგადი იდეები

„კარგი ცხოვრების მოდელი“ საფუძველს იღებს „ადამიანური ღირსების“  ეთიკური 
კონცეფციიდან (Ward and Syversen, 2009), უნივერსალური ადამიანური უფლებებიდან 
და იგი დაინტერესებულია ინდივიდების უნარით, ჩამოაყალიბონ და შეარჩიონ მიზნები, 
შექმნან გეგმები და იმოქმედონ თავისუფლად ამ გეგმის განხორციელებისათვის. 
სამართალდამრღვევები, სხვა ადამიანების მსგავსად, ღირებულებას ანიჭებენ გარკვეულ 
პიროვნულ მახასიათებლებს, აზროვნებას, გამოცდილებებს, რომლებიც ამ მოდელის მიერ 
განხილულია, როგორც პირველადი სიკეთეები. პურვისი (Purvis 2006; 2010) ეყრდნობა რა 
მისი კოლეგების ნამუშევარს, იდენტიფიკაციას უკეთებს პირველადი სიკეთეების თერთმეტ 
ჯგუფს. ეს არის: (1) სიცოცხლე (მოიცავს ჯანმრთელ ცხოვრებას და ფუნქციონირებას); (2) ცოდნა 
(რამდენად ინფორმირებულად გრძნობს  თავს ადამიანი მისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების 
შესახებ); (3) ჰობი და რეკრეაციული აქტივობების განხორციელებაში უპირატესობა; (4) 
მუშაობაში უპირატესობა (მოიცავს გარკვეულ დახელოვნებას, პროფესიულ გამოცდილებას); 
(5) პიროვნების ავტონომიურობა და თვითმიმართულება; (6) შინაგანი სიმშვიდე 
(თავისუფლება ემოციური ქაოსისგან და სტრესისაგან); (7) ურთიერთდამოკიდებულება 
(მოიცავს ინტიმურ, რომანტიკულ, ოჯახურ ურთიერთობებს); (8) თემის, საზოგადოების 
წევრობა (უფრო ფართო სოციალურ ჯგუფთან კავშირი); (9) სულიერება (უფრო ფართო 
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გაგებით ცხოვრების მნიშვნელობისა და საზრისის ძიება); 10)სიამოვნება (ბედნიერების 
მდგომარეობა ან „აქ და ამჟამად“ კარგად ყოფნა); 11) შემოქმედებითობა (საკუთარი თავის 
გამოხატვა ალტერნატიული ფორმებით). იგულისხმება, რომ ყველა ადამიანი მიისწრაფვის 
პირველადი სიკეთეებისკენ რაღაც ხარისხით, თუმცა სამართალდამრღვევის ღირებულებებზე 
და ცხოვრებისეულ უპირატესობებზეა დამოკიდებული, თუ რომელ სიკეთეებს მიანიჭებს  
იგი მეტ მნიშვნელობას.

მეორადი სიკეთეები ან ე.წ. ინსტრუმენტალური სიკეთეები უზრუნველყოფს კონკრეტულ 
საშუალებებს პირველადი სიკეთეების მისაღწევად (Ward, Vess et al. 2006). მაგალითად, 
უმაღლესში ჩაბარების სწრაფვა აკმაყოფილებს ცოდნისა და მუშაობის პირველად სიკეთეებს, 
ხოლო მოზრდილთა სპორტულ გუნდში გაერთიანება მიუთითებს საზოგადოების წევრობის 
პირველადი სიკეთის დაკმაყოფილებაზე. 

ეტიოლოგიური წინაპირობები  

უახლესი ემპირიული კვლევა, რომლითაც შემოწმდა „კარგი ცხოვრების მოდელის“ საწყისი 
ეტიოლოგიური მოსაზრებები, იძლევა დასაბუთებულ მხარდაჭერას ამ მოდელისათვის 
(Purvis, 2010). ამ კვლევის მიხედვით, არსებობს ორი ძირითადი გზა, რომელსაც მივყავართ 
დანაშაულამდე: პირდაპირი და არაპირდაპირი. პირველადი გზა არის, როდესაც 
სამართალდამრღვევი აქტიურად ცდილობს (ხშირად არაპირდაპირ) საკუთარი პირველადი 
სიკეთეების დაკმაყოფილებას თავისი დანაშაულებრივი ქცევით. მაგალითად, ინდივიდი 
განიცდის ინტიმურობის სიკეთის დაკმაყოფილებაში ნაკლებობას და იგი შესაძლოა ამ 
სიკეთის მიღწევას შეეცადოს ბავშვის წინააღმდეგ სექსუალური დანაშაულით. არაპირდაპირი 
გზაა, როცა ერთი ან რამდენიმე სიკეთის მიღწევის გზაზე, „რაღაც კარგად ვერ მიდის“, რაც 
ქმნის კასკადურ ეფექტს, რომელსაც, თავის მხრივ,  დანაშაულის ჩადენამდე მივყავართ. 
მაგალითად, ინტიმურობის და ავტონომიურობის სიკეთეებს შორის კონფლიქტმა შესაძლოა 
გამოიწვიოს ურთიერთობის დანგრევა, ასევე, მისი შემდგომი მარტოობისა და დისტრესის 
გრძნობები. სირთულეებთან გამკლავების ისეთმა არაეფექტურმა სტრატეგიამ, როგორიცაა 
ალკოჰოლის გამოყენება დისტრესის თავიდან ასაცილებლად, შესაძლოა კონკრეტულ 
გარემოებებში ადამიანს დააკარგვინოს კონტროლი, რაც შეიძლება   სექსუალური დანაშაულით 
დასრულდეს (Ward, Mann et al., 2007).

„კარგი ცხოვრების მოდელის“ მიხედვით, არსებობს ოთხი ტიპის სირთულე ან პრობლემა, 
რომელსაც ადამიანები ხვდებიან (1) თავიანთ „ცხოვრების გზაზე“ -  რეალურ ცხოვრებაში 
(ე.წ. ცხოვრების სტილი) ან (2) მათ მიერ გონებრივად წარმოსახულ „ცხოვრებისეულ 
გეგმებში“. „ცხოვრების გზა“ ეხება იმას, თუ პიროვნება როგორ ცხოვრობს ყოველდღიურად. 
მისი აქტივობები, ფუნქციონირება, ქცევები და ა.შ.  წარმოადგენს მისი ცხოვრების 
სტილს, რომელიც გამოხატავს კონკრეტულ ინდივიდუალურ ღირებულებებსა და 
დამოკიდებულებებს. „ცხოვრების გეგმა“ ეხება იმას, თუ პიროვნება როგორ გეგმავს 
(იმპლიციტურად ან ექსპლიციტურად) თავის ცხოვრებას ამჟამად და მომავალში. ხშირად ის, 
თუ როგორ ცხოვრობს ადამიანი, მნიშვნელოვანწილად განსხვავდება იმისგან, რასაც გეგმავს  
ან რაც  დაგეგმილი ჰქონდა. ვარდის (Ward 2002a; 2002b; Ward and Fisher, 2005) მიხედვით, 
არსებობს ოთხი პირველადი ტიპის პრობლემა, რომელიც აშკარაა ადამიანის „ცხოვრების 
გზაზე“ ან მის მიერ შემუშავებულ „ცხოვრებისეულ გეგმაში“. ეს პრობლემებია: საშუალება, 
მოცვადობა, კოჰერენტულობა/შესატყვისობა და უნარიანობა/შესაძლებლობები.  

საშუალება: ეხება საშუალების შესატყვისობას. საშუალებასთან დაკავშირებული 
პრობლემის მქონე ადამიანი აუცილებელი პირველადი სიკეთეების მისაღწევად იყენებს 
არაშესატყვის სტრატეგიებს, რომლებიც „კარგი ცხოვრებისთვისაა“ საჭირო. მაგალითად, 
სამართალდამრღვევი შესაძლოა კარგ ურთიერთობას ესწრაფვოდეს ბავშვთან სექსუალური 
ურთიერთობის დამყარების გზით (Ward 2002). ამდენად, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ 
სამართალდამრღვევი  მიაღწევს ამ პირველად სიკეთეს (ანუ მისი საჭიროება დაკმაყოფილდება) 
საშუალების არაშესატყვისობის გამო. 
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მოცვადობა: ეხება იმას, რომ მთელი რიგი მნიშვნელოვანი სიკეთეები პიროვნების ყურადღების 
გარეშე რჩება და არ შედის პიროვნების ცხოვრებისეულ გეგმაში. სიკეთეების რომელიმე 
ჯგუფის უგულებელყოფამ, იქნება ეს სხეულთან, სელფთან თუ სოციალურ ცხოვრებასთან 
დაკავშირებით, შესაძლოა იგი მიიყვანოს ფიზიოლოგიურ დისფუნქციამდე, ფსიქოლოგიურ 
დისტრესამდე, ფსიქიკური ჯანმთრელობისა და სოციალური ადაპტაციის პრობლემებამდე 
(Ward 2002). ყველაფერ ამას კი ინდივიდი ცხოვრებისეული ბედნიერების ზოგადი დონის 
შემცირებამდე მიჰყავს. მოცვადობაში პრობლემები შესაძლოა მარტივად გამოწვეული 
იყოს ზოგიერთი სიკეთეების მიმართ ნაკლები ინტერესით. თუმცა, ნაკლები მოცვადობა 
ხშირ შემთხვევაში გამოწვეულია სამართალდამრღვევის შესაძლებლობებში/უნარებში 
პრობლემებით. მაგალითად, პიროვნებათაშორისი უნარების და სხვების მიმართ ნდობის 
ნაკლებობამ შესაძლოა გამოიწვიოს ურთიერთობის და, ასევე, სოციუმთან, საზოგადოებასთან 
ინტეგრაციის პრობლემები, რაც, თავის მხრივ, სამუშაოსთან დაკავშირებულ პრობლემებს 
წარმოშობს და შეამცირებს გასართობ აქტივობებში ჩართვას,   სადაც სხვებიც მონაწილეობენ. 
ამდენად,  მთელი რიგი სიკეთეები დაუკმაყოფილებელი რჩება. პიროვნების ასეთ ცხოვრებას, 
რომელიც ხასიათდება სიკეთეების დაბალი მოცვადობით,  ნეგატიური ზეგავლენა ექნება მის 
ფსიქოლოგიურ ფუნქციონირებასა და  ბედნიერების ზოგად დონეზე. 

კოჰერენტულობა: ზოგიერთი ადამიანი შესაძლოა ხასიათდებოდეს სხვადასხვა სიკეთეებსა 
და მათთან დაკავშირებულ „პრაქტიკულ იდენტობებს“ შორის კონფლიქტით და, შესაბამისად, 
განიცდიდეს მწვავე ფსიქოლოგიურ სტრესსა და  ბედნიერების ნაკლებ განცდას  (Emmons, 
1999). 

არსებობს ორი ტიპის  კოჰერენტულობის პრობლემა: ჰორიზონტალური და ვერტიკალური 
კოჰერენტულობა. ჰორიზონტალური კოჰერენტულობა ეხება იმ ხარისხს, რითაც სიკეთეები 
ექსპლიციტურად ერთმანეთთან არის დაკავშირებული (ურთერთ კონსისტენტურია, რაც 
შესაძლებელს ხდის მათ განხორციელებას). მაგალითად, პიროვნება შესაძლოა ცდილობდეს 
ურთიერთდამოკიდებულების სიკეთის რომანტიკული ურთიერთობით მოპოვებას და, 
იმავდროულად, ზრუნავდეს საკუთარ დამოუკიდებლობასა და თვითმიმართულებაზე. 
შესაძლოა, ამ ორ სიკეთეს შორის, რომელიც პიროვნებისთვის ერთნაირად მნიშვნელოვანია, 
წარმოიშვას კონფლიქტი. მაგალითად, ინდივიდს სურდეს ვინმესთან სიახლოვე, მაგრამ, 
იმავდროულად, იყოს მჩაგვრელი და შეურაცხმყოფელი, რათა თავი იგრძნოს ავტონომიურად 
და მაკონტროლებლად. მოსალოდნელია, ამ ტიპის სიკეთეებს შორის კონფლიქტმა 
ურთერთობაში  შექმნას სირთულეები, ემოციური დისტრესი და ბედნიერების ნაკლები 
განცდა. 

შესატყვისობის მეორე ფორმა, ვერტიკალური შესატყვისობა, მოითხოვს სიკეთეებს 
შორის იერარქიულ სიცხადეს (ე.წ. რანჟირება). მართალია, „კარგი ცხოვრების მოდელი“ 
ამბობს, რომ ადამიანი უნდა ცდილობდეს ყველა სიკეთისკენ სწრაფვას, მაგრამ  არ 
ახდენს სპეციფიკაციას, თუ რა მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს თითოეულ სიკეთეს. ეს არის 
მთლიანად ინდივიდუალური პროცესი, რომელიც დამოკიდებულია თითოეული ადამიანის 
უპირატესობებზე, უნარ-ჩვევებზე, სიმპათიებსა და ანტიპათიებზე, სოციალურ ნორმებსა 
და კულტურულ ღირებულებებზე. ადამიანი, რომელიც უფრო დიდ ღირებულებას ანიჭებს 
ურთიერთდამოკიდებულებას, ვიდრე მუშაობას, თავს უბედურად იგრძნობს, თუკი იგი 
თავის რეალურ ცხოვრებაში მარტოხელაა და მუშაობს დიდი დატვირთვით, კვირაში შვიდი 
დღე  (Ward and Stewart, 2003).

შესაძლებლობები: ბოლო პრობლემაა, როდესაც პიროვნება განიცდის შესაძლებლობების 
ნაკლებობას (ცოდნა და უნარ-ჩვევები), რათა შეძლოს საკუთარი ცხოვრებისეული გეგმის 
თავის რეალურ ცხოვრებაში ეფექტური განხორციელება ან  თავისი მიზნების ცვალებად 
გარემო პირობებთან შეგუება. არსებობს ორი ტიპის შესაძლებლობა: შინაგანი და გარეგანი 
შესაძლებლობა. შინაგანი შესაძლებლობა ეხება პიროვნების ისეთ შინაგან პირობებს, 
როგორიცაა სიკეთის მისაღწევად ადამიანის უნარ-ჩვევის დონე.  შესაძლოა, ადამიანის 
მთლიან ფუნქციონირებაში ბარიერები  სხვადასხვა დონეზე არსებობდეს. ეს დონეებია: 
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კოგნიტური (ინდივიდს აქვს ცოდნისა და გონებრივი შესაძლებლობების ნაკლებობა),  
ფსიქოლოგიური (ინდივიდის ნაკლები თვითრწმენა და მოტივაციური პრობლემები) და 
ქცევითი (კოგნიტური და ფსიქოლოგიური საკითხები მთავრდება ქცევითი პრობლემებით, 
რომლებიც ავიწროებს ინდივიდის შესაძლებლობებს). 

მეორე მხრივ, გარეგანი შესაძლებლობები ეხება ინდივიდის კონტექსტს, გარე პირობებს, 
რომელიც ინდივიდისთვის ექსტერნალურია (მაგალითად, სოციალური მხარდაჭერის 
არსებობა, დასაქმების შესაძლებლობები, განათლების მისაწვდომობა) და აუცილებელია 
მიზნების მისაღწევად და სიკეთეების მოსაპოვებლად. პრობლემები, რომლებიც ეხება 
ინტერნალურ შესაძლებლობებს, განიხილება, როგორც შინაგანი წინააღმდეგობები, 
ხოლო პრობლემები, რომლებიც ეხება გარეგან შესაძლებლობებს, განხილულია გარეგან 
წინააღმდეგობებად. შინაგანი და გარეგანი წინააღმდეგობები განაგებს იმას, თუ კონკრეტული 
სიკეთის მოსაპოვებლად რა საშუალება იქნება გამოყენებული. უნდა აღინიშნოს, რომ 
ემპირიულად იდენტიფიცირებული კრიმინოგენული საჭიროებები „კარგი ცხოვრების 
მოდელში“ კონცეპტუალიზებულია შინაგან და გარეგან დაბრკოლებებად/წინააღმდეგობებად, 
რომელიც ხელს უშლის პირველადი სიკეთეების დაუფლებას  (Ward & Maruna, 2007).  ამდენად, 
შინაგან და  გარეგან პირობებს  განვიხილავთ, როგორც ცვალებად ფაქტორებს (რომლებიც 
სამართალდამრღვევის ქცევას წარმართავს) და როგორც დინამიკურ რისკფაქტორებს. ეს 
ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები,  ბევრი შინაგანი და გარეგანი წინააღმდეგობებით და ნაკლები 
სიძლიერით, დანაშაულში ჩართვის დიდი რისკის ქვეშ იმყოფებიან. 

ამრიგად, ადამიანების ცხოვრებაში ან ცხოვრებისეულ გეგმებში ბევრი ტიპის პრობლემაა. 
რეაბილიტაციის მიზანია პრობლემების იდენტიფიცირება, რაც შემდგომ ისე შეცვლის 
ადამიანების ცხოვრებისეულ სტილსა და გეგმებს, რომ მოარგოს  სამართალდამრღვევის 
უპირატესობებს, უნარ-ჩვევებს, ტემპერამენტსა და შესაძლებლობებს. ეს სამართალდამრღვევს 
მისცემს  სიკეთეების პროსოციალური გზებით მიღწევის შესაძლებლობას, რომელიც მას 
შინაგანადაც დააკმაყოფილებს და მისთვის არსებითად სასარგებლო და აზრიანი იქნება. 

პრაქტიკული გამოყენება

„კარგი ცხოვრების მოდელის“ კორექციული ინტერვენციის მიზანია პირველადი სიკეთის ან 
ადამიანური საჭიროების წინწამოწევა, პრომოცია სამართალდამრღვევის ფსიქოლოგიური 
კეთილდღეობის გასაზრდელად (Ward and Brown, 2004).  

ავტორები „კარგი ცხოვრების მოდელის“ რეაბილიტაციის პროცესში გამოყოფენ ხუთ ფაზას  
(Ward et al, 2007, Ward and Maruna, 2007, Ward nad Stewart, 2003). პირველი ფაზა მოიცავს 
სამართალდამრღვევის სოციალური, ფსიქოლოგიური და მატერიალური ასპექტების 
აღმოჩენას. ეს მოითხოვს სამართალდამრღვევის რისკის დონის დეტალურ ანალიზს, 
ასევე, მისი ცხოვრებისეული ვითარებების, ფიზიკური და სოციალური პრობლემების, 
ფსიქოლოგიური შესაძლებლობების ანალიზს დანაშაულის ჩადენის დროს და წარსულში. 
გამორიცხული არ არის, რომ სამართალდამრღვევებს ჰქონდეთ ისეთი მრავალმხრივი 
პრობლემები, როგორიცაა: სიღარიბე, ნივთიერებაზე დამოკიდებულება, საცხოვრებლის 
პრობლემა, იმპულსურობის, აგრესიული ქცევის და ა.შ. მაღალი დონე (Ward, 2010). 

„კარგი ცხოვრების მოდელის“ მეორე ფაზის პერიოდში ხდება დანაშაულის ფუნქციის დადგენა 
ანუ რისი მიღწევა სურდა ინდივიდს თავისი დანაშაულით. ამ მიზნით ხდება პირველადი 
სიკეთეების იდენტიფიკაცია, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ არის დაკავშირებული 
კრიმინალურ ქცევებთან. უფრო მეტიც, ხდება ზემდგომი სიკეთის ან ღირებულების 
იდენტიფიკაცია, რომლის გარშემოც სხვა სიკეთეებიც  ერთიანდება. პრაქტიკოსი ახდენს 
სამართალდამრღვევის კარგი ცხოვრების კონცეპტუალიზაციას სხვადასხვა პირველადი 
სიკეთის წონის განსაზღვრით. ამის მიღწევა შესაძლებელია შემდეგით: 1. დეტალური 
შეკითხვების დასმა სამართალდამრღვევის ცხოვრების ძირეული მოვალეობების, 
მისთვის ღირებული ყოველდღიური აქტივობების და გამოცდილებების შესახებ; 2. 
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მიზნების და მის საფუძვლად მდებარე ღირებულებების იდენტიფიცირება, რომელიც 
ხილვადია სამართალდამრღვევის დანაშაულებრივ აქტივობებში. ეს საფეხური მოითხოვს 
სამართალდამრღევის პრაქტიკული იდენტობების აღმოჩენას და იმის განსაზღვრას, თუ ეს 
პრაქტიკული იდენტობები რამდენად უკავშირდებიან მის დანაშაულებრივ საქმიანობას. 
იგულისხმება, რომ ძირეული სიკეთეები უნდა გადაითარგმნოს უფრო კონკრეტულ 
ღირებულებებში და ამოცანებში, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება სამართალდამრღვევის 
ზოგად ცხოვრებისეულ ვითარებებს და მის დანაშაულთან დაკავშირებულ აქტივობებს 
(Ward, 2010). 

„კარგი ცხოვრების მოდელის“ მესამე ფაზაში ადგილი აქვს პრაქტიკული იდენტობების 
შერჩევას, მისი ზემდგომი სიკეთეებისა და ღირებულებების განსაზღვრას და გეგმის 
ფოკუსის განვითარებას. პრაქტიკული იდენტობები და მათი მიზნები, სტრატეგიები და 
გამოცდილებები განსაზღვრავს იმ დეტალებს, რომლებიც საჭიროა სამართალდამრღვევთან 
ეფექტური მუშაობისთვის.  მაგალითად, პიროვნებამ შესაძლოა დაასახელოს ცოდნა და 
დამოკიდებულება, როგორც ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიკეთე და გადაწყვიტოს, რომ 
მისი მიზნის მიღწევის საშუალებაა უნივერსიტეტში სწავლა და ინტიმური ურთიერთობის 
დამყარება (Ward, 2010). 

მეოთხე ფაზაში უფრო მეტი დეტალურობა ემატება ზემოთ განვითარებულ გეგმას და, 
ძირითადად, ხდება მეორადი სიკეთეების ან ღირებულებების შერჩევა, რომლის მიხედვითაც 
ზუსტად დგინდება, თუ პირველადი სიკეთეები როგორ უნდა გადაითარგმნოს ცხოვრების 
და ფუნქციონირების საშუალებებად. ამ ეტაპზე პიროვნების ის კონტექსტი და გარემო, 
სადაც მან უნდა იცხოვროს და შემდგომი ინტრევენცია  იდენტიფიცირებულია. მაგალითად, 
უნივერსიტეტის სტუდენტისა და ინტიმური ურთიერთობის პარტნიორის პრაქტიკული 
იდენტობები არის დეტალურად შესწავლილი შესაძლო გარემო საგანმანათლებლო, 
სოციალური, ფსიქოლოგიური და მატერიალური რესურსების განსაზღვრის საფუძველზე 
(Ward, 2010). 

მეხუთე ფაზაში პრაქტიკოსი სამართალდამრღვევისთვის დეტალური ინტერვენციის გეგმას 
ადგენს. ეს გეგმა ეფუძნება მომავალზე ორიენტირებულ მეორად სიკეთეებს, რომელიც მიზნად 
ისახავს სამართალდამრღვევის პირველადი სიკეთეების დაკმაყოფილებას სოციალურად 
მისაღები გზებით. ეს გეგმა ფორმულირებულია სამართალდამრღვევთან თანამშრომლობით 
და „კარგი ცხოვრების“ სარეაბილიტაციო გეგმის სახით არის მოცემული. გეგმა უნდა იყოს 
ჰოლისტური, ახდენდეს შინაგანი და გარეგანი პირობების სპეციფიკაციას, რომელიც 
აუცილებელია ამ გეგმის წარმატებული განხორციელებისათვის. ამ მიზნით დეტალურადაა 
მოცემული სხვადასხვა ამოცანა, რომელიც პრაქტიკოსმა და სამართალდამრღვევმა 
უნდა განახორციელონ. დინამიკური რისკფაქტორები და კრიმინოგენული საჭიროებები 
ინტერვენციის არაპირდაპირი სამიზნე ხდება, როცა სამართალდამრღვევის კომპეტენციების 
გასაგებად კოგნიტურ-ბიჰევიორალური ტექნიკები და სოციალური ინტერვენციები არის 
გამოყენებული.  ეს გეგმა ინდივიდუალურია და მიზნად ისახავს სამართალდამრღვევის 
კარგი ცხოვრების ინტერვენციის გეგმის განხორციელებაში დახმარებას და, იმავდროულად, 
მიმართულია მის კრიმინოგენულ საჭიროებაზე, რომელიც შესაძლოა ბლოკავდეს მისი 
სიკეთეების დაკმაყოფილებას. შესაბამისად, ინტერვენცია უნდა მოიცავდეს შინაგანი 
შესაძლებლობების და უნარ-ჩვევების შენებას, გარერესურსებისა  და სოციალური 
მხარდაჭერის მაქსიმალიზაციას, რათა პირველადი ადამიანური სიკეთეების დაკმაყოფილება 
სოციალურად მისაღები გზებით გახდეს შესაძლებელი (Ward, 2010). 

„კარგი ცხოვრების მოდელი“ წარმატებით გამოიყენეს სხვადასხვა კრიმინალური ქცევის მქონე 
სამართალდამრღვევების მიმართ. კერძოდ: სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებული 
დანაშაული; ახალგაზრდა სამართალდამრღვევები; პიროვნული აშლილობის მქონე 
სამართალდამრღვევები; ნივთიერებაზე დამოკიდებული სამართალდამრღვევები; 
სამედიცინო შეზღუდვების მქონე სამართალდამრღვევები (McGrath, Cumming, Burchard, 
Zeoli & Ellerby, 2010). ეს მოდელი წარმატებით გამოიყენება სამართალდამრღვევებთან 
„შემთხვევის მართვის“ პროცესში. 
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პროსოციალური მოდელირება

კვლევებმა აჩვენეს, რომ პროსოციალური მოდელირება და განმტკიცება ეფექტური პრაქტიკის 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტებია კორექციული ინტერვენციების დროს   (Gendreau, 
1996; Ranor, 2003; McNeill, 2003; Andrews and Bonta, 2006; Trotter, 2006). ზოგიერთი კვლევა, 
ასევე, მიუთითებს პროსოციალური მოდელირებისა და განმტკიცების ეფექტურობაზე 
თემზე დაფუძნებული კორექციული მუშაობის დროს. კანადურმა კვლევამ აღმოაჩინა, რომ 
იმ პრობაციის ოფიცრების კლიენტები, რომლებსაც ჰქონდათ პროსოციალური დისპოზიციის 
სკალაზე მაღალი ქულები (რაც  კალიფორნიის პიროვნების საკვლევი სკალით იზომებოდა) 
და, რომელთაც, ასევე, მაღალი ემპატიურობის დონე ჰქონდათ,  ხასიათდებოდნენ 50%-ით 
ნაკლები რეციდივიზმის დონით სხვა პრობაციის ოფიცრების კლიენტებთან შედარებით. 

პროსოციალური მიმართულებების უპირატესობის შემდგომი მხარდაჭერა აშკარაა სხვა 
უახლეს კვლევებში, რომლებიც ჩატარდა ბავშვთა დაცვის სფეროში (Trotter, 2004). ამ კვლევების 
მიხედვით, უფრო პოზიტიური შედეგები (კლიენტის კმაყოფილება, მუშაკის კმაყოფილება 
და შემთხვევის დახურვის დრო) ჰქონდათ იმ კლიენტებს, რომლებიც მიუთითებდნენ, რომ 
მათი მუშაკი აჩვენებდა პროსოციალური მოდელირების საბაზისო უნარ-ჩვევებს. 

ტროტერის მიხედვით, პროსოციალური  მიდგომა შეიცავს ოთხ საფეხურს: (1) კლიენტის 
პროსოციალური ქცევების და კომენტარების იდენტიფიცირება; (2) პროსოციალური 
ქცევების და კომენტარების დაჯილდოება; (3) პროსოციალური მოდელის წარმოდგენა;  (4) 
პროკრიმინალური ქცევების და კომენტარების დისპუტირება და გამოწვევა.  

(1) კლიენტის პროსოციალური კომენტარების ან ქცევების იდენტიფიცირება: პროსოციალური 
აქტები და კომენტარები მოიცავს დაქვემდებარებას, როგორიცაა: შეხვედრებზე დასწრება; 
პუნქტუალურობა; საზოგადოებრივი შრომის შესრულება; არადანაშაულებრივი ქმედებები; 
ნივთიერებაზე დამოკიდებულების მკურნალობაში ჩართვა. კლიენტის სხვა პროსოციალური 
აქტოვობებია: პრობლემის გადაჭრის პროცესებში ჩართვა; დანაშაულზე პასუხისმგებლობის 
აღება; იმის კომენტირება, თუ რა ზიანი მიაყენა მისმა ჩადენილმა კანონდარღვევამ სხვა 
ადამიანს ან ადამიანებს ან თავად მას; დაზარალებულის მიმართ ემპათია; იმის აღიარება, 
რომ დანაშაულის ჩადენა შეცდომაა.  სხვა პროსოციალური კომენტარები ეხება იმას, თუ 
რამდენად აფასებს იგი ისეთ არაკრიმინალურ აქტივობებსა და ასოციაციებს, როგორიცაა: 
ოჯახი, სპორტი, არაკრიმინალური მეგობრები, ჰობი, სკოლაში სიარული და სამუშაო. ასევე, 
კომენტარები, რომელიც არის სამართლიანი, არარასისტული, არასექსისტული და, ზოგადად, 
არადისკრიმინაციული, გამოხატავს ოპტიმისტურ დამოკიდებულებებს. მაგალითად, 
გამოხატავს, რომ დანაშაულის გარეშე ცხოვრება მიღწევადია და მიზნების მიღწევა 
შესაძლებელია; რომ მუშაკს შეუძლია დახმარება და კლიენტებს შეუძლიათ ცვლილება. 

(2) პროსოციალური ქცევების და კომენტარების დაჯილდოება: განმტკიცების უზრუნველყოფის 
უპირველესი და ყველაზე ნათელი მეთოდია სხეულის ენის (მაგ., ღიმილი, ყურადღებიანი 
მოსმენა, სწორი გადახრა) და შექების გამოყენება. მუშაკის მიერ გამოყენებული ჯილდოებია, 
ასევე: კლიენტისთვის დროის მიცემა; სასამართლოზე დასწრება კლიენტთან ერთად და 
მისთვის პოზიტიური მტკიცებულებების მიწოდება; კონტაქტების რაოდენობის შემცირება; 
კლიენტისათვის საცხოვრებლის და სამუშაოს პოვნაში დახმარება; სახლში ვიზიტები; ოფისის 
გარეთ კლიენტთან შეხვედრა; პოზიტიური ანგარიშის მომზადება სასამართლოსთვის; სხვა 
სააგენტოებთან ადვოკატობა, როგორიცაა სოციალური დაცვა, პოლიცია და ა.შ.; კლიენტის 
საჭიროების შესახებ და კლიენტის საქმეში პოზიტიური შენიშვნების გაკეთება. 

პროსოციალური განმტკიცების იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ჯილდოებს განაპირობებს 
ქცევა. განმტკიცება უნდა იქნეს ნათლად შეთავაზებული უშუალოდ პროსოციალური ქცევის 
საპასუხოდ. კლიენტს სჭირდება ამ კავშირის ნათლად დანახვა. კლიენტმა უნდა გაიგოს, 
რომ ვიზიტების შემცირება, ზედამხედველის მიერ გამოხატული შექება ან სასამართლოში 
ვიზიტი პირდაპირ უკავშირდება მის პროსოციალურ ქცევას (მაგალითად, შეხვედრებზე 
დასწრება, პუნქტუალობა, სამუშაო ინტერვიუებზე დასწრება და ახალ დანაშაულებრივ 
ქმედებაში ჩურთველობა).  
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(3) პროსოციალური მოდელის წარმოდგენა: პროსოციალური მოდელირება მოიცავს 
მუშაკის მიერ შეხვედრების ორგანიზებას და დახვედრას, პუნქტუალობას, გულწრფელობას, 
სანდოობას, ამოცანების მონიტორინგს, სხვა ადამიანის გრძნობების გაგებას, კრიმინალური 
ქცევის უარყოფით შედეგებზე აზრის გამოხატვას, არაკრიმინალური მეგობრების ყოლის 
მნიშვნელობის წინ წამოწევას, კარგი ოჯახური ურთიერთობის მნიშვნელობისა და მუშაობის 
ღირებულების ხაზგასმას.  

ეს მოიცავს ადამიანების მოტივების პოზიტიურ ინტერპრეტაციას, მაგალითად, 
„პოლიციელები არიან ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ თავიანთი საქმის შესრულებას და 
მათ იგივე საჭიროებები აქვთ, რაც ადამიანთა უმრავლესობას“ და არა „ყველა პოლიციელი 
ძაღლია“. ეს გულისხმობს იმას, რომ მუშაკი იყოს ღია და გულწრფელი, თუკი იგი 
სამართალდამრღვევის მსგავს პრობლემას განიცდის. მაგალითად, „მეც ვიყავი ერთ დროს 
უმუშევარი და მაშინ დეპრესიას განვიცდიდი“. ეს იმასაც გულისხმობს, რომ მუშაკი იყოს 
ოპტიმისტურად განწყობილი იმასთან დაკავშირებით, რომ სამართალდამრღვევი შეძლებს 
კანონის ფარგლებში ცხოვრებას და ამის შესაბამისად ჯილდოების მიღებას. 

 (4) პროკრიმინალური ქცევების და კომენტარების განსჯა და გამოწვევა:   იძულებით 
კლიენტებთან კონფრონტაციის საკითხი საკმაოდ რთულია. კვლევები გვიჩვენებს აგრესიული 
და კრიტიკული კონფრონტაციის დროს ნაკლებ დადებით შედეგებს. თვისებრივი კვლევა 
(Burns 1994), რომელიც ჩატარდა ავსტრალიის პრობაციის ოფიცრებზე, მიუთითებს, რომ 
უფრო ეფექტური პრობაციის ოფიცრები (ისინი, ვისაც ჰყავთ კლიენტები, რომლებმაც  
რეციდივიზმის დაბალი დონე აჩვენეს),  ძირითადად, მობილიზებულნი იყვნენ კლიენტის 
ნათქვამისა და ქცევის პოზიტიურ მხარეებზე და გამოირჩეოდნენ კონფრონტაციის დაბალი 
დონით. 

ტროტერმა (Trotter 2004) აღმოაჩინა, რომ კონფრონტაცია, რომელიც დაკავშირებულია 
პოზიტიურ შედეგებთან, შემდეგი სახისაა: კლიენტს სთავაზობს სიტუაციასთან გამკლავების 
უფრო პოზიტიურ გზებს; აღიარებს, რომ ნეგატიური გრძნობების დასაბუთება შესაძლებელია 
და ეძებს მიზეზებს, თუ რატომ გრძნობენ და იქცევიან კლიენტები გარკვეული გზით. 
მეორე მხრივ, კონფრონტაცია, რომელიც კლიენტს აკრიტიკებს ან მიუთითებს მის 
არასწორ შეხედულებებზე, დაკავშირებულია ნაკლებ პოზიტიურ შედეგებთან, როგორც 
კლიენტისთვის, ისე მუშაკისთვის. პროკრიმინალური ან ანტისოციალური კომენტარებისა 
და ქცევების იგნორირება, ასევე,  უარყოფით შედეგებს უკავშირდება. ამრიგად, საჭიროა 
კონფრონტაცია  დიდი სიფრთხილით იქნეს გამოყენებული. კანადური კვლევა გვთავაზობს 
„ოთხი-ერთი“ წესს (Andrews 1982). ყოველ ერთ ნეგატიურ კომენტარზე გააკეთეთ ოთხი 
დადებითი კომენტარი.  ტროტერის (Trotter 1996, 2004) კვლევა ამტკიცებს, რომ უფრო 
მოსალოდნელია, ადამიანებმა  ისწავლონ პოზიტიური განმტკიცებისაგან, ვიდრე ნეგატიური 
განმტკიცებისაგან. 

მთელი რიგი კვლევები მიუთითებს, რომ სამართალდამრღვევებთან თანამშრომლობითი 
მუშაობის სტრატეგიების გამოყენებას და, ასევე, იმ პრობლემებსა და საკითხებზე 
ფოკუსირებას, რომელსაც თავად სამართალდამრღვევი ახდენს,  რეციდივიზმის დაბალ 
დონესთან მივყავართ (Trotter, 1996, 2006; McNeill & Whyte, 2007). ტროტერი (Trotter 1996) 
გვთავაზობს  პრობლემაზე მუშაობის საფეხურებს:  (1) პრობლემის კვლევა; (2) პრობლემის 
რანჟირება; (3) პრობლემის გამოკვლევა; (4) მიზნების დასახვა; (5) კონტრაქტის განვითარება; 
(6) სტრატეგიების ან ამოცანების იდენტიფიცირება; (7) მიმდინარე გადახედვა/მონიტორინგი.  

სამართალდამრღვევებთან მუშაობის დიდი ნაწილი მოიცავს ე.წ. კლიენტთან სოციალიზაციას 
(Rooney, 1992)  და როლის დაზუსტებას (Trotter, 2006).  როლის დაზუსტების ერთი ასპექტი 
მოიცავს კლიენტის დახმარებას, გაითავისოს ის ფაქტი, რომ მუშაკს შეუძლია მისი დახმარება 
პრობლემის გადაჭრაში, იმის მიუხედავად, რომ მუშაკს აქვს სოციალური მაკონტროლებლის 
როლი. როლის დაზუსტების მეორე ასპექტი ეხება კლიენტის მოლოდინების გამორკვევას; 
კლიენტისთვის იმის გაგებინებას, თუ რაზე შეიძლება მოლაპარაკება, კომპრომისი და 
რაზე არ შეიძლება; კონფიდენციალობის საზღვრების დადგენას; მუშაკის ავტორიტეტის 
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ბუნების გაგებას და კლიენტის დახმარებას იმის გაგებაში, რომ მუშაკს აქვს დამხმარის და, 
იმავდროულად, სოციალური მაკონტროლებლის როლი (Shulman, 1991; Videka, Sherman, 
1988; Trotter, 2006). 

გამოყენებული ლიტერატურა:

Purvis, M., Ward, T., & Willis, G. (2011). The Good Lives Model In Practice: Offence Pathways 
And Case Management. European Journal Of Probation, 3(2), 4-28

Trotter C (2006) Effective Supervision of Offenders http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/
no82/08_P27-40.pdf 

McNeill, F., Raynor, P., & Trotter, C. (Eds.). (2010). Offender Supervision: New directions in 
theory and practice. Abingdon: Willan Publishing

Chui, W. H & Nellis, M. (Eds.). (2003) Moving Probation Forward, Evidence, Arguments and 
Practice, Pearson: Longman 

Herzog-Evans, M. (2011). Judicial rehabilitation in France: Helping with the desisting process 
and acknowledging achieved desistance. European Journal of Probation, 3(1), 4-19

Raynor, P., & Robinson, G. (2009). Why help offenders? Arguments for rehabilitation as a penal 
strategy. European Journal of Probation, 1(1), 3-20



165

 
კუ

რ
სი

ს 
სა

ხე
ლ

წო
დ

ებ
ა 

სო
ც

ია
ლ

უ
რ

ი 
მუ

შა
ო

ბა
 ს

ის
ხლ

ის
 ს

ამ
არ

თ
ლ

ის
 მ

არ
თ

ლ
მს

აჯ
უ

ლ
ებ

ის
 ს

ის
ტ

ემ
აშ

ი 
 

ავ
ტ

ო
რ

ებ
ი 

ენ
დ

რ
იუ

 ბ
ერ

ნჰ
არ

დ
ტ

ი,
 რ

ან
დ

ელ
 ბ

არ
ო

უ
ზ

ი,
 ი

ა 
შე

ყრ
ილ

აძ
ე,

 შ
ო

რ
ენ

ა 
სა

ძა
გლ

იშ
ვი

ლ
ი,

 ს
ალ

ო
მე

 ნ
ამ

იჭ
ეი

შვ
ილ

ი,
 

ან
ტ

ო
ნ 

ქე
ლ

ბა
ქი

ან
ი.

 
ლ

ექ
ტ

ო
რ

ებ
ი 

კუ
რ

სს
 უ

ძღ
ვე

ბა
 ო

რ
ი 

ლ
ექ

ტ
ო

რ
ი:

  ს
ო

ც
ია

ლ
უ

რ
ი 

მუ
შა

კი
 დ

ა 
იუ

რ
ის

ტ
ი.

   
კო

ნს
უ

ლ
ტ

აც
იი

ს 
სა

ათ
ებ

ი 
შე

თ
ან

ხმ
ებ

ის
 მ

იხ
ედ

ვი
თ

.  
კუ

რ
სი

ს 
კო

დ
ი 

 
კუ

რ
სი

ს 
სტ

ატ
უ

სი
 

სა
მა

გი
სტ

რ
ო

 დ
ო

ნი
ს 

კუ
რ

სი
, ა

რ
ევ

ით
ი 

კუ
რ

სი
ს 

მი
ზ

ნე
ბი

 დ
ა 

ამ
ო

ც
ან

ებ
ი 

1.
 

დ
ან

აშ
აუ

ლ
ის

 გ
ამ

ო
მწ

ვე
ვი

 ძ
ირ

ით
ად

ი 
თ

ეო
რ

იე
ბი

სა
 დ

ა 
სი

სხ
ლ

ის
 ს

ამ
არ

თ
ლ

ის
 შ

ედ
არ

ებ
ით

ი 
სა

ერ
თ

აშ
ო

რ
ის

ო
 პ

ო
ლ

იტ
იკ

ის
 შ

ეს
ახ

ებ
 ც

ო
დ

ნი
ს 

გა
ზ

რ
დ

ა;
   

2.
 

სა
მა

რ
თ

ალ
დ

ამ
რ

ღ
ვე

ვთ
ა 

მა
რ

თ
ვი

ს 
დ

ა 
რ

ეა
ბი

ლ
იტ

აც
იი

ს 
სო

ც
ია

ლ
უ

რ
ი 

მუ
შა

ო
ბი

ს 
სა

ერ
თ

აშ
ო

რ
ის

ო
 

სი
სტ

ემ
ებ

ის
 გ

აა
ზ

რ
ებ

ა;
  

3.
 

მა
რ

თ
ლ

მა
სა

ჯ
უ

ლ
ებ

ის
 ს

ის
ტ

ემ
აშ

ი 
სო

ც
ია

ლ
უ

რ
ი 

მუ
შა

კი
ს 

რ
ო

ლ
ის

 დ
ა 

ფ
უ

ნქ
ცი

ებ
ის

 შ
ეს

ახ
ებ

 
გა

ც
ნო

ბი
ერ

ებ
უ

ლ
ო

ბი
ს 

გა
ზ

რ
დ

ა 
(ა

დ
გი

ლ
ო

ბრ
ივ

ი 
დ

ა 
სა

ერ
თ

აშ
ო

რ
ის

ო
 გ

ამ
ო

ც
დ

ილ
ებ

ს 
გა

ზ
ია

რ
ებ

ა)
;  

4.
 

სა
გნ

ის
 ი

ნტ
ერ

დ
ის

ც
იპ

ლ
ინ

უ
რ

ი 
ბუ

ნე
ბი

ს 
გა

ც
ნო

ბი
ერ

ებ
ა;

   
5.

 
მრ

ავ
ალ

უ
წყ

ებ
რ

ივ
ი 

მი
დ

გო
მე

ბი
ს 

სა
ჭი

რ
ო

ებ
ის

 გ
აც

ნო
ბი

ერ
ებ

უ
ლ

ო
ბი

ს 
გა

ზ
რ

დ
ა,

 რ
ო

მე
ლ

იც
 

ფ
ო

კუ
სი

რ
ებ

უ
ლ

ია
 ს

ის
ხლ

ის
 ს

ამ
არ

თ
ლ

ის
 მ

არ
თ

ლ
მს

აჯ
უ

ლ
ებ

ის
 ს

ის
ტ

ემ
ის

 წ
ამ

ყვ
ან

 უ
წყ

ებ
ებ

ზ
ე,

 მ
ათ

 
შო

რ
ის

 პ
ო

ლ
იც

ია
ზ

ე,
 ს

ას
ჯ

ელ
აღ

სრ
უ

ლ
ებ

აზ
ე,

 ს
ას

ამ
არ

თ
ლ

ო
ზ

ე 
დ

ა 
არ

ას
ამ

თ
ავ

რ
ო

ბო
 ს

ექ
ტ

ო
რ

ზ
ე;

  
6.

 
სა

მა
რ

თ
ალ

დ
ამ

რ
ღ

ვე
ვი

ს 
შე

ფ
ას

ებ
ის

 დ
რ

ო
ს 

მი
სი

 კ
რ

იმ
ინ

ო
გე

ნუ
ლ

ი 
დ

ა 
არ

აკ
რ

იმ
ინ

ო
გე

ნუ
ლ

ი 
სა

ჭი
რ

ო
ებ

ებ
ის

 პ
რ

იო
რ

იტ
იზ

ირ
ებ

ის
 დ

ა 
გა

ნს
ხვ

ავ
ებ

ის
 უ

ნა
რ

ებ
ის

 გ
ან

ვი
თ

არ
ებ

ა;
   

7.
 

დ
აზ

არ
ალ

ებ
უ

ლ
ის

 პ
ერ

სპ
ექ

ტ
ივ

ის
 დ

ა 
სი

სხ
ლ

ის
 ს

ამ
არ

თ
ლ

ის
 მ

არ
თ

ლ
მს

აჯ
უ

ლ
ებ

ის
 ს

ის
ტ

ემ
აშ

ი 
დ

აზ
არ

ალ
ებ

უ
ლ

ის
 რ

ო
ლ

ის
  გ

აც
ნო

ბი
ერ

ებ
უ

ლ
ო

ბი
ს 

გა
ზ

რ
დ

ა;
  

8.
 

სა
ზ

ო
გა

დ
ო

ებ
რ

ივ
ი 

უ
სა

ფ
რ

თ
ხო

ებ
ის

 ს
აკ

ით
ხე

ბი
ს 

გა
ც

ნო
ბი

ერ
ებ

უ
ლ

ო
ბი

ს 
გა

ნვ
ით

არ
ებ

ა;
  

9.
 

რ
ის

კი
ს 

ყვ
ელ

ა 
ფ

ო
რ

მი
ს 

გა
ც

ნო
ბი

ერ
ებ

ის
 დ

ა 
გა

გე
ბი

ს 
გა

ზ
რ

დ
ა;

 
10

. 
 ს

ამ
არ

თ
ალ

დ
ამ

რ
ღ

ვე
ვი

ს 
 შ

ეფ
ას

ებ
ის

 ს
ტ

ატ
ის

ტ
იკ

უ
რ

ი 
დ

ა 
კლ

ინ
იკ

უ
რ

ი 
მე

თ
ო

დ
ებ

ის
 ც

ო
დ

ნი
ს 

გა
ნვ

ით
არ

ებ
ა;

  
11

. 
სა

მა
რ

თ
ალ

დ
ამ

რ
ღ

ვე
ვთ

ან
 ს

ო
ც

ია
ლ

უ
რ

ი 
მუ

შა
ო

ბი
ს 

ძი
რ

ით
ად

ი 
მე

თ
ო

დ
ებ

ის
 ც

ო
დ

ნა
 დ

ა 
გა

მო
ყე

ნე
ბა

;  
12

. 
ქა

რ
თ

უ
ლ

 ს
ის

ხლ
ის

 ს
ამ

არ
თ

ლ
ის

 მ
არ

თ
ლ

მს
აჯ

უ
ლ

ებ
ის

 ს
ის

ტ
ემ

აშ
ი 

არ
სე

ბუ
ლ

ი 
დ

ამ
ო

კი
დ

ებ
უ

ლ
ებ

ებ
ის

 
დ

ა 
პრ

აქ
ტ

იკ
ის

 კ
რ

იტ
იკ

უ
ლ

ი 
შე

ფ
ას

ებ
ის

 დ
ა 

 რ
ეა

ლ
ის

ტ
უ

რ
ი 

რ
ეფ

ო
რ

მე
ბი

ს 
 შ

ეს
აძ

ლ
ებ

ლ
ო

ბე
ბი

ს 
გა

ნხ
ილ

ვი
ს 

უ
ნა

რ
ი.

   

კუ
რ

სი
ს 

სი
ლ

აბ
უ

სი



166

13
. 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
ის

 მ
ო

მზ
ად

ებ
ა 

თ
ეო

რ
იუ

ლ
ი 

დ
ა 

პრ
აქ

ტ
იკ

უ
ლ

ი 
ცო

დ
ნი

თ
 მ

ო
ნა

წი
ლ

ეო
ბა

 მ
იი

ღ
ო

ს 
ამ

 
ინ

ტ
ერ

დ
ის

ცი
პლ

ინ
უ

რ
ი 

სფ
ერ

ო
ს 

რ
ეფ

ო
რ

მი
რ

ებ
ის

 პ
რ

ო
ცე

სშ
ი.

   
 

კუ
რ

სი
ს 

ხა
ნგ

რ
ძლ

ივ
ო

ბა
 -

 1
5 

კვ
ირ

ა 
- 

45
 ა

კა
დ

ემ
იუ

რ
ი 

სა
ათ

ი 
(1

 ა
კა

დ
ემ

იუ
რ

ი 
სა

ათ
ი=

45
-5

0 
წთ

.),
 2

 ს
აა

თ
ი 

ლ
ექ

ცი
ა,

 1
 ს

აა
თ

ი 
სე

მი
ნა

რ
ი 

კუ
რ

სი
ს 

წი
ნა

პი
რ

ო
ბა

 
სო

ცი
ალ

უ
რ

ი 
მუ

შა
ო

ბი
ს 

მე
თ

ო
დ

ებ
ის

 
დ

ა 
პრ

ინ
ცი

პე
ბი

ს 
ბა

ზ
ის

უ
რ

ი 
ცო

დ
ნა

. 
სა

სუ
რ

ვე
ლ

ია
, 

სი
სხ

ლ
ის

 
სა

მა
რ

თ
ლ

ის
 მ

არ
თ

ლ
მს

აჯ
უ

ლ
ებ

ის
 ს

ის
ტ

ემ
ის

 დ
ა/

ან
 კ

ან
ო

ნე
ბი

ს 
სა

წყ
ის

ი 
ცო

დ
ნა

 დ
ა 

გა
მო

ცდ
ილ

ებ
ა.

  
სწ

ავ
ლ

ის
 შ

ედ
ეგ

ებ
ი 

აღ
ნი

შნ
უ

ლ
ი 

კუ
რ

სი
ს 

სრ
უ

ლ
ყო

ფ
ილ

ი 
გა

ვლ
ის

 შ
ედ

ეგ
ად

 ს
ტ

უ
დ

ენ
ტ

ებ
ი 

შე
ძლ

ებ
ენ

 შ
ემ

დ
ეგ

ს:
  

დ
არ

გო
ბრ

ივ
ი 

კო
მპ

ეტ
ენ

ცი
ებ

ი:
  

 
1.

 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ს 
შე

უ
ძლ

ია
 

დ
ან

აშ
აუ

ლ
ის

 
თ

ეო
რ

იე
ბი

ს 
გა

გე
ბა

 
დ

ა 
სი

სხ
ლ

ის
 

სა
მა

რ
თ

ლ
ის

 
პო

ლ
იტ

იკ
ის

 
რ

ეა
გი

რ
ებ

ის
 შ

ეფ
ას

ებ
ა;

  
2.

 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ი 
აც

ნო
ბი

ერ
ებ

ს 
კა

ნო
ნთ

ან
 კ

ო
ნფ

ლ
იქ

ტ
ში

 მ
ყო

ფ
 ს

ამ
არ

თ
ალ

დ
ამ

რ
ღ

ვე
ვე

ბთ
ან

 მ
იმ

არ
თ

ებ
აშ

ი 
არ

სე
ბუ

ლ
ი 

მნ
იშ

ვნ
ელ

ო
ვა

ნი
 

სა
ერ

თ
აშ

ო
რ

ის
ო

 
დ

ო
კუ

მე
ნტ

ებ
ის

 
ძი

რ
ით

ად
 

პრ
ინ

ცი
პე

ბს
 

დ
ა 

მა
თ

 
მნ

იშ
ვნ

ელ
ო

ბა
ს 

სა
ქა

რ
თ

ვე
ლ

ო
სთ

ვი
ს;

  
3.

 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ებ
ი 

ინ
ფ

ო
რ

მი
რ

ებ
უ

ლ
ნი

 ა
რ

ია
ნ 

სა
ქა

რ
თ

ვე
ლ

ო
ს 

სი
სხ

ლ
ის

 ს
ამ

არ
თ

ლ
ის

 მ
არ

თ
ლ

მს
აჯ

უ
ლ

ებ
ის

 
არ

სე
ბუ

ლ
ი 

სი
სტ

ემ
ის

 შ
ეს

ახ
ებ

;  
4.

 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ებ
მა

 ი
ცი

ან
 ს

ის
ხლ

ის
 ს

ამ
არ

თ
ლ

ის
 მ

არ
თ

ლ
მს

აჯ
უ

ლ
ებ

ის
 ს

აე
რ

თ
აშ

ო
რ

ის
ო

 მ
ო

დ
ელ

ებ
ი 

დ
ა 

მი
მა

რ
თ

უ
ლ

ებ
ებ

ი 
დ

ა 
შე

უ
ძლ

ია
თ

 მ
ის

ი 
სა

ქა
რ

თ
ვე

ლ
ო

ს 
სი

სტ
ემ

ას
თ

ან
 შ

ედ
არ

ებ
ა.

  
5.

 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ებ
ს 

აქ
ვთ

 
სი

სხ
ლ

ის
 

სა
მა

რ
თ

ლ
ის

 
სა

ნქ
ც

იე
ბი

სა
 

დ
ა 

ღ
ო

ნი
სძ

იე
ბე

ბი
ს 

ეფ
ექ

ტ
ია

ნო
ბი

ს 
კრ

იტ
იკ

უ
ლ

ი 
ან

ალ
იზ

ის
 

უ
ნა

რ
ი 

სი
სხ

ლ
ის

 
სა

მა
რ

თ
ლ

ის
 

მა
რ

თ
ლ

მს
აჯ

უ
ლ

ებ
ის

 
სი

სტ
ემ

ის
 

ძი
რ

ით
ად

 
მი

ზ
ან

თ
ან

 
მი

მა
რ

თ
ებ

აშ
ი,

 
რ

აც
 

მდ
გო

მა
რ

ეო
ბს

 
სა

მა
რ

თ
ალ

დ
ამ

რ
ღ

ვე
ვი

ს 
რ

ეა
ბი

ლ
იტ

აც
ია

სა
 

დ
ა 

დ
ან

აშ
აუ

ლ
ის

 შ
ემ

ცი
რ

ებ
აშ

ი.
  

6.
 

სა
ჭი

რ
ო

ებ
ის

 
შე

მთ
ხვ

ევ
აშ

ი 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ს 
შე

უ
ძლ

ია
 

კო
ნს

ტ
რ

უ
ქც

იუ
ლ

ი 
დ

ა 
რ

ეა
ლ

ის
ტ

უ
რ

ი 
რ

ეკ
ო

მე
ნდ

აც
იე

ბი
ს 

ამ
ო

ყა
ლ

იბ
ებ

ა 
სი

სტ
ემ

ის
 გ

აუ
მჯ

ო
ბე

სე
ბი

ს 
მი

ზ
ნი

თ
;  

7.
 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
ებ

ს 
აქ

ვთ
 

დ
ან

აშ
აუ

ლ
თ

ან
 

დ
აკ

ავ
ში

რ
ებ

უ
ლ

ი 
ფ

სი
ქო

ლ
ო

გი
უ

რ
ი,

 
სო

ცი
ალ

უ
რ

ი 
დ

ა 
ფ

სი
ქი

ატ
რ

იუ
ლ

ი 
ფ

აქ
ტ

ო
რ

ებ
ის

 ც
ო

დ
ნა

;  
8.

 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ებ
ს 

შე
უ

ძლ
ია

თ
 ი

მ 
ად

ამ
ია

ნე
ბი

ს 
სა

ჭი
რ

ო
ებ

ებ
ის

, 
უ

ფ
ლ

ებ
ებ

ის
 დ

ა 
პა

სუ
ხი

სმ
გე

ბლ
ო

ბე
ბი

ს 
გა

ცნ
ო

ბი
ერ

ებ
ა,

 რ
ო

მლ
ებ

იც
 

ად
ია

ნ 
დ

ან
აშ

აუ
ლ

ს.
  

9.
 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
ებ

ს 
შე

უ
ძლ

ია
თ

 ს
ამ

არ
თ

ალ
დ

ამ
რ

ღ
ვე

ვი
ს 

მი
ერ

 ზ
ია

ნი
ს 

რ
ის

კი
ს 

ძი
რ

ით
ად

ი 
ტ

იპ
ებ

ის
, მ

ას
თ

ან
 

დ
აკ

ავ
ში

რ
ებ

უ
ლ

ი 
მე

თ
ო

დ
ო

ლ
ო

გი
ებ

ის
, წ

ინ
ას

წა
რ

ი 
ვა

რ
აუ

დ
ის

 დ
ა 

პრ
ევ

ენ
ცი

ის
 გ

აგ
ებ

ა;
  

10
. 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
ი 

აც
ნო

ბი
ერ

ებ
ს 

დ
ან

აშ
აუ

ლ
ზ

ე 
”დ

აზ
არ

ალ
ებ

უ
ლ

ის
 პ

ერ
სპ

ექ
ტ

ივ
ას

” 
დ

ა 
დ

აზ
არ

ალ
ებ

უ
ლ

ის
 

რ
ო

ლ
ს 

დ
ა 

სა
ჭი

რ
ო

ებ
ებ

ს 
სი

სხ
ლ

ის
 ს

ამ
არ

თ
ლ

ის
 მ

არ
თ

ლ
მს

აჯ
უ

ლ
ებ

ის
 პ

რ
ო

ცე
სშ

ი.
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11
. 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
ს 

შე
უ

ძლ
ია

 ი
ნტ

ერ
დ

ის
ცი

პლ
ინ

უ
რ

ი 
აზ

რ
ო

ვნ
ებ

ა 
დ

ა 
მუ

შა
ო

ბა
;  

12
. 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
ს 

იდ
ენ

ტ
იფ

იც
ირ

ებ
უ

ლ
ი 

აქ
ვს

 
პრ

ო
ფ

ეს
იუ

ლ
ი 

ღ
ირ

ებ
უ

ლ
ებ

ებ
ი,

 
რ

ო
მე

ლ
იც

 
სა

ჭი
რ

ო
ა 

სა
მა

რ
თ

ალ
დ

ამ
რ

ღ
ვე

ვთ
ან

 მ
უ

შა
ო

ბი
ს 

დ
რ

ო
ს.

  
13

. 
სტ

უ
დ

ენ
ტ

ს 
შე

უ
ძლ

ია
 კ

რ
იტ

იკ
უ

ლ
ი 

აზ
რ

ო
ვნ

ებ
ა 

დ
ა 

პრ
აქ

ტ
იკ

უ
ლ

ი 
ამ

ო
ც

ან
ებ

ის
 შ

ეს
რ

უ
ლ

ებ
ა 

(კ
ერ

ძო
დ

, 
სი

ტ
უ

აც
იუ

რ
ი 

ან
ალ

იზ
ის

თ
ვი

ს 
შე

სა
ბა

მი
სი

 თ
ეო

რ
იე

ბი
ს 

დ
ა 

ცო
დ

ნი
ს 

გა
მო

ყე
ნე

ბა
). 

 
 ზ

ო
გა

დ
ი,

 ტ
რ

ან
სფ

ერ
უ

ლ
ი 

კო
მპ

ეტ
ენ

ცი
ებ

ი:
  

14
. 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
ს 

შე
უ

ძლ
ია

 
კო

მუ
ნი

კა
ცი

ა,
 

პრ
ეზ

ენ
ტ

აც
იი

ს 
გა

კე
თ

ებ
ა,

 
დ

ის
კუ

სი
აშ

ი 
მო

ნა
წი

ლ
ეო

ბა
 

დ
ა 

ჯ
გუ

ფ
უ

რ
ი 

მუ
შა

ო
ბა

.  
კუ

რ
სი

ს 
ში

ნა
არ

სი
 

იხ
. დ

ან
არ

თ
ი 

#1
  

სწ
ავ

ლ
ებ

ის
 

მე
თ

ო
დ

ებ
ი 

- 
Po

w
er

 
Po

in
t 

პრ
ეზ

ენ
ტ

აც
ია

, 
რ

ო
მე

ლ
იც

 
შე

იც
ავ

ს 
ლ

ექ
ც

იი
ს 

ძი
რ

ით
ად

 
ას

პე
ქტ

ებ
ს,

 
რ

ო
მე

ლ
იც

 
გა

ვრ
ც

ელ
დ

ებ
ა 

კლ
ას

ში
, რ

ათ
ა 

სტ
უ

დ
ენ

ტ
მა

 შ
ეძ

ლ
ო

ს 
თ

ავ
ის

ი 
შე

ნი
შვ

ნე
ბი

ს 
გა

კე
თ

ებ
ა.

  
- 

დ
ის

კუ
სი

ა;
  

- 
შე

მთ
ხვ

ევ
ის

 ა
ნა

ლ
იზ

ი 
დ

ა 
შე

დ
არ

ებ
ებ

ი,
 ს

ო
ც

ია
ლ

უ
რ

ი 
მუ

შო
ბი

ს 
პრ

აქ
ტ

იკ
ის

 შ
ემ

თ
ხვ

ევ
ებ

ზ
ე 

დ
ის

კუ
სი

ა;
  

- 
ჯ

გუ
ფ

უ
რ

ი 
მუ

შა
ო

ბა
, რ

ო
მე

ლ
იც

 მ
ო

ით
ხო

ვს
 ს

ტ
უ

დ
ენ

ტ
ის

 დ
ას

წრ
ებ

ას
, მ

ო
ნა

წი
ლ

ეო
ბა

ს,
 გ

აგ
ებ

ას
.  

 
- 

მო
წვ

ეუ
ლ

ი 
ლ

ექ
ტ

ო
რ

ებ
ი 

- 
პრ

აქ
ტ

იკ
ო

სე
ბი

: 
პო

ლ
იც

იი
ს 

ო
ფ

იც
რ

ებ
ი,

 პ
რ

ო
კუ

რ
ო

რ
ებ

ი,
 მ

ო
სა

მა
რ

თ
ლ

ეე
ბი

, 
მთ

ავ
რ

ო
ბი

ს 
წა

რ
მო

მა
დ

გე
ნლ

ებ
ი,

 ს
ო

ც
ია

ლ
უ

რ
ი 

მუ
შა

კე
ბი

, ფ
სი

ქო
ლ

ო
გე

ბი
, ყ

ო
ფ

ილ
ი 

პა
ტ

იმ
რ

ებ
ი.

  
- 

პრ
აქ

ტ
იკ

უ
ლ

ი 
სე

მი
ნა

რ
ებ

ი/
 რ

ო
ლ

უ
რ

ი 
თ

ამ
აშ

ებ
ი 

- 
სხ

ვა
დ

ას
ხვ

ა 
უ

წყ
ებ

ებ
ში

 ს
ას

წა
ვლ

ო
 ვ

იზ
იტ

ებ
ი,

 რ
ათ

ა 
შე

ძლ
ო

ნ 
თ

ეო
რ

იი
ს 

დ
ა 

პრ
აქ

ტ
იკ

ის
 ი

ნტ
ეგ

რ
აც

ია
 

(ს
ას

ამ
არ

თ
ლ

ო
, 

ცი
ხე

, 
წი

ნა
სწ

არ
ი 

პა
ტ

იმ
რ

ო
ბი

ს 
დ

აწ
ეს

ებ
უ

ლ
ებ

ა,
 პ

რ
ო

ბა
ცი

ის
 ბ

იუ
რ

ო
, 

არ
ას

ამ
თ

ავ
რ

ო
ბო

 
სე

ქტ
ო

რ
ი,

 რ
ო

მე
ლ

იც
 უ

ზ
რ

უ
ნვ

ელ
ყო

ფ
ს 

სე
რ

ვი
სე

ბს
 ს

ამ
არ

თ
ალ

დ
ამ

რ
ღ

ვე
ვე

ბი
სთ

ვი
ს)

 
შე

ფ
ას

ებ
ის

 
კრ

იტ
ერ

იუ
მე

ბი
 

დ
ას

წრ
ებ

ა/
 ა

ქტ
იუ

რ
ი 

მო
ნა

წი
ლ

ეო
ბა

  –
 1

0 
%

 
დ

ავ
ალ

ებ
ა 

 1
 –

 3
0 

%
  -

 წ
ერ

ით
ი 

ნა
შრ

ო
მი

  
ეს

სე
ს 

დ
აწ

ერ
ა:

  
სი

სხ
ლ

ის
 ს

ამ
არ

თ
ლ

ის
 მ

არ
თ

ლ
მს

აჯ
უ

ლ
ებ

ის
 ს

ის
ტ

ემ
აშ

ი 
სო

ც
ია

ლ
უ

რ
ი 

მუ
შა

ო
ბი

ს 
ის

ტ
ო

რ
იუ

ლ
ი 

დ
ა 

მი
მდ

ინ
არ

ე 
გა

ნვ
ით

არ
ებ

ის
 მ

იმ
ო

ხი
ლ

ვა
 ს

აე
რ

თ
აშ

ო
რ

ის
ო

 დ
ო

ნე
ზ

ე;
 

 რ
ა 

არ
ის

 ი
ს 

ძი
რ

ით
ად

ი 
იდ

ეა
, რ

ო
მე

ლ
იც

 წ
არ

მა
რ

თ
ავ

ს 
თ

ან
ამ

ედ
რ

ო
ვე

 პ
ო

ლ
იტ

იკ
ას

 დ
ა 

პრ
აქ

ტ
იკ

ას
? 

 
სა

ქა
რ

თ
ვე

ლ
ო

ს 
სი

სხ
ლ

ის
 

სა
მა

რ
თ

ლ
ის

 
მა

რ
თ

ლ
მს

აჯ
უ

ლ
ებ

ის
 

სი
სტ

ემ
აშ

ი 
რ

ა 
წი

ნა
აღ

მდ
ეგ

ო
ბე

ბს
 

დ
ა 

შე
სა

ძლ
ებ

ლ
ო

ბე
ბს

 ხ
ედ

ავ
თ

? 
 

დ
ავ

ალ
ებ

ა 
2 
– 

30
 %

 - 
  ს

ავ
ელ

ე 
ვი

ზ
იტ

ის
 დ

ავ
ალ

ებ
ა 

 
იხ

. დ
ან

არ
თ

ი 
2:

  ს
ავ

ელ
ე 

ვი
ზ

იტ
ის

 დ
ავ

ალ
ებ

ა 
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სა
ბო

ლ
ო

ო
 გ

ამ
ო

ცდ
ა 
– 

30
 %

 კ
ო

მბ
ინ

ირ
ებ

უ
ლ

ი 
ტ

ეს
ტ

ი 
აღ

წე
რ

ა:
 ტ

ეს
ტ

ი 
შე

დ
გე

ბა
 ს

ამ
ი 

ნა
წი

ლ
ის

აგ
ან

. ნ
აწ

ილ
ი 

1 
- 

კი
თ

ხვ
ებ

ი 
სა

ვა
რ

აუ
დ

ო
 პ

ას
უ

ხე
ბი

თ
, ნ

აწ
ილ

ი 
2:

 ღ
ია

 
კი

თ
ხვ

ებ
ი,

 ნ
აწ

ილ
ი 

3:
 შ

ემ
თ

ხვ
ევ

ის
 შ

ეს
წა

ვლ
ა 

ლ
იტ

ერ
ტ

უ
რ

ა 
 

 
აუ

ცი
ლ

ებ
ელ

ი 
სა

კი
თ

ხა
ვი

:  
 სა

ხე
ლ

მძ
ღ

ვა
ნე

ლ
ო

” 
სო

ცი
ალ

უ
რ

ი 
მუ

შა
ო

ბა
 ს

ის
ხლ

ის
 ს

ამ
არ

თ
ლ

ის
 მ

არ
თ

ლ
მს

აჯ
უ

ლ
ებ

ის
 ს

ის
ტ

ემ
აშ

ი”
 ქ

არ
თ

უ
ლ

 
ენ

აზ
ე.

  
 სო

ცი
ალ

უ
რ

ი 
მუ

შა
ო

ბი
ს 

სტ
ან

დ
არ

ტ
ებ

ი,
 პ

რ
ო

ფ
ეს

ია
, რ

ო
მე

ლ
იც

 მ
ხა

რ
ს 

უ
ჭე

რ
ს 

ად
ამ

ია
ნი

ს 
უ

ფ
ლ

ებ
ებ

ს,
 

სო
ცი

ალ
უ

რ
 მ

უ
შა

კთ
ა 

სა
ერ

თ
აშ

ო
რ

ის
ო

 ფ
ედ

ერ
აც

იი
ს 

ევ
რ

ო
პუ

ლ
ი 

წა
რ

მო
მა

დ
გე

ნლ
ო

ბა
, 2

01
0,

  ქ
არ

თ
უ

ლ
 ე

ნა
ზ

ე;
  

 სო
ცი

ალ
უ

რ
ი 

მუ
შა

ო
ბი

ს 
პრ

აქ
ტ

იკ
ის

 ს
ტ

ან
დ

არ
ტ

ებ
ი,

 2
01

0,
 ს

აქ
არ

თ
ვე

ლ
ო

ს 
სო

ცი
ალ

უ
რ

 მ
უ

შა
კთ

ა 
ას

ო
ცი

აც
ია

, 
ქა

რ
თ

უ
ლ

 ე
ნა

ზ
ე.

  
 კუ

რ
სი

ს 
სა

კი
თ

ხა
ვი

 მ
ას

ალ
ის

 კ
რ

ებ
უ

ლ
ი:

  
სა

ერ
თ

აშ
ო

რ
ის

ო
 ს

ტ
ან

დ
არ

ტ
ებ

ის
 დ

ამ
დ

გე
ნი

 დ
ო

კუ
მე

ნტ
ებ

ი 
ხე

ლ
მი

სა
წვ

დ
ო

მი
ა 

კრ
ებ

უ
ლ

ში
 ქ

არ
თ

უ
ლ

ად
: 

- 
მი

ნი
სტ

რ
თ

ა 
კო

მი
ტ

ეტ
ის

 რ
ეკ

ო
მე

ნდ
აც

ია
 C

M
/R

ec
(2

01
0)

1 
ევ

რ
ო

პი
ს 

სა
ბჭ

ო
ს 

ქვ
ეყ

ნე
ბი

ს 
მი

მა
რ

თ
 

პრ
ო

ბა
ცი

ის
 წ

ეს
ებ

ის
 შ

ეს
ახ

ებ
;  

- 
კო

მე
ნტ

არ
ი 

მი
ნი

სტ
რ

თ
ა 

კო
მი

ტ
ეტ

ის
 რ

ეკ
ო

მე
ნდ

აც
ია

ზ
ე 

CM
/R

ec
(2

01
0)

1 
ევ

რ
ო

პი
ს 

სა
ბჭ

ო
ს 

ქვ
ეყ

ნე
ბი

ს 
მი

მა
რ

თ
 პ

რ
ო

ბა
ცი

ის
 წ

ეს
ებ

ის
 შ

ეს
ახ

ებ
;  

- 
მი

ნი
სტ

რ
თ

ა 
კო

მი
ტ

ეტ
ის

 რ
ეკ

ო
მე

ნდ
აც

ია
 R

ec
(2

00
3)

22
 წ

ევ
რ

ი 
ქვ

ეყ
ნე

ბი
ს 

მი
მა

რ
თ

 პ
ირ

ო
ბი

თ
 ვ

ად
აზ

ე 
ად

რ
ე 

გა
თ

ავ
ის

უ
ფ

ლ
ებ

ის
 შ

ეს
ახ

ებ
;  

- 
პა

ტ
იმ

რ
ებ

თ
ან

 მ
ო

პყ
რ

ო
ბი

ს 
გა

ერ
ო

ს 
მი

ნი
მა

ლ
უ

რ
ი 

სტ
ან

დ
არ

ტ
უ

ლ
ი 

წე
სე

ბი
, 1

95
7 

წე
ლ

ი;
  

- 
არ

ას
აპ

ატ
იმ

რ
ო

 ღ
ო

ნი
სძ

იე
ბე

ბი
ს 

შე
სა

ხე
ბ 

გა
ერ

ო
ს 

მი
ნი

მა
ლ

უ
რ

ი 
სტ

ან
დ

არ
ტ

უ
ლ

ი 
წე

სე
ბი

 (ტ
ო

კი
ო

ს 
წე

სე
ბი

), 
19

90
 წ

ელ
ი;

  
- 

კო
მე

ნტ
არ

ი 
არ

ას
აპ

ატ
იმ

რ
ო

 ღ
ო

ნი
სძ

იე
ბე

ბი
ს 

შე
სა

ხე
ბ 

გა
ერ

ო
ს 

მი
ნი

მა
ლ

უ
რ

ი 
სტ

ან
დ

არ
ტ

უ
ლ

ი 
წე

სე
ბზ

ე 
(ტ

ო
კი

ო
ს 

წე
სე

ბი
)(

ამ
ო

ნა
რ

იდ
ი)

; 
- 

მი
ნი

სტ
რ

თ
ა 

კო
მი

ტ
ეტ

ის
 რ

ეკ
ო
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დანართი 2: საველე ვიზიტის დავალება
სტუდენტები დაიყოფიან პატარა ჯგუფებად (4-5 კაციან ჯგუფებად დამოკიდებულია 
კლასის ზომაზე). თითოეული ჯგუფი მოინახულებს სხვადასხვა ორგანიზაციას.მაგ. 1. 
სასჯელაღსრულების დაწესებულება, 2. პრობაციის ბიურო, 3. დანაშაულის პრევენციის 
ცენტრი, 4. არასამთავრობო სექტორი და ა.შ. 

თქვენი ვიზიტის საფუძველზე გააკეთეთ ერთობლივი არაუმეტეს 10 წუთიანი პრეზენტაცია 
ქვემოთ მოცემულ თემაზე. 

თქვენ შესაძლოა გამოიყენოთ PowerPoint, ვიდეო, დაფა, ან სხვა სადემოსტრაციო საშუალებები. 

ჯგუფის ყველა წევრმა  მონაწილეობა უნდა მიიღოს პრეზენტაციაში, წარმოადგენს რა 
პრეზენტაციის რაღაც ნაწილს. 

პრეზენტაციის ბოლოს იქნება მოკლე კითხვა-პასუხის სესია. 

შეფასების დროს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა კრიტიკულ აზროვნებას, ჯგუფურ 
მუშაობას, წარმოდგენილი არგუმენტების სიცხადეს და მტკიცებულებებს. 

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის ორგანოს მუშაობის და როლის 
კრიტიკული განხილვა 

პრეზენტაციის გაკეთებისას მიაქციეთ ყურადღება შემდეგ საკითხებს: 

- აღწერეთ სააგენტოს როლი და უფლებამოსილების გადანაწილების სტრუქტურა. ვინ 
არიან მთავარი მოქმედი მხარეები და ვინ ან რა უწყება ახორციელებს მათ მუშაობაზე 
ზედამხედველობას? 

- როგორ მუშაობს ეს სააგენტო სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სხვა ორგანოებთან 
მიმართებაში? აღწერეთ თანამშრომლობის დონე (თუ არის ასეთი) და ძალაუფლებრივი 
მიმართება ამ სააგენტოსა და მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ სხვა სააგენტოებს 
შორის. 

- რა არის ამ სააგენტოს ძლიერი და სუსტი მხარეები? 

- წარმოადგინეთ ერთი შესაძლო არსებითი და დაბალხარჯიანი ან ხარჯ-ნეიტრალური 
პროექტის იდეა, რომელიც გააუმჯობესებს ამ სააგენტოს მომსახურებას. 

- განიხილეთ ამ სააგენტოს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური აღქმა. რა სტატუსი აქვს 
მას საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში? როგორ არის 
მოსახლეობის მიერ დანახული და იმათ მიერ, ვინც მას იყენებს. როგორ შეიძლება ამ 
აღქმის გაუმჯობესება. 

- კრიტიკულად შეადარეთ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის ორი 
სააგენტო ერთმანეთს. განიხილეთ მათი ოფიციალური/ფორმალური როლი და 
რეალური, ფაქტობრივი პრაქტიკა. აღწერეთ მათი ძირითადი განსხვავებები, რეალური, 
თუ პოტენციური თანამშრომლობის ან კონფლიქტის სფეროები.   

პრეზენტაციის დროს რჩევები: 

•	 მეტი ყურადღებით მოეკიდეთ ინფორმაციის ხარისხს და არა რაოდენობრივ 
ინფორმაციას და სტატისტიკას. მცირე, მაგრამ არსებით მონაცემებს უფრო მეტი 
ზეგავლენა აქვთ ვიდრე სტატისტიკის გრძელ სიას. 

•	 პრეზენტაციის სლაიდები ეცადეთ იყოს ნაკლებად გადატვირთული და გასაგები. 
შემოქმედებითობა კარგია, მაგრამ ეცადეთ ზედმეტად არ გაართულოთ პრეზენტაცია 
ზედმეტი მედია ინფორმაციით. 



194

•	 მოწოდებული ინფორმაცია სასურევლია იყოს მოკლე და  წარმოდგენილი ნათელი 
წინადადებებით.   

•	 მტკიცებულება წარმოადგინეთ ფაქტებით ან აშკარა არგუმენტებით. 

•	 ისაუბრეთ გარკვევით, აუჩქარებლად! 
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დანართი 3: საკლასო აქტივობების ნიმუშები და საშინაო დავალებები 

კლასი 1 

საშინაო დავალება: 1

‘მართლმსაჯულება არის უბრალოდ კანონების შეფარდება’

მოამზადეთ ამ თემასთან დაკავშირებული ერთ გვერდიანი შეჯამება. ეს დავალება არ 
შეფასდება.  

საკლასო აქტივობა:   

სამ კაციან ჯგუფს გაუზიარეთ თქვენი შეჯამება ზემოთ აღნიშნულ თემაზე. ჯგუფის სპიკერი 
მოკლედ ისაუბრებს, რამდენად ეთანხმებიან ჯგუფის წევრები, რაში ეთანმხმებიან და რაში 
ვერ ეთანხმებიან. 

კლასის დისკუსია ამ თემაზე. 

საშინაო დავალება: 2

შეისწავლეთ ადგილობრივი და ეროვნული მედია (ელექტრონული და ბეჭდური). აიღეთ 
ორი სტატია, რომელიც აკეთებს კომენტარს დანაშაულზე და მოახდინეთ ფაქტების, აზრების 
და ვარაუდების ერთ-გვერდიანი ანალიზი. 

კლასი 2

საკლასო აქტივობა:

პატარა ჯგუფებში განიხილეთ მედიის თქვენი მაგალითები. გაითვალისწინეთ იდეა, რომ 
”დანაშაული არის სოციალურად და პოლიტიკურად ჩამოყალიბებული ცნება”. შეაჯამეთ 
თქვენი იდეები ჯგუფში და წარმოადგინეთ კლასის წინაშე. 

კლასის დისკუსია ამ თემაზე. 

საშინაო დავალება: 3

მართლმსაჯულების იდეალური სისტემა: 

მიმოიხილეთ მართლმსაჯულების სისტემა, რომელი თქვენ აქამდე შეისწავლეთ. ერთ 
გვერდზე აღწერეთ თქვენთვის იდეალური მართლმსაჯულების სისტემა, სადაც იქნება 
დაბალანსებული ადამიანის თავისუფლება, უფლებები და პასუხისმგებლობები. 

განიხილე: ვინ წარმართავს ამ სისტემას? ვინ მოახდენს მონიტორინგს? ეს სისტემა ვის წინაშე 
იქნება პასუხისმგებელი? 

 
კლასი 3

საკლასო აქტივობა:

გამოიყენეთ თქვენს მიერ მომზადებული ნაშრომი ”მართლმსაჯულების იდეალური სისტემა” 
და იმუშავეთ წყვილებში. გაცვალეთ თქვენი ნაშორმები და კრიტიკულად შეაფასეთ. 

ჩამოთვალეთ ძლიერი და სუსტი მხარეები. წარმოადგინეთ კონსტურქციული შესწორებები 
და დაასაბუთეთ თქვენი ცვლილებები. 

კლასის დისკუსია ამ თემაზე. 

tinatintsertsvadze


tinatintsertsvadze
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საშინაო დავალება: 4

პროექტი: ”საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში 
სოციალური მუშკის როლია, დაიცვას სუსტი და მოწყვლადი სოციალური და ეკონომიკური 
უსამართლობისაგან”. მოამზადეთ მოკლე სიტყვა (მაქსიმუმ 5 წუთიანი), რომელიც ან მხარს 
დაუჭერს ან კრიტიკულად შეეწინაღმდეგება ამ მოსაზრებას. 

კლასი 4

საკლასო აქტივობა:

ქართულ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში სოციალური მუშაობის 
როლი. 

გაიყავით ზემოთ მოცემული მოსაზრების მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. 3-3 სპიკერი 
ორივე მხარიდან. 

შეაჯამეთ ძირითადი საკითხები. 

კლასის დისკუსია ამ თემაზე. 

საშინაო დავალება: 5

ევროპაში მხარდაჭერილი მრავალუწყებრივი მუშაობის გათვალისწინებით დაწერეთ 
ერთ-გვერდიანი ანალიზი, რამდენად შესაძლებელი ამის განხორციელება საქართველოში 
არსებულ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში. რა  წინააღმდეგობებს 
შეიძლება შევხვდეთ? 

კლასი 5: 

საკლასო აქტივობები: 

მცირე ჯგუფებში ერთმანეთს გაუზიარეთ თქვენი კრიტიკა. ერთი წევრი შეაჯამებს და მთელი 
კლასის წინაშე წარმოადგენს. 

კლასის დისკუსია ამ თემაზე. 

კლასი 9: 

საშინაო დავალება: 10

წაიკითხეთ თავი 10 და განიხილეთ პატიმრობის  შემთხვევების შემცირების შესაძლებლოებები 
საქართველოში. არის თუ არა ეს პოლიტიკის სასურველი  მიზანი? რა დამატებითი ინფორმაცია 
დაგეხმარებათ უპასუხოთ ამ შეკითხვას? 

კლასი 10: 

საკლასო აქტივობა:

ევროპული სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის 5 მიზანი

მცირე ჯგუფებში შეაჯამეთ თქვენი მოსაზრებები. თქვენი იდეები გაამყარეთ 
მტკიცებულებებით. ჯგუფის ერთმა წევრმა შეაჯეროს არსებული მოსაზრეები და მოახსენოს 
მთელ კლასს. 

კლასის დისკუსია ამ თემაზე. 

tinatintsertsvadze
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საშინაო დავალება: 11 

წაიკითხეთ მე-11 თავი სახელმძღვანელოში და ერთი შესაბამისი სტატია წასაკითხი 
ლიტერტურის სიიდან. შეაჯამეთ ერთ გვერდზე, თუ რა გზა გაიარა სოციალურმა მუშაობამ 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში ბოლო 30 წლის მანძილზე. რა 
მტკიცებულებები არსებობს, რომ ეს მიდგომა მუშაობს? 

კლასი 11: 

საკლასო აქტივობა:

გაყავით კლასი ორ ჯგუფად დებატებისთვის. 

”არაფერი მუშაობს” vs. ”ეს მუშაობს” 

თითოეულ ჯგუფს ეძლევა 20 წუთი, რომ შეადგინოს 5 ქულიანი ქეისი, რომელიც ადასტურებს 
მათ მოსაზრებას. 

სპიკერები შეაჯამებენ თავიანთი გუნდის არგუმენტებს. ლექტორი აჯამებს ორივე გუნდის 
ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრებებს. 

კენჭისყრა და კლასის დისკუსია. 

საშინაო დავალება: 12

წაიკითხეთ თავი 12 

მოიფიქრეთ შესაბამისი ქეისი. 

განიხილეთ თავი12- დან ერთი მეთოდი. როგორ ახდენს სოციალური მუშაკი 
სამართალდამრღვევის მოტივირებას? დაწერეთ ერთი გვერდი, რომელიც ახდენს ამ მეთოდის 
ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოკვლევას, რას ეყრდნობა მოტივაცია, როდესაც საქმე გვაქვს 
ეკონომიკურად და სოციალურად დაუცველ სამართალდამრღვევებთან? 

კლასი 12: 

საკლასო აქტივობა:

წყვილში განიხილეთ მოტივაციური ტექნიკების ერთ გვერდიანი შეჯამება. აღწერეთ თქვენი 
ცხოვრებიდან ერთი მაგალითი, როდესაც ცდილობდით საკუთარი არასასურველი ქცევის 
შეცვლას. რა დაგეხმარათ? რა არ დაგეხმარათ? 

კლასის დისკუსია. 

საშინაო დავალება:13

წაიკითხეთ თავი 13. 

დაწერეთ რისკზე დაფუძნებული სოციალური მუშობის სისტემის ერთ გვერდიანი კრიტიკა, 
რას ვიგებთ და რას ვკარგავთ პროფესიულად და პოლიტიკურად? 

კლასი  13: 

საკლასო აქტივობა:

რისკზე დაფუძნებული სოციალური მუშაობა: მცირე ჯგუფებში განიხილეთ თქვენი 
დასკვნები. ერთი წევრი აჯამებს ჯგუფის მოსაზრებებს სოციალური მუშაობის პრაქტიკასთან 
მიმართებაში. 
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გააზიარეთ უკუკავშირი. 

კლასის დისკუსია. 

საშინაო დავალება: 13

წაიკითხეთ თავი 14 სახელმძღვანელოდან. 

დაწერეთ  ამ თავში აღწერილი ნებისმიერი ორი მეთოდის  ერთგვერდიანი კრიტიკული 
შედარება. 

კლასი  14: 

საკლასო აქტივობა

წყვილში აღწერეთ თქვენს მიერ შერჩეული ორი მეთოდი და შეაჯამეთ ძლიერი და სუსტი 
მხარეები. 

მთლიანი კლასი: განიხილეთ თითოეული მეთოდი, მხედველობაში გქონდეთ საქართველოში 
სოციალური მუშაობის განვითარების რეალობა, კლიენტის შესაძლებლობები და რესურსები, 
შემთხვევების რაოდენობა თითოეულ პრაქტკოსზე, პროფესიული გადაწვა და ა.შ.  

საშინაო დავალება: 15

წაიკითხეთ თავი 15

განიხილეთ ყველა მეთოდი, რომელიც შეგხვდათ. რომელი მეთოდია ყველაზე ვალიდური 
და სანდო? ყველაზე ნაკლებად ვალიდური და სანდო? 

დაწერეთ ერთ გვერდიანი შეჯამება, მზად იყავით თქვენი მოსაზრების დასაცავად!

კლასი 15: 

საკლასო აქტივობა:

განიხილეთ ყველა მეთოდი:

ერთი სტუდენტი ახდენს მის მიერ შერჩეული მეთოდის 3 წუთიან შეჯამებას. ამას მოყვება 
კლასის კრიტიკა და შეფასება.  
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სოციალური მუშაკები მულტიდისციპლინურ გუნდებში: გამოწვევები და დილემები, 

ნ. ფროსტი, მ. რობინსონი და ა. ანინგი, 2005,

Leeds University, UK.

შესავალი 

ეს ნაშრომი მომზადებულია ბრიტანეთის/გაერთიანებული სამეფოს ეკონომიკური და 
სოციალური კვლევის საბჭოს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, რომელიც 
ცნობილია როგორც MATCh (მრავალპროფილიანი სააგენტოს სამუშაოები ბავშვთა 
სერვისებში), და ხორციელდება გაერთიანებული სამეფოს ლიდსის უნივერსიტეტში. 
პროექტი მიზნად ისახავდა იმ რეალური გარემოს კვლევას, რომელიც "ერთიანი 
აზროვნების/გაერთიანებული აზროვნების/მიდგომის (Joined up thinking)" რიტორიკის 
მიღმა არსებობს, საუბარია, მთავრობის მიდგომაზე, რომელიც პრიორიტეტული იყო 
ბავშვებსა და მათ ოჯახებზე გათვლილი სერვისების გარდაქმნის პროცესში და 2004 წლის 
ე.წ. ბავშვთა აქტის ცენტრალურ კონცეფციას წარმოადგენდა. ამ კვლევის ფარგლებში ჩვენ 
ვსაუბრობთ იმ სოციალურ მუშაკთა გამოცდილებებზე რომლებიც, 
სადამკვირვებლო/სანიმუშო (Sample teams) გუნდებში მუშაობდნენ. გამოკვლეული ხუთი 
მრავალპროფილიანი (multi-agency) გუნდიდან ოთხს სოციალური მუშაკები ჰყავდა 
წევრების სახით. აღნიშნული გუნდებიდან ერთი ორიენტირებული იყო ახალგაზრდულ 
კრიმინალზე, მეორე სათემო საწყისებზე დაფუძნებული გუნდი იყო რომელიც ქცევითი 
და ემოციური პრობლემების მქონე ახალგაზრდებთან მუშაობდა, მესამე გუნდი 
ფოკუსირებული გახლდათ ჯანმრთელობის საკითხებზე და მუშაობდა განვითარების 
კუთხით პრობლემების მქონე ბავშვებთან, მეოთხე გუნდიც ჯანმრთელობის 
მიმართულებით მუშაობდა უბედური შემთხვევების დროს დაშავებულ ბავშვებთან, 
ხოლო მეხუთე ჯგუფი განსაკუთრებული საჭიროებების ადამიანთა მოვლის ჯგუფი იყო, 
რომელთა წევრებს შორის სოც. მუშაკები არ ყოფილან. კვლევითი პროექტის მიზანი იყო, 
განეხილა პროფესიონალთა ხედვები და გამოცდილებები იმ გავლენებთან დაკავშირებით, 
რომელიც მრავალპროფილიან გუნდურ მუშაობას ჰქონდა მათ პროფესიულ ცოდნაზე, 
სწავლასა და მუშაობის მეთოდებზე. 

პოლიტიკური კონტექსტი 

1997 წელს არჩეულმა "ახალმა ლეიბორისტულმა" მთავრობამ, სოციალური 
უზრუნველყოფის სამსახურის რეფორმის ცენტრალურ ნაწილად ერთობლივი/ერთიანი 
აზროვნების იდეა გამოაცხადა. პოლიტიკა მიზნად ისახავს საჯარო სამსახურების 
ეფექტურობისა და ეფექტიანობის გაუმჯობესებას და აღიარებს ოჯახისა და ბავშვთა 
საჭიროებების ურთიერთკავშირს ჯანმრთელობის, სოციალური უზრუნველყოფის, 
სისხლის სამართლისა და განათლების სფეროებში. ერთიან მიდგომაზე (joined up thinking) 
დაფუძნებული პოლიტიკური ინიციატივების მრავალი მაგალითი არსებობს, მათ 
შორისაა:
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 • ბავშვთა აქტი 2004, და მისი წინამორბედი „მწვანე დოკუმენტი/წინასწარი 
დოკუმენტი“, „ყველა ბავშვი მნიშვნელოვანია- Every child matters” (განათლებისა და უნარ-
ჩვევების დეპარტამენტი 2003); 

• ჯანმრთელობის სფეროში „ოფიციალური დოკუმენტი” “სიცოცხლების გადარჩენა: ჩვენი 
უფრო ჯანმრთელი ერი (სახელმწიფ მდივანი ჯანმრთელობისთვის 1999) და NHS-ის გეგმა 
(სახელმწიფო მდივანი ჯანმრთელობისთვის) 

• სოციალურ სერვისების სფეროში დოკუმენტი „სოციალური სამსახურების 
მოდერნიზაცია“ (სახელმწიფო მდივანი ჯანმრთელობისთვის 1998); 

• სისხლის სამართლის სფეროში „დანაშაულისა და არეულობის აქტი“ (The stationery office 
1998) 

აღნიშნული დოკუმენტებიდან კარგად ჩანს რომ ერთიანი აზროვნების მიდგომა ახალი 
ლეიბორისტული დისკურსის ქვაკუთხედია, მაშინ როდესაც საუბარი ეხება საჯარო 
სერვისების მოდერნიზაციას. ზემოაღნიშნულ მიდგომას ჩვენ ცვლილებად აღვიქვამთ 
ბავშვებთან და ახალგაზრდებთან პროფესიულად მუშაობის მიმართულებით, თუმცა 
უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მიდგომა დიდწილად ეფუძნება სოციალური მუშაობის სფეროში 
უკვე არსებულ ნაცნობ, „ერთად მუშაობის“ კონცეფციას. ერთიანი აზროვნების 
მიდგომაზე პოლიტიკური ყურადღების გამახვილების მიუხედავად, მასზე 
დაფუძნებული სერვისების შექმნის, მართვისა და მოსახლეობის მიწოდებისთვის 
არსებობს რამდენიმე კონცეპტუალური ჩარჩო. ხშირ შემთხვევაში პროფესიონალებს, 
ყოველგვარი სწავლებისა ან ინსტრუქციების გარეშე მოუწოდებენ დანერგონ მრავალ-
პროფილიანი მუშაობის სტილი (Anning & Edwards 1999) და თეორიულად ნაკლებადაა 
შესწავლილი პროცესები, რომელთა მეშვეობითაც მულტი-პროფილიანი მუშაობა 
სერვისების მიწოდებას განახორციელებს. (Easen et al. 2000; Atkinson et al. 2001). ამომავალი 
მოდელების შეფასებები უმეტესწილად ჩამოყალიბების ეტაპზე იმყოფებიან: მაგალითად, 
საუკეთესო პრაქტიკის ცენტრები (Centers of excellence) (Bertram & Pascal 1999; Anning 2001), 
ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობა (Cottrell et al. 2000), გარანტირებული დასაწყისი (Sure 
Start) (National Evaluation of Sure Start website, http:// www.ness.bbk.ac.uk), ახალგაზრდების 
სასამართლო სისტემა (Coles 2000) და განსაკუთრებულ საჭიროებათა გათვალისწინებით 
განათლება (Dyson et al. 1998).

ინტეგრირებული აზროვნების (joined up thinking) პრაქტიკაში დანერგვის განუვითარებელი 
მიდგომების რიცხვს არ ეკუთვნის ბავშვთა დაცვის სფერო, სადაც, „ერთად მუშაობის“ 
კონცეფციაზე ფიქრის და მისი განხორციელების დიდხნიანი ისტორია აქვთ (Hallet & Birchall 
1992; Birchall & Hallet 1995). ვიქტორია კლიმბის სიკვდილის შესახებ მომზადებულმა 
ანგარიშმა (Lord Laming 2003) დიდი წვლილი შეიტანა, „ყველა ბავშვი მნიშვნელოვანია“ 
მწვანე დოკუმენტის მომზადებაში (Department for Education and skills 2003), რომელშიც 
რეკომენდირებულია ბავშვებისთვის უნივერსალური სერვისების არსებობა, სხვადასხვა 
სამსახურებს შორის ინფორმაციის გაზიარების გაუმჯობესება და შეფასების ერთიანი 
ჩარჩოს შექმნა. 
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კვლევა ფოკუსირებული იყო პროფესიონალების მუშაობაზე და იმაზე თუ როგორ 
ურთიერთობენ, მუშაობენ და სწავლობენ პროფესიონალები ერთად. ვამტკიცებთ, რომ 
ინტეგრირებული მიდგომა საფუძვლიან გავლენას ახდენს პროფესიონალიზმის 
კონცეფციაზე და იმაზე თუ როგორ ვფიქრობთ პროფესიულ ცოდნასა და პრაქტიკაზე. 
მრავალპროფილიანი/მულტიდისციპლინური გუნდური მუშაობისას, პროფესიული 
ცოდნის საზღვრები შეიძლება ბუნდოვანი გახდეს, ხოლო როლებისა და 
ვალდებულებების ცვლილების გამო პროფესიული იდენტობის წინაშე გამოწვევები 
დადგეს. ასეთი ცვლილებები დისკომფორს, შფოთს და ხშირად ბრაზსაც იწვევს გუნდის 
წევრებში, რომლებიც ცდილობენ გაუმკლავდნენ/შეეგუონ პროფესიული იდენტობის 
ერთი ვერსიის დეზინტეგრაციას მანამ სანამ ახალ იდენტობის შექმნა იქნება 
შესაძლებელი. უფრო მეტიც, რეფორმების სწრაფი ტემპი სიტუაციასთან შეგუებისთვის 
ცოტა დროს ტოვებს (Hallet & Birchall 1992; Birchall & Hallett 1995). 

კვლევებით დადასტურებული ძალიან ცოტა სამხილი არსებობს იმასთან დაკავშირებით 
თუ როგორ ცვლიან მრავალპროფილიანი სამუშაო ჯგუფები საკუთარი მუშაობის 
მეთოდებს, თუმცა საკმარისი კვლევითი ლიტერატურა ეძღვნება, 
მულტიდისციპლინარულ მუშაობას ჯანდაცვაში, რომლის 
გამოყენებაც/გადატანაც/განზოგადებაც შესაძლებელია სხვა სფეროებში/ზე. მაგალითად 
Ovretveit (1993) აღწერს ფორმალური გუნდების ოთხ ორგანიზაციულ ტიპს (სრულად 
მართული, კოორდინირებული, ძირითადი ბირთვი და გაფართოებული, ერთობლივი 
ანგარიშვალდებულების) და მუშაობის ისეთ ალტერნატიულ მეთოდებს, როგორებიცაა 
“ქსელური კავშირები/ასოციაციები“ (Network Associations). Onyett et al. (1994) აღმოაჩინეს 
რომ მრავალ-პროფესიონალური გუნდური მუშაობის პროცესში მთავარ სირთულეებს 
იმპლემენტაცია/განხორციელება იწვევს და არა კონცეპტუალური საკითხები. თუმცა 
ლიტერატურაში ძალიან ცოტა რამ თუ მოიძებნება, სოციალური უზრუნველყოფის 
სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესების 
შესახებ, გარდა ქმედების თეორიის (activity theory) სფეროში Engerstrom-ის (1999) ნაშრომისა. 

სოციალური მუშაკი მულტი-დისციპლინარულ გუნდში

კვლევის მთავარი მიზანია მულტიდისციპლინარულ გუნდის წევრ სოციალურ 

მუშაკებზე არსებული მონაცემების გაანალიზება, რათა უკეთ გავიაზროთ მათი როლი 

ასეთი ტიპის გუნდებში და ის შედეგები, რომელიც მსგავს მზარდად დომინანტურ 

გარემოს აქვს სოციალური სამუშაოს პრაქტიკაზე. ყურადღებას ოთხ მთავარ საკითხზე 

ვამახვილებთ:

 პროფესიული პრაქტიკის მოდელები

 სტატუსი და ძალაუფლება

 კონფიდენციალურობა და ინფორმაციის გაზიარება

 ურთიერთობა გარე სააგენტოებთან 
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პროფესიული პრაქტიკის მოდელები

ბავშვებსა და ახალგაზრდებთან მომუშავე პროფესიონალებს შორის, ცოდნისა და 

პრაქტიკის, ფართო სპექტრის გაზიარებული და მრავალფეროვანი მოდელები არსებობს. 

სურვილი გვაქვს გამოვიკვლიოთ ერთგვარი დაძაბულობა რომელიც არსებობს ისეთ 

განმარტებით მოდელებს შორის როგორებიცაა „სოციალური“ და „სამედიცინო“. 

აღნიშნულ მონაკვეთში ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ძირითად რწმენებზე რომელთა 

შენარჩუნების სურვილიც აქვთ სოციალურ მუშაკებს და იმ რწმენებზეც რომლებიც 

შეიძლება შეიცვალოს სხვა პროფესიონალებთან მუშაობის პროცესში.

განსხვავებული ძირითადი პროფესიული მოდელები

ახალგაზრდა სამართალდამრღვევებთან მომუშავე ჯგუფში, მთავარი აზრთა 

სხვადასხვაობა გამოიწვია ახალგაზრდების ფართო სოციალურ და ოჯახურ კონტექსტზე 

ყურადღების გამახვილებამ და საპირისპირო მიდგომამ რომელიც 

მსხვერპლზე/მომჩივანზე ზეგავლენაზე ფოკუსირებას გულისხმობს. პირველი მოდელი 

უფრო ხშირად გვხვდებოდა სოციალურ სამუშაოსთან დაკავშირებულ პროფესიებში, 

ხოლო უკანასკნელი უფრო გხვდებოდა სამართლათან დაკავშირებულ პროფესიებში. 

საველე სამუშაოს განხორციელებისას კონკრეტული მაგალითი გვქონდა, როდესაც 

აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ახალგაზრდა დამნაშავეებისთვის საზღვარგარეთ 

მოგზაურობის ორგანიზების წინადადებამ. აღნიშნულ საკითხს უფრო დეტალურად 

განვიხილავთ ამ მონაკვეთის მთავარი თემის პერსპექტივიდან - კონფლიქტი ორ 

განსხვავებულ განმარტებით პროფესიულ მოდელს შორის. 

ნარკოტიკების სფეროსთან დაკავშირებული მუშაკის მიერ ზემოთ ნახსენები ინციდენტი 

შემდეგნარიად იყო აღწერილი:

 „ძალიან სერიზული დაძაბულობა იყო გუნდის ბევრ წევრს შორის, იმასთან 

დაკავშირებით თუ რატომ უნდა წაგვეყვანა ეს ახალგაზდები საშობაო პერიოდში 

პარიზში... როგორ უნდა იმუშავო და შეინარჩუნო პროფესიონალური 

დამოკიდებულება რომელიც საშუალებას მოგცემს წამოაყენო ისეთი წინადადება 

რომლის თავადაც არ გწამს?“

გუნდის მენეჯერმა, რომელსაც სოციალური მუშაობის გამოცდილება ჰქონდა, განაცხადა:

 „ადამიანებს საკუთარი ხედვები აქვთ, რომლებიც შიგადაშიგ ხმამაღლა 

გაჟღერდება ხოლმე; სულ ბოლო შემთხვევის დროს ეს ხედვა ბავშვებისთვის 

საჩუქრის გაკეთების ფორმით გამომჟღავნდა“

გუნდის რამდენიმე წევრმა ძალიან მტრული დამოკიდებულება გამოამჟღავნა 

აღნიშნული იდეის მიმართ. პოლიციის ოფიცრის მიერ აზრთა სხვადასხვაობის მიზეზი 

შემდეგნაირად იყო აღწერილი:
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 ...როგორც პოლიციის ოფიცერმა შემიძლია ვთქვა, რომ ზოგიერთი გუნდური 

შეხვედრის დროს მეგონა მსხვერპლებზე არავინ ფიქრობდა. ჩემი კოლეგები 

ხშირად მიზიარებენ ასეთ დაკვირვებას რომ ახალგაზრდა ადამიანი ყველაზე 

მნიშვნელოვანია, ვიცი, რომ მათ ბევრი პრობლემა აქვთ, მაგრამ ზოგჯერ მგონია 

რომ ისინი არ საუბრობენ მსხვერპლებსა და მომჩივნებზე... მე ჩემს 

შთაბეჭდილებას გიზიარებთ, დაბალანსებულ ხედვას“

განსხვავებულობის/აზრთა სხვადასხვაობისადმი მიმღებლობა და მათი აღიარება 

მრავალპროფილიან გუნდებში მნიშვნელოვან უნარად იქცევა. თუმცა, ახალგაზრდების 

მხარდაჭერის მუშაკის თანახმად, გრძელვადიან პერსპექტივაში, ზოგიერთი პრაქტიკოსი 

ახერხებს კონკრეტული პრაქტიკებისადმი საკუთარი დამოკიდებულების შეცვლას. 

აღნიშნული ცვლილება გამოწვეულია კონფლიქტების სერიებით რომლებიც სხვადასხვა 

პროფესიონალებს შორის რაღაც დროის განმავლობაში ფიქსირდება, მაგალითად, 

ახალგაზრდებთან ურთიერთობის ოფიცრის მიერ აღწერილ გარემოში, სადაც 

გვხვდებოდნენ სოციალური მუშაკები და პრობაციის ოფიცრები, რომელთაც 

განსხვავებული აზრები ჰქონდათ იმასთან დაკავშირებით უნდა დაისაჯონ (breeched) 
თუ არა კონკრეტული ახალგაზრდები სამართლებრივი ბრძანებულებების პირობების 

დარღვევის შემთხვევაში:

 „მე ვიტყოდი, რომ აზრთა სხვადასხვაობა უფრო მეტად გამოიკვეთა, სოციალურ 

მუშაკებსა და პრობაციის ოფიცრებს შორის. ადვილად შეგიძლიათ მიხვდეთ ვინ 

ვინაა. ძალიან ადვილად. სოციალურ მუშაკებს მაშინვე იცნობდით იმიტომ რომ, 

ისინი დასხდებიან და დაიწყებენ საუბარს თუ რა ხდება ცუდი/რას აშავებ და რა 

შეგვიძლია გავაკეთოთ რომ ისევ კალაპოტში დაგაბრუნოთ, პრობაციის ოფიცერი 

კი პირდაპირ დარღვევაზე მიუთითებდა და ორივე.... დროთა განმავლობაში, 

მეორემ პირველი ცოტათი გაამკაცრა და პირველმა მეორე ცოტათი შეარბილა. იმის 

გამო რომ სოციალური მუშაკები კლიენტებზე იყვნენ ორიენტირებულები, 

ძალიან არ მოსწონდათ სასჯელის იდეა, ხოლო მეორე მხრივ პრობაციის 

ოფიცრების აზრით, რომლებიც საზოგადოებრივ უსაფრთხოებაზე იყვნენ 

კონცენტრირებულნი, ეს სასჯელი  საზოგადოებრივ ინტერესშია, ეს არის წესები 

და ეს არის ის რასაც უნდა გავყვეთ, შესაბამისად ისინი უფრო ნაკლებად 

მოქნილები იყვნენ“

სოციალურ მუშაკები და პრობაციის ოფიცრები, რომლებსაც საზიარო ოფისი ჰქონდათ და 

საქმეებზე მუშაობდნენ, რაღაც დონემდე, სამართალდარღვევებისადმი 

დამოკიდებულება შეიძლება გადააფასონ, რითიც ადასტურებენ Engestrom-ის (1999) 

მტკიცებას, რომ ცვლილება ღია დებატების მეშვეობით ხორციელდება. ორივე 

პროფესიული ჯგუფი, ეთანხმება სოციალურ მოდელს, თუმცა განსხვავებულად 

აღიქვამს სამართალდამრღვევებს. სოციალური მუშაკები, როგორც ჩანს გუნდის სხვა 

წევრებზე უფრო ძლიერ სოციალურ მოდელს იყენებენ. როგორც, სოციალუ მუშაკებსა და 

პოლიციას შორის აღწერილმა კამათმა აჩვენა, უფრო შორს მიმავალი განსხვავებები 

შეიძლება წარმოიშვას სხვა საკითხებზე, და იმ პროფესიონალებს შორის, რომლებიც 
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დიფერენცირებულ მოდელებს იყენებენ. „დასაჩუქრების/წახალისების“ შესახებ 

დებატებმა, როგორც ჩანს წარმოაჩინა გამყოფი ხაზი რომლის საზღვრებშიც 

იზოლირებული იყვნენ სოციალურ მუშაკები, ახალგაზრდა თანამშრომლის თანახმად:

 „მოდი ასე ვთქვათ, მე ვფიქრობ მხოლოდ სოციალური მუშაკები ამბობდნენ რომ 

მათ (სამართალდამრღვევებს) რაღაც უნდა მიეღოთ...“

პრობაციის ოფიცერმა განსხვავებული პოზიციები შემდეგნაირად შეაჯამა:

 „ერთი ან ორი ჩემ მხარეს იყო! მემგონი ზოგჯერ, პრობაცია ცოტა უფრო პოლიციის 

მხარესაა. დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ სოციალური უზრუნველყოფის 

სფეროში მუშაობის გამოცდილება ვისაც აქვს, ისინი უფრო მეტ ყურადღებას 

აქცევენ ახალგაზრდების პრობლემებს“

მაშასადამე, მართმსაჯულების სფერო შესაფერისი სატესტო სფეროა, რომელიც 

საშუალებას იძლევა გამოვიკვლიოთ, პროფესიული განვითარებისა და ცოდნის 

გაზიარების პროცესები, პროფესიული ფასეულობების თანაფარდობის დონეებს შორის 

არსებული სხვაობის პირობებსა და მრავალფეროვან გარემოში. შეუთავსებელი 

მიდგომების გააზრების შემდეგ, ისინი არსებობას აგრძელებენ, თუმცა არსებობს 

მტკიცებულება, რომ გუნდის წევრების მიერ ხდება, როგორც საერთო პოზიციამდე 

მისვლის მნიშვნელობის აღქმა, ასევე შეხედულებებისა და პრაქტიკის ცვლილება 

საპირისპირო არგუმენტებისა და ერთად მიღებული სამუშაო გამოცდილების შედეგად. 

თვითონ ის ფაქტი რომ მაგალითად, პოლიციის ოფიცერი და სოციალური მუშაკი, 

მიუხედავად არსებული განსხვავებებისა, კარგ სამუშაო ურთიერთობაზე საუბრობენ,  

აჩვენებს, თუ რამდენად შეუძლიათ გუნდებს, პრაქტიკული საზოგადოების მსგავსად, 

ისეთი კულტურული გარემოს შექმნა, რომელიც განსხვავებულ პოზიციებს არსებობის 

საშუალებას აძლევს და ხელს უწყობს პროფესიონალების მიერ მათი 

პრაქტიკის/ქცევების შეცვლას სხვადასხვა დოზით. ერთიანი მუშაობა ავტომატურად არ 

ნიშნავს აზრთა სხვადასხვაობის როგორც ფენომენის თავიდან მოშორებას. 

როგორც ამას მოგვიანებით ვნახავთ, სხვა გუნდებში აზრთა სხვადასხვაობა სხვა 

კუთხით გამომჟღავნდა. ჯანმრთელობაზე ორიენტირებულ ჯგუფში, მაგალითად, 

მთავარი განსხვავება როგორადაც ამას სოციალური მუშაკი აღიქვამდა, იყო დომინანტ 

სამედიცინო მიდგომასა და მის დაქვემდებარებულ სოციალურ მოდელს შორის. ჩვენ 

სამედიცინო მოდელს აღვიქვამთ მიდგომად რომელიც უმეტესწილად ჯანმრთელობასა 

და ავადმყოფობაზეა ორიენტირებული და განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს 

ინდივიდის. სოციალური მოდელი უფრო ფართო პერსპექტივის მიდგომაა, რომელიც მეტ 

ყურადღებას უთმობს სოციალურ კონტექსტს რომელშიც ინდივიდს უწევს ცხოვრება. 

ერთ-ერთმა სოციალურმა მუშაკმა ეს განსხვავება და საკუთარი როლი შემდეგნაირად 

აღწერა:

 „შევხედოთ ოჯახს, როგორც ერთ მთლიანს და კარგად ყოფნას, არა როგორც 

სამედიცინო მოდელს, არამედ დავაკვირდეთ ბავშვს და ოჯახს როგორც ვიღაცას, 
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ვისაც ცოტა უფრო მეტი სჭირდება ვიდრე, მხოლოდ ის რაც ფიზიკურად კარგად 

ყოფნისთვისაა საჭირო“

საზოგადოებრივ საწყისებზე დაფუძნებულ დახმარების/მხარდაჭერის ჯგუფში, 
ემოციური და ქცევითი სირთულეების მქონე ბავშვებთან მუშაობისას, დაძაბულობა  

იგრძნობოდა დომინანტური ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის მოდელის ფარგლებში, 

საპირისპირო/კონკურენტული პროფესიული ხედვების გამო. პროფესიულ მოდელებს 

შორის დაძაბულობის ხასიათი სპეციფიკურია და კონკრეტული სიტუაციებიდან 

გამომდინარეობს. მრვალპროფილიან გუნდებში პროფესიონალების წინაშე დგას 

გამოწვევა, შეინარჩუნონ და გონებაგახსნილები შეხვდნენ მრავალფეროვნებას, 

საკუთარი იმ ხედვების უგულებელყოფის გარეშე, რომლებიც საქმისადმი მათ 

ერთგულებას განსაზღვრავს. (Wenger 1998). პრაქტიკაში, პროფესიული განსხვავებების 

უკეთ გასაგებად განმარტებითი მოდელების გამოყენების გაანალიზება ხშირად ძალიან 

აშკარად/ხმამაღლა ხდება. ქვემოთ მოყვანილ მაგალითში, სოციალური მუშაკი საუბრობს 

თუ რა გავლენა აქვთ სხვადასხვა მოდელებს შენობაში შესვლის უფლებაზე: 

 „ისინი (სამედიცინო პერსონალი) მიჩვეულები არიან, ამ შენობაში მუშაობენ, 

მაგრამ ის ძალიან მოუხერხებელია ადამიანისთვის რომელსაც 

გადაადგილებასთან დაკავშირეებული პრობლემები აქვს, მოუხერხებელი 

შენობაა და მემგონი ეს ყველაზე რთული განსხვავებაა სამედიცინო და 

სოციალურ მოდელებს შორის. მე ვიტყოდი, რომ ის ხელმისაწვდომი/მარტივად 

გამოსაყენებული უნდა იყოს და თითოეული ადამიანის საჭიროებებს 

პასუხობდეს“ 

ჯანმრთელობაზე ორიენტირებულ გუნდში ერთმანეთთან დაპირისპირებულ მოდელებს 

შორის დილემა შეექმნა სოციალური მუშაკს. ერთ-ერთი პრობლემა რომელიც მას მისი 

აზრით, შეექმნა გამომდინარეობდა იქიდან, რომ ზოგიერთ კონსულტანტს არ ესმოდა 

მისი დამსაქმებელი სააგენტოს პროცედურების, და ღრმად იყო დარწმუნებული რომ 

ზოგიერთი კონსულტანტი არასაკმარისად უჭერდა მხარს გუნდურ სამუშაოში მის 

ჩართვას. მაგალითად, სოციალური მუშაკი ფიქრობდა, რომ კონსულტანტები ხანდახან 

ბლოკავდნენ მის სააგენტოსთან რეფერირებას, რადგან ვერ ხედავდნენ ღირებულებას იმ 

სამუშაოში, რომლის შესრულებაშიც მას დახმარების გაწევა შეეძლო:

 „...თუმცა ზოგჯერ ეს იბლოკება, მხოლოდ იმიტომ რომ სათანადოდ ვერ აღიქმება 

სამუშაოს ღირებულება/მნიშვნელობა... ძალიან კარგად ვხედავ, თუ რომელმა 

კონსულტანტმა შეიძლება გამოიყენოს სოციალური მუშაობის სერვისები 

ბრძნულად/ჭკვიანურად, და რომლებიც ვერ ღებულობდნენ ვერანაირ სარგებელს 

მხოლოდ იმიტომ რომ რეფერირებაზე უარს ამბობდნენ'.

სოციალური მუშაკების მიერ წამოჭრილი ზოგიერთი საკითხი, გუნდური კულტურის 

განვითარების პროცესიდან მათი დისტანცირებითაა გამოწვეული. იგულისხმება ისეთი 

დისტანცირება, როდესაც სხვა სააგენტოს წევრობა/ სხვა პროფესიასთან აფილირება 

ადამიანს წვდომას უზღუდავს ცოდნის გაცვლისა და განვითარების ციკლებზე, არსებობს 
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სამხილები, რომლებშიც აღწერილები არიან კონსულტანტები რომლებიც არ იყვნენ მზად 

შეეცვალათ ენა, უარს აცხადებდნენ ესაუბრათ არა-ტექნიკურ ენაზე, არ ჰყოფნიდათ 

‘მოთმინება’ განემარტებინათ მნიშვნელობები, რაც სამედიცინო დაწესებულებებში 

დასაქმებული სოციალურ მუშაკებისთვის ექიმებთან თანამშრომლობას აფერხებს. 

 „ძალიან გამიჭირდა შესვლა... შეხვედრაზე. უფრო ნაკლებად გამოცდილი მუშაკი 

რომ ვყოფილიყავი, ძალიან შეშინებული ვიქნებოდი. ყველაზე შიშის გამომწვევი 

ის იყო, რომ ერთ ენაზეც კი არ ვსაუბრობდით...’

‘...მოთმინების ნაკლებობა, რადგან მათ არ იცოდნენ, რომე მე რაღაც არ ვიცი, 

რადგან მე მუდმივად ვცდილობ და გამოვხატავ ამას, იმ დონემდე რომ 

უხერხულობასაც კი ვგრძნობდი იმის გამო რომ ასე ხშირად მიწევდა ყველაფერის 

გამეორება...’

‘....ერთხელ ეს ჯგუფის წინაშე გამოვხატე კიდეც. ექიმმა, რომელიც საუბრობდა 

თქვა „აჰ, კარგი“ და შემდეგ მთელი დარჩენილი შეხვედრის განმავლობაში 

დიაგნოზზე არ უსაუბრია’

‘....როდესაც ჩვენს გუნდს ფსიქოლოგი შემოუერთდა საჭიროებების 

ინტეგრირებულ შეფასებაის შესახებ მკითხა, ეს შეფასება დეტალურად გავიარე 

მასთან ერთად, საკმაოდ დაინტერესებული ჩანდა იმ რესურსებით, რომლის 

შეთავაზებაც შემეძლო. საკმაოდ მონდომებული ჩანდა რეფერირების 

მიმართულებითაც, თუმცა საბოლოოდ რეფერერიბა არ მომხდარა...’

ზოგიერთი ბარიერი სოციალური მუშაკის აზრით დაკავშირებული იყო მის პირად 

აღქმასთან, რომ ჯანმრთელობის სფეროში მოღვაწე ყველა პროფესიონალს ბოლომე არ 

ესმოდა ის თუ რისი შეთავაზება შეუძლიათ სოციალურ სერვისებს. სოციალური 

სერვისების დაუფასებლობის ან პროფესიული ექსპერტიზის არასწორად გაგების 

იერარქიული მიდგომის არსებობა, მიუთითებს არა იმაზე, რომ საქმე გვაქვს 

ფუნდამენტურ უთანასწორობასთან, არამედ იმაზე, რომ საჭიროა ერთობლივი 

ტრენინგები და პრაქტიკა. 

 სტატუსი და ძალაუფლება

აღნიშნულ მონაკვეთში ვისაუბრებთ სხვადასხვა პროფესიებს შორის ძალაუფლებისა და 

სტატუსის გადანაწილებასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და დილემებზე, და იმაზე თუ 

რა გავლენას ახდენენ ისინი პრაქტიკასა და გადაწყვეტილების მიღებაზე. 

Wenger (1998) -ის მიხედვით, არ უნდა შეგვექმნას შთაბეჭდილება, თითქოს  

მულტიდისციპლინური გუნდები ეს არის გარემო, სადაც თანასწორობა სუფევს და 

ძალაუფლებაც საზიაროა.

კვლევაში მონაწილე სოციალური მუშაკი აღშფოთებული იყო იმით რომ ზოგიერთ 

კონსულტანტს საკუთარ სტატუსზე მაღალი წარმოდგენა ჰქონდა, მაშინ როდესაც ის 

დიდად შთაბეჭდილების ქვეშ არ იყო საკუთარი, საავადმყოფოს სოციალურ გუნდში 

ყველაზე გამოცდილი სოციალური მუშაკის სტატუსით:
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 ‘ მე ვერ ვიქნები შეშინებული/შთაბეჭდილების ქვეშ მხოლოდ იმიტომ რომ 

მუშაობა მიწევს ადამიანებთან რომელთაც საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენა 

აქვთ (have got a tall hat on), თუმცა ეს ბევრს აშინებს/ბევრზე ახდენს 

შთაბეჭდილებას, თავად ეს ადამიანებიც საკუთარი სტატუსის შთაბეჭდილების 

ქვეშ ექცევიან. და მემგონი, ერთ-ერთი ბარიერი ასეთ შემთხვევაში არის ის რომ 

ადამიანები ერთმანეთს არ უსმენენ’

სხვა ჯანმრთელობაზე ორიენტირებულ გუნდში, სოციალური მუშაკი, მისი კოლეგის 

მსგავსად, კონსულტანტების პედესტალზე აყვანის სურვილით არ გამოირჩეოდა. 

პედიატრების გვერდით მუშაობამ, ყველანაირად გაანადგურა რაიმე სახის მოწიწება, რაც 

მას ჰქონდა და ჩაანაცვლა ექსპერტიზისადმი/ცოდნისადმი პატივისცემამ:

 ‘პედიატრებთან მუშაობამ, რამდენიმე ბარიერი დაანგრია, იცით როგორც 

აღიქვამენ პედიატრებს საზოგადოებაში, ჩემთვის ისინი უბრალოდ ერთ-ერთი 

პროფესიის წარმომადგენლები არიან.... არ ვგრძნობ საჭიროებას ისინი 

კვარცხლბეკზე ავიყვანო, ჩვეულებრივი ადამიანები არიან როგორც გუნდის სხვა 

წევრები, და ეს ჩემთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. მემგონი იმის გამოა რომ 

მათ გვერდით ვმუშაობ და ვიცი რასაც აკეთებენ’

გუნდები, რომელთა წევრებსაც დროებითი სტატუსი აქვთ, ინკლუზიური გარემოს 

შენარჩუნების კუთხით დილემებს აწყდებიან. მაგალითად, ახალგაზრდა 

სამართალმდარღვევებთან მომუშავე ჯგუფს, ჰყავდა მუდმივი წევრები (სოციალური 

მუშაკები) და დროებითი წევრები (მედდა, პრობაციის ოფიცრები). იმ გუნდებში სადაც 

არსებობენ პერიფერიული და ძირითადი წევრები, ძალიან მნიშვნელოვანია როლების 

სწორად გააზრება. ასეთი ტიპის ურთიერთგაგება ორ გუნდში იქნა მიღწეული, 

პროფესიულ გარემოს გარეთ გუნდური შეხვედრების მეშვეობით. თეორიული 

პერსპექტივიდან, პერიფერიული წევრები ცვლილებების მომტან აგენტებად აღიქმებიან, 

რომელთაც განსხვავებული/წინააღმდეგობრივი ხედვები აქვთ როგორც გუნდის შიგნით 

ასევე გუნდს გარეთ და ინარჩუნებენ როგორც გუნდის გარე ასევე შიდა წევრობის 

პერსპექტივებს (Wenger 1998, p 119). მსგავსი წევრების დაფასება უმნიშვნელოვანესია 

თუ გუნდები პოლიტიკურ გამოწვევებთან გამკლავებას ისახავენ მიზნად. მაგალითად, 

ჯანმრთელობაზე ორიენტირებულ გუნდში დასაქმებული სოციალური მუშაკი თვლიდა, 

რომ მისი როლი ცუდად იყო გააზრებული, რასაც ამწვავებდა ის ფაქტი, რომ მის როლთან 

დაკავშირებით რაიმე დამატებითი განმარტება სოციალური მუშაკისთვის არავის მიუცია:

 ‘აშკარაა, რომ გუნდში არიან ადამიანები რომელთაც კარგად არ ესმით ჩემი როლი, 

ისევე როგორც მე არ მესმის გუნდის ყველა წევრის ვალდებულება. იმიტომ, რომ 

ჩვენ ერთმანეთს არ ვხვდებით, არ განვიხილავთ როლებს, არ ვახორციელებთ 

ჯგუფურ სამუშაოს, არ არსებობს ჯგუფური მუშაობა და არ გვაქვს ჯგუფური 

იდენტობა“



არაოფიციალური თარგმანი

შედეგად კოლეგები მისკენ ამისამართებდნენ კლიენტებს ან ოჯახის წევრების 

კონსულტირების გარეშე, ან რეფერირებისგან თავს იკავებდნენ, რადგან პირველ რიგში 

მის უპირველეს მოვალეობად ბავშვთა დაცვას თვლიდნენ:

 ...საავადმყოფოში არსებობს არასწორი წარმოდგენა რომ სოციალური მუშაკები 

უპირველესად მშობლებს ართმევენ ბავშვებს, სწორედ ამიტომ, ზოგიერთი ექიმს 

არ აქვს რეფერირების სურვილი, რადგან ჰგონიათ, რომ მათი ეს გადაწყვეტილება 

ძალიან რადიკალური/მძიმე იქნება და შედეგად სამედიცნო პერსონალის და 

ოჯახების ურთიერთობას სრულად გაანადგურებს“

კონფიდენციალურობა და ინფორმაციის გაზიარება

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშნველოვანი ‘გამყოფი ხაზი“ რომლის გასწვრივაც პროფესიულ 

აზრთა სხვადასხვაობა მჟღავნდება ეხება ინფორმაციის გაზიარებას, 

კონფიდენციალურობის მნიშვნელობას/ღირებულებას და მის ინტერპრეტაციას. 

ინფორმაციის გაზიარების და კონფიდენციალურობის საკითხები განსაკუთრებულად 

მნიშვნელოვანია მულტიდისციპლინარულ გუნდებში, რომლებშიც სოციალური 

მუშაკები ცენტრალურ როლს თამაშობენ. 

ინფორმაციის გაზიარება და პროტოკოლი/კონფიდენციალურობა

ინფორმაციის გაზიარებასთან დაკავშირებული საკითხები ყველა გუნდის წევრის მიერ 

იქნა ნახსენები. სოციალური მუშაკები ხშირად გამოხატავდნენ 

შეშფოთებას/უკმაყოფილებას პირობების მიმართ, რომლებიც ჯანმრთელობის მონაცემთა 

ბაზებზე წვდომას ზღუდავს. მაგალითად ახალგაზრდა სამართალმდარღვევებთან 

მომუშავე გუნდში, სოციალურ მუშაკი თვლიდა, რომ არსებობდა მნიშვნელოვანი 

კულტურული განსხვავებები სოციალურ სერვისებსა და ჯანდაცვის სააგენტოს ნორმებს 

შორის:

 ‘ხანდახან, კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით პრობლემები წარმოიშობა, 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ჩანაწერები, ისევე როგორც ალბათ ყველა 

სხვა ტიპის ჩანაწერი დახურული უნდა იყოს, თუმცა ჯანდაცვის მუშაკს და 

ნარკოტიკების მუშაკს (health worker and the drugs worker) კონფიდენციალური 

ფაილები აქვთ, რომლებიც ამ სისტემაში არ შედის, შესაბამისად, თუ რაიმე სახის 

ინფორმაციის მიღება გინდათ, მაგრამ ეს ადამიანები სამუშაო ადგიალს არ 

იმყოფებიან, თქვენ ამ ინფორმაციაზე წვდომა ვერ გექნებათ’

‘....მე მიჩვეული ვარ მუშაობას გარემოში, სადაც მუდმივად ხდება ინფორმაციის 

გაზიარება და უცებ ისეთ სიტუაციაში აღმოჩენა, სადაც კონფიდენციალურობის 

მკაცრი წესები არსებობს.... ასეთ გარემოში მუშაობა ჩემთვის უფრო რთული 

აღმოჩნდა’

სოციალური სამსახურების მიერ დაფინანსებულ, ემოციური და ქცევითი პროლემების 

მქონე ახალგაზრდებთან მომუშავე ჯგუფში არსებული პრობლემები გააჟღერა გუნდის 
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ხელძმღვანელმა, რომლის თქმითაც სპეციფიური ჯანდაცვის სამსახურების მონაცემთა 

ბაზები მათთვის დახურული იყო, მაშინ როდესაც ასეთი ტიპის ბაზები შეიძლება 

ხელმისაწვდომი/ღია ყოფილიყო იმ გუნდებისთვის, რომელთა დაფინანსებაც ჯანდაცვის 

სისტემიდან ხდებოდა:

 ‘მაგალითად, ჯანდაცვის გუნდს აქვს მონაცემთა ბაზა რომელსაც ჯანდაცვის 

სერვისებში იყენებენ. თუმცა, ჩვენ ამ ბაზების გამოყენებას ვერ ვახერხებთ იმის 

გამო რომ ვართ არა ‘ჯანდაცვა’ არამედ სოციალური სამსახური’

დადებით მხარეზე საუბრისას, იგივე გუნდის ხელმძღვანელის თქმით, სწორედ იმის 

გამო რომ ისინი სოციალური სამსახურის მიერ იყვნენ დაფინანსებული გუნდს უკეთესი 

წვდომა ჰქონდა სოციალური სამსახურების მონაცემებზე, ვიდრე ჯანდაცვის სამსახურის 

მიერ მართულ და დაფინანსებულ გუნდებს:

 ‘ ჩვენ სოციალური სამსახურის/სერვისების ნაწილი ვართ, ჩვენ რა თქმა უნდა 

სოციალური სამსახურის მონაცემთა ბაზის ნაწილიც ვართ რის გამოც, 

თავისთავად, ხელი მიგვიწვდება ინფორმაციაზე, რომელიც ეხება სოციალური 

სამსახურების წარსულ მუშაობას და ისტორიას და რომელიც ძალიან 

გამოსადეგი/სასარგებლოა, თუმცა, ჯანდაცვის გუნდებისთვის ეს მონაცემთა 

ბაზები ხელმიუწვდომელია’

ინფორმაციის გაზიარებასთან დაკავშირებული დილემები განხილულ იქნა ერთ გუნდში, 

შეხვედრაზე, რომელსაც კვლევითი გუნდიც დაესწრო.  მენეჯერმა (სოციალური 

სამსახური)б წამყვანმა პრაქტიკანტმა ექიმებმა (ჯანდაცვის სპეციალისტი) და გუნდში 

შემავალმა სხვა პროფესიონალებმა გააჟღერეს განსხვავებული აზრები საქმეების 

დახურვის აღრიცხვის სისტემასთან დაკავშირებით, თუმცა, აღნიშნულ სხვაობებს 

გაუმკლავდნენ თანამშრომლობის გზით, ინფორმაციის ჩაწერისა და გაცვლა-გამოცვლის 

პროცესთან დაკავშირებით ახალი წერილობითი ინსტრუქციების მომზადების 

მეშვეობით.

ურთიერთობები გარე სააგენტოებთან

მულტიდისციპლინარულ გუნდებში მომუშავე სოციალურ მუშაკებს განსაკუთრებული 

გამოწვევები ექმნებათ გარე სააგენტოებთან ურთიერთობის მიმართულებით. 

აღნიშნული საკითხი ორგანიზაციებსა და პროფესიებს შორის საზღვარის განსაზღვრას 

უწყობს ხელს. 

სააგენტოების მიზნების და პროცედურების თანხვედრა

გუნდებს დილემებთან უწევდათ გამკლავება, რომლებიც შეიქმნა სხვადასხვა 

სააგენტოების მიზნების და პროცედურების გამო. საპირისპირო პრიორიტეტები ზოგჯერ 

სისტემურ გავლენას ახდენენ კავშირებსა და სერვისების მიწოდებაზე. 
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სააგენტოთაშორისი კავშირების პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ მაშინაც კი 

როდესაც პროფესიონალები მრავალპროფილიანი გუნდის წევრები არიან, მათ მიერ 

წარმოდგენილი უმცირესობაში მყოფი სააგენტოს პროცედურები შეიძლება 

უმრავლესობის პროცედურებს ეწინააღმდეგებოდეს. ჯანმრთელობაზე ორიენტირებულ 

გუნდის წევრ სოციალურ მუშაკს პრობლემა ექმნებოდა იმის გამო რომ სოციალური 

სამსახურები საქმეზე მუშაობას კონკრეტული სამუშაოს დასრულების შემდეგ 

ამთავრებენ, ხოლო გუნდის სხვა წევრები ბავშვთან და ოჯახთან მუშაობას სკოლის 

ასაკის მიღწევამდე გააგრძელებდნენ:

‘ მემგონი ხშირად გუნდის წევრებს უნდათ, რომ საქმეზე მუშაობა უფრო დიდი 

ხნით გავაგრძელო, მაგრამ ეს არ შემიძლია რადგან, საბოლოო ჯამში გუნდის 

მენეჯერს ვემორჩილები და თუ იმ სამუშაოს ვასრულებ, რომელიც საქმის 

დახურვისთვისაა საკმარისი, მაშინ საქმე უნდა დავხურო’

ჯანდაცვის ერთ-ერთ გუნდში ოკუპაციური თერაპევტი და სოციალური მუშაკი 

დეტალურად აღწერდნენ ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ხედვებს/ზეწოლას 

რომლებიც ბავშვთა გათავისუფლებაზე/გაწერაზე/გაშვებაზე  ახდენდა გავლენას.  ერთი 

მხრივ საავადმყოფოს სისტემა ითხოვდა პაციენტების გამტარუნარიანობას, მეორე მხრივ 

განსახლების და სოციალური მომსახურების სააგენტოებს საკუთარი პროცედურები 

ჰქონდათ რომელთა მიხედვითაც ანაწილებდნენ რესურსებს:

 ‘თითოეულ გუნდზე ზეწოლა სხვადასხვა მხრიდან ხორციელდება, 

განსხვავებული პრიორიტეტები და განსხვავებული სიები, პრიორიტეტების 

განსაზღვრის განსხვავებული გრაფიკები.... საბოლოოდ სისტემები და მათი 

ერთმანეთთან შეუთავსებლობა იწვევს პროცესების გაჭიანურებას....“

სააგენტოებს შორის არსებული განსხვავებილი მიზნები და პროცედურების 

შეუთანხმებლობა გუნდის მიზნებსა და პროცედურებთან ბარიერებს ქმნის და შეიძლება 

გავლენა მოახდინოს საზღვრებს შიგნით მოღვაწე პროფესიონალებზეც მიუხედავად 

იმისა რომ შეიძლება ისინი გუნდის შიგნით დომინანტურ სააგენტოს წარმოადგენდნენ. 

მაგალითად, ოკუპაციურ თერაპევტს რომელიც ჯანდაცვის გუნდის წევრ სოციალური 

მუშაკის გვერდით მუშაობდა, პრობლემა ჰქონდა იმის გამო, რომ საცხოვრისში 

აგვიანებდა კლიენტების რეაბილიტაციისთვის საჭირო რესურსების მოსვლა იმ 

მომენტიდან როდესაც ბავშვი სამედიცინო თვალსაზრისით უკვე მზად იყო სახლში 

წასასვლელად, მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო პროფესიონალები იძულებული 

იყვნენ, საწოლების გათავისუფლების მიზნით, დაწესებულებიდან პაციენტების გაწერის 

თარიღი დაეჩქარებინათ:

 ‘….აღნიშნული საკითხი საბოლოო ჯამში გუნდის პრობლემად იქცა რადგან, 

თავად მე და სოციალური მუშაკი გავლენას ვერ ვახდენდით პრობლემაზე და 

განსახლების ოფისი დაპირებულ პირობებს არ ასრულებდა’

‘მაგალითად, ბევრი, ბევრი, ბევრი თვის განმავლობაში არ არსებობდა 

ადაპტაციისთვის შესაფერისი საცხოვრისი და ერთგვარ პატურ (პატი არის 
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ტერმინი ჭადრაკში) სიტუაციაში ვიყავით, საავადმყოფოს ბავშვის გაწერა 

უნდოდა, ჩვენ საწოლები გვჭირდებოდა, მაგრამ ბავშვი სახლში ვერ მიდიოდა, 

ტუალეტში ვერ გადიოდა, აბაზანას ვერ ღებულობდა, სახლში შესვლაც კი არ 

შეეძლო იმიტომ რომ უბრალოდ მისადგომი/პანდუსი არ არსებობდა, 

შესაბამისად, გვიწევდა ლოდინი სანამ საცხოვრისის/განსახლების სიტუაცია არ 

გადაწყდებოდა, რაც ძალიან დიდ ხანს გრძელდებოდა. შესაბამისად, 

პრობლემა/კონფლიქტი არსებობდა ურთიერთგაგების და საჭიროებების 

გააზრებით კუთხით, რის პარალელურადაც ჩვენ ძალიან ძვირფას საწოლებს 

ფუჭად ვხარჯავდით’

მულტიდისციპლინურ გუნდებს პარტნიორ სააგენტოებთან ურთიერთობა და მათი 

სტრუქტურული დინამიკის უკეთ გააზრება სჭირდებათ, რისთვისაც აუცილებელია 

ისეთი შიდა სტრუქტურის და მრავალფეროვანი ცოდნის ფლობა, რომელიც მსგავსი 

ურთიერთგაგების მიღწევისთვისაა აუცილებელი. 

სააგენტოთაშორისი საზღვრები და რეფერირება

სააგენტოთაშორისი საზღვრების და რეფერირების მთავარი დილემა იმაში მდგომარეობს, 

რომ როგორც გუნდები, ასევე სააგენტოები აწესებენ რეფერირების ან ინკლუზიურობის 

კრიტერიუმებს, რომლითაც ორგანიზაციის ძირითად მიზნებსა და მი საზღვრებს იცავენ, 

დიდწილად შეზღუდული რესურსებისა და სამუშაო დატვირთვასთან დაკავშირებული 

პროლემების გამო. შედეგად, სერიოზული საჭიროებების მქონე კლიენტები შეიძლება 

სხვადასხვა სერვისებს შორის ჩაიკარგონ. სხვადასხვა გუნდებიდან გამოკითხული 

რესპონდენტები ხშირად ახსენებდნენ ბარიერებს სოციალური სერვისებისადმი 

რეფერირების კუთხით. გუნდში, რომელიც ემოციური და ქცევითი პრობლემების 

ახალგაზრდებთან მუშაობდა, იყო საქმეები, სადაც არ იყო განხორციელებული ადრეული 

ინტერვენციები და შესაბამისად უარყოფილი იყო სოციალური სამსახურების მიერაც: 

 ‘...ერთი საკითხი, რომელიც მუდმივად წამოიჭრება ხოლმე არის აშკარა ხარვეზი 

იმ საქმეების მომსახურებაში, რომლებსაც ჩვენ ცალსახად სოციალური 

სამსახურის საქმედ განვიხილავდით, ხოლო სოციალური სამსახური მათ ჩვენკენ 

ამისამართებდა, როდესაც ნათელი ხდებოდა, რომ აღნიშნულ საქმეებში 

ადრეული ინტერვენცია არ განხორციელებულა“

‘....ოჯახები, რომლებიც აშკარად არ ექცევიან ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, 

მაგრამ სამუწხაროდ არ ხვდებიან სხვა სააგენტოების სფეროშიც....’

ერთ-ერთ ჯანდაცვის გუნდს პრობლემები ჰქონდა სოციალური სამსახურისკენ 

რეფერირების კუთხით. მაგალითად, გუნდის მედდამ ოჯახი პირდაპირ გადაამისამართა 

სოციალური სამსახურისკენ, რის გამოც ის გუნდმა დატუქსა:

 „ საკუთარ თავზე ავიღე რეფერირების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, რადგან 

ოჯახში მუშაობა ჩემი კომპეტენციის ფარგლებს სცდებოდა. ამის გამო საკმაოდ 
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მკაცრი საყვედური გამომიცხადეს, გადაწყვეტილების მიღებამდე თუ რატომ არ 

განვიხილე აღნიშნული საკითხი გუნდის სხვა წევრებთან’

გუნდის სოციალური მუშაკი კი ამავე დროს აღნიშნავდა, რომ გუნდის წევრები ხშირად 

ზედმეტად ამისამართებენ საქმეებს სოციალური სამსახურისკენ, ისე რომ ბოლომდე არ 

ესმით სოციალური სერვისების კრიტერიუმები და შეზღუდვები:

 ‘...შეიძლება ეგონოთ რომ საქმე გვაქვს ბავშვთა დაცვის საკითხთან, რის 

შემდეგაც დეტალურად ვისაუბრებთ და შეიძლება გავაგებინო, რომ უფრო მეტი 

ინფორმაცია გვჭირდება, მანამ სანამ შემდგომ ნაბიჯებს გადავდგამთ’

განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირებთან მომუშავე გუნდში ასევე წუხდნენ, 

რომ სოციალური სამსახურები ბავშვთა დაცვის პრობლემებზე ისე სწრაფად არ 

რეაგირებენ, როგორც ეს გუნდს შეიძლება უნდოდეს:

 ‘....ბავშვთა დაცვის საკითხები, როდის უნდა დავუკავშირდეთ სხვა 

პროფესიონალებს, მაშინ როდესაც გვგონია, რომ რაღაც ხდება მაგრამ არავინ 

უსმენს იმას თუ რა გაქვს სათქმელი....მემგონი როდესაც რაღაც ეჭვი გაქვს და 

ამასთან დაკავშირებით განგაშს ატეხ, გინდა, რომ მაშინვე იმოქმედონ და  

წავიდნენ და სამხილები/მტკიცებულებები შეაგროვონ’

დასკვნა

აღნიშნულ ნაშრომში, ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემებიდან სპეციფიური ელემენტები 

ამოვარჩიეთ, რათა უკეთ გაგვეაზრებინა სოციალური მუშაკების როლი 

მრავალსექტორულ/მრავალპროფილიან/მულტიდისციპლინურ გუნდებში. შეიძლება 

ითქვას, რომ სოციალური მუშაკი ყველა პროფესიას აერთიანებს/ერთიანი პროფესიის 

განსახიერებაა - პროფესია რომელიც მიზნად ისახავს შეთანხმებულად მოქმედებას, 

მედიაციას და მოლაპარაკების წარმოებას როგორც პროფესიების წარმომადგენლებს 

შორის ასევე პროფესიებსა და ბავშვებსა, და მათ ოჯახებს შორის. რაღაც გაგებით, 

სოციალურ სამუშაოს შეგვიძლია შევხედოთ როგორც ცემენტს, რომელიც ადუღაბებს 

ბავშვების და მათი ოჯახების სერვისებს და ცდილობს მათი გაერთიანებით  ერთიანი, 

თანმიმდევრული ერთეული შექმნას (Dunzelot 1979).

შესაბამისად მრავალპროფილიან გუნდებში სოციალური მუშაკის როლი ყოველთვის 

განსაკუთრებული ინტერესის საგანია. ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ სოციალური 

მუშაკების როლი გუნდებში კომპლექსური და ხშირად სადავოა. ვნახეთ, რომ არსებობს 

კონკრეტული და პოტენციური პრობლემები გაანალიზების/გაგების მოდელების შესახებ, 

სტატუსის და ძალაუფლების შესახებ, ინფორმაციის გაზიარების კუთხით და სხვა 

სააგენტოებთან კავშირების სფეროშიც.

ბევრი პრობლემა თავს იჩენს თანამშრომლობის მცდელობის ყველა შემთხვევის დროს - 

ერთობლივ მუშაობაზე ორიენტირებული გუნდები კონკრეტული პრობლემების 

საზღვრებს და მათ ბუნებას ცვლიან. თანამშრომლები ვალდებული არიან პრობლემებს 



არაოფიციალური თარგმანი

გაუმკლავდნენ, მაგრამ შეუძლიათ ისწავლონ და სწავლის შედეგად შეიცვალონ, როგორც 

ეს ერთმა სოციალურმა მუშაკმა დაადასტურა:

 ‘ჩემი, როგორც სოციალური მუშაკის იდენტობა შევინარჩუნე, თუმცა ძალიან 

მნიშვნელოვანი ცოდნა შევიძინე სხვა სააგენტოების და მათი მუშაობის 

მეთოდების შესახებ’

კონფლიქტები და ერთმანეთთან დაპირისპირებული განსაზღვრებები არსებობს და 

გამოწვევა მართლაც რთულია, თუმცა ასევე გვაქვს ერთობლივი მუშაობის მიდგომის 

პრაქტიკაში განხორციელების საკმაოდ ოპტიმისტური მიზანიც/დღის წესრიგიც. როგორც 

Hudson (2002) აღნიშნავს, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ როგორც სოციალურმა მეცნიერებმა 

ვცადოთ პოლიტიკურ დღის წესრიგში პოზიტიური წვლილის შეტანა. ჩვენ მართლაც 

ვნახეთ თუ როგორ შეიმუშავეს გუნდებმა ერთად მუშაობის პოზიტიური მეთოდები. 

მათ უნდათ რომ მრავალპროფილიანმა გუნდებმა იმუშაონ და ახერხებენ 

თანამშრომლობის გზების პოვნას და ისეთი გუნდების შექმნას, რომელთა ფარგლებშიც 

ღიად უმკლავდებიან სირთულეებსა და კონფლიქტებს. პროფესიონალები ხაზს 

უსვამდნენ იმას რაც მათ საერთო ჰქონდათ და ამბობდნენ, რომ გუნდები სარგებელს 

ნახულობენ მრავალფეროვნებისადმი პატივისცემის გზით. როგორც ერთმა გუნდის 

წევრმა აღნიშნა:

 „მე ვფიქრობ საკუთარ თავებს (გუნდურ) მუშაკებად/თანამშრომლებად ვხედავთ, 

მე ვფიქრობ ვამაყობთ იმით რომ (გუნდური) მუშაკები/თანამშრომლები ვართ“

მსგავსი სიამაყის გრძნობა და ერთობლივი სამუშაოსადმი რეალური ერთგულება ჩვენს 

მიერ გამოკვლეულ ყველა გუნდში გვხვდება და პოტენციურად, ეფექტური ერთობლივი 

მუშაობის ფორმირების საფუძველს წარმოადგენს.
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კონვენცია
ბავშვის უფლებების შესახებ

(1989 წლის 20 ნოემბერი)

პრეამბულა
წინამდებარე კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოები,
მიაჩნიათ რა, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდებით გამოცხადებული პრინციპების შესაბამისად

საზოგადოების ყველა წევრის ღირსების, თანასწორი და განუყოფელი უფლებების აღიარება ქვეყნად თავისუფლების,
სამართლიანობისა და მშვიდობის უზრუნველყოფის საფუძველია,

ითვალისწინებენ, რომ გაერთიანებული ერების ხალხებმა წესდებაში დაადასტურეს თავიანთი რწმენა ადამიანის ძირითადი
უფლებებისადმი, ადამიანის პიროვნების ღირსებისა და ფასეულობებისადმი, და მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი ხელი შეუწყონ
სოციალურ პროგრესსა და ცხოვრების დონის ამაღლებას მეტი თავისუფლების პირობებში,

აღიარებენ, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებათა საყოფელთაო დეკლარაციაში და ადამიანის
უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტებში გამოაცხადა და დაეთანხმა იმას, რომ ყოველ ადამიანს უნდა ჰქონდეს ამ
დოკუმენტებში მითითებული ყველა უფლება და თავისუფლება რა განსხვავებაც უნდა იყოს ისეთი ნიშნების მიხედვით,
როგორიცაა რასა, კანის ფერი, სქესი, ენა, რელიგია, პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულებანი, ეროვნული თუ სოციალური
წარმომავლობა, ქონებრივი მდგომარეობა, დაბადება თუ სხვა გარემოებანი,

აღნიშნავე, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში გამოაცხადა, რომ
ბავშვებს აქვთ განსაკუთრებული ზრუნვისა და დახმარების უფლება.

დარწმუნებული არიან, რომ ოჯახი, როგორც საზოგადოების ძირითადი უჯრედი, და ბუნებრივი გარემოცვა ყველა მისი
წევრისა და განსაკუთრებით ბავშვების აღზრდისა და კეთილდღეობისათვის უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ საჭირო
დაცვითა და ხელშეწყობით, რათა შეეძლოთ მთლიანად იკისრონ ვალდებულებანი საზოგადოების ფარგლებში,

აღიარებენ, რომ ბავშვი, მისი პიროვნების სრული და ჰარმონიული განვითარებისათვის, უნდა იზრდებოდეს ოჯახურ
გარემოცვაში, ბედნიერების, სიყვარულისა და გაგების ატმოსფეროში,

მიაჩნიათ, რომ ბავშვი მთლიანად მომზადებული უნდა იყოს საზოგადოებაში დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის და
აღიზარდოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდებით გამოცხადებულ იდეალებზე, და, განსაკუთრებით მშვიდობის,
ღირსების, შემწყნარებლობის, თავისუფლების, თანასწორობისა და სოლიდარობის სულისკვეთებით,

მხედველობაში იღებენ, რომ ბავშვის ასეთი განსაკუთრებული დაცვის აუცილებლობვა გათვალისწინებულია ბავშვის
უფლებათა ჟენევის 1924 წლის დეკარაციით და გენერალური ასამებლეის მიერ 1959 წლის 20 ნოემბერს მიღებული ბავშვის
უფლებათა დეკლარაციით და აღიარებულია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით, სამოქალაქო და
პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტით (კერძოდ, 23 და 24 მუხლებით), ეკონომიკური, სოციალური და
კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტით (კერძოდ, 10 მუხლით), აგრეთვე იმ სპეციალიზებული
დაწესებულებების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წესდებებითა და შესაბამისი დოკუმენტებით, რომლებიც ბავშვთა
კეთილდღეობის საკითხებზე მუშობენ,

ითვალისწინებენ, რომ, როგორც ადამიანის უფლებათა დეკლარაციაშია აღნიშნული, „ბავშვი, მისი ფიზიკური და გონებრივი
სიმწიფის გამო საჭიროებს სპეციალურ დაცვას და ზრუნვას, მათ შორის სათანადო სამართლებრივ დაცვას, როგორც
დაბადებამდე, ისე დაბადების შემდეგ“,

ეფუძნებიან სოციალური და სამართლებრივი პრინციპების შესახებ დეკლარაციის დებულებებს, რომლებიც ეხება ბავშვთა
დაცვას და კეთილდღეობას, განსაკუთრებით ბავშვების აღსაზრდელად გადაცემისას და მათი შვილად აყვანისას ეროვნულ და
საერთაშორისო დონეებზე, არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების აღსრულებასთან დაკავშირებულ
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მინიმალურ სტანდარტულ წესებს („პეგინის წესები“) და დეკლარაციას საგანგებო
ვითარებაში და შეიარაღებული კონფლიქტების პერიოდში ქალებისა და ბავშვების დაცვის შესახებ,

აღიარებენ, რომ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში არიან უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მცხოვრები ბავშვები და რომ, ასეთი
ბავშვები განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებენ,

სათანადოდ ითვალისწინებენ ყველა ხალხის ტრადიციებისა და კულტურული ღირებულებების მნიშვნელობას ბავშვის
დაცვისა და ჰარმონიული განვითარებისათვის,

აღიარებენ საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას ყოველ ქვეყანაში, კერძოდ განვითარებად ქვეყნებში ბავშვთა
ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისათვის,

შეთანხმდნენ შემდეგზე:
ნაწილი I

    მუხლი 1
წინამდებარე კონვენციის მიზნებისათვის ბავშვად ითვლება ყოველი ადამიანი სანამ 18 წლის ასაკს მიაღწევდეს, თუ კანონით,

რომელიც ამ ბავშვისადმი გამოიყენება, ის უფრო ადრე არ აღწევს სრულწლოვანებას.

    მუხლი 2
1. მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ და უზრუნველყოფენ მათი იურისდიქციის ფარგლებში მყოფი ყველა ბავშვის

წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ ყველა უფლებას, რაიმე დისკრიმინაციის გარეშე, რასის, კანის ფერის, სქესის, ენის,
რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა სხედულებების, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური წარმომავლობის, ქონებრივი
მდგომარეობის, ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და დაბადების, მისი მშობლების ან კანონიერი მეურვეების ანდა რაიმე
სხვა გარემოებების მიუხედავად.

2. მონაწილე სახელმწიფოები ყველა ზომას მიმართავენ ბავშვის, ბავშვის მშობლების, კანონიერი მეურვეების ან ოჯახის სხვა
წევრების სტატუსის, საქმიანობის, გამოთქმული შეხედულებების ან მრწამსის საფუძველზე ყველა ფორმის დისკრიმინაციის ან
დასჯისაგან ბავშვის დაცვის უზრუნველსაყოფად.

    მუხლი 3
1. ბავშვების მიმართ ყველა მოქმედებაში იმის მიუხედავად, მიმართავენ მას სოციალური უზრუნველყოფის საკითხებზე

მომუშავე სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებები, სასამართლოები, ადმინისტრაციული თუ საკანონმდებლო ორგანოები,
უპურველესი ყურადღება ეთმობა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უზრუნველყოფას.
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2. მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ, უზრუნველყონ ბავშვი ისეთი დაცვითა და ზრუნვით, როგორიც
საჭიროა მისი კეთილდღეობისათვის, ამასთან ითვალისწინებენ მისი მშობლების, მეურვეების ან კანონით მისთვის
პასუხისმგებელი სხვა პირების უფლებებსა და მოვალეობებს, და ამ მიზნით მიმართავენ ყველა შესაბამის საკანონმდებლო და
ადმინისტრაციულ ზომებს.

3. მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ, რომ ბავშვებზე ზრუნვისათვის ან მათი დაცვისათვის პასუხისმგებელი
დაწესებულებები, სამსახურები და ორგანოები შეესაბამებოდნენ კომპეტენტური ორგანოების მიერ დადგენილ ნორმებს,
კერძოდ, უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში, და მათი პერსონალის რიცხვისა და ვარგისიანობის, აგრეთვე
კომპეტენტური ზედამხედველობის თვალსაზრისით.

    მუხლი 4
მონაწილე სახელმწიფოები მიმართავენ ყველა საჭირო საკანონმდებლო, ადმინისტრაციულ და სხვა ზომებს, რათა

განახორციელონ წინამდებარე კონვენციით აღიარებული უფლებები, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული
უფლებების მიმართ მონაწილე სახელმწიფოები ასეთ ზოემბს მიმართავენ მათ ხელთ არსებული რესურსების მაქსიმალურ
ფარგლებსი და, აუცილებლობის შემთხვევაში, საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში.

    მუხლი 5
მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ მშობლების და, შესაბამის შემთხვევებში, გაფართოებული ოჯახის ან თემის

წევრების, როგორც ეს გათვალისწინებულია ადგილობრივი წეს–ჩვეულებებით, მეურვეების ან კანონით ბავშვისათვის
პასუხიხმგებელი სხვა პირების პასუხისმგებლობას, უფლებებსა და მოვალეობებს, რომ სათანადოდ მართავდნენ და
ხელმძღვანელობდნენ ბავშვს მის მიერ წინამდებარე კონვენციით აღიარებული უფლებების განხორციელებაში და ამას
აკეთებდნენ ბავშვის განვითარებადი უნარების შესაბამისად.

    მუხლი 6
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ, რომ ყოველ ბავშვს აქვს სიცოცხლის ხელშეუვალი უფლება.
2. მონაწილე სახელმწიფოები მაქსიმალურად შესაძლო დონეზე უზრუნველყოფენ ბავშვის გადარჩენასა და ჯანმრთელ

განვითარებას.

    მუხლი 7
1. ბავშვი რეგისტრირდება დაბადებისთანავე და დაბადების მომენტიდან აქვს სახელისა და მოქალაქეობის მოპოვების

უფლება, აგრეთვე, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, უფლება, იცნობდეს თავის მშობლებს, და მათი მხრიდან ზრუნვის უფლება.
2. მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ ამ უფლებების განოხრიციელებას თავიანთი ეროვნული კანონმდებლობის

შესაბამისად და თავიანთი ვალდებულებების შესრულებას ამ სფეროში შესაბამისი საერთაშორისო დოკუმენტების თანახმად,
კერძოდ იმ შემთხვევაში, თუ სხვაგვარად ბავშვს არ ექნებოდა მოქალაქეობა.

    მუხლი 8
1. მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ პატივი სცენ ბავშვის უფლებას შეინარჩუნოს თავისი

ინდივიდუალობა, მათ შორის მოქალაქეობა, სახელი და ოჯახური ურთიერთობა, როგორც გათვალისწინებულია კანონით,
ამასთან არ დაუშვან კანონსაწინააღმდეგო ჩარევა.

2. თუ ბავშვი უკანონოდ კარგავს თვისი ინდივიდუალობის ნაწილს ან ყველა ელემენტს, მონაწილე სახელმწიფოები
უზრუნველყოფენ მას საჭირო დახმარებით და დაცვით მისი ინდივიდუალობის რაც შეიძლება სწრაფად აღდგენისათვის.

    მუხლი 9
1. მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ, რომ ბავშვი არ განშორდეს თავის მშობლებს მათი სურვილის

საწინააღმდეგოდ, იმ შემთხვევების გარდა, როცა კომპეტენტური ორგანოები, სასამართლო გადაწყვეტილების თანახმად,
განსაზღვრავენ სათანადო კანონისა და პროცედურების შესაბამისად, რომ ასეთი განშორება საჭიროა ბავშვის საუკეთესო
ინტერესებისათვის. ასეთი განსაზღვრა შეიძლება საჭირო გახდეს ამა თუ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგალითად, როცა
მშობლები სასტიკად ექცევიან ბავშვს ან არ ზრუნავენ მასზე, ანდა, როცა მშობლები ცალ–ცალკე ცხოვრობენ და საჭიროა
გადაწყვეტილების მიღება ბავშვის საცხოვრებელ ადგილთან დაკავშირებით.

2. ამ მუხლის 1 პუნქტის შესაბამისად ყველა დაინტერესებულ მხარეს ეძლევა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს გარჩევაში
და გამოთქვას თავისი თვალსაზრისით.

3. მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ ერთ ან ორივე მშობელთა განშორებული ბავშვის უფლებას, რეგულარულ
საფუძველზე პირადი ურტიერთობა და პირდაპირი კონტაქტები იქონიოს ორივე მშობელთან, გარდა ისეთი შემთხვევებისა,
როცა ეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს ეწინააღმდეგება.

4. იმ შემთხვევაში, როცა ასეთი განშორება გამომდინარეობს მონაწილე სახელმწიფოს მიერ მიღებული რაიმე
გადაწყვეტილებიდან, მაგალითად, ერთი ან ორივე მშობლის ან ბავშვის დაპატიმრების, დატუსაღბის, გასახლების,
დეპორტაციის ან სიკვდილის (მათ შორის სიკვიდილისა, რომელიც დადგა ნებისმიერი მიზეზით სახელმწიფოს გამგებლობაში ამ
პირის ყოფნის დროს) შემთხვევაში, ასეთი მონაწილე სახელმწიფო მშობლებს, ბავშვს ან, თუ ეს აუცილებელია, ოჯახის სხვა წევრს
მათი თხოვნით გადასცენ საჭირო ინფორმაცია ოჯახის შესაბამისი წევრის (წევრების) ადგილსამყოფელის თაობაზე, თუ ამ
ინფორმაციის გადაცემა ზიანს არ აყენებს ბავშვის კეთილდღეობას. მონაწილე სახელმწიფოები შემდგომში უზრუნველყოფენ,
რომ ასეთი თხოვნის წარდგენა თავისთავად არ იწვევდეს შესაბამისი პირისათვის (პირებისათვის) საზიანო შედეგებს.

    მუხლი 10
1. 9 მუხლის 1 პუნქტის თანახმად მონაწილე სახელმწიფოების ვალდებულებათა შესაბამისად ბავშვის ან მისი მშობლების

განცხადება ოჯახის შეერთების მიზნით მონაწილე სახელმწიფოში შესვლის ან იქიდან გამოსვლის თაობაზე მონაწილე
სახელმწიფოებმა უნდა განიხილონ პოზიტიურად, ჰუმანურად ა ოპერატიულად. შემდეგ მონაწილე სახელმწიფოები
უზრუნველყოფენ, რომ ასეთი თხოვნის წარდგენა არ იწვევდეს განმცხადებლისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის საზიანო
შედეგებს.

2. ბავშვს, რომლის მშობლები სხვადასხვა სახელმწიფოში ცხოვრობენ, უფლება აქვს, რეგულარულ საფუძველზე იქონიოს
პირადი ურთიერთობა და პირდაპირი კონტაქტები ორივე მშობელთან. ამ მიზნით და 9 მუხლის 2 პუნქტის თანახმად მონაწილე
სახელმწიფოთა ვალდებულების შესაბამისად მონაწილე სახელმწიფოები პატვის სცემენ ბავშვისა და მისი მშობლების უფელბას,
დატოვონ ნებისმიერი ქვეყანა, მათ შორის საკუთარიც, და დაბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანაში. ნებისმიერი ქვეყნის დატოვების



13/05/2020 კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ | სსიპ ”საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1399901?publication=0 3/10

უფლების მიმართ მოქმედებს მხოლოდ ისეთი შეზღუდვები, როგორიც კანონითაა დაწესებული და საჭიროა სახელმწიფო
უშიშროების, საზოგადოებრივი წესრიგის (ordre public), მოსახლეობის ჯანმრთელობის ან ზნეობის, ანდა სხვა პირთა უფლებებისა
და თავისუფლებების დაცვისათვის და შეთავსებადია წინამდებარე კონვენციის აღიარებულ სხვა უფლებებთან.

    მუხლი 11
1. მონაწილე სახელმწიფოები მიმართავენ ზომებს ბავშვების უკანონო გადაადგილებისა და საზღვარგარეთიდან შინ

არდაბრუნების წინააღმდეგ ბრძოლისათვის.
2. ამ მიზნით მონაწილე სახელმწიფოები ხელს უწყობენ ორმხრივი ან მრავალმხრივი შეთანხმებების დადებას ან მოქმედ

შეთანხმებებთან მიერთებას.

    მუხლი 12
1. მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ საკუთარი შეხედუელბების ჩამოყალიბების უნარის მქონე ბავშვის უფლებას,

თავისუფლად გამოხატოს ეს შეხედუელბანი ბავშვთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე, ამასთან ბავშვის შეხედულებებს
სათანადო ყურადღება ეთმობა ბავშვის ასაკისა და მოწიფულობის შესაბამისად.

2. ამ მიზნით ბავშვს, კერძოდ, ეძლევა შესაძლებლობა მოსმენილი იქნეს ბავშვთან დაკავშირებული ნებისმიერი, ან
წარმომადგენლის ან შესაბამისი ორგანოს მეშვეობით იმ წესით, რომელიც გათვალისწინებულია ეროვნული კანონმდებლობის
პროცესუალური ნორმებით.

    მუხლი 13
1. ბავშვს უფლება აქვს თავისუფლად გამოხატოს თავისი აზრი; ეს უფლება შეიცავს ნებისმიერი სახის ინფორმაციისა და იდეის

მოძიების, მიღების და გადაცემის თავისუფლებას საზღვრების მიუხედავად, ზეპირი, წერილობითი ან ბეჭდვითი ფორმით,
ხელოვნების ნაწარმოების ფორმით ან ბავშვის არჩევანის შესაბამისად სხვა საშუალებების დახმარებით.

2. ამ უფლების განხორციელებას შეიძლება შეეხოს ზოგიერთი შეზღუდვა, მაგრამ ასეთი შეზღუდვები შეიძლება იყოს
მხოლოდ ის შეზღუდვები, რომლებიც გათვალისწინებულია კანონით და რომლებიც აუცილებელია:

ა) სხვა პირთა უფლებებისა და რეპტუაციის პატივისცემისათვის; ან
ბ) სახლმწიფო უშიშროების, ან საზოგადოებრივი წესრიგის (ordre public), ან მოსახლეობის ჯანმრთელობის ან ზნეობის

დაცვისათვის.

    მუხლი 14
1. მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ ბავშვის თავისუფელბის, აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლებას.
2. მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ მშობლების და შესაბამის შემთხვევაში კანონიერი მეურვეების უფლებებსა და

მოვალეობებს, უხელმძღვანელონ ბავშვს მისი უფლების განხორციელებაში მეთოდით, რომელიც შეესაბამება ბავშვის
განვითარებად უნარებს.

3. რელიგიის ან რწმენის თავისუფლებას შეიძლება შეეხოს მხოლოდ ისეთი შეზღუდვები, რომლებიც დადგენილია კანონით
და აუცილებელია სახელმწიფო უშიშროების, საზოგადოებრივი წესრიგის, მოსახლეობის ზნეობის და ჯანმრთელობის ან სხვა
პირთა ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისათვის.

    მუხლი 15
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ბავშვის ასოციაციის თავისუფლებისა და მშვიდობიანი კრებების თავისფულების

უფლებას.
2. ამ უფლების განხორციელების მიმართ არ შეიძლება რაიმე შეზღუდვების გამოყენება, გარდა იმ შეზღუდვებისა, რომლებიც

გამოიყენება კანონის შესაბამისად და რომლებიც აუცილებელია დემოკრატიულ სახელმწიფოში სახელმწიფო უშისროების ან
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების, საზოგადოებრივი წესრიგის (ordre public) ინტერესებისათვის, მოსახლეობის ზნეობის და
ჯანმრთელობის ან სხვა პირთა ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისათვის.

    მუხლი 16
1. არც ერთი ბავშვი არ შეიძლება იყოს მისი პირადი ცხოვრების, ოჯახური ცხოვრების, საცხოვრებლის ხელშეუხებლობის ან

კორესპონდენციის საიდუმლოების უფლების განხორციელებაში ნებისმიერი ან უკანონო ჩარევის ან მისი ღირსებისა და
რეპუტაციის შელახვის ობიექტი.

2. ბავშვს უბლება აქვს კანონით იყოს დაცული ასეთი ჩარევისაგან ან ხელყოფისაგან.

    მუხლი 17
მონაწილე სხელმწიფოები აღიარებენ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა მნიშვნელოვან როლს და უზრუნველყოფენ,

რომ ბავშვს ხელი მიუწვდებოდეს სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო წყაროების ინფორმაციასა და მასალებზე,
განსაკუთრებით ისეთი ინფორმაციასა და მასალებზე, რომლებიც მოწოდებულია ხელს უწყობდეს ბავშვის სოციალურ, სულეირ
და მორალურ კეთილდღეობას, აგრეთვე ჯანსაღ ფიზიკურ და ფიზიკურ განვითარებას. ამ მიზნით მონაწილე სახელმწიფოები:

ა) ხელს უწყობენ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს გაავრცელონ ინფორმაცია და მასალები, რომლებიც ბავშვებისთვის
სასარგებლოა სოციალური და კუილტურული თვალსაზრისით და შეესაბამება 29 მუხლი სულისკვეთებას;

ბ) ხელს უწყობენ საერთაშორისო თანამშრომლობას ასეთი ინფორმაციისა და მასალების მომზადების, გაცვლისა და
სხვადასხვა კულტურული, ეროვნული და საერთაშორისო წყაროებიდან გავრცელების სფეროში;

გ) ხელს უწყობენ საბავშვო ლიტერატურის გამოშვებასა და გავრცელებას;
დ) ხელს უწყობენ მასობრივ ინფორმაციას, რომ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს იმ ბავშვის ენობრივ

მოთხოვნილებებს, რომელიც უმიცრესობათა რომელიმე ჯგუფს ამ ძირეულ მოსახლეობას განეკუთვნება;
ე) ხელს უწყობს ისეთი ინფორმაციისა და მასალებისაგან ბავშვის დაცვის სათანადო პრინციპების შემუშავებას, რომლებიც

ზიანს აყენებს მის კეთილდღეობას, 13 და 18 მუხლების გათვალისწინებით.

    მუხლი 18
1. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ ღონეს ხმარობენ, რათა უზრუნველყონ ბავშვის აღზრდისა და განვითარებისათვის

ორივე მშობლის საერთო და თანაბარი პასუხისმგებლობის პრინციპის აღიარება. მშობლებს ან შესაბამის შემთხვევებში კანონიერ
მეურვეებს აკისრიათ ძირითადი პასუხისმგებლობა ბავშვის აღზრდისა და განვითარებისათვის. ბავშვის საუკეთესო ინტერესები
მათი ძირითადი ზრუნვის საგანია.
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2. წინამდებარე კონვენციაში ჩამოყალიბებული უფლებების განხორციელების უზრუნველყოფისა და ხელშეწყობის მიზნით
მონაწილე სახელმწიფოები მშობლებსა და კანონიერ მეურვეებს სათანადო დახმარებას უწევენ, რათა მათ შეასრულონ თავიანთი
მოვალეობანი ბავშვების აღზრდაში, და უზრუნველყოფენ საბავშვო დაწესებულებების ქსელის განვითარებას.

3. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ ღონეს ხმარობენ, რათა უზრუნველყონ, რომ ბავშვებს, რომელთა მშობლები მუშაობენ,
უფლება ჰქონდეთ ისარგებლონ მათთვის განკუთვნილი სამსახურებით და ბავშვთა მოვლის დაწესებულებებით.

    მუხლი 19
1. მონაწილე სახელმწიფოები ყველა საჭირო საკანონმდებლო, ადმინისტრაციულ, სოციალურ და საგანმანათლებლო

ღონისძიებებს მიმართავენ, რათა ბავშვი დაიცვან მშობლების, კანონიერი მეურვეების ან ბავშვზე მზრუნველი ნებისმიერი სხვა
პირის მხრიდან ყველა ფორმის ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ძალადობისაგან, შეურაცხყოფისა თუ ბოროტმოქმედებისაგან,
იმისაგან, რომ ბავშვი მოკლებული იყო ზრუნვას ან დაუდევრად ექცეოდნენ, უხეშად ებყრობოდნენ ან ექსპლუატაციას
უწევდნენ, აგრეთვე სექსუალურ ძალადობას იჩენდნენ.

2. დაცვის ასეთი ზომები, აუცილებლობის შემთხვევაში, მოცავს ეფექტიან პროცედურებს სოციალური პროგრამების
შესამუშავებლად იმ მიზნით, რომ მხარდაჭერა გაუწიონ ბავშვს და მასზე მზრუნვლე პირებს, აგრეთვე განახორციელონ
გაფრთხილებისა და გამოვლენის, შეტყობინების, განსახილველად გადაცემის, გამოძიების, მკურნალობის სხვა ფორმები და
შემდგომი ღონისძიებანი ბავშვისადმი სასტიკი მოპყრობის ზემოთ ნახსენებ შემთხვევებთან დაკავშირებით, აგრეთვე,
აუცილებლობის შემთხვევაში, სასამართლო პროცედურის აღძვრისათვის.

    მუხლი 20
1. ბავშვი, რომელიც დროებით ან მუდმივად მოკლებულია თავის ოჯახურ გარემოცვას ან რომელსაც საკუთარი საუკეთესო

ინტერესებისათვის არ შეუძლია ასეთ გარმოცვაში დარჩეს, სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებული დაცვისა და დახმარების
უფლება აქვს.

2. მონაწილე სახელმწიფოები თავიანთი ეროვნული კანონების შესაბამისად უზრუნველყოფენ ასეთი ბავშვის მოვლის
შეცვლას.

3. ასეთი მოვლა შეიძლება შეიცავდე,ს კერზოდ, აღსაზრდელად გადაცემას, ისლამური სამართლით „კაფალას“, შვილად
აყვანას ან, აუცილებლობის შემთხვევაში, ბავშვთა მოვლის შესაბამის დაწესებულებებში მოთავსებას. შეცვლის ვარიანტების
განხილვისას სათანადოდ უნდა იქნეს გათვალისწინებული ბავშვის აღზრდის მემკვიდრეობითობა და მისი ეთნიკური
წარმომავლობა, რელიგიური და კუილტურული კუთვნილება და მშობლიური ენა.

    მუხლი 21
მონაწილე სახელმწიფოები, რომლებიც აღიარებენ და/ან ეთანხმებიან შვილად აყვანის სისტემის არსებობას, უზრუვნელყოფენ,

რომ პირველ რიგში გათვალისწინებული იყოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესები, და ისინი:
ა) უზრუნველყოფენ, რომ შვილად აყვანის ნებას რთავდნენ მხოლოდ კომპეტენტური ხელისუფალნი, რომლებიც შესაბამისი

კანონისა და პროცედურების საფუძველზე და საქმესთან დაკავშირებული და უტყუარი მტელი ინფორმაციის საფუძველზე
ადგენენ, რომ შვილად აყვანა დასაშვებია მშობლების, ნათესავების და კანონიერი მეურვეების მიმართ ბავშვის სტატუსის
თანახმად და რომ თუ საჭიროა, დაინტერესებულმა პირებმა შვილად აყვანაზე გაცნობეირებული თანხმობა განაცხადონ ისეთი
კონსულტაციის საფუძველზე, რომელიც შეიძლება საჭირო გახდეს;

ბ) აღიარებენ, რომ სხვა ქვეყანაში გაშვილება შეიძლება გახდეს ბავშვის მოვლის ალტერნატიული საშუალება, თუ ბავშვი
აღსაზრდელად ვერ გადაეცემა ან ვერ მიებარება ოჯახს, რომელიც უზრუნველყოფდა მის აღზრდას ან შვილად აყვანას, და თუ
ბავშვის წარმოშობის ქვეყანაში რაიმე შესაფერისი მოვლის უზრუნველყოფა შეუძლებალია;

გ) უზრუნველყოფენ, რომ სხვა ქვეყანაში გაშვილების შემთხვევაში გამოიყენებოდეს ისეთივე გარანტიები და ნორმები,
რომლებიც შვილად აყვანის მიმართ გამოიყენება ქვეყნის შიგნით;

დ) ყველა საჭირო ღონეს ხმარობენ, რათა უზრუნველყონ, რომ, სხვა ქვეყანაში გაშვილების შემთხვევაში ბავშვის მიბარებას არ
მოჰყვეს ამასთანდ აკავშირებული პირების მიერ გაუმართლებელი ფინანსური სარგებლის მიღება;

ე) ხელს უწყობენ საჭიროების შემთხვევაში ამ მუხლის მიზნების მიღწევას ორმხრივი და მრავალმხრივი მორიგებებისა და
შეთანხმებების დადების გზით და ესწრაფვიან ამ საფუძველზე უზრუნველყოფნ, რომ ბავშვის სხვა ქვეყანაში დაშვილებას
კომპეტენტური ხელისუფალნი ან ორგანოები ახორციელებდნენ.

    მუხლი 22
1. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ ღონეს ხმარობენ, რათა უზრუნველყონ ბავშვი, რომელსაც ლტოლვილის სტატუსის

მიღება უნდა ან მიჩნეულია ლტოლვილად საერთაშორისო ან შიდა სამართლის და პროცედურების შესასბამისად, ახლავს ან არ
ახლავს მშობლები ან ნებისმიერი სხვა პირი, სათანადო დაცვით და ჰუმანიტარული დახმარებით იმ უფლებათა გამოყენებაში,
რომლებიც ჩამოყალიბებულია წინამდებარე კონვენციაში და ადამიანის უფლებათა შესახებ სხვა საერთაშორისო დოკუმენტებში
ან ჰუმანიტარულ დოკუმენტებში, რომელთა მონაწილენიც არიან აღნიშნული სახელმწიფოები.

2. ამ მიზნით მონაწილე სახელმწიფოები, იმ შემთხვევაში, როცა ამას საჭიროდ მიიჩნევენ, ხელს უწყობენ გაერთიანებული
ერების ორგანიზაციისა და სხვა კომპეტენტურ სამთავრობათაშორისო ორგანიზაციებს ან არასამთავრობათაშორისო
ორგანიზაციებს, რომლებიც გაერთაინებული ერების ორგანიზაციასთან თანამშრომლობენ, ასეთი ბავშვის დაცვაში და მისთვის
დახმარების გაწევაში და ნებისმიერი ლტოლვილი ბავშვის მშობლების ან ოჯახის სხვა წევრების მოძებნაში, რათა მიიღონ მისი
ოჯახში დაბრუნებისათვის საჭირო ინფორმაცია. იმ შემთხვევაში, როცა მშობლები ან ოჯახის სხვა წევრები ვე მოიძებნებიან, ამ
ბავშვს ისეთივე დაცვას უწევენ, როგორც ნებისმიერ სხვა ბავსს, რომელიც რაღაც მიზეზის გამო მუდმივად ან დროებით
მოწყვეტილია თავის ოჯახურ გარემოცვას, როგორც ეს გათვალისწინებულია წინამდებარე კონვენციით.

    მუხლი 23
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ, რომ გონებრივი თუ ფიზიკური თვალსაზრისით არასრულფასოვანი ბავშვი

სრულფასოვან და ღირსეულ ცხოვრებას უნდა ეწეოდეს პირობებში, რომელბიც უზრუნველყოფს მის ღირსებას, ეხმარება
საკუთარი თავის რწმენის ჩანერგვაში და უადვილებს აქტიურ მონაწილეობას საზოგადოების ცხოვრებაში.

2. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ არასრულფასოვანი ბავშვის უფლებას განსაკუთრებულ ზრუნვაზე და ხელს უწყობენ
და უზრუნველყოფენ, რესურსების არსებობის შემთხვევაში, ამის უფლების მქონე ბავშვს და მასზე ზრუნვისათვის
პასუხისმგებელ პრის იმ დახმარებით, რომლის თაობაზეც შეტანილია თხოვნა და რომელიც შეესაბამება ბავშვის და მისი
მშობლების ან ისეთი სხვა პირების მდგომარეობას, რომლებიც ბავშვზე ზრუნვას უზრუნველყოფენ.
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3. არასრულფასოვანი ბავშვის განსაკუთრებული საჭიროებების აღიარებით დახმარების აღმოჩენა, ამ მუხლის 2 პუნქტის
შესაბამისად, შეძლებისდაგვარად, უსასყიდლოდ ხდება, მშობლების ან ბავშვზე ზრუნვის უზრუნველმყოფი სხვა პირების
ფინანსური რესურსების გათვალისწინებით და მიზნად ისახავს არასრულფასოვანი ბავში უზრუნველყოფილი იქნეს იმით, რომ
მისთვის ეფექტიანად ხელმისაწვდომი იყოს განათლების, პროფესიული მომზადების, სამედიცინო მომსახურების,
ჯანმრთელობის აღდგენის, შრომითი საქმიანობისათვის მომზადების სფერო და დასვენების საშუალებები იმგვარად, რომ
მოხდეს ბავშვის რაც შეიძლება სრულად ჩაბმა სოციალურ ცხოვრებაში და მიღწეულ იქნეს მისი პიროვნების განვითარება, მათ
შორის ბავშვის კულტურული და სულიერი განვითარება.

4. მონაწილე სახელმწიფოები საერთაშორისო თანამშრომლობის სულისკვეთებით ხელს უწყობენ შესაბამისი ინფორმაციის
გაცვლას პროფილაქტიკური ჯანმრთელობის დაცვის და არასრულფასოვანი ბავშვების სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და
ფუნქციური მკურნალობის სფეროში, მათ შორის რეაბილიტაციის, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული მომზადების
მეთოდების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას, აგრეთვე იმ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, რათა მონაწილე სახლემწიფებმა
გააუმჯობესონ თავიანთი შესაძლებლობანი და ცოდნა და გააფართოონ თავიანთი გამოცდიელბა ამ სფეროში. ამასთან
დაკავშირებით განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს განვითარებადი ქვეყნების მოტხოვნილებებს.
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1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ბავშვის უფლებას ისარგებლოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის ყველაზე

სრულყოფილი მომსახურებით და ავადმყოფობათა მკურნალობისა და ჯანმრთელობის აღდგენის საშუალებებით. მონაწილე
სახელმწიფოები ესწრაფვიან უზრუნველყოფნ, რომ არც ერთ ბავშვს არ შეელახოს უფლება, ხელი მიუწვდებოდეს
ჯანრმთელობის დაცვის სისტემის ამგვარ მომსახურებაზე.

2. მონაწილე სახელმწიფოები ცდილობენ სრულად განახორციელონ ეს უფლება და, კერძოდ, მიმართავენ საჭირო
ღონისძიებებს, რათა:

ა) შემაცირონ ახლაშობილთა სიკვდილიანობისა და ბავშვთა სიკვდილიანობის დონეები;
ბ) ყველა ბავშვი უზრუნველყონ საჭირო სამედიცინო დახმარებით და ჯანმრთელობის დაცვით, ამასთან უპირველესი

ყურადღება დაუთმონ პირველადი სამედიცინო–სანიტარიული დახმარების განვითარებას;
გ) ებრძოლონ დაავადებებსა და საკვების ნაკლებობას, მათ შორის პირველადი სამედიცინო–სანიტარიულიდ ახმარების

ფარგლებში, სხვა საშუალებებთან ერთად იმ გზით, რომ გამოიყენონ ადვილად ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიები და
უზრუნველყონ საკმარისი უათიანი სურსათითა და სუფთა სასმელი წყლით, გარემოს დაბინძურების საფრთხისა და რისკის
გათვალისწინებით;

დ) დედებს სათანადო მომსახურება გაუწიონ ჯანმრთელობის დასაცავად მშობიარობამდე და მშობიარობის შემდგომ
პერიოდებში;

ე) უზრუნველყონ, რომ საზოგადოების ყველა ფენა, კერძოდ მშობლები და ბავშვები სათანადოდ იყვნენ ინფორმირებული
ბავშვთა ჯანმრთელობისა და კვების, ძუძუტი კვების უპირატესობის, ბავშვის საცხოვრებელ გარემოში ჰიგიენის, სანიტარიის და
უბედური შემთხვევების თავიდან აცილების შესახებ, აგრეთვე, რომ მათთვის ხელმისაწვდომი იყოს განათლება და დახმარება
ეწეოდეთ ასეთი ცოდნის გამოყენებაში;

ვ) განავითარონ საგანმანათლებლო მუშაობა და მომსახურება პროფილაქტიკური სამედიცინო დახმარების და ოჯახის
სიდიდის დაგეგმვის სფეროში.

3. მონაწილე სახელმწიფოები ყველა ეფექტიან და საჭირო ზომას მიმართავენ, რათა აღმოფხვრან ტრადიციული პრაქტიკა,
რომელიც უარყოფითად მოქმედებს ბავშვების ჯანმრთელობაზე.

4. მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ, ხელი შეუწყონ საერთაშორისო თანამშრომლობას და
განავითასრონ იგი, რათა თანდათან მიაღწიონ ამ მუხლით აღიარებული უფლების სრულად განხორციელებას. ამასთან
დაკავშირებით განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს განვითარებადი ქვეყნების მოთხოვნილებებს.
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მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ კომპეტენტური ორგანოების მიერ მოვლის მიზნით მზრუნველობისათვის

გადაცემული ბავშვის უფლებას დაცვაზე ან ფიზიკურ, ანდა ფსიქიკურ მკურნალობაზე, ბავშვის მკურნალობის პერიოდულ
შეფასებაზე და ბავშვისადმი ასეთ ზრუნვასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა პირობაზე.
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1. მონაწილე სხელმწიფოები აღიარებენ ყველა ბავშვის უფლებას ისარგებლოს სოციალური უზრუნველყოფის სიკეთეებით,

მათ შორის სოციალური დაზღვევით, და საჭირო ღონისძიებებს ახორციელებენ ამ უფლების სრული განხორციელების
მისაღწევად თავიანთი ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად.

2. ეს სიკეთეები ეძლევათ არსებული რესურსებისა და ბავშვისა და მისი მოვლისათვის პასუხისმგებელი პირების
შესაძლებლობათა გათვალისწინებით, აგრეთვე ნებისმიერი მოსაზრებით, რომლებიც უკავშირდება მისი სახელით ბავშვის მიერ
სიკეთის მიღებასთან.
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1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ყოველი ბავშვის უფლებას მისი ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი, ზნეობრივი და

სოციალური განვითარებისათვის საჭირო ცხოვრების დონეზე.
2. მშობელს (მშობლებს) ან ბავშვის აღმზრდელ სხვა პირებს აკისრიათ ძირითადი პასუხისმგებლობა იმისათვის, რომ

თავიანთი შესაძლებლობებისა და ფინანსური საშუალებების ფარგლებში უზრუნველყოფნ ბავშვის განვითარებისათვის საჭირო
ცხოვრების პირობები.

3. მონაწილე სახელმწიფოები ეროვნული პირობების შესაბამისად და თავიანთი შესაძლებლობები ფარგლებში მიმართავენ
საჭირო ზომებს, რათა დახმარება გაუწიონ მშობლებს და ბავშვის აღმზრდელ სხვა პირებს ამ უფლების განხორციელებაში და,
აუცილებლობის შემთხვევაში, მატერიალურ დახმარებას უწევენ და ხელს უწყობენ პროგრამებს, განსაკუთრებით კვებით,
ტანსაცმლითა და საცხოვრებლით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ პროგრამებს.

4. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ ღონეს ხმარობენ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ბავშვი მოსავლელად დაუბრუნდეთ
მშობლებს ან ბავშვისათვის ფინანსურად პასუხისმგებელ სხვა პირებს როგორც მონაწილე სახელმწიფოში, ისე საზღვარგარეთ.
კერძოდ, თუ ბავშვისათვის ფინანსურად პასუხისმგებელი პირი და ბავშვი სხვადასხვა სახელმწიფოში ცხოვრობენ, მონაწილე
სახელმწიფო ხელს უწყობს საერთაშორისო შეთანხმებებთან მიერთებას ან ასეთ შეთანხმებათა ადებას, აგრეთვე სხვა შესაბამის
მორიგებათა დადებას.
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1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ბავშვის განათლების უფლებას და თანაბარი შესაძელბლობების საფუძველზე ამ
უფლების განხორციელების თანდათანობით მიღწევის მიზნით, კერძოდ:

ა) აწესებენ უფასო და სავალდებულო დაწყებით განათლებას;
ბ) ხელს უწყობენ საშუალო განათლების, როგორც ზოგადის, ისე პროფესიულის, სხვადასხვა ფორმების განვითარებას,

უზრუნველყოფენ მის ხელმისაწვდომობისა ყველა ბავშვისათვის და აგრეთვე მიმართავენ ისეთ საჭირო ღონისძიებებს,
როგორიცაა უფასო განათელბის შემოღება და, აუცილებლობის შემთხვევაში ფინანსური დახმარების გაწევა;

გ) უზრუნველყოფენ ყველასთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობას თითოეულის უნარის საფუძველზე ყველა
საჭირო საშუალების დახმარებით;

დ) უზრუნველყოფენ ყველა ბავშვისათვის განათლებისა და პროფესიული მომზადების სფეროში ინფორმაციისა და
მასალების ხელმისაწვდომობას;

ე) მიმართავენ ხელშეწყობის ღონისძიებებს, რომ რეგულარულად დადიოდნენ სკოლაში და შემცირდეს იმ მოსწავლეთა
რიცხვი, რომლებმაც მიატოვეს სკოლა.

2. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ ღონეს ხმარობენ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სასკოლო დისციპლინას იცავდნენ
ბავშვის ადამიანური ღირსების პატივისცემის გამომხატველი მეთოდების დახმარებით და წინამდებარე კონვენციის შესაბამისად.

3. მონაწილე სახელმწიფოები ხელს უწყობენ და განავითარებენ საერთაშორისო თანამშრომლობას განათლებასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე, კერძოდ, მთელ მსოფლიოში უმეცრებისა და უწიგნურობის ლიკვიდაციის ხელშეწყობის და
სამეცნიერო–ტექნიკური ცოდნისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების ხელმისაწვდომობის გაადვილების მიზნით. ამასთან
დაკავშირებით განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს განვითარებადი ქვეყნების მოთხოვნილებებს.

    მუხლი 29
1. მონაწილე სახელმწიფოები თანხმდებიან იმაზე, რომ ბავშვის განათლება გამიზნული უნდა იყოს იმისათვის, რათა:
ა) ბავშვის პიროვნება, ნიჭი და გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობები რაც შეიძლება სრული მოცულობით

განვითარდეს;
ბ) აღიზარდოს ადამიანის ულფებებისა და ძირითადი თავისუფლებების, აგრეთვე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის

წესდებით გამოცხადებული პრინციპების პატივისცემა;
გ) აღიზარდოს ბავშვში მშობლების, მისი კულტურული თავისთავადობის, ენისა და ღირებულებების, თავის საცხოვრებელი

ქვეყნის, თავისი წარმომავლობის ქვეყნის და მისი საკუთრებისგან განსხვავებული ცივილიზაციების ღირებულებათა
პატივისცემა;

დ) ბავშვი მომზადდეს თავისუფალ საზოგადოებაში სეგნებული ცხოვრებისათვის გაგების, მშვიდობის, შემწყნარებლობის,
მამაკაცებისა და ქალების თანასწორობის, ყველა ხალხს, ეთნიკურ, ეროვნულ და რელიგიურ ჯგუფებს, აგრეთვე მკვიდრი
მოსახლეობის წარმომადგენელთა შორის მეგობრობის სულისკვეთებით;

ე) აღიზარდოს გარემოსადმი პატივისცემის გრძნობა.
2. ამ მუხლის ან 28 მუხლის არც ერთი ნაწილი არ უნდა იყოს გაგებული როგორც ცალკეული პირებისა და ორგანოების

შემზღუდველი იმაში, რომ შექმნან სასწავლო დაწესებულებები და უხელმძღვანელონ მათ ამ მუხლის 1 პუნქტში
ჩამოყალიბებული პრინციპების განუხრელი დაცვის პირობით და შეასრულონ ის მოთხოვნები, რომ ასეთი სასწავლებლებში
მიცემული განათლება შეესაბამებოდეს მინიმალურ ნორმებს, რომლებიც სახელმწიფომ შეიძლება დაადგინოს.

    მუხლი 30
იმ სახელმწიფოებში, სადაც არსებობენ ეთნიკური, რელიგიური ან ენობრივი ჯგუფები ან მკვიდრი მოსახლეობის

წარმომადგენელი პირები, ბავშვს, რომელიც ასეთ უმცირესობებს ან მკვიდრ მოსახლეობას ეკუთვნის, ურაი არ უნდა ეთქვას
უფლებაზე, თავისი ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად ისარგებლოს თავისი კულტურით, თავისი რელიგიით და აღასრულოს
მისი რიტუალები, აგრეთვე ისარგებლოს მშობლიური ენით.

    მუხლი 31
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ბავშვის დასვენების უფლებას, იმ უფლებას, რომ მონაწილეობდეს თამაშებსა და

გასართობ ღონისძიებებში, რომლებიც შეესაბამება მის ასაკს, და თავისუფლად მონაწილეობდეს კულტურულ ცხოვრებასა და
ხელოვნებაში.

2. მონაწილე სახელმწიფოები პატივს სცემენ და ხელს უწყობენ ბავშვის უფლებას, ყოველმხრივ მონაწილეობდეს კულტურულ
და შემოქმედებით ცხოვრებაში და ხელს უწყობენ, რომ შესაბამისი და თანასწორი შესაძლებლობანი მიეცეთ კულტურული და
შემოქმედებითი საქმიანობისა და დასავენებისათვის.

    მუხლი 32
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებეინ ბავშვის უფლებას, დაცული იყოს ეკონომიკური ექსპლუატაციისაგან და ნებისმიერი

ისეთი სამუშაოსგან, რომელიც შეიძლება საშიში იყოს მისი ჯანმრთელობისათვის ან დაბრკოლებას უქმნიდეს მას განათლების
მიღებაში, ანდა ზიანს აყენებდეს მის ჯანმრთელობას და ფიზიკურ, გონებრივ, სულიერ, მორალურ და სოციალურ
განვითარებას.

2. მონაწილე სახელმწიფოები ახორციელებენ საკანონმდებლო და სოციალურ ღონისძიებებს, აგრეთვე ღონისძიებებს
განათლების სფეროში, რათა უზრუნველყონ ამ მუხლის შესრულება. ამ მიზნით, ხელმძღვანელობენ რა სხვა საერთაშორისო
დოკუმენტების შესაბამისი დებულებებით, მონაწილე სახელმწიფოები, კერძოდ:

ა) ადგენენ მინიმალურ ასაკს ან მინიმალურ ასაკებს სამუშაოზე მიღბისათვის;
ბ) ადგენენ საჭირო მოთხოვნებს სამუშაო დღის ხანგრძლივობისა და შრომის პირობების შესახებ;
გ) ითვალისწინებენ შესაბამისი სახის სასჯელს ან სხვა სანქციებს ამ მუხლის ეფექტიანი განხორციელების უზრუნველსაყოფად.

    მუხლი 33
მონაწილე სახელმწიფოები ახორციელებენ ყველა საჭირო ღონისძიებას, მათ შორის საკანონმდებლო, ადმინისტრაციულ და

სოციალურ ღონისძიებებს, აგრეთვე ღონისძიებებს განათლების სფეროში, რათა დაიცვან ბავშვები ნარკოტიკული
საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო მოხმარებისაგან, როგორც ისინი განსაზღვრულია შესაბამის
საერთაშორისო ხელშეკრულებაში, და არ დაუშვან ბავშვების გამოყენება ასეთი ნივთიერებების უკანონო წარმოებასა და
ვაჭრობაში.

    მუხლი 34
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მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ დაიცვან ბავშვი ყველა ფორმის სექსუალური ექსპლუატაციისაგან
და სექსუალური ცდუნებისაგან. ამ მიზნით მონაწილე სახელმწიფოები, კერძოდ, ეროვნულ, ორმხრივ და მრავალმხრივ
დონეებზე ახორციელებენ ყველა საჭირო ღონისძიებას, რათა აღკვეთონ:

ა) ბავშვის დაყოლიება ან იძულება ნებისმიერ უკანონო სექსუალურ საქმიანობაზე;
ბ) ბავშვების გამოყენება ექსპლუატაციის მიზნით პროსტიტუციაში ან სხვა უკანონო სექსუალურ პრაქტიკაში;
გ) ბავსების გამოყენება ექსპლუატაციის მიზნით პორნოგრაფიაში და პორნოგრაფიულ მასალებში.

    მუხლი 35
მონაწილე სახელმწიფოები ეროვნულ, ორმხრივ და მრავალმხრივ დონეებზე ახორციელებენ ყველა საჭირო ღონისძიებას,

რათა აღკვეთონ ბავშვების მოტაცება, ბავშვებით ვაჭრობა ან მათი კონტრაბანდა ნებისმიერი მიზნით და ნებისმიერი ფორმით.

    მუხლი 36
მონაწილე სახელმწიფოები ბავშვს იცავენ ყველა სხვა ფორმის ექსპლუატაციისაგან, რომელიც ზიანს აყენებს ბავშვის

კეთილდღეობის ნებისმიერ ასპექტს.

    მუხლი 37
მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ, რომ:
ა) არც ერთმა ბავშვმა არ განიცადოს წამება ან სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობა ან დასჯა. არც

სიკვდილით დასჯა, არც სამუდამო პატიმრობა, რაც გათავისუფლების შესაძლებლობას არ ითვალისწინებს, არ მიესჯებათ
დანაშაულისათვის 18 წლამდე ასაკის პირებს;

ბ) არც ერთ ბავშვს არ აღეკვეთოს თვისუფლება უკანონო ან ნებისმიერი სახით. დაპატიმრება, დაკავება ან დატუსაღება
ხორციელდება კანონის თანახმად და გამოიყენება მხოლოდ უკიდურეს ზომად და დროის რაც შეიძლება შესაბამისი მოკლე
პერიოდის განმავლობაში;

გ) ყოველი თავისუფლებააღკვეთილი ბავშვი უნდა სარგებლობდეს ჰუმანური მოპყრობით და მისი პიროვნების
განუყოფელი ღირსების პატივსიცემით მისი ასაკის პირთა მოთხოვნილებების გათვალისწინებით. კერძოდ, ყოველი
თავისუფლებააღკვეთილი ბავშვი განცალკევებული უნდა იყოს უფროსებისგან, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მიჩნეულია, რომ
ამის გაკეთება არ ღირს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისათვის, და ჰქონდეს უფლება კავშირი იქონიოს თვის ოჯახთან
მიმოწერის და პაემნის მეშვეობით, გარდა განსაკუთრებული გარემოებებისა;

დ) ყოველ თავისუფლებააღკვეთი ბავშვს ჰქონდეს უფლება, დაუყოვნებლივ ისარგებლოს სამართლებრივი და სხვა
შესაბამისი დახმარებით, აგრეთვე უფლება, გაასაჩივროს თავისი თავისუფლების აღკვეთის კანონიერება სასამართლოს ან სხვა
კომპეტენტური, დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ორგანოს წინაშე და უფლება, რომ დაუყოვნებლივ მიიღონ მათ
გადაწყვეტილება ნებისმიერი ასეთი პროცესუალური მოქმედების მიმართ.

    მუხლი 38
1. მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ პატივი სცენ საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალს,

რომელიც მათ მიმართ გამოიყნება შეიარაღებული კონფლიქტის შემთხვევაში და უკავშირდება ბავშვებს, და უზრუნველყონ
მათი დაცვა.

2. მონაწილე სახელმწიფოები ყოველ შესაძლო ზომას მიმართავენ, რათა უზრუნველყონ, რომ 15 წლამდე ასაკის პირები
უშაულო მონაწილეობას არ მიიღებდნენ საომარ მოქმედებებში.

3. მონაწილე სახელმწიფოები თავს იკავებენ თავიანთ შეიარაღბულ ძალებში სამსახურისათვის 15 წლამდე ასაკის ნებისმიერი
პირის გაწვევისაგან. იმ პირების გაწვევისას, რომლებმაც 15 წლის ასაკს მიაღწიეს, მაგრამ ჯერ 18 წელი არ შესრულებიათ,
მონაწილე სახელმწიფოები ცდილობენუპირატესობა უფროსი ასაკის პირებს მიანიჭონ.

4. საერთაშორისო ჰუმანიტარულის სამართლის მიხედვით თავიანთ მოვალეობათა თანახმად, რომლებიც უკავშირდება
სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვას შიარაღებულიკონფლიქტების დროს, მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას
კისრულობენ ყველა შესაძლო ღონეს მიმართონ, რათა უზრუნველყონ შეიარაღებულ კონფლიქტში მოქცეულ ბავშვთა დაცვა
და მათი მოვლა.

    მუხლი 39
მონაწილე სახელმწიფოები ყველა საჭირო ზომას მიმართავენ, რათა ხელი შეუწყონ იმ ბავშვის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ

აღდგენას და სოციალურ რეინტეგრაციას, რომელიც არის ყველა სახის უგულებელყოფის, ექსპლუატაციისა და
ბოროტმოქმედების, წამების ან ნებისმიერი სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შმლახველი მოპყრობის, დასჯის ან
შეიარაღებული კონფლიქტის მსხვერპლი. ასეთი აღდგენა და რეინტეგრაცია უნდა ხორციელდებოდეს ბავშვის ჯანმრთელობის,
საკუთარი თავის პატივისცემის და ღირსების უზრუნველმყოფ პირობებში.

    მუხლი 40
1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ყოველი იმ ბავშვის უფლებას, რომელმაც, როგორც მიჩნეულია, დაარღვია სისხლის

სამართლის კოდექსი, ბრალად ედება მისი დარღვევა ან ბრალეულადაა მიჩნეული მის დარღვევაში, ისეთ მოპყრობაზე,
რომელიც ხელს უწყობს ბავშვში ღირსების და პიროვნული მნიშვნელობის გრძნობის განვითარებას, განუმტკიცებს ადამიანის
უფლებებისადმი და სხვათა ძირითადი თავისუფლებებისადმი პატივისცემას და რომლის დროსაც გათვალისწინებულია
ბავშვის ასაკი და სასურველია ხელი შეუწყონ მის რეინტეგრაციას და მის მიერ საზოგადოებაში სასარგებლო როლის
შესრულებას.

2. ამ მიზნებით და საერთაშორისო დოკუმენტების შესაბამისი დებულებების გათვალისწინებით, მონაწილე სახელმწიფოები,
კერძოდ, უზრუნველყოფენ, რომ:

ა) არც ერთი ბავშვი არ ჩაითვალოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დამრღვევად, არ ედებოდეს ბრალი და არ
აღიარონ ბრალეულად მის დარღვევაში მოქმედების ან უმოქმედობის მიზეზით, რომლებიც არ იყო აკრძალული ეროვნული ან
საერთაშორისო სამართლით მისი ჩადენის დროს;

ბ) ყოველ ბავშვს, რომელმაც, როგორც მიჩნეულია, დაარღვია სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ან ბრალად ედება მისი
დარღვევა, ჰქონდეს, სულ ცოტა, შემდეგი გარანტიები:

i) უდანაშაულობის პრეზუმპცია, სანამ მისი ბრალი კანონის თანახმად არ დამტკიცდება;
ii) დაუყოვნებლივ და უშუალოდ იყოს ინფორმირებული მის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებების შესახებ და,

აუცილებლობის შემთხვევაში, მშობლების ან კანონიერი მეურვეების მეშვეობით და მიიღოს სამართლებრივი ან სხვა საჭირო
დახმარება თავისი დაცვის მომზადებისას და განხორციელებისას;
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iii) განსახილველ საკითხზე დაუყოვნებლივ მიიღოს გადაწყვეტილება კომპეტენტურმა, დამოუკიდებელმა და
მიუკერძოებელმა ორგანომ ან სასამართლო ორგანომ კანონის შესაბამისად სასამართლო მოსმენის დროს ადვოკატის ან სხვა
შესაბამისი პირის თანდასწრებით და, თუ ეს არ მიიჩნევა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების საწინააღმდეგოდ, კერძოდ, მისი
ასაკისა და მისი მშობლების ან კანონიერი მეურვეების მდგომარეობის გათვალისწინებით;

iv) არ განიცადოს იძულება, რომ მისცეს მოწმის ჩვენება ან აღიაროს ბრალეულობა; შეისწავლოს ბრალდების მოწმეთა
ჩვენებები ან დამოუკიდებლად, ან სხვა პირების დახმარებით და უზრუნველყოფილი იქნეს დაცვის მოწმეთა თანასწორი
მონაწილეობა და მათი ჩვენებების შესწავლა;

v) თუ მიჩნეულია, რომ ბავშვმა დაარღვია სისხლის სამართლის კანონმდებლობა, ზემმდგომმა კომპეტენტურმა,
დამოუკიდებელმა და მიუკერძოებელმა ორგანომ კანონის თანახმად ხელახლა განიხილოს შესაბამისი გადაწყვეტილება და
ამასთან დაკავშირებით მიღებული ნებისმიერი ზომები;

vi) თარჯიმნის უფასო დახმარება, თუ ბავშვს არ ესმის გამოყენებული ენა ან არ ლაპარაკობს ამ ენაზე;
vii) მისი პირადი ცხოვრების სრული პატივისცემა გარჩევის ყველა სტადიაში.
3. მონაწილე სახელმწიფოები ესწრაფვიან, ხელი შეუწყონ ისეთ ბავშვებთან უშუალოდ დაკავშირებული კანონების,

პროცედურების, ორგანოებისა და დაწესებულებების დადგენას, რომლებმაც, როგორც მიჩნეულია, დაარღვიეს სისხლის
სამართლის კოდექსი, ბრალად ედებათ მისი დარღვევა ან ბრალეულად არიან მიჩნეული მის დარღვევაში, და კერძოდ:

ა) მინიმალური ასაკის დადგენას, რომლის ქვემოთაც მიჩნეულია, რომ ბავშვებს არ შეუძლიათ სისხლის სამართლის
კანონმდებლობის დარღვევა;

ბ) თუ აუცილებელია და სასურველი, ასეთი ბავშვებისადმი მიიღონ ზომები სასამართლო გარჩევის გამოუყენებლად
ადამიანის უფლებების და სამართლებრივი გარანტიების სრული დაცვის პირობით.

4. საჭიროა ისეთი სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორიცაა მოვლა, ზრუნვისა და ზედამხედველობის შესახებ დებულება,
საკონსულტაციო მომსახურება, გამოსაცდელი ვადის დანიშვნა, აღზრდა, სწავლებისა და პროფესიუილი მომზადების
პროგრამები და მოვლის სხვა ფორმები, რომლებიც დაწესებულებებში მოვლის მაგივრობას გასწევს, იმ მიზნით, რომ
უზრუნველყოფილი იყოს ბავშვისადმი ისეთი მოპყრობა, რომელიც შეესაბამება მის კეთილდღეობას, აგრეთვე მის
მდგომარეობას და დანაშაულის ხარისხს.

    მუხლი 41
ამ კონვენციაში არაფერი არ არღვევს ნებისმიერ დებულებას, რომელიც უმეტესწილად უწყობს ხელს ბავშვის უფლებათა

განხორციელებას და რომელსაც შეიძლება შეიცავდეს:
ა) მონაწილე სახელმწიფოს კანონი: ან
ბ) მოცემული სახელმწიფოს მიმართ მოქმედი საერთაშორისო სამართლის ნორმები.

ნაწილი II

    მუხლი 42
მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ, სათანადო სა ქმედითი საშუალებების გამოყენებით, კონვენციის

პრინციპები და დებულებები ფართოდ გააცნონ როგორც უფროსებს, ასევე ბავშვებს.

    მუხლი 43
1. მონაწილე სახელმწიფოთა მიერ წინამდებარე კონვენციის შესაბამისად ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში მიღწეული

პროგრესის განხილვის მიზნით არსდება ბავშვის ულფებათა კომიტეტი, რომელიც ქვემოთ გათვალისწინებულ ფუნქციებს
ასრულებს.

2. კომიტეტი შედგება ათი ექსპერტისაგან, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი ზნეობრივი თვისებებით და აღიარებული
კომპეტენციით სფეროში, რომელსაც წინამდებარე კონვენცია მოიცავს. კომიტეტის წევრებს ირჩევენ მონაწილე სახელმწიფოები
თავიანთ მოქალაქეთა წრიდან და ისინი თავიანთი სახელით მოქმედებენ, ამასთან ყურადღება ეპყრობა სამართლიან
გეოგრაფიულ განაწილებას, აგრეთვე მთავარ სამართლებრივ სისტემებს.

3. კომიტეტის წევრებს მონაწილე სახელმწიფოთა მიერ დასახელებული პირების სიიდან ფარული კენჭისყრით ირჩევენ.
ყოფელ მონაწილე სახელმწიფოს შეუძლია თავის მოქალაქეთა წრიდან ერთი პირი დაასახელოს.

4. კომიტეტში თავდაპირველი არჩევნები იმართება არაუგვიანეს ექვსი თვის შემდეგ წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლის
დღიდან, შემდგომში – ორ წელიწადში ერთხელ. ყოველი არჩევნების გამართვის დღემდე სულ ცოტა ოთხი თვით ადრე
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი მონაწილე სახელმწიფოებს მიმართავს წერილით, რომელშიც
სთავაზობს მათ ორი თვის განმავლობაში წამოაყენონ თავიანთი კანდიდატურები. შემდეგ გენერალური მდივანი ანბანის
მიხედვით ადგენს ამგვარად დასახელებული პირების სიას მონაწილე სახელმწიფოების მითითებით, რომლებმაც ეს პირები
დაასახელეს, და ამ სიას წარუდგენს წინამდებარე კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოებს.

5. არჩევნები იმართება მონაწილე სახელმწიფოების თათბირზე, რომლებსაც გენერალური მდივანი გაერთიანებული ერების
ორგანიზაციის ცენტრალურ დაწესებულებებში იწვევს. ამ თათბირებზე, რომლებზეც მონაწილე სახელმწიფოების ორი მესამედი
შეადგენს კვორუმს, კომიტეტის შემადგენლობაში არჩეულად ითვლებიან კანდიდატები, რომლებმაც მონაწილე
სახელმწიფოების კენჭისყრის დამსწრე და მოანწილე წარმომადგენლების ხმების უმეტესი რაოდენობა და ხმების აბსოლუტური
უმრავლესობა მოიპოვეს.

6. კომიტეტის წევრებს ოთხი წლის ვადით ირჩევენ. მათ უფლება აქვთ ხელახლა იყვნენ არჩეული მათი კანდიდატურების
განმეორებით დასახელების შემთხვევაში. პირველ არჩევნებში არჩეული ხუთი წევრის უფლებამოსილების ვადა ორწლიანი
პერიოდის დამლევს იწურება; პირველი არჩევნების შემდეგ ამ ხუთი წევრის სახელებს დაუყოვნებლივ ადგენს წილის ყრით
თათბირის თავმჯდომარე.

7. კომიტეტის რომელიმე წევრის სიკვდილის ან გადადგომის შემთხვევაში ან თუ მას რაიმე მიზეზით აღარ შეუძლია
კომიტეტის წევრის მოვალეობის შესრულება, მონაწილე სახელმწიფო, რომელმაც კომიტეტის ეს წევრი წამოაყენა, დარჩენილი
ვადისთვის ნიშნავს სხვა ექსპერტს თავის მოქალაქეთა წრიდან კომიტეტის მიერ მოწონების პირობით.

8. კომიტეტი პროცედურის საკუთარ წესებს ადგენს.
9. კომიტეტი ორი წლის ვადით ირჩევს თვის თანამდებობის პირებს.
10. კომიტეტის სესიები, როგორც წესი, იმართება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ცენტრალურ დაწესებულებებში ან

კომიტეტის მიერ განსაზღვრულ ნებისმიერ სხვა შესაფერის ადგილას. კომიტეტი, როგორც წესი თავის სესიებს ყოველწლიურად
მართავს. კომიტეტის სესიის ხანგრძლივობა განისაზღვრება ან საჭიროების შემთხვევაში გადაისინჯება წინამდებარე კონვენციის
მონაწილე სახელმწიფოების თათბირზე გენერალური ასამბლეის მოწონების პირობით.
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11. გაერთაინებულიე რების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი გამოჰყოფს საჭირო პერსონალს და მატერიალურ სახსრებს
კომიტეტის მიერ წინამდებარე კონვენციის შესაბამისად თავისი ფუნქციების ეფექტიანი განხორციელებისათვის.

12. წინამდებარე კონვენციის შესაბამისად დაარსებული კომიტეტის წევრები იღებენ გენერალური ასამბლეის მიერ დაწესებულ
გასამრჯელოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სახსრებიდან და გენერალური ასამბლეის მიერ დადგენილი პირობებით.

    მუხლი 44
1. მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის

მეშვეობით კომიტეტს წარუდგინონ მოხსენებები კონვენციით აღიარებული უფლებების დამკვიდრებისათვის მათ მიერ
გატარებული ღონისძიებების შესახებ და ამ უფლებათა განხორციელებაში მიღწეული პროგრესის შესახებ:

ა) ორი წლის განმავლობაში შესაბამისი მონაწილე სახელმწიფოსათვის კონვენციის ძალაში შესვლიდან;
ბ) შემდგომში ყოველ ხუთ წელიწადში.
2. ამ მუხლის შესაბამისად წარდგენილ მოხსენებებში მითითებულია ფაქტორები და სირთულეები, თუკი ასეთები არსებობს,

რომლებიც გავლენას ახდენს წინამდებარე კონვენციით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების ხარისხზე. მოხსენებები შეიცავს
აგრეთვე საკმარის ინფორმაციას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კომიტეტმა სრულად შეიტყოს კონვენციის მოქმედება მოცემულ
ქვეყანაში.

3. არ არის აუცილებელი, რომ მონაწილე სახელმწიფომ, რომელმაც კომიტეტს წარუდგინა ყოველმხრივი თავდაპირველი
მოხსენება, ამ მუხლის „ბ“ პუნქტის შესაბამისად წარსადგენ შემდგომ მოხსენებებში გაიმეოროს ადრე ჩამოყალიბებული
ძირითადი ინფორმაცია.

4. კომიტეტს შეუძლია მონაწილე სახელმწიფოსაგან მოითხოვოს წინამდებარე კონვენციის განხორციელებასთან
დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია.

5. კომიტეტის საქმიანობის შესახებ მოხსენებები გენერალურ ასამბლეას ორ წელიწადში ერთხელ უნდა წარედგინოს
ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს მეშვეობით.

6. მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ საკუთარი მოხსენებების ფართო საჯაროობას თავიანთ ქვეყნებში.

    მუხლი 45
კონვენციის ეფექტიანი განხორციელების ხელშეწყობისა და წინამდებარე კონვენციის მოქმედების სფეროში საერთაშორისო

თანამშრომლობის წახალისების მიზნით:
ა) გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზებულ დაწესებულებებს, ბავშვთა ფონდს და გაერთიანებული ერების

ორგანიზაციის სხვა ორგანოებს უფლება აქვთ წარმოდგენილი იყვნენ წინამდებარე კონვენციის ისეთ დებულებათა
განხორციელების შესახებ საკითხთა განხილვისას, რომლებიც მათი უფლებამოსილების სფეროში შედის. კომიტეტს შეუძლია
გაერთაინებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზებულ დაწესებულებებს, ბავშვთა ფონდებს და გაერთაინებული ერების
ორგანიზაციის სხვა კომპეტენტურ ორგანოებს, როცა ამას მიზანშეწონილად მიიჩნევს, წარუდგინოს ექსპერტთა დასკვნა იმ
დარგებში კონვენციის განხორციელების თაობაზე, რომლებიც მათი შესაბამისი უფლებამოსილების სფეროში შედის. კომიტეტს
შეუძლია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზებულ დაწესებულებებს, ბავშვთა ფონდს და გაერთიანებული
ერების ორგანიზაციის სხვა ორგანოებს შესთვაზოს, წარმოადგინონ მოხსენებები მათი საქმიანობის სფეროში შმავალ დარგებში
კონვენციის განხორციელების შესახებ;

ბ) კომიტეტი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზებულ დაწესებულებებში, ბავშვთა ფონდში და
გაერთიანებულიე რების ორგანიზაციის სხვა კომპეტენტურ ორგანოებშში გზავნის, როცა ამას მიზანშეწონილად მიიჩნევს,
მონაწილე სახელმწიფოების ნებისმიერ მოხსენებებს, რომლებიც შეიცავს ტექნიკური კონსულტაციის ან დახმარების შესახებ
თხოვნას ან რომლებშიც აღნიშნულია ამის საჭიროება, აგრეთვე კომიტეტის შენიშვნებსა და წინადადებებს, თუკი ასეთები
არსებობს, ასეთი თხოვნების ან მითითებების თაობაზე;

გ) კომიტეტს შეუძლია გენერალურ ასამბლეას რეკომენდაცია მისცეს, რომ შესთავაზოს გენერალურ მდივანს თავისი სახელით
მოაწყოს გამოკვლევები ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებულ ცალკეულ საკიტხებზე;

დ) კომიტეტს შუძლია შეიტანოს იმ ინფორმაციაზე დაფუძნებული ზოგადი ხასიათის წინადადებები და რეკომენდაციები,
რომელიც მიღებულია წინამდებარე კონვენციის 44 და 45 მუხლების შესაბამისად. ასეთი ზოგადი ხასიათის წინადადებებსა და
რეკომენდაციებს უგზავნიან ნებისმიერ დაინტერესებულ მონაწილე სახელმწიფოს და აცნობებენ გენერალურ ასამბლეას
მონაწილე სახელმწიფოების შნიშვნებთან ერთად, თუკი ასეთები არსებობს.

ნაწილი III

    მუხლი 46
წინამდებარე კონვენცია ხელმოსაწერად გახსნილია ყველა სახელმწიფოსათვის.

    მუხლი 47
წინამდებარე კონვენცია ექვემდებარება რატიფიკაციას. სარატიფიკაციო სიგელები შესანახად ბარდება გაერთიანებული
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bavSvze zrunvis
alternatiuli formebis

saxelmZRvanelo

Crossing borders in service and
support of children and families



bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvanelo

saerTaSoriso organizacia

“es-o-es bavSvTa sofeli”

www.sos-childrensvillages.org

saerTaSoriso organizacia „es-o-es bavSvTa 
sofeli“ warmoadgens qolga organizacias, 
romelSic msoflios masStabiT „es-o-es bavSvTa 
soflis“ 130-ze meti erovnuli asociaciaa  
gaerTianebuli. „es-o-es bavSvTa sofeli“ bavSvze 
orientirebuli arasamTavrobo da arareligiuri 
organizaciaa, romelic   mitovebis riskis winaSe 
myof da mSobelTa mzrunvelobas moklebul 
bavSvebs  sxvadasxva momsaxurebiT uzrunvelyofs  
da aqtiurad moRvaweobs bavSvTa zrunvis, 
ganaTlebisa da   jandacvis mimarTulebiT. 
bavSvebisaTvis adekvaturi zrunvis uzrunvelsa-
yofad, organizacia xels uwyobs bavSvTa 
aRmzrdelebis, ojaxebisa da Temis profesiul 
ganviTarebas. 

„es-o-es bavSvTa sofeli“ xels uwyobs mitovebis 
riskis winaSe myof  da mSobelTa mzrunvelobas 
moklebuli bavSvebis uflebebis dacvas. 
organizacia daarsda 1949 wels. igi gaeros bavSvis 
uflebaTa konvenciis principebis Tanaxmad 
moqmedebs. 

saerTaSoriso socialuri 

samsaxuri (ISS)

www.iss-ssi.org 

saerTaSoriso socialuri samsaxuri (sos) 
daxmarebas uwevs migraciisa da iZulebiT 
gadaadgilebis Sedegad socialuri problemebis 
winaSe myof pirebs, bavSvebsa da ojaxebs.  
saerTaSoriso socialuri samsaxuri saerTaSoriso 
aramomgebiani organizaciaa. igi 1924 wels daarsda 
da mas mere, mTeli msoflios masStabiT 
daaxloebiT 140 qveyanaSi funqcionirebs  da 50 000-
ze met adamians emsaxureba.     

saerTaSoriso socialurma samsaxurma gaSvilebis 
sxvadasxva mimarTulebiT gansakuTrebuli 
gamocdileba SeiZina. ufro zogadad, es 
gamocdileba da kompetencia ukavSirdeba  bavSvTa 
mitovebis, instituciur dawesebulebebSi 
moTavsebis prevenciis, bilogogiuri ojaxis 
ganviTarebis, SvilobilobaSi myofi bavSvebis 
daxmarebisa da instituciur dawesebulebebSi 
myofi bavSvebis zrunvis sakiTxebs.
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winasityvaoba 

msoflioSi  milionobiT mitovebis riskis winaSe myofi da mSobelTa mzrunvelobas moklebuli bavSvia.  
maTi yofa savsea iseTi problemebiT, romelTa Sedegebic zrdasrul asakSic daRs asmevs maT cxovrebas. 

gaeros bavSvis uflebaTa konvenciis ganxorcielebis monitoringis dros, gaeros bavSvis uflebaTa 
komitetma  gaacnobiera, rom is problemebi, romlis winaSe es bavSvebi da ojaxebi yoveldRiurad dganan ar 
aris saTanadod gaazrebuli da gaTvaliswinebuli sxvadasxva politikis dagegmvisa da maTi praqtikuli 
ganxorcielebisas. 

bavSvTa uflebebsa da realur cxovrebaSi am uflebis aRsrulebas Soris arsebuli  Seusabamobis 
gaTvaliswinebiT da arsebuli xarvezebis aRmofxvris mizniT,  2005 wels gaeros bavSvis uflebaTa 
komitetma moawyo diskusia mSobelTa mzrunvelobas moklebuli bavSvebis Temaze. diskusiebis Sedegad, 
komitetma SeimuSava da gamosca  rekomendaciebi, romliTac igi mouwodebda saerTaSoriso sazogadoebas, 
qveynebs, gaerTianebuli erebis saagentoebs, arasamTavrobo organizaciebs, dargis specialistebs, 
saganmanaTleblo dawesebulebebs da profesiul organizaciebs SeemuSavebinaT saerTaSoriso 
standartebi, romliTac ixelmZRvanelebdnen saxelmwifoebi da Sesabamisi pasuxismgebeli pirebi gaeros 
bavSvis uflebaTa  konvenciis ganxorcielebisas.

Sesabamisad, komiteti miesalmeba 2009 wlis 20 noembers, gaeros bavSvis uflebaTa konvenciis meoce 
wlisTavze gaeros generaluri asambleis mier bavSvze zrunvis alternatiuli formis saxelmZRvanelos 
aRiarebis faqts. es saxelmZRvanelo warmoadgens 2005 wels komitetis mier gakeTebuli mowodebis, 
molaparakebebisa da konsultaciebis gziT 5 wliani intensiuri muSaobis Sedegs.

msurs madloba gadavuxado braziliis mTavrobas jgufis Sekrebis organizebisa da bavSvze zrunvis 
alternatiuli formebis saxelmZRvanelos aRiarebisaTvis gaweuli Tavdauzogavi SromisaTvis. aqve unda 
aRiniSnos arasamTavrobo organizaciebisa da sxva mniSvnelovani partniorebis, gansakuTrebiT JenevaSi 
dafuZnebuli  mzrunvelobas moklebul bavSvTa sakiTxebze momuSave  arasamTavrobo organizaciebis 
samuSao jgufis Rvawlic, vinaidan maTi mxardaWeris gareSe sruliad SeuZlebeli iqneboda am samuSaos 
Sesruleba.  

gaeros bavSvis uflebaTa komitetis saxeliT  imeds gamovTqvam, rom  bavSvze zrunvis alternatiuli 
formebis saxelmZRvaneloSi miTiTebuli rCevebi udides rols Seasrulebs  gaeros bavSvis uflebaTa 
konvenciis Sesrulebis saqmeSi. am saxelmZRvanelos gamocema pirveli nabijia bavSvze zrunvis 
alternatiuli formebis Sesaxeb informaciis gasavrceleblad. 

seuli, korea
2009 wlis 20 noemberi

profesori iang li
gaeros bavSvis uflebaTa  komitetis Tavmjdomare 
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Sesavali

2009 wlis 20 noembers gaeros bavSvis uflebaTa konvenciis me-20 wlisTavis aRsaniSnavad, gaeros 
generalurma asambleam aRiara bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvanelo. Cven, 
saerTaSoriso organizacia “es-o-es bavSvTa sofeli” da saerTaSoriso socialuri samsaxuri mivesalmebiT  
am axal saerTaSoriso sqemas, romelic uTuod   xels Seuwyobs bavSvTa uflebebis dacvas mTels msoflioSi 
da milionobiT bavSvs, ojaxsa da Tems cxovrebas gauumjobesebs. saxelmZRvaneloSi aRniSnuli 
rekomendaciebis gasavrceleblad da gansaxorcieleblad, winamdebare publikaciaSi  bavSvze zrunvis 

alternatiuli formebis saxelmZRvanelos oficialuri teqsti  (generaluri asamblea A/HRC/11/L.13) da  
saxelmZRvaneloSi miTiTebul ZiriTad sakiTxebze arsebuli kiTxvebia warmodgenili.  

bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvanelos SemuSaveba ganapiroba bavSvTa uflebebsa da 
realur cxovrebaSi am uflebebis aRsrulebas Soris arsebuli  Seusabamobis aRiarebam. swored aRniSnuli 
xarvezis aRmofxvris mizniT, saerTaSoriso sazogadoeba gaerTianda da SeimuSava bavSvze zrunvis 
alternatiuli formebis saxelmZRvanelo. es saxelmZRvanelo gaeros bavSvis uflebaTa komitetis,  
mTavrobebis (braziliis mTavrobis xelmZRvanelobiT), gaeros bavSvTa fondis, eqspertebisa da mecnierebis, 
arasamTavrobo organizaciebisa da rac mTavaria, bavSvze zrunvis sferoSi gamocdili axalgazrdebis 
xuTwliani diskusiisa da molaparakebis Sedegia.  

bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvaneloSi Camoyalibebulia saTanado politikisa da 
praqtikis aucilebloba or ZiriTad principTan mimarTebaSi. es principebia: aucilebloba da Sesabamisoba. 
aucileblobis safuZvelia survili, davexmaroT bavSvebs darCnen sakuTar ojaxebSi mSobelTa 
mzrunvelobis qveS. bavSvis ojaxisgan daSoreba ukidures SemTxvevaSi unda moxdes, mxolod mas Semdeg, rac  
SemTxvevis detaluri Sefaseba moxdeba. rac Seexeba Sesabamisobas,  bavSvze zrunvis alternatiuli 
formebis saxelmZRvanelo alternatiuli zrunvis yvelaze misaReb formebs warmogvidgens.  TiToeul 
bavSvs, romelsac alternatiuli zrunva esaWiroeba, individualuri  saWiroebebi aqvs, magaliTad, mokle an 
grZelvadian mzrunvelobasTan an da-Zmis erTad cxovrebasTan dakavSirebiT. SerCeuli zrunvis forma 
individualur saWiroebebze unda iyos morgebuli. zrunvis alternatiuli formis Sesabamisoba 
regularulad unda gadaixedos da Sefasdes - ramdenad saWiroa alternatiuli zrunvis  uzrunvelyofa  an 
bavSvis biologiur ojaxSi dabruneba. 

bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvanelos TiToeul nawilSi mocemulia bavSvze zrunvis 
erovnul politikasTan dakavSirebuli kiTxvebi. kiTxvebi amomwuravi araa da arc oficialuri teqstis 
nawilia. ubralod maTi mizania xeli Seuwyos bavSvze zrunvis alternatiuli formebis ZiriTadi 
principebis ganxorcielebaze garkveuli diskusiis warmoSobas da analizs.  saxelmZRvaneloSi aRniSnuli 
miTiTebebi bavSvebze, maT ojaxebsa da Temebze dadebiT gavlenas iqoniebs, Tu dawerili principebi 
cxovrebaSi ganxorcieldeba. Cveni mizanic esaa: sityva saqmed vaqcioT!

safuZveli

ZiriTadi principebi

rogor gamoviyenoT publikacia

rixard pixleri, generaluri mdivani, 
saerTaSoriso organizacia es-o-es 
bavSvTa sofeli 

jin aioubi, generaluri mdivani, 
saerTaSoriso socialuri samsaxuri  



6

bavSvze zrunvis
alternatiuli formebis
saxelmZRvanelo

I. mizani

1

2

(a)

(b)

(g)

(d)

 

  
 
 

winamdebare saxelmZRvanelos mizania xeli 
Seuwyos gaeros bavSvis uflebaTa  konvenciisa da 
sxva saerTaSoriso SeTanxmebebis   ganxorcielebas, 
romlebic  mitovebis riskis qveS myof da mSobelTa 
mzrunvelobas moklebuli bavSvebis dacvas da  
keTildReobas ukavSirdeba.

aRniSnuli saerTaSoriso instrumentebis, ise 
rogorc am sferoSi dagrovili codnisa da 
gamocdilebis gaTvaliswinebiT, saxelmZRvaneloSi 
asaxulia politikisa da praqtikis yvelaze misaRebi 
mimarTulebebi. saxelmZRvanelo  alternatiuli 
zrunvis sakiTxebTan pirdapir an iribad 
dakavSirebuli yvela seqtorisaTvis aris 
gankuTvnili. kerZod, saxelmZRvanelos daniSnu-
lebaa:  

  xeli Seuwyos bavSvis  ojaxSi cxovrebas an mis 
biologiur ojaxSi dabrunebas; Tu es ar 
xerxdeba, gamoiyenos sxva Sesabamisi da 
problemis mogvarebis grZelvadiani saSuale-
bebi, maT Soris gaSvileba da kafala, islamuri 
kanonmdeblobis Sesabamisad; 

 problemis mogvarebis grZelvadiani gzebis 
Ziebis periodSi da im SemTxvevaSi, roca 
zemoaRniSnuli gamosavali miuRwevelia an ar 
Seesabameba  bavSvis saukeTeso interesebs,  
aucilebelia uzrunvelyofil iqnes bavSvze 
zrunvis iseTi alternatiuli formebis 
identificireba da uzrunvelyofa, romliTac 
bavSvs eqneba sakuTari Tavis  sruli da 
harmoniuli ganviTarebis saSualeba;

 daexmaros da stimuli misces mTavrobebs, 
konkretul saxelmwifoSi arsebuli  socialu-
ri, ekonomikuri da kulturuli mdgomareobis 
gaTvaliswinebiT,  bavSvze zrunvis mimar-
TulebiT aRebuli pasuxismgeblobebisa da  
valdebulebebis gansaxorcieleblad;

 mimarTuleba misces socialur dacvaze da 

bavSvTa keTildReobaze momuSave saxelmwifo 
da kerZo struqturebis, ise rogorc 
samoqalaqo sazogadoebis gadawyvetilebebs, 
politikasa da RonisZiebebs. 

 ramdenadac ojaxi sazogadoebis  fundamentur 
jgufs, bavSvis ganviTarebis da keTildReobis 
yvelaze bunebriv garemos warmoadgens, mTeli 
Zalisxmeva, upirveles yovlisa,  iqiTken unda iyos 
mimarTuli, rom bavSvs saSualeba mieces Tavis 
mSoblebTan  an, saWiroebis SemTxvevaSi, ojaxis sxva 
wevrebTan icxovros an dabrundes sacxovreblad. 
bavSvze zrunvis dros, ojaxi  saxelmwifosgan   
sxvadasxva formis daxmarebiT unda iyos 
uzrunvelyofili da am daxmarebaze xeli 
miuwvdebodes. 
 
  TiToeulma bavSvma da axalgazrdam unda 

icxovros  mzrunvel da dacul garemoSi, sadac mas 
sruli ganviTarebis SesaZlebloba eqneba. saTanado 
mzrunvelobas an zogadad zrunvas moklebul 
bavSvebs aseT garemoSi aRzrdis naklebi Sansi aqvT.

 rodesac  bavSvis ojaxs saTanado mxardaWeris 
pirobebSic ar SeuZlia  bavSvze saTanado zrunva, 
da im SemTxvevaSic, roca ojaxi bavSvs tovebs an 
uars ambobs masze, saxelmwifo valdebulia daicvas 
bavSvis uflebebi  da uzrunvelyos alternatiuli 
zrunvis Sesabamisi forma  adgilobriv 
organoebTan da uflebamosil samoqalaqo  
organizaciebTan erTad (an maTi saSualebiT). 
saxelmwifo aseve valdebulia, uflebamosili 
organoebis saSualebiT meTvalyureoba gauwios  
alternatiuli zrunvis qveS myofi bavSvis 
keTildReobas, usafrTxoebasa da ganviTarebas da 
mudmivad gadaxedos ukve arsebuli bavSvze zrunvis 
formis marTebulobas.     

II.zogadi principebi 

da perspeqtivebi

a. bavSvi da ojaxi

3

4

5

bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvanelo
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 yvela gadawyvetileba, iniciativa da midgoma, 
romelic winamdebare saxelmZRvanelos farglebSia 
asaxuli, individualurad  unda iqnes ganxiluli   
calkeuli SemTxvevis dros (bavSvis usafrTxoebis 
gaTvaliswinebiT da bavSvis interesebisa da 
uflebebis dacviT). daculi unda iyos 
saxelmZRvanelos Sesabamisoba diskriminaciisa da 
genderul sakiTxebTan mimarTebaSi. yvela 
gadawyvetileba, iniciativa da midgoma unda 
emyarebodes bavSvis uflebebis pativiscemas -  
gamoTqvas sakuTari azri da es azri  misi 
ganviTarebis donis Sesabamisad gaiTvaliswinon. 
bavSvs xeli unda miuwvdebodes yvela saWiro 
informaciaze. yoveli Rone unda vixmaroT 
imisaTvis, rom bavSvebs sakuTari azris gamoxatvis 
saSualeba mieceT da sasurveli informacia 
maTTvis sasurvel enaze miewodoT.  

 winamdebare saxelmZRvanelos gamoyenebis dros 
unda ganisazRvros bavSvTa interesebi, raTa 
mSobelTa mzrunvelobas moklebuli bavSvebis an 
mitovebis riskis qveS myofi bavSvebisaTvis, maTi 
saWroebebis Sesabamisi da uflebaTa damcveli 
samoqmedo gegma dadgindes. gegma unda 
iTvaliswinebdes am bavSvebis uflebebis dacvas da 
individualur ganviTarebas ojaxSi, socialur da 
kulturul garemoSi., aseve, maT statuss rogorc 
gegmis gansazRvris periodSi, ise grZelvadian 
perspeqtivaSi. gegmis gansazRvris procesSi 
mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli bavSvis 
uflebebi da gaTvaliswinebul unda iyos misi 
mosazrebebi bavSvis asakisa da ganviTarebis 
Sesabamisad.  

 saxelmwifoebma unda SeimuSaon da ganaxorcielon 
bavSvTa  keTildReobisa da dacvis politika maTi 
saerTo socialuri da sazogadeobrivi 
ganviTarebis politikis farglebSi. yuradReba 
unda mieqces arsebuli alternatiuli zrunvis 
formis gaumjobesebas winamdebare saxelmZRva-
neloSi warmodgenili principebis gaTvalis-
winebiT. 

 bavSvebis ojaxTan daSorebis Tavidan 
asacileblad, saxelmwifoebma unda ganaxorcielon 
saTanado da kulturuli gansxvavebulobis 
Sesabamisi  RonisZiebebi:

 iseTi ojaxebis daxmareba mzrunveli garemos 
SeqmnaSi, romelTa  SesaZleblobebic 
SezRudulia Semdegi faqtorebiT: SezRuduli 
SesaZleblobebi, narkotikze da alkoholze 
damokidebuleba; warmomavlobis an umciresobis 
mikuTvnebulobis gamo arsebuli diskrminacia, 
konfliqtis regionSi an okupirebul zonaSi 
cxovreba. 

 saTanado zrunvis uzrunvelyofa mowyvladi 
bavSvebisaTvis, rogorebic arian Zaladobisa da 

(a)

(b)

eqspluataciis msxverpli bavSvebi, mitovebuli 
bavSvebi, quCaSi mcxovrebi da momuSave bavSvebi, 
ukanonod Sobili bavSvebi,  mitovebuli 
bavSvebi,  emigranti muSebis Svilebi, 
TavSesafris maZiebeli pirebis Svilebi da 
SidsiT  an sxva seriozuli daavadebiT 
daavadebuli bavSvebi. 

 
 gansakuTrebuli Zalisxmevaa saWiro  imisaTvis, 

rom gadaiWras bavSvis an misi mSoblebis raime 
statusis gamo diskriminaciis sakiTxi. aseTi 
statusi SeiZleba iyos siRaribe, eTnikuri 
warmomavloba, religia, sqesi, gonebrivi da 
fizikuri SezRuduloba,  Sidsi an sxva raime 
seriozuli daavadeba, qorwinebis gareSe Sobili 
bavSvis statusi, social-ekonomikuri stigma an 
sxva statusi Tu garemoeba, romelmac SeiZleba 
bavSvze uaris Tqma, bavSvis mitoveba   da/an bavSvis 
mSoblisagan moSoreba gamoiwvios.

 

 alternatiuli zrunvis  formasTan  
dakavSirebuli yvela gadawyvetilebis miRebisas  
sasurvelia, rom bavSvi rac SeiZleba axlos iyos 
Tavis mudmiv sacxovrebelTan, raTa gauadvildes 
ojaxTan kontaqti da SesaZlo reintegracia. aseve, 
imisaTvis, rom rac SeiZleba naklebi ziani miadges 
mis ganaTlebas,  kulturul da socialur yofas.

 alternatiuli zrunvis formaSi, maT Soris, 
araformaluri zrunvaSi myof bavSvTan 
dakavSirebuli gadawyvetilebebi unda iTvalis-
winebdes bavSvisaTvis stabiluri ojaxuri garemos 
uzrunvelyofisa da misi ZiriTadi saWiroebebis 
dakmayofilebis mniSvnelobas. aseve, gasaTvalis-
winebelia bavSvis kavSiri aRmzrdelebTan. yoveli 
amis  permanentuloba ki erT-erTi ZiriTad miznad 
unda iqnes miCneuli. 

 bavSvebs yovelTvis da nebismier SemTxvevaSi 
RirsebiTa da pativiscemiT unda movepyraT da 
davicvaT aRmzrdelis, Tanatolis Tu mesame mxaris 
Zaladobis, ugulebelyofisa da yvela saxis 
eqspluataciisgan.

 bavSvis ojaxisgan moSoreba  ukidures zomad 
unda iqnes ganxiluli. es RonisZieba, ramdenadac 
SesaZlebelia, droebiTi da xanmokle unda iyos. 
bavSvis ojaxidan mocilebis gadawyvetilebis 
gadasinjva mudmivad unda xdebodes. am sakiTxis 
mogvarebis an misi mizezebis aRmofxvrisTanave 
unda moxdes bavSvis mSobelTa mzrunvelobaSi 
dabruneba bavSvis interesebis dacviT. gaTvaliswi-
nebuli unda iyos qvemoT, 48-e punqtSi miTiTebuli 
Sefaseba. 

10

b. alternatiuli zrunvis forma

11

12

13

14
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15

16

17

18

19 

20 

21

22

 finansuri da materialuri gaWirveba, an am 
gaWirvebasTan  dakavSirebuli pirobebi, bavSvis 
mSoblebisgan mocilebis, misi alternatiuli 
zrunvis formaSi gadayvanis, reintegraciis 
dabrkolebis gamarTleba ar unda iyos. aseTi 
mdgomareoba ojaxisaTvis saTanado daxmarebis 
saWiroebas warmoaCens.

 yuradReba unda mivaqcioT yvela sxva uflebis 
dacvas, gansakuTrebiT im uflebebisa,  romelic 
mSobelTa mzrunvelobas moklebul bavSvTa 
mdgomareobas ukavSirdeba. aseTi uflebebia 
ganaTlebis, samedicino da sxva ZiriTadi 
momsaxurebis miRebis ufleba, identurobis,  
religiis an rwmenis Tavisuflebis, enis da 
sakuTrebis dacvis ufleba, aseve, memkvidreobis 
miRebis ufleba.  

 alternatiuli zrunvis formaSi gadayvanisas, 
da-Zma erTmaneTs ar unda davaSoroT, Tu ar 
arsebobs maTze Zaladobis riski an sxva raime 
gamamarTlebeli mizezi, romelic bavSvis 
saukeTeso interesebs ewinaaRmdegeba. nebismier 
SemTxvevaSi, Zalisxmeva unda gamoviCinoT da-Zmebis 
erTmaneTTan kontaqtis SesanarCuneblad (Tu es 
maT survilsa da interess  ar ewinaaRmdegeba).  

arcerTi bavSvi ar unda cxovrobdes kanonieri 
meurvis an sxva pasuxismgebeli ufrosisa Tu 
uflebamosili saxelmwifo organos daxmarebisa da 
dacvis gareSe.

alternatiuli zrunvis uzrunvelyofa ar unda 
ganxorcieldes provaiderebis politikuri, 
religiuri an ekonomikuri miznebis ganxor-
cielebis mizniT.

 instituciur saaRmzrdelo dawesebulebaSi 
bavSvis ganTavseba unda moxdes mxolod gamonaklis 
SemTxvevebSi, rodesac aseTi RonisZieba yvelaze 
marTebulia, aucilebelia da gamomdinareobs ama 
Tu im  bavSvis individualuri saWiroebebidan.

 eqspertTa mosazrebis Tanaxmad, mcirewlovani, 
gansakuTrebiT sam wels qvemoT asakis bavSve-
bisaTvis, alternatiuli zrunvis uzrunvelyofa 
unda moxdes ojaxur garemoSi. am principidan

 bevr qveyanaSi mzrunvelobas moklebuli 
bavSvebis umetesoba araformaluri zrunvis qveS 
imyofeba. maT naTesavebi da sxva axloblebi uvlian. 
aRiareben ra am faqts, saxelmwifoebma, mocemuli 
saxelmZRvanelos mixedviT, Sesabamisi gzebi unda 
gamonaxon, raTa uzrunvelyon bavSvebis keTil-
dReoba da dacva araformaluri zrunvis 
pirobebSi. saTanado yuradReba unda miaqcion 
kulturul, ekonomikur, genderul da religiur 
gansxvavebulobas da uzrunvelyon iseTi 
politikis gatareba, romelic bavSvis uflebebsa 
da interesebs ar ewinaaRmdegeba.

aucileblobis principi  

erovnuli politikisaTvis, mocemul princips 
calsaxad  prevenciuli daniSnuleba gaaCnia. igi 
warmoaCens saTanado socialuri momsaxurebis 
uzrunvelsayofad resursebis gamoyofis 
aucileblobas, romelic Tavis mxriv  bavSvebis 
ojaxisgan mocilebis risks gvacilebs. 

erovnuli politika...

.. aris Tu ara erovnul politikaSi mkafiod 
gansazRvruli, rom bavSvis ojaxisgan moSoreba 
ukiduresi zoma unda iyos da mxolod 
gardauvali aucileblobis SemTxvevaSi  
ganxorcieldes? 

.. gansazRvravs Tu ara erovnuli politika imas, 
rom mxolod siRaribe ar SeiZleba CaiTvalos 
bavSvis ojaxidan moSorebis  da zrunvis 
alternatiul formaSi gadayvanis mizezad?  

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
ojaxis resursebis Sefasebas sxvadasxva 
kriteriumis gamoyenebiT, roca dgindeba, rom 
bavSvs ojaxSi safrTxe emuqreba?  

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika  
ojaxis daxmarebas da saTanado momsaxurebas 
bavSvis mitovebis prevenciis mizniT, ise rom  
bavSvze zrunva ojaxis farglebSive ganxor-
cieldes? 

.. garantirebulia Tu ara erovnuli politikis 
farglebSi is, rom mSoblebi da bavSvebi srulad 
miiReben monawileobas gadawyvetilebis miRebis 
procesSi, miiReben srul informacias TavianT 
uflebebze, gansakuTrebiT, ojaxisgan bavSvis 
mocilebis gadawyvetilebis gaprotestebis 
Taobaze? 

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
mSoblebisaTvis bavSvis aRzrdasTan dakav-
Sirebul swavlebas da sxva saxis daxmarebas?
 
...erovnuli politika garantias iZleva, rom 
mudmivad moxdeba  bavSvis alternatiuli 
zrunvis formaSi yofnis saWiroebis gadasinjva 
da misi ojaxSi dabrunebis SesaZleblobis 
Sefaseba? 

bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvanelo
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gamonaklisi SeiZleba moxdes da-Zmebis daSorebis 
Tavidan acilebis mizniT  da im SemTxvevaSi, Tu 
bavSvis instituciaSi gadayvanas sagangebo 
mdgomareoba moiTxovs. am SemTxvevaSic ki, winaswar 
unda iyos gansazRvruli bavSvis instituciaSi 
ganTavseba SezRuduli drois ganmavlobaSi da 
daigegmos misi ojaxSi reintegracia an amisi 
xangrZlivi zrunvis uzrunvelyofa ojaxur 
garemoSi.

 

 imisaTvis, rom saxelmwifoebma droulad  
uzrunvelyon winamdebare saxelmZRvaneloSi 
aRniSnuli miTiTebebis drouli da efeqturi 
ganxorcieleba,  maT maqsimalurad unda gamoiyenon 
yvela arsebuli adamianuri Tu finansuri resursi 
da saWiroebis SemTxvevaSi uzrunvelyon 
TanamSromloba. gansakuTrebiT mniSvnelovania 
saxelmwifos mxridan  Sesabamis organoebs Soris 
TanamSromlobis xelSewyoba da bavSvebisa da maTi 
ojaxebis keTildReobis sakiTxebis gaTvaliswineba 
yvela im saministros strategiaSi, romelic  
pirdapir Tu iribad CarTulia aRniSnuli 
sakiTxebis mogvarebaSi.

 winamdebare saxelmZRvaneloSi miTiTebuli 
RonisZiebebis gansaxorcieleblad, saxelmwifoebma 
unda daadginon saWiroebebi da moiTxovon 
Sesabamisi saerTaSoriso mxardaWera. aseT 
moTxovnas saTanado yuradReba unda mieqces da Tu 
SesaZlebeli da marTebulia, saxelmwifoebma maTze 
dadebiTi reagireba unda miiRon. mocemul 
saxelmZRvaneloSi aRniSnuli miTiTebebi 
maqsimalurad unda iqnes asaxuli  TanamSromlobis 

23 

24

25

vinaidan  instituciuri saaRmzrdelo 
dawesebulebebi da ojaxur garemoSi ganxorci-
elebuli zrunva  bavSvis  saWiroebebis 
dakmayofilebis TvalsazrisiT erTmaneTs avseben, 
roca instituciuri dawesebulebebi  mainc rCeba, 
aucilebelia  alternativebis SemuSaveba saerTo 
deinstitucionalizaciis strategiis konteqstSi, 
raTa saboloo jamSi SesaZlebeli gaxdes  
instituciis, rogorc alternatiuli zrunvis 
formis gauqmeba. am mizniT, saxelmwifoebma unda 
SeimuSavon bavSvis ganviTarebis Sesabamisi 
standartebi, raTa uzrunvelyon bavSvis 
ganviTarebisaTvis aucilebeli pirobebis Seqmna, 
rogoricaa individualuri da mcire saojaxo tipis 
zrunva.  swored am standartebTan mimarTebaSi 
unda moxdes arsebuli momsaxurebis Sesabamisobis 
Sefaseba. axali instituciuri saaRmzrdelo 
dawesebulebebis daarsebis an daarsebis nebarTvis 
Sesaxeb gadawyvetilebebis miRebisas, srulad unda 
iqnas  gaTvaliswinebuli deinstitucionalizaciis 
mizani da strategia,  miuxedavd imisa, saxelmwifo 
dawesebulebas iqneba es  Tu - kerZo.  

s a x elmZRvanelos  g a moyenebis  

xelSemwyobi RonisZiebebi

Sesabamisobis principi

Tu zrunvis alternatiuli formis gamoyeneba 
gardauvalia da bavSvis saukeTeso interesebs ar 
ewinaaRmdegeba, mocemuli saxelmZRvanelo 
iTvaliswinebs zrunvis formisa da xangrZlivo-
bis Sesaferis da swor SerCevas calkeuli 
SemTxvevis specifikis gaTvaliswinebiT. aseve,  
stabilurobisa da permanentulobis xelSew-
yobas.

erovnuli politika...

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
zrunvis sxvadasxva alternatiul  formebs, 
romlebic Seesabameba im bavSvis individualur 
saWiroebebs, romelsac zrunva da dacva sWirdeba?  

..aris Tu ara erovnul politikaSi mkafiod 
Camoyalibebuli deinstitucionalizaciis da 
ojaxur garemoze dafuZnebuli an sxva Sesabamisi 
alternatiuli formebis ganviTarebis erovnuli 
gegma? 

.. momavali mzrunvelebis saTanado SerCevis 
mizniT, avaldebulebs Tu ara erovnuli politika  
zrunvaze pasuxismgebel organoebs  potenciuri 
mzrunveli pirebis winaswar   Semowmebas?    

.. iTvaliswinebs Tu ara erovnuli politika imas, 
rom Sesabamisobis dadgenisas erT-erT ZiriTad 
kriteriumad zrunvis alternatiul  formaSi da-
Zmebis erTad ganTavseba unda iyos miCneuli?  

.. avaldebulebs Tu ara erovnuli politika 
zrunvaze pasuxismgebel organoebs da mzrunvel 
pirebs imas, rom bavSvma da ojaxma  monawileoba 
miiRon zrunvis alternatiul  formaSi bavSvis 
ganTavsebasTan dakavSirebuli  gadawyvetilebebis 
miRebis procesSi, ise rogorc maT dagegmvasa da 
ganxilvaSi?  

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
uflebebze damyarebul iseT sqemas, romelic 
bavSvis uflebebis dacvis erTian midgomazea 
dafuZnebuli, sadac zrunvisa da dacvis garda - 
ganaTlebis, jandacvis, identobis, rwmenis an 
piradi cxovrebis xelSeuxeblobis sakiTxebic aris 
gaTvaliswinebuli?  
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programebSi, romlebic TavianTi mxriv ganviTare-
bisken aris mimarTuli. saxelmwifosTvis 
daxmarebis gawevisas, ucxourma iuridiulma 
pirebma Tavi unda Seikavon nebismieri iseTi 
iniciativisagan, romelic winamdebare saxelm-
ZRvaneloSi warmodgenil debulebebs ewinaaRmde-
geba.  

 winamdebare saxelmZRvaneloSi aRniSnuli 
arcerTi debuleba ar unda axdendes imaze ufro 
dabali standartebis Seqmnis waxalisebas, vidre es 
ama Tu im saxelmwifoSi aris dadgenili, maT Soris 
kanondeblobiT gaTvaliswinebuli standartebic.  
amavdroulad, unda moxdes waxaliseba, raTa 
uflebamosilma organoebma, profesiulma 
organizaciebma da sxva dainteresebulma mxareebma  
SeimuSaon winamdebare saxelmZRvaneloze 
dafuZnebuli erovnuli an  profesiuli 
miTiTebebi.

 winamdebare saxelmZRvanelo exeba 18 wels 
qvemoT asakis bavSvebze formaluri alternatiuli 
zrunvis formis saTanado gamoyenebasa da pirobebs. 
mxolod saTanado miTiTebis SemTxvevaSi, 
winamdebare saxelmZRvanelo  araformaluri 
zrunvis formebsac moicavs, iTvaliswinebs ra  
gafarToebuli ojaxisa da Temis mniSvnelovan 
rols, ise rogorc saxelmwifos valdebulebebs 
yvela im bavSvis ganviTarebisaTvis, romelic 
gaeros bavSvis uflebaTa konvenciis Sesabamisad, 
mSobelTa an kanonieri meurvis mzrunvelobas 
moklebuli bavSvebis mimarT unda iqnes 
uzrunvelyofili.

winamdebare saxelmZRvaneloSi Camoyalibebuli 
principebi exeba aseve zrunvis alternatiul 
formaSi ukve gadayvanil axalgazrdebs da imaTac, 
visac gardamaval periodSi  Semdgomi zrunva an 
daxmareba esaWiroeba - Sesabamisi kanoniT 
gansazRvruli srulwlovanebis asakis miRwevis 
Semdeg. 

 winamdebare saxelmZRvaneloSi aRniSnuli 
miznebisaTvis da qvemoaRniSnul 30-e punqtSi 
miTiTebuli gamonaklisis gaTvaliswinebiT, 
Semdegi gansazRvrebebi unda iqnes gamoyenebuli: 

 mSobelTa mzrunvelobas moklebuli bavSvebi: 
yvela bavSvi, romelic nebismieri mizezis an 
garemoebis gamo RamiT erT-erTi mSoblis 
mzrunvelobas mainc aris moklebuli. mSobelTa 
mzrunvelobas moklebul bavSvebs, romlebic 
TavianT samSobloSi ar cxovroben an sagangebo 
mdgomareobis msxverplni arian, SeiZleba 
vuwodoT:    

  „mitovebuli“, Tu maTze ar zrunavs sxva 

26

27

28 

29

  
(a)

(I)

III. saxelmZRvanelos masStabebi

naTesavi an zrdasruli adamiani, romelsac 
kanonis mixedviT maTze mzrunvelobisa da 
meurveobis pasuxismgeb-loba ekisreba;  

„mzrunvel pirs moSorebuli“ - Tu bavSvi 
moSorebulia wina kanonier an ZiriTad 
mzrunvel pirs, magram masze sxva naTesavi 
zrunavs. 

 alternatiuli zrunva SeiZleba Semdegi formiT 
arsebobdes:

zrunvis araformaluri forma: ojaxur garemoSi 
uzrunvelyofili nebismieri saxis zrunva, 
rodesac bavSvs droebiT an mudmiv 
mzrunvelobas uweven naTesavebi an megobrebi 
(araformaluri naTesauri mzrunveloba) 
sakuTari individualuri resursebis 
farglebSi, bavSvis, misi mSoblebis an sxva piris 
iniciativiT, magram, ara administraciuli, 
samarTlebrivi organos an Sesabamisi 
akreditebuli organos dakveTiT; 

 formaluri zrunvis forma: ojaxur garemoSi 
uzrunvelyofili nebismieri saxis zrunva, 
ro m el ic  d au k v eT a  ufle b a mo s il m a  
administraciulma  an samarTlebrivma organom; 
aseve ,  yvelanairi zrunva ,  romelic 
xorcieldeba instituciur garemoSi, maT Soris, 
kerZo dawesebulebaSi, imis miuxedavad, zrunva 
administraciuli/samarTlebrivi Carevis 
Sedegad xdeba Tu ara. 

 imis mixedviT, Tu ra tipis garemoSi  
xorcieldeba zrunva, SeiZleba gamovyoT 
alternatiuli zrunvis Semdegi formebi: 

 naTesauri mzrunveloba: ojaxur garemoze 
dafuZnebuli zrunvis forma, romelic 
xorcieldeba gafarToebuli ojaxis farglebSi 
an ojaxis axlo megobrebis wreSi, romlebsac 
bavSvi kargad icnobs. aseTi saxis zrunva 
SeiZleba iyos  formaluri da  araformaluri 
tipis; 

 Svilobiloba: roca alternatiuli zrunvis 
mizniT, uflebamosili organo bavSvs iseT 
ojaxur garemoSi (magram ara biologiuri 
ojaxSi) moaTavsebs, romelic saTanado SerCevis, 
Sefasebisa da damtkicebis Sedegad bavSvisaTvis 
Sesaferis ojaxad miiCneva;    

 ojaxis Camnacvlebeli an ojaxuri tipis 
momsaxurebis sxva formebi;   

 zrunva instituciur garemoSi: mzrunveloba, 
romelic uzrunvelyofilia ara ojaxuri tipis 
garemoSi. magaliTad,  usafrTxoebis centrebi, 
sagangebo situaciis dros Seqmnili droebiTi 
centrebi da sxva droebiTi an grZelvadiani 
didi zomis saaRmzrdelo dawesebulebebi, maT 

(II) 

(b)

 
(I) 

(II)

(g)

(I)

(II)

(III)

(IV)

bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvanelo



11

Soris, jgufebze gankuTvnili saxlebi; 

 bavSvTa  damoukidebeli tipis sacxovrebeli,  
romlis zedamxedveloba xdeba.

 alternatiul zrunvaze pasuxismgebel 
organoebTan mimarTebaSi:                       

 saagento gulisxmobs saxelmwifo an kerZo 
organos da samsaxurs, romelic bavSvebisaTvis 
alternatiuli zrunvis uzrunvelyofaze 
muSaobs; 

dawesebuleba gulisxmobs individualur 
saxelmwifo an kerZo dawesebulebas, romelic 
bavSvebisaTvis didi zomis instituciur 
saaRmzrdelo dawesebulebaSi bavSvis zrunvas 
uzrunvelyofs.

 winamdebare saxelmZRvaneloSi aRniSnuli  
alternatiuli zrunva ar vrceldeba Semdeg 
SemTxvevebze:

 arasrulwlovanTa Sesaxeb gaeros standartuli 
minimaluri wesebisa da TavisuflebaaRkveTili 
arasrulwlovanebis dacvis Sesaxeb gaeros wesis 
Tanaxmad, 18 wels qvemoT asakis im pirTa 
mdgomareobas,  romlebsac sasamarTlo an 
administraciuli organoebis gadawyvetilebiT 
aRkveTili aqvT Tavisufleba, braldebuli 
arian kanonis darRvevaSi an damnaSaved arian 
cnobilni;

 
 mSvilebeli ojaxis mier gaweuli mzrunveloba 
bavSvis oficialuri gaSvilebis momentidan, 
vinaidan aRniSnul SemTxvevaSi iTvleba, rom 
bavSvi ukve mSobelTa mzrunvelobis qveS 
imyofeba. 

   Tumca, saxelmZRvanelo moicavs gaSvilebis wina 
periods an bavSvis momaval mSvilebel ojaxSi 
gadayvanis sacdel periods. saxelmZRvaneloSi 
aRniSnuli miTiTebebi TanxvedraSia im 
moTxovnebTan, romlebic aseTi SemTxveve-
bisaTvis sxva saerTaSoriso kanonmdeblobaSia 
Camoyalibebuli;

 araformaluri RonisZiebebi, roca bavSvi 
nebayoflobiT rCeba naTesavebTan an 
megobrebTan gajansaRebis an sxva mizeziT, 
romelic ganpirobebuli ar aris mSoblebis mier 
masze zrunvis zogadi uunarobiT an survilis ar 
qoniT.  

winamdebare saxelmZRvanelos gamoyeneba 
rekomendirebulia uflebamosili organoebis da 
sxva pirebis mier bavSvTa saxlebSi, saavadmyo-
foebSi, gonebrivi da fizikuri SezRuduli 
SesaZleblobebis an sxva gansakuTrebuli 
saWiroebebis mqone bavSvebisaTvis gankuTvnil 
centrebSi, banakebSi, samuSao da sxva adgilebSi, 
sadac bavSvebze zrunva SeiZleba xorcieldebodes.

(V)

(d)

(I)

(II)

30

(a)

(b)

31 

(g)

mSobelTa mzrunvelobis 

xelSewyoba 

aRiarebs ra socialuri samuSaos prevenciul 
rols, winamdebare saxelmZRvanelo warmoaCens 
socialurad daucveli ojaxebis daxmarebisa da 
gaZlierebis saWiroebas, raTa ojaxebma TviTon 
SeZlon TavianT bavSvebze zrunva. 

erovnuli politika

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
ojaxis mowyvladobis gamomwvevi faqtorebis 
Taobaze  Sesabamisi monacemebis mogrovebas? 
gvawvdis Tu ara Segrovebuli masala ojaxis 
dasaxmareblad aucilebeli momsaxurebis 
uzrunvelyofaze informacias? 

.. iTvaliswinebs Tu ara erovnuli politika 
konkretul Carevebs ojaxebis dasaxmareblad  
da gasaZliereblad, raTa Tavidan aviciloT 
bavSvis ojaxisgan mowyveta da uzrunvelvyoT 
aseTi CarevebisTvis saWiro  resursebis 
Semdgomi gaZliereba da ganxorcieleba?  

.. qmnis Tu ara erovnuli politika garantias, 
rom dainergeba da ganxorcieldeba ojaxis 
ganviTarebaze orientirebuli politika, raTa  
ojaxuri garemo gaZlierdes  dabadebis adgilis, 
siRaribis an eTnikuri kuTvnilebis miuxedavad? 

.. aRiarebs da mxars uWers Tu ara erovnuli 
politik a  dedis a  da  m a m i s  s a erTo 
pasuxismgeblobas bavSvisaTvis mzrunveli 
garemos uzrunvelsayofad? xels uwyobs Tu ara, 
rom orive mSobels  Tanabari midgomebi,  
saTanado  unar-Cvevebi da resursebi gaaCndeT 
bavSvis aRsazrdelad?

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
koordinirebul momsaxurebas da momsaxurebaTa 
farTo speqtrs aRniSnuli problemebis mqone 
ojaxebebisaTvis?



IV. alternatiuli zrunvis 

saWiroebis prevencia

a. mSobelTa zrunvis xelSewyoba

32

33

34

 saxelmwifoebma unda gaataron iseTi politika, 
romelic ojaxebs bavSvebis mimarT sakuTari 
pasuxismgeblobis SesrulebaSi daexmareba da 
daicavs maT uflebas -   orive mSobelTan hqondeT 
urTierToba. politika unda ganixilavdes bavSvis 
mitovebis da misi ojaxisgan daSorebis ZiriTad 
mizezebs. aseve, unda uzrunvelyofdes bavSvis 
uflebebis aRsrulebas dabadebis registraciis, 
saTanado sacxovreblisa da samedicino 
momsaxurebis, ganaTlebis miRebisa da socialuri 
uzrunvelyofis momsaxurebiT sargeblobis 
kuTxiT. garda amisa, politika xels unda uwyobdes 
siRaribis, diskriminaciis, marginalizaciis, 
stigmatizaciis, Zaladobis, bavSvisadmi araswori 
mopyrobisa da masze seqsualuri Zaladobis, aseve, 
narkotikis moxmarebis winaaRmdeg  brZolasa da 
Sesabamisi zomebis  miRebas. 

 saxelmwifoebma unda SeimuSaon da ganaxor-
cielon Tanmimdevruli da erTiani ojaxis  
ganmamtkicebeli da ojaxis ganviTarebaze 
orientirebuli politika - politika, romelic 
xels uwyobs da met SesaZleblobas aZlevs  
mSoblebs,  izrunon TavianT Svilebze. 

 saxelmwifoebma efeqturi zomebi unda miiRon 
bavSvis mitovebis, masze uaris Tqmis da misi 
ojaxisgan moSorebis Tavidan asacileblad. 
socialuri politika da programebi unda 
uzrunvelyofdes ojaxebis aRWurvas Sesabamisi 
midgomebiT, unar-CvevebiT, resursebiTa da 
SesaZleblobebiT, raTa maT saSualeba hqondeT 

saTanadod daicvan bavSvebi,  izrunon maTze da 
xeli Seuwyon maT ganviTarebas. aRniSnuli miznis 
misaRwevad, gamoyenebul unda iqnes rogorc 
saxelmwifos, ise samoqalaqo sazogadoebis 
damatebiTi resursebi, maT Soris arasamTavrobo da 
sazogadoebrivi organizaciebis, religiuri 
organizaciebis da mediis resursebi. 
socialuri dacvis RonisZiebebi unda moicavdes: 

 ojaxis gaZlierebisken mimarTul qmedebebs, 
rogoricaa bavSvis aRzrdis kursebi da 
swavlebebi, bavSvsa da mSoblebs Soris 
dadebiTi urTierTobis xelSewyoba ,  
konfliqtis mogvarebis unar-Cvevebi, 
dasaqmebis SesaZleblobebi, Semosavlis 
gazrdis wyaroebis Seqmna da saWiroebis 
SemTxvevaSi, socialuri daxmareba;

damxmare socialuri momsaxureba, rogoric aris 
dRi s  c e ntri ,  Su a mdgomlob i s a  d a  
urTierTobebis mogvarebis samsaxurebi, 
narkotikze damokide-bulebis mkurnaloba, 
finansuri daxmareba da SezRuduli 
SesaZleblobebis mqone  mSoblebisa da 
bavSvebis daxmareba. aseTi erTiani momsaxureba 
xelmisawvdomi unda iyos adgilobriv doneze 
da masSi partniorebis saxiT aqtiurad unda 
monawileobdnen ojaxebi, romlebmac TavianTi 
resursebi sazogadoebisa da mzrunveli 
pirebis resursebTan unda gaaerTianon.    

 axalgazrdebis mimarT arsebuli politikis 
mizani unda iyos axalgazrdebis daxmareba, 
raTa maT pozitiurad Sexedon yoveldRiuri 
cxovrebis problemebs, maSinac ki, roca 
mSoblebis saxls toveben. politika, aseve, 
gamiznuli unda iyos momavali mSoblebis 
mosamzadeblad, raTa sqesobriv da 
reproduqciul janmrTelobasTan dakavSire-
biT gadawyvetilebis miRebisas, isini 
saTanadod iyvnen informirebuli da SeeZloT 
sakuTari pasuxismgeblobis Sesruleba.  

 
 ojaxis dasaxmareblad sxvadasxva damatebiTi 

meTodis gamoyenebaa saWiro, magaliTad: saxlSi 
vizitebi, sxva ojaxebTan jgufuri Sexvedrebi, 
konkretul SemTxvevasTan dakavSirebiT gamarTuli 
Sexvedrebi da Sesabamisi ojaxis mier 
valdebulebebis Sesruleba. es meTodebi  ojaxebs 
Soris urTierTobebis ganmtkicebas da Sesabamisad 
Temis  gaZlierebas unda emsaxurebodes. 

 gansakuTrebuli yuradReba unda iqnes 
gamaxvilebuli martoxela da arasrulwlovani 
mSoblebis daxmarebaze, maTze da maT  Svilebze 
zrunvaze, imisda miuxedavad, kanonierad  arian es 
bavSvebi Sobili Tu ara. daxmarebis uzrunvel-
yofisas gaTvaliswinebuli unda iyos adgilobrivi 
kanonmdebloba. saxelmwifoebi arasrulwlovan 
mSoblebs unda daexmaron TavianT statusTan 

(a)

(b) 

(g)

35

36

bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvanelo
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(mSoblebi da bavSvebi) dakavSirebuli uflebebis  
SenarCunebaSi. arasrulwlovan mSoblebs xeli unda 
miuwvdebodeT maTi ganviTarebisaTvis aucilebel  
momsaxurebaze da im Semweobebze, romelic 
mSoblebze  gaicema. daculi unda iyos maTi 
memkvidreobiTi uflebac. saWiroa Sesabimisi 
zomebis miReba imisaTvis,  rom uzrunvelyofili 
iyos arasrulwlovan orsulTa dacva da garantia, 
rom isini swavlis gagrZelebas SeZleben. 
aucilebelia Sesabamisi  RonisZiebebis gatareba 
imisaTvis, rom Semcirdes martoxela da 
arasrulwlovani mSoblebis stigmatizacia.

 daxmareba da momsaxureba xelmisawvdomi unda 
iyos mSobelTa mzrunvelobas moklebuli da-
ZmebisaTvis. aseve im da-ZmebisTvis, romelTac 
mzrunveli piri ar hyavT da erT ojaxSi darCena 
urCevniaT, im SemTxvevaSi Tu maT Soris ufross 
ojaxis ufrosoba SeuZlia da amis survilic aqvs. 
saxelmwifoebma sxvadasxva saSualebebiT, maT 
Soris, kanonieri meurvis,  pasuxismgebeli piris an 
meurvis saxiT moqmedebis uflebis mqone 
saxelmwifo organos daniSvnis (rogorc es  me-18 
punqtSi iyo miTiTebuli) gziT, msgavsi tipis 
ojaxebi  nebismieri saxis eqspluataciisa da 
Zaladobisgan unda daicvas. aseve,  uzrunvelyos  
maTi daxmareba da meTvalyureoba adgilobrivi 
sazogadoebisa da uflebamosili samsaxurebis, 
magaliTad, socialuri muSakebis mxridan. 
gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces bavSvebis 
uflebas hqondeT sacxovrebeli,  miiRon  
samedicino daxmareba, ganaTleba da memkvidreoba. 
bavSvma, romelic ojaxis ufrosis statuss iRebs, 
araviTar SemTxvevaSi ar unda dakargos bavSvis 
statusi. ojaxis ufrosis uflebebis garda, mas 
ganaTlebis miRebisa da dasvenebis uflebac unda 
gaaCndes. 

saxelmwifoebma unda uzrunvelyon bavSvze 
zrunva dRis ganmavlobaSi, maT Soris, 
gaxangrZlivebuli saskolo ganaTleba, romelic 
mSoblebs saSualebas aZlevs ukeTesad gaumklav-
dnen  saerTo saojaxo pasuxismgeblobas, maT Soris 
gansakuTrebuli saWiroebis mqone bavSvebze 
zrunvasTan dakavSirebul damatebiT saWiroebebs.

profesiul principebze dayrdnobiT da 
Tanmimdevrulad unda iqnes gamoyenebuli saTanado 
kriteriumebi bavSvisa da ojaxis  (maT Soris 
bavSvze zrunvis TvalsazrisiT ojaxis realuri da 
potenciuri SesaZleblobis) Sesafaseblad,  Tu 
Sesabamis organoebs da saagentoebs gaaCniaT 
safuZvliani eWvi, rom bavSvis keTildReobas 
safrTxe emuqreba.

bavSvis mSoblebisgan moSorebis an reinteg-
raciis gadawyvetileba aRniSnul Sefasebas unda 
emyarebodes. aseTi gadawyvetileba uflebamosili 

37
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bavSvis ojaxisgan daSorebis prevencia

39 

  

40 

daSorebis prevencia

auciloblobis principis Sesabamisad, ojaxisgan 
daSorebis prevencia  iTvaliswinebs gadawyve-
tilebis miRebis saTanado da mkacri procesis 
uzrunvelyofas.

erovnuli politika...

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
Sefasebis procesebis ganxorcielebas sxvadasxva 
kuTxiT,  magaliTad, ganaTlebis, janmrTelobisa 
da sxva problemuri sakiTxebis Sesaxeb miRebuli 
informaciis safuZvelze?

.. moiTxovs Tu ara erovnuli politika, rom 
Sefasebis procesSi saTanado yuradReba daeTmos 
ojaxisaTvis saWiro daxmarebis dadgenas da 
ojaxTan daSorebis alternativis saxiT, am 
sakiTxis referirebas saTanado samsaxurebi-
saTvis?  

.. erovnuli politika uzrunvelyofs Tu ara, 
rom Sefasebis procesebis saSualebiT 
dadgindeba is Zireuli mizezebi, romelic  
bavSvebis ojaxisgan daSorebas ganapirobebs, 
magaliTad,  diskriminacia, siRaribe an 
SezRuduli SesaZleblobebi? 

.. uwyobs Tu ara erovnuli politika xels 
profesiuli jgufebis, magaliTad, maswavleb-
lebisa da eqimebis swavlebas safrTxeSi myofi 
bavSvebis  gamovlenis kuTxiT da avaldebulebs 
Tu ara maT aseTi   SemTxvevis referirebas  
saTanado da pasusixmgebel organoebTan? 

.. imisaTvis, rom Tavidan iqnes acilebuli bavSvis 
mitovebis SemTxvevebi, uzrunvelyofs Tu ara 
erovnuli politika konsultacias, dafinansebas 
an sxva saxis materialur daxmarebas 
mSoblebisaTvis, romlebic uaris Tqmas apireben 
bavSvze?     

.. iTvaliswinebs Tu ara erovnuli politika 
procedurebs, romelic mitovebul bavSvebs  
sakuTari warmomavlobis Sesaxeb informaciis 
miRebaSi daexmareba?

bavSvis ojaxisgan 
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organos saxeliT an mis mier miniWebuli 
uflebamosilebis safuZvelze unda miiRos 
Sesabamisi kvalifikaciis mqone  profesionalma, 
romelsac saTanado swavlebac aqvs gavlili. 
gadawyvetilebis miRebisas, man konsultacia unda 
gaiaros bavSvis momavlis dagegmvasTan dakavSi-
rebul sakiTxebze da gaiTvaliswinos bavSvis 
saWiroebebi. 

rekomendirebulia, rom saxelmwifoebma 
Sesabamisi zomebi miiRon orsulobis, mSobiarobis 
da laqtaciis periodSi bavSvisa da misi uflebebis 
sruli dacvis uzrunvelsayofad, radgan Rirsebisa 
da uflebebis Tanabari dacva aucilebelia 
orsulobis saTanadod ganviTarebisa da bavSvze 
zrunvisaTvis. Sesabamisad, saWiroa daxmarebis 
programebis amoqmedeba momavali dedebisa da 
mamebisaTvis, gansakuTrebiT, arasrulwlovani 
mSoblebisTvis, romlebsac Zalian uWirT mSoblis 
pasuxismgeblobis Sesruleba. aseTi programebi 
miznad unda isaxavdes dedebisa da mamebisTvis 
mSoblis movaleobis Sesrulebis swavlebas. 
programis farglebSi mSoblebma isic  unda 
gaiTavison, rom arasodes ayvnen cdunebas da  
miatovon bavSvi sakuTari sisustisa da 
daucvelobis gamo. 

bavSvis mitovebis an masze uaris Tqmis 
SemTxvevaSi, saxelmwifom unda uzrunvelyos 
procesis konfidencialurad da bavSvisaTvis 
usafrTxod Catareba. daculi unda iyos bavSvis 
ufleba - miiRos informacia Tavisi warmoSobis 
Sesaxeb, Tu es saxelmwifos kanonmdeblobiT 
daSvebulia.

saxelmwifom unda Camoayalibos mkafio 
politika, sadac gaTvaliswinebuli iqneba bavSvis 
anonimurad mitovebis SemTxvevebi. iqve unda 
aRiniSnos, Tu rogor unda  moiZebnos bavSvis ojaxi 
da rogor unda moxdes misi ojaxSi dabruneba an 
gadayvana gafarToebuli ojaxis farglebSi. 
politika aseve saSualebas unda iZleodes, 
droulad iqnes miRebuli gadawyvetileba  bavSvis 
ojaxur garemoSi mudmivad ganTavsebaze an aseTi 

41 

42 

43 

RonisZiebis saTanadod uzrunvelyofaze.

 rodesac saxelmwifo an kerZo dawesebulebas 
mimarTavs mSobeli an meurve bavSvis mokle vadiT an 
ganusazRvreli periodiT zrunvis alternatiul 
formaSi ganTavsebis TxovniT, saxelmwifom  igi  
konsultaciiTa da socialuri daxmarebiT unda 
uzrunvelyos, raTa  stimuli misces da bavSvze 
zrunis pirobebi Seuqmnas. bavSvis alternatiuli 
zrunvis formaSi gadayvana  dasaSvebia  mxolod mas 
Semdeg, rac zemoaRniSnuli yvela  mcdeloba iqneba 
gamoyenebuli da bavSvis alternatiuli 
mzrunvelobis formaSi gadayvanis aucilebloba 
iqneba dasabuTebuli.

 specialuri swavleba unda CautardeT 
maswavleblebs da bavSvebTan momuSave sxva pirebs, 
raTa maT SeZlon Zaladobis, ugulebelyofis, 
eqspluataciis an mitovebis safrTxis dadgena da 
aseTi SemTxvevebis referireba Sesabamis 
organoebSi moaxdinon. 
 

 mSoblebis nebis sawinaaRmdegod bavSvis 
mSoblebTan daSorebis Sesaxeb gadawyvetileba unda  
miiRon uflebamosilma organoebma, saTanado 
kanonis da procedurebis Sesabamisad. aseTi 
SemTxveva sasamarTlo wesiT ganxilvas  eqvemde-

44 

45

46

47

roca saxelmwifo an kerZo dawesebulebas 
ukavSirdeba mSobeli an meurve, romelsac bavSvze 
samudamod uaris Tqma surs, saxelmwifom es ojaxi, 
dauyovnebliv konsultaciiTa da socialuri 
daxmarebiT unda uzrunvelyos, misces bavSvze 
zrunvis stimuli da SesaZleblobebi. Tu  
mcdelobam ar gaamarTla, socialuri samuSao an  
Sesabamisi  profesiuli Sefaseba  unda 
ganxorcieldes imis dasadgenad,  arian  Tu ara 
ojaxSi sxva wevrebi, romelTac bavSvze samudamo 
pasuxismgeblobis  aReba surT da Sedis Tu ara es 
bavSvis interesebSi. Tu es ukanaskneli 
SesaZleblobac gamoiricxeba an  arsebobs, magram 
bavSvis interesebSi ar Sedis, maSin, iseTi ojaxuri 
garemo unda moviZioT,  sadac bavSvi garkveuli  
periodis ganmavlobaSi icxovrebs.

bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvanelo
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bareba. mSoblebs unda hqondeT gasaCivrebis 
ufleba  da xeli miuwvdebodeT Sesabamis iuridiul 
warmomadgenlobaze. 

 rodesac  dakavebis an ganaCenis gamotanis 
Sedegad bavSvis erTaderT an ZiriTad mzrunvel 
pirs Tavisuflebis aRkveTa emuqreba, ramdenadac 
SesaZlebelia,  iseTi zomebi  unda iqnes miRebuli, 
romelic bavSvis saukeTeso interesebs 
iTvaliswinebs. saxelmwifom bavSvis interesebi 
unda gaiTvaliswinos,  roca gadawyvetilebas iRebs  
cixeSi dabadebuli bavSvis da cixeSi mSobelTan 
erTad mcxovrebi bavSvis  Taobaze. aseTi bavSvebis 
mSoblebisgan moSorebis sakiTxi igivenairad unda 
ganvixiloT, rogorc bavSvis mSobelTan daSorebis 
sxva SemTxvevebi. maqsimaluri Zalisxmeva unda iqnes 
mimarTuli imisaTvis, rom mSoblebTan erTad 
cixeSi mcxovrebi bavSvebi saTanado zrunviTa da 
dacviT iyvnen uzrunvelyofili. amavdroulad, 
garantirebuli unda iyos maTi, rogorc 
Tavisufali adamianebis statusis dacva da maTTvis 
sazogadoebriv aqtivobebze xelmisawvdomoba. 

 reintegraciis dagegmvisas, bavSvisa da ojaxis 
mosamzadeblad, maTi Sefaseba saTanadod 
daniSnulma pirma an jgufma unda moaxdinos. am 
ukanasknels saSualeba unda hqondes saqmeSi 
CarTul sxvadasxva pirTan (bavSvi, ojaxi, 
alternatiuli mzrunveli) gaiaros mravlamxrivi 
konsultacia. am gziT gadawydeba, SesaZlebelia Tu 
ara bavSvis ojaxSi reintegracia  da Sedis Tu ara 
es bavSvis saukeTeso interesebSi. ra etapebis 
gavlaa  saWiro da visi zedamxedvelobis qveS unda 
ganxorcieldes aRniSnuli procesi?

 am TvalsazrisiT, reintegraciis, aseve, ojaxisa 
da alternatiuli mzrunvelis ZiriTadi amocanebi 
werilobiT unda iyos Camoyalibebuli da 
SeTanxmebuli yvela im adamianTan, visac es  exeba.   

 reintegraciis mizniT, bavSvsa da mis ojaxs 
Soris regularuli da saTanado kontaqti unda 
damyardes. am process mxari unda dauWeros da 
kontroli gauwios uflebamosilma organom. 

 rodesac gadawydeba bavSvis ojaxTan 
reintegracia, procesi etapobrivad da garkveuli 
zedamxedvelobiT unda ganxorcieldes. parale-
lurad, unda gatardes  Semdgomi  damatebiTi 
RonisZiebebi, romlebic bavSvis asaks, saWiroebebs 
da ganviTarebis SesaZleblobebs, aseve, ojaxisgan 
misi daSorebis mizezebs gaiTvaliswinebs.     

48

b. ojaxis reintegraciis xelSewyoba

49

50

51

52

bavSvis ojaxSi reintegraciis 

xelSewyoba

yvela wesis Tanaxmad, zrunvis alternatiul 
formaSi myof bavSvTan mimarTebaSi, misi ojaxTan 
reintegraciis SesaZleblobis ganxilva, zrunvis 
formis gadasinjvis procesis ZiriTad nawils 
unda Seadgendes. 

erovnuli politika...

.. uwyobs Tu ara erovnuli politika xels  
bavSvebsa da ojaxebs gamoiyenon TavianTi 
uflebebi, raTa SeZlon bavSvebze zrunvis  
alternatiul formaSi gadayvanis Taobaze 
miRebuli gadawyvetilebis gasaCivreba da 
reintegraciis moTxovna? 

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
bavSvebze zrunvis iseT alternatiul  formaSi 
gadayvanas, romelic axlos   iqneba bavSvis 
ojaxTan da TemTan, raTa minimumamde  Semcirdes 
kontaqtis gawyvetis SesaZlebloba da bavSvs 
saSualeba hqondes mudmivad daukavSirdes  
ojaxs  SesaZlo reintegraciis xelSesawyobad? 

..aris Tu ara erovnul politikaSi xazgasmuli 
imis aucilebloba, rom bavSvis ojaxSi 
dabruneba zrunvis formaSi misi gadayvanis 
ZiriTad alternativad iqnes ganxiluli?  

..iZleva  Tu ara erovnuli politika imis
 garantias, rom bavSvebi da ojaxebi aqtiur 
monawileobas miiReben bavSvis ojaxSi 
dabrunebis SesaZleblobisa da dagegmvis 
Taobaze  gadawyvetilebis miRebis procesSi? 

..uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
iseT garemoebas, roca  bavSvis biologiur 
ojaxSi dabrunebis Sesaxeb gadawyvetilebas  
dagegmili da etapobrivi procesi mohyveba, 
xolo am procesis  ganmavlobaSi ojaxs saTanado 
daxmareba gaeweva?
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V. zrunvis uzrunvelyofis 

sqema

VI. zrunvis yvelaze  marTebuli 

formis gansazRvra   

53

54 

55

56

 

57

 mSobelTa mzrunvelobas moklebuli yoveli 
bavSvis individualuri fsiqo-emocionaluri, 
socialuri da sxva saWiroebebis dasakmayo-
fileblad, saxelmwifom Zalisxmeva ar unda 
daiSuros da Sesabamisad uzrunvelyos samarTleb-
rivi da finansuri pirobebi. xelmisawvdomi unda 
iyos alternatiuli zrunvis Sesaferisi formebi. 
prioriteti unda mieniWos ojaxze da Temze 
dafuZnebul formebs.   

saxelmwifom unda uzrunvelyos winamdebare 
saxelmZRvanelos principebTan TanxvedraSi myofi 
alternatiuli zrunvis formebis  arseboba 
sagangebo mdgomareobaSi zrunvis, aseve, 
moklevadiani da grZelvadiani zrunvis SemTxvevaSi. 

 saxelmwifom unda Seqmnas garantia, rom bavSvTa 
alternatiuli zrunvis uzrunvelyofaSi CarTuli 
yvela piri saTanadod iyos uflebamosili 
Sesabamisi organosgan da winamdebare saxelmZRva-
neloSi aRniSnuli miTiTebebis gaTvaliswinebiT, am 
organos ganxorcielebul, regularul monito-
rings daeqvemdebaros. am TvalsazrisiT, ufleba-
mosilma organoebma saTanado kriteriumebi unda 
SeimuSaon aRmzrdelebis profesiuli da eTikuri 
Sesabamisobis Sesafaseblad, aseve, maTi akredi-
taciis, monitoringisa da kontrolis mizniT

 araformaluri mzrunvelobis formebTan 
mimarTebaSi, imisda miuxedavad, bavSvze zrunva  
gafarToebuli ojaxis pirobebSi xdeba Tu amas 
megobrebi an sxva pirebi akeTeben, saxelmwifom  
mzrunveli pirebis motivaciis amaRlebis mizniT, 
kompetentur organoebs unda Seatyobinos, rom 
bavSvma SeiZleba saWiro finansuri da sxva saxis 
daxmareba miiRos. es xels Seuwyobs bavSvis 
keTildReobasa da dacvas. Tu SesaZlebelia, 
saxelmwifom, bavSvisa da mSoblebis TanxmobiT,  
araformalur aRmzrdelebs saSualeba unda misces, 
mzrunvelobis forma formaluri gaxadon 
garkveuli periodis Semdeg. amasTan erTad, 
gaTvaliswinebuli unda iqnes bavSvis interesebi 
mocemuli momentisaTvis da samomavlod. 
 

 bavSvis interesebidan gamomdinare alterna-
tiuli zrunvis Sesaxeb gadawyvetileba sasa-
marTlo, administraciuli an sxva Sesabamisi da 
aRiarebuli proceduris gziT unda iqnes 
miRebuli. am procesSi Cadebuli unda iyos 
usafrTxoebis kanonieri meqanizmebi, maT Soris, 

bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvanelo

Sesabamisobis dadgena

aucileblobis SemTxvevaSi, Semdegi etapia imis 
Sefaseba, Tu romeli alternatiuli zrunvis 
formaa yvelaze Sesabamisi! 

erovnuli politika..

.. avaldebulebs Tu ara erovnuli politika 
zrunvaze pasuxismgebel pirebs gadawyvetilebis 
miRebisas  uzrunvelyon Tanmimdevruli, 
mravalmxrivi midgomis gamoyeneba, romelic 
Tavis mxriv gulisxmobs, informaciis miRebis 
safuZvelze, gadawyvetilebis miRebaSi bavSvebisa  
da ojaxebis monawileobas?  

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
Sesabamis maregulirebel CarCos zrunvaze 
pasuxismgebeli pirebis uflebamosilebis, 
registraciis, monitoringisa da angariSvalde-
bulebisaTvis?  

.. avaldebulebs Tu ara erovnuli politika 
zrunvaze pasuxismgebel pirebs  amomwuravi 
Canawerebi awarmoon dasawyisidanve, raTa 
Seiqmnas zrunvis Semdgomi dagegmvisa da 
regularuli gadaxedvis Sesaxeb gadawyveti-
lebis myari safuZveli?

.. aris Tu ara erovnul politikaSi aRniSnuli, 
rom bavSvis alternatiul zrunvis formaSi 
gadayvanis perioduli gadaxedvisas, saTanado 
yuradReba unda mieqces bavSvze zrunvis zogad 
pirobebs, bavSvis zrunvis alternatiul formaSi 
darCenis saWiroebas da Tavad bavSvis 
mosazrebebs?   

.. avaldebulebs Tu ara erovnuli politika 
zrunvaze pasuxismgebel pirebs, uzrunvelyon 
zrunvasTan dakavSirebuli sakiTxebis individu-
alizebuli gadaWra, rac xels uwyobs zrunvis 
dagegmvis stabilurobasa da permanentulobas 
bavSvis ojaxSi dabrunebis an alternatiuli 
zrunvis mudmivi uzrunvelyofis dros? 
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mizanSewonilobis SemTxvevaSi, nebismier iuridiul 
procesSi bavSvis kanonieri warmomadgenloba. es 
gadawyvetileba arsebuli struqturebisa da 
meqanizmebis safuZvelze detalur Sefasebas, 
dagegmarebasa da ganxilvas unda efuZnebodes da 
yvela SemTxveva, SesaZleblobis farglebSi,  
Sesabamisi kvalifikaciis mqone, multidiscip-
linaruli gundis mier cal-calke unda iyos 
ganxiluli. yvela etapze es procesi bavSvTan (misi 
SesaZleblobis farglebSi) da mis mSoblebTan an 
kanonier meurvesTan  sruli konsultaciis 
pirobebSi unda mimdinareobdes. am mxriv, yvela 
CarTul mxares azris CamoyalibebisaTvis saWiro 
informacia unda miewodos. saxelmwifoebma 
maqsimalurad unda izrunon zrunvis saukeTeso 
formis ganmsazRvreli  specialistebisaTvis 
Sesabamisi resursebis miwodebisa da maTi 
gadamzadebisa da aRiarebisaTvis, raTa am 
debulebebis Sesrulebas Seuwyon xeli.

 uflebamosili organoebis mier maTi miRebis 
Semdeg Sefasebis Sedegad Seqmnili Tavdapirveli 
da Semdgomi angariSebi gadawyvetilebis miRebis 
procesSi mniSvnelovan resursad unda iqces, raTa, 
umizezo wyveta da sapirispiro gadawyvetilebebi 
aviciloT Tavidan;

 zrunvis formebis xSiri cvalebadoba bavSvis 
ganviTarebisa da damokidebulebis  Camoyalibe-
bisaTvis sazianoa da Tavidan unda aviciloT. 
bavSvis moklevadiani ganTavseba  Sesabamisi 
grZelvadiani gadawyvetis gamonaxvas unda 
isaxavdes miznad. es grZelvadiani gadawyveta 
umizezo gadavadebis gareSe bavSvis ojaxSi, an, Tu 
es SeuZlebelia, alternatiul ojaxuri tipis 
garemoSi an, 21-e paragrafis pirobebis 
dakmayofilebis SemTxvevaSi, stabilur da Sesabamis 
instituciur garemoSi reintegraciis gziT unda 
ganxorcieldes.
.

 zrunvis formis da mdgradobis dagegmva 
adreuli periodidanve unda daiwyos - idealur 
SemTxvevaSi, zrunvis saWiroebis warmoSobisTanave. 
TiToeuli alternativis mokle da grZelvadiani 
upiratesobebi da naklovanebebi unda Sefasdes da 
mokle da grZelvadiani winadadebebi unda 
SemuSavdes. 

 zrunvis formis da mdgradobis dagegmva, 
upirveles yovlisa, iseT faqtorebs unda 

58 

59
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Sefaseba swrafad, guldasmiT da frTxilad unda 
ganxorcieldes. gaTvaliswinebuli unda iyos iseTi 
faqtorebi, rogoricaa: bavSvis usafrTxoeba da 
keTildReoba, grZelvadiani zrunva da ganviTare-
ba, aseve bavSvis individualuri Taviseburebebi da 
ganviTarebis done, eTnikuri, kulturuli, 
enobrivi da religiuri warmomavloba, ojaxuri da 
socialuri garemo, janmrTelobis istoria da 
nebismieri sxva specifikuri saWiroeba. efuZnebodes, rogoricaa: sakuTar ojaxze bavSvis 

damokidebulebis specifika da xarisxi; ojaxis 
SesaZlebloba, xeli Seuwyos bavSvis keTildReo-
basa da harmoniul ganviTarebas; bavSvis survili, 
ojaxis nawilad igrZnos Tavi; sakuTar TemSi da 
qveyanaSi bavSvis darCenis survili; bavSvis 
kulturuli, enobrivi da religiuri warmomavloba 
da bavSvis urTierToba da-ZmasTan, raTa Tavidan 
aviciloT maTi gancalkeveba.  

 gegmaSi mkafiod unda iyos Camoyalibebuli 
ganTavsebis  miznebi da maTi miRwevis gzebi. 

 bavSvs da mis mSoblebs an kanonier meurveebs 
zrunvis arsebuli alternativebis, TiToeuli 
alternativis Sedegebis da am alternativis 
farglebSi sakuTari uflebebisa da movaleobebis 
Sesaxeb srulad informacia unda miewodos.

63

64

65 bavSvis dacvis RonisZiebis momzadeba, 
ganxorcieleba da Sefaseba maqsimalurad misi 
mSoblebis an kanonieri meurveebis, potenciuri 
mSvileblebis  da mzrunvelebis  monawileobiT 
unda ganxorcieldes da bavSvis specifikuri 
saWiroebebi da survilebi gaiTvaliswinos. bavSvis, 
mSoblebis an kanonieri meurveebis moTxovnis 
safuZvelze, uflebamosili organos gadawyveti-
lebiT, gadawyvetilebis miRebis procesSi 
konsultaciaSi SeiZleba bavSvis cxovrebaSi 
arsebuli sxva mniSvnelovani pirebic CaerTon.
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66

67

a. politika

69

70

 saxelmwifoebma unda uzrunvelyon, rom 
Sesabamisad Camoyalibebuli sasamarTlos, 
tribunalis an administraciuli Tu sxva 
uflebamosili organos gadawyvetilebiT 
alternatiuli zrunvis qveS myof bavSvs da aseve 
mis mSoblebs an mSoblebis movaleobis 
Semsrulebel nebismier sxva pirebs ganTavsebis 
gadawyvetilebasTan dakavSirebiT sasamarTloSi 
wardgenis SesaZlebloba hqondeT da icodnen 
sasamarTlos winaSe wardgenis uflebis Sesaxeb da 
am uflebis ganxorcielebisas daxmarebas iRebdnen.

 saxelmwifoebma unda uzrunvelyon droebiTi 
zrunvis qveS myofi bavSvis ufleba, regularulad 
da guldasmiT - sasurvelia, sam TveSi erTxel mainc 
- gadaisinjos masze zrunvis mizanSewoniloba da am 
procesSi gaTvaliswinebuli iyos iseTifaqtorebi, 
rogoricaa: bavSvis individualuri ganviTareba da 
nebismieri  saWiroeba, cvlilebebi ojaxur 
garemoSi da am pirobebSi bavSvis arsebuli 
ganTavsebis adekvaturoba da aucilebloba. 
gadasinjva kvalificiuri da uflebamosili 
pirebis mier unda ganxorcieldes da am procesSi 
bavSvi da misi cxovrebis yvela mniSvnelovani piri 
srulad unda iyos CarTuli.  

dagegmarebisa da gadasinjvis procesis Sedegad 
zrunvis formis nebismieri cvlilebisadmi bavSvi 
saTanadod unda iyos momzadebuli.

 saxelmwifo an xelisuflebis Sesabamisi uwyebebi 
valdebulni arian, mSobelTa mzrunvelobas 
moklebul yvela bavSvTan mimarTebaSi  formaluri 
da araformaluri zrunvis koordinirebuli 
politikis SemuSaveba da ganxorcieleba 
uzrunvelyon. msgavsi politika sando informacias 
da statistikur monacemebs unda eyrdnobodes. 
politikam unda gansazRvros bavSvze pasuxis-
mgebeli piri iseTi faqtorebis gaTvaliswinebiT, 
rogoricaa: bavSvis dacvis, masze zrunvisa da misi 
ganviTarebis procesSi mSoblebis an mTavari 
mzrunvelebis roli. upirvelesi pasuxismgebloba, 
sawinaaRmdegos damtkicebamde, bavSvis mSoblebs an 
mTavar mzrunvelebs ekisreba. 

 mSobelTa mzrunvelobas moklebuli bavSvebis 
daxmarebasa an referirebis procesSi CarTulma 
nebismierma saxelmwifo uwyebam, samoqalaqo 
sazogadoebasTan TamanSromlobiT, unda SeimuSa-
vos iseTi politika da procedurebi, romelic am 
bavSvebze zrunvis, zrunvis Semdgomi procesisa da 
dacvis uzrunvelyofis mizniT informaciis 
gaziarebas da uwyebebsa da calkeul pirebs Soris 

68 

VII. alternatiuli zrunva 

TanamSromlobas uwyobs xels. alternatiul 
zrunvaze pasuxismgebeli uwyebis mdebareoba da/an 
struqtura am uwyebis momsaxurebiT mosargeble-
ebisTvis maqsimaluri xelmisawvdomobis uzrun-
velyofis gaTvaliswinebiT unda ganisazRvros. 

 gansakuTrebuli yuradReba alternatiuli 
zrunvis xarisxs unda mieqces, iqneba es institucia 
Tu ojaxze dafuZnebuli zrunva, gansakuTrebiT - 
mzrunvelTa profesionalur unarebs, SerCevas, 
momzadebasa da zedamxedvelobas. bavSvis 
mSoblebsa an kanonier meurveebTan mimarTebaSi 
maTi roli da funqciebi mkafiod unda 
ganisazRvros. 

 TiTeulma saxelmwifom winamdebare 
saxelmZRvanelos principebTan SesabamisobaSi 
alternatiuli zrunvis qveS myofi bavSvebis 
uflebebis ganmsazRvreli dokumenti unda 
SeimuSavos. alternatiuli zrunvis qveS myof 
bavSvebs srulad unda esmodeT zrunvis formis 
wesebi, regulaciebi da miznebi da am formidan 
gamomdinare maTi uflebebi da movaleobebi.

 alternatiuli zrunvis yvela forma werilobiT 
dafiqsirebul miznebsa da amocanebs da bavSvisadmi 
zrunvis gamxorcieleblis pasuxismgeblobis arss 
unda efuZnebodes. es werilobiTi dokumenti 
bavSvis uflebebis konvenciis, winamdebare 
saxelmZRvanelos principebisa da Sesabamisi 
kanonmdeblobis mier gansazRvrul standartebs 
unda asaxavdes.  zrunvis yvela ganmxorcielebels 
unda gaaCndes Sesabamisi kvalifikacia an 
damtkicebuli unda iyos alternatiuli zrunvis 
ganxorcielebisaTvis wayenebuli kanonieri 
moTxovnebi. 

 alternatiuli zrunvis qveS bavSvis miRebis an 
referirebis standartuli procesis dawesebis 
mizniT maregulirebeli CarCo unda Seiqmnas. 

 alternatiuli zrunvis ganxorcielebasTan 
dakavSirebuli kulturuli da religiuri 
praqtika, maT Soris, genderuli perspeqtiva, 
gaTvaliswinebuli da gamoyenebuli unda iyos 
imdenad, ramdenadac es bavSvis uflebebs 
Seesabameba da bavSvis interesebidan gamomdina-
reobs. aseTi praqtikis gamoyenebis gansazRvrasTan 
dakavSirebuli procesi maqsimalurad inkluziuri 
unda iyos: masSi kulturuli da religiuri 
liderebi, profesionalebi da mSobelTa zrunvas 
moklebuli bavSvebis mzrunvelebi, mSoblebi da 
sxva dainteresebuli pirebi, aseve Tavad bavSvebi 
unda iyvnen CarTulni.

ojaxebisa Tu calkeuli pirebis mier 
araformaluri zrunvis pirobebSi Sesabamisi 
pirobebis uzrunvelyofis mizniT, saxelmwifoebma 
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1. araformaluri zrunva

76 

bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvanelo
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msgavsi zrunvis roli unda aRiaron da misi 
optimaluri ganxorcielebis mxardaWeris mizniT 
adekvaturi zomebi gaataron, romelic daeyrdnoba 
imis Sefasebas, Tu romel konkretul formas 
SeiZleba dasWirdes specialuri daxmareba an 
zedamxedveloba saxelmwifos mxridan.

sadac mizanSewonilia, kompetenturma 
organoebma araformaluri mzrunvelebis mier 
zrunvis organoebisaTvis Setyobineba unda 
waaxalison da uzrunvelyon yvela im momsaxurebisa 
da SeRavaTebis xelmisawvdomoba, rac mzrunvelebs 
bavSvze zrunvisa da misi dacvis movaleobis 
SesrulebaSi daexmareba. 

saxelmwifom bavSvze araformaluri mzunve-
lebis de faqto pasuxismgebloba unda aRiaros. 

alternatiuli zrunvis qveS bavSvis gadayvana 
Zalian yuradRebiT da bavSvisaTvis naklebad 
mtkivneuli gziT unda ganxorcieldes da am 
procesSi sagangebod momzadebuli da, rac 
mniSvnelovania, saTanado personali unda 
monawileobdes.

alternatiuli zrunvis qveS moxvedrisas, 
bavSvis kontaqti ojaxTan, aseve masTan 
daaxloebul sxva pirebTan, rogoricaa megobrebi, 
mezoblebi an wina mzrunvelebi, waxalisebuli unda 
iyos da xeli unda Seewyos – bavSvis dacvis da 
interesebis gaTvaliswinebiT. ojaxTan kavSiris 
uqonlobis SemTxvevaSi, bavSvs ojaxis wevrebis 
mdgomareobis Sesaxeb informaciaze xeli unda 
miuwvdebodes

saxelmwifoebma gansakuTrebuli yuradReba 
alternatiuli zrunvis qveS myofi bavSvebis 
mSoblebis patimrobis an grZelvadiani 
hospitalizaciis SemTxvevaSi maTTan kontaqtis 
SenarCunebis SesaZleblobis uzrunvelyofas unda 
miaqcion da am mimarTulebiT bavSvebs yvela saWiro 
fsiqologiuri daxmareba da mxardaWera 
aRmouCinon. 
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2. formaluri alternatiuli zrunvis 

RonisZiebebis zogadi wesebi 
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saxelmwifoebma sagangebo da Sesabamisi 
RonisZiebebi unda SeimuSavon, romelic 
araformaluri zrunvis qveS myof bavSvebs 
Zaladobisgan, uyuradRebobisgan, bavSvTa Sromisa 
da eqspluataciis yvela sxva formisgan daicavs. 
gansakuTrebuli yuradReba ara-naTesavis, an 
bavSvisaTvis manamade ucnobi naTesavis an bavSvis 
Cveuli sacxovrebeli adgilidan moSorebiT 
mcxovrebi naTesavis mier gaweul araformalur 
zrunvas unda mieqces.

zogadi pirobebi (I)

winamdebare saxelmZRvanelos principebi 
formalur da araformalur zrunvas mkveTrad 
ganasxvavebs erTmaneTisgan da maTTvis gansxvave-
bul standartebs awesebs.  araformalur 
mzrunvelebs movuwodebT, sakuTari Tavi 
warmoadginon, raTa arsebul socialur mxarda-
Weraze xeli miuwvdebodeT, xolo formalurma 
mzrunvelebma garkveuli zogadi pirobebi unda 
daakmayo-filon.

erovnuli politika:

.. awesebs Tu ara erovnuli politika Sesabamis 
standarts dawesebulebebisaTvis da zedamxed-
velobs mas, raTa janmrTelobis dacvisa da 
usafrTxoebis regulaciebTan fizikuri garemos 
Sesabamisoba uzrunvelyos, romelic pirad 
sivrceze bavSvis uflebis gaTvaliswinebiT 
adekvatur sanitarul da higienur pirobebs 
akmayofilebs?

.. avaldebulebs Tu ara erovnuli politika 
formaluri zrunvis ganmxorcieleblebs, yavdeT 
profesionali, kvalificiuri da Sesabamisi 
ganaTlebis mqone (magaliTad, bavSvis uflebe-
bisa da bavSvis ganviTarebis sakiTxebis mcodne) 
mzrunvelebi?

.. icavs Tu ara erovnuli politika praqtikas, 
romelic alternatiuli zrunvis qveS myofi 
bavSvis mis mSoblebTan, ojaxis sxva wevrebTan, 
megobrebsa da TemTan regularul kavSirs 
uzrunvelyofs?

.. iTvaliswinebs Tu ara erovnuli politika 
alternatiul  zrunvagamovlili bavSvebis 
mimarT socialuri midgomebisa da stigmati-
zaciis aRmofxvris da diskriminaciis (magali-
Tad, ganaTlebis, jandacvis da dasaqmebis 
xelmisawvdomobasTan dakavSirebuli) akrZalvis 
saWiroebas?

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
zrunvis ganmxorcieleblisa da dawesebulebebis 
mier bavSvze zrunvasa da dacvas da bavSvis 
SesaZleblobebis avtonomiur ganviTarebas 
Soris balansis dacvas? 
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mzrunvelebma unda uzrunvelyon, rom bavSvebma 
adgilobrivi dieturi Cveulebebis da dieturi 
standartebis, aseve bavSvis religiuri rwmenis 
Sesabamisi srulfasovani da noyieri sakvebis 
adekvatur ulufa miiRon. aucileblobis 
SemTxvevaSi, bavSvebs Sesabamisi kvebiTi 
danamatebic unda miewodos.

maTi uflebebis Sesabamisad, bavSvebs formalur, 
araformalur da profesiul ganaTlebaze xeli 
unda miuwvdebodeT, Tu ki es SesaZlebelia maTsave 
TemSi mdebare saganmanaTleblo dawesebulebebSi. 

mzrunvelebma unda uzrunvelyon, rom yvela 
bavSvis ufleba, maT Soris, SezRuduli 
SesaZleblobebis, aiv/SidsiT inficirebuli an sxva 
specialuri saWiroebis mqone bavSvis ufleba, 
ganviTardes TamaSis an gasarTobi RonisZiebebis 
gziT, daculia da zrunvis garemos farglebSi da 
mis gareT msgavsi RonisZiebebis SesaZleblobebi 
arsebobs. adgilobriv TemSi sxva bavSvebTan da 
sxvebTan kontaqti waxalisebuli da mxardaWerili 
unda iyos. 

mzrunvelebma bavSvis janmrTelobis dacvas 
unda Seuwyon xeli da uzrunvelyon samedicino 
momsaxureba, fsiqologiuri daxmareba da 
mxardaWera moTxovnis arsebobis SemTxvevaSi. 

zrunvis yvela forma CvilTa da mozardTa 
specifikuri usafrTxoebis, janmrTelobis dacvis, 
kvebis, ganviTarebis da sxva, maT Soris, erT 
konkretul mzrunvelze bavSvebis damokide-
bulebis ganviTarebis xelSewyobis, saWiroebebs 
unda iTvaliswinebdes. 

bavSvebs sakuTari religiuri da sulieri 

cxovrebis saWiroebebis dakmayofilebis saSualeba 
unda hqondeT, maT Soris, religiis warmomadgenlis 
stumrad miRebis SesaZlebloba; aseve, bavSvma 
Tavisuflad unda gadawyvitos, miiRos Tu ara 
monawileoba religiur msaxurebaSi, religiuri 
ganaTleba an rCeva. bavSvis religiur 
warmomavlobas pativi unda vceT da zrunvis qveS 
yofnisas arcerTi bavSvi ar unda wavaxalisoT an 
davarwmunoT, Seicvalos religia an rwmena. 

bavSvze pasuxismgebelma yvela zrdasrulma 
pirma pativi unda sces bavSvis uflebas pirad 
sivrceze, maT Soris: higienuri da sanitaruli 
saWiroebebisaTvis Sesabamisi farTi genderuli 
gansxvavebebis da urTierTobis gaTvaliswinebiT 
unda iyos gamoyofili; aseve unda gamoiyos 
adekvaturi, usafrTxo da xelmisawvdomi sivrce 
piradi nivTebis Sesanaxad.

mzrunvelebs bavSvebTan pozitiuri, usafrTxo 
da mzrunveli urTierTobis Camoyalibebis 
procesSi sakuTari rolis mniSvneloba gacno-
biereuli unda hqondeT da amis gakeTeba unda 
SeeZloT. 

alternatiuli zrunvis yvela garemoSi 
sacxovrebeli pirobebi janmrTelobis dacvisa da 
usafrTxoebis moTxovnebs unda akmayofilebdes. 

uflebamosili uwyebebis meSveobiT saxelm-
wifoebma unda uzrunvelyon, rom alternatiuli 
zrunvis qveS myofi bavSvebisaTvis gamoyofili 
sacxovrebeli pirobebi da am adgilebSi maTi 
zedamxedveloba bavSvebs Zaladobisgan efeqturad 
icavs. bavSvis sacxovrebeli pirobebis gansazRv-
risas TiToeuli bavSvis asaks, mowifulobas da 
mowyvladobis xarisxs gansakuTrebuli yuradReba 
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bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvanelo
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unda mieqces. zrunvis qveS myofi bavSvebis dacvis 
RonisZiebebi kanons unda Seesabamebodes da TemSi 
mcxovreb, imave asakis sxva bavSvebTan SedarebiT 
maTi Tavisufleba da qcevebi umizezod ar unda 
SeizRudos. 

alternatiuli zrunvis nebismieri garemo 
bavSvebs motacebisgan, trefikingisgan, gayidvisa 
da eqspluataciis sxva formebisgan adekvaturad 
unda icavdes. bavSvebis Tavisuflebis da qcevebis 
nebismieri SezRudva msgavsi qmedebebisagan 
bavSvebis dacvis 
efeqturobis uzrunvelsayofad  saWiro zomebs ar 
unda aRematebodes. 

saxelmwifoebma, uwyebebma da dawesebulebebma, 
skolebma da servisebis sxva mimwodeblebma unda 
gaataron Sesabamisi zomebi, rom ar moxdes 
alternatiuli zrunvis qveS myofi bavSvebis 
stigmatizacia maTi ganTavsebisas an ganTavsebis 
Semdeg. es aseve moicavs RonisZiebebs, romelic 
bavSvis alternatiuli zrunvis qveS yofnis faqtis 
identifikaciis SesaZleblobas minimumamde 
daiyvans. 

Zalis an nebismieri sxva saxis SezRudvis 
gamoyeneba dauSvebelia, garda mxolod da mxolod 
im SemTxvebebisa, roca es bavSvis an sxvebis 
fizikuri an fsiqologiuri usafrTxoebisaTvis 
aris aucilebeli da mxolod kanonis Sesabamisad da 
bavSvis fundamenturi uflebebis gaTvaliswinebiT. 
SezRudva wamlebisa da medikamentebis meSveobiT 
mxolod Terapiuli saWiroebis SemTxvevaSia 
daSvebuli da arasdros ar unda moxdes 
specialistis mier Sefasebisa da daniSnulebis 
gamoweris gareSe.  
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yvela mzrunvelma, misaRebi riskebisa da bavSvis 
asakis, aseve misi ganviTarebis SesaZleblobis 
gaTvaliswinebiT, unda waaxalisos bavSvebi da 
axalgazrdebi, ganviTardnen da informirebuli 
gadawyvetilebebi miiRon. 

yvela disciplinaruli RonisZieba da qcevis 
menejmenti, romelic wamebas, sastik, araadamianur 
an damamcirebel mopyrobas warmoadgens, maT Soris 
marto Caketva an fizikuri Tu fsiqologiuri 
Zaladobis nebismieri sxva forma, romelsac bavSvis 
fizikur an sulier janmrTelobaze gavlenis 
moxdena SeuZlia, adamianis uflebebis dacvis 
saerTaSoriso samarTlis principebis Sesabamisad 
sastikad unda aikrZalos. msgavsi praqtikis 
aRsakveTad da kanonis ZaliT dasjisaTvis 
saxelmwifoebma yvela nabiji unda gadadgan. ojaxis 
wevrebTan an bavSvisaTvis gansakuTrebuli 
mniSvnelobis mqone nebismier sxva adamianTan 
kontaqtis SezRudva sanqciis saxiT arasdros ar 
unda iyos gamoyenebuli. 

zogadi pirobebi (II)

erovnuli politika:

.. krZalavs da sjis Tu ara erovnuli politika 
alternatiuli zrunvis pirobebSi bavSvze 
Zaladobis nebismier formas da avaldebulebs 
Tu ara zrunvis ganmxorcieleblebs, uzrunve-
lyon mzrunvelebis Sesabamisi gadamzadeba da 
cnobierebis amaRleba?

.. avaldebulebs Tu ara erovnuli politika 
zrunvis ganmxorcieleblebs, iqonion alterna-
tiuli zrunvis pirobebSi bavSvze Zaladobis 
incidentebis aRricxvisa da reagirebis 
procedura da angariSvaldebulebis uzrunvel-
yofis procedura?

.. avaldebulebs Tu ara erovnuli politika 
zrunvis ganmxorcieleblebs, rom mzrunvelebma 
deeskalaciis ara-Zaladobrivi meqanizmebis da, 
aucileblobis SemTxvevaSi, fizikuri Zalis 
Sesabamisi gamoyenebis Sesaxeb treningi gaiaron?

.. xazs usvams Tu ara erovnuli politika 
valdebulebas, fizikuri SezRudvis yvela 
incidenti aRiricxos da zrunvis ganmxorci-
eleblebis valdebulebas, msgavs incidentebze 
reagireba da maTi monitoringi moaxdinon?

.. awesebs Tu ara erovnuli politika CarCos, 
romelic msgavsi sistemis damoukidebel 
zedamxedvelobas da saCivrebis aRZvris Ria da 
miukerZoebel proceduras uzrunvelyofs?

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika  
saCivris aRmZvreli nebismieri bavSvis 
xelSewyobas zrunvis ganmxorcieleblebis mier, 
magaliTad, mTeli procesis ganmavlobaSi 
“ndobiT aRWurvili piris” daxmarebis gziT?
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98 zrunvis qveS myof bavSvebs ndobiT aRWurvil 
pirze unda miuwvdebodeT xeli, visac sruli 
konfidencialurobis pirobebSi gaundoben 
saTqmels. msgavsi adamiani bavSvTan SeTanxmebiT 
kompetenturma organom unda SearCios. bavSvs unda 
ecnobos, rom rig SemTxvevebSi, iuridiulma an 
eTikurma standartebma SeiZleba konfiden-
cialurobis darRveva ganapirobos.

zrunvis qveS myof bavSvebs maTvis cnobil, 
efeqtur da miukerZoebel meqanizmze unda 
miuwvdebodeT xeli, sadac maT mopyrobasa Tu 
ganTavsebasTan dakavSirebuli saCivrebis aRZvra 
SeeZlebaT. es meqanizmi unda moicavdes: 
Tavdapirvel konsultacias, ukukavSirs, ganxor-
cielebas da Semdgom konsultacias. am procesSi - 
maTi azris mniSvnelobis gamo - zrunvis 
gamocdilebis mqone axalgazrdebi unda iyvnen 
CarTulni. procesi kompetenturma pirebma unda 
warmarTon, visac bavSvebTan da axalgazrdebTan 
muSaobis treningebi aqvT gavlili. 

identurobis grZnobis ganviTarebis mizniT, 
TiToeuli bavSvis cxovrebis yvela nabijis Sesaxeb 
Sesabamisi informaciis, suraTebis, piradi 
nivTebisa da mogonebebis Semcveli “cxovrebis 
wigni” unda Seinaxos, romlis SeqmnaSi bavSvic 
miiRebs monawileobas da romelic bavSvisaTvis 
mTeli misi cxovrebis manZilze xelmisawvdomi 
iqneba.

 im SemTxvevaSi, Tu bavSvis mSoblebi ar arian an 
bavSvis interebisadan gamomdinare yoveldRiuri 
gadawyvetilebebis miReba ar SeuZliaT, da bavSvis 
alternatiuli zrunvis qveS moTavsebis 
gadawyvetileba kompetenturma administraciulma 
organom an sasamarTlom miiRo, mSoblebis nacvlad 
msgavsi gadawyvetilebebis miRebis iuridiuli 
ufleba bavSvTan konsultaciis Sedegad SerCeul 
pirs an kompetentur organos unda mieniWos. 
saxelmwifoebma  msgavsi piris an organos SerCevis 
meqanizmis arseboba unda uzrunvelyon. 

 msgavsi samarTlebrivi pasuxismgebloba 
uflebamosilma organom unda mianiWos da 
zedamxedvelobac am organom an formalurad 
akreditirebulma uwyebebma, maT Soris arasamTav-
robo organizaciebma unda ganaxorcielon. piris an 
organos qmedebebze angariSvaldebuli swored es 
SemrCevi organo unda iyos. 

 msgavsi samarTlebrivi pasuxismgeblobis mqone 
fizikuri pirebi pativcemuli adamianebi unda 
iyvnen, romlebic icnoben bavSvebis sakiTxebs, 
bavSvebTan pirdapir muSaoba SeuZliaT da maTTvis 
mindobili bavSvis nebismieri specifikuri an 
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a. samarTlebrivi pasuxismgebloba 

bavSvze
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kulturuli saWiroeba esmiT. am mxriv maT 
Sesabamisi gadamzadeba da profesiuli daxmareba 
unda miiRon. maT bavSvebis interesebidan 
gamomdinare da TiToeuli bavSvis keTildReobis 
xelmSemwyobi damoukidebeli da miukerZoebeli 
gadawyvetilebebis miRebis SesaZlebloba unda 
hqondeT. 

 SerCeuli piris an organos roli da 
specifikuri pasuxismgeblobebi unda moicavdes 
Semdegs:

 bavSvis uflebebis dacvis uzrunvelyofas, 
kerZod: Sesabamisi zrunva, sacxovrebeli 
pirobebi, jandacva, ganviTarebis SesaZleb-
loba, fsiqologiuri daxmareba, saganmanaTleb-
lo da enobrivi daxmareba;

  saWiroebis SemTxvevaSi, bavSvisaTvis iuridiuli 
da sxva warmomadgenlobis xelmisawvdomobis 
uzrunvelyofas; bavSvTan konsultacia, raTa 
gadawyvetilebis mimRebma organoebma bavSvis 
azri gaiTvaliswinon da bavSvisaTvis misi 
uflebebis Sesaxeb rCevis micema da 
informaciis miwodeba;

 bavSvis interesebidan gamomdinare mdgradi 
gadawyvetis  identifikacias;

 bavSvsa da misTvis momsaxurebis SesaZlo 
mimwodebel organizaciebs Soris damakavSi-
rebelis rolis Sesrulebas;

 bavSvis daxmarebas ojaxis Sesaxeb informaciis 
mopovebis procesSi;

  repatriaciis an ojaxis gaerTianebis SemTxve-
vaSi, bavSvis interesebis dacvis uzrunvel-
yofas;

 sadac mizanSewonilia, ojaxTan kavSiris 
SenarCunebaSi bavSvis daxmarebas. 

  

 kanonmdeblobiT unda ganisazRvros, rom yvela 
uwyebam da dawesebulebebam socialuri 
keTildReobis samsaxurSi an sxva kompetentur 
organoSi registracia da avtorizacia unda 
gaiaros da rom am moTxovnis darRveva aris 
danaSauli da isjeba kanoniT. avtorizacia 
standartuli kriteriumebis mixedviT ufle-
bamosilma organom unda mianiWos da regularulad 
Seamowmos am standartebis dacva. es kriteriumebi 
minimum Semdeg faqtorebs unda iTvaliswinebdes: 
organos an dawesebulebis miznebi, funqcionireba, 
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1. formalur mzrunvelobaze 

pasuxismgebeli uwyebebi da 

dawesebulebebi

105

a)

b)

g)

d)

e)

v)

z)

bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvanelo
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TanamSromelTa ayvana da kvalifikacia, zrunvis 
pirobebi da finansuri resursebi da menejmenti. 

 yvela uwyebas da dawesebulebas politikisa da 
praqtikis werilobiTi ganacxadi unda gaaCndes, 
romelic winamdebare saxelmZRvanelos princi-
pebTan iqneba SesabamiSobaSi da romelic mkafiod 
gansazRvravs uwyebis/dawesebulebis miznebs, 
politikas, meTodebs da am miznebis miRwevis 
uzrunvelyofis mizniT kvalificiuri da 
Sesaferisi mzrunvelebis ayvanis, monitoringis, 
zedamxedvelobisa da Sefasebis standartebs. 

 yvela uwyebam da dawesebulebam unda 
SeimuSavos qcevis kodeqsi, romelic winamdebare 
saxelmZRvanelos principebTan iqneba Sesabamiso-
baSi, da romelic TiToeuli profesionalisa da, 
gansakuTrebiT, mzrunvelis  rols gansazRvravs da 
gundis nebismieri wevris mier savaraudo darRvevis 
SemTxvevaSi angariSgebis mkafio procedurebs 
moicavs.

 bavSvze zrunvis Canawerebi unda iyos sruli, 
ganaxlebuli, konfidencialuri,  saidumlo da 
unda Seicavdes informacias TiToeuli bavSvis 
miRebisa da gaSvebis da zrunvis qveS maTi 
moTavsebis formis, Sinaarsisa da detalebis 
Sesaxeb, aseve yvela Sesabamis saidentifikacio 
documents da sxva pirad informacias. bavSvis 
Sesaxeb Canaweri unda moicavdes informacias misi 
ojaxis Sesaxeb, aseve regularul Sefasebaze 
dafuZnebul angariSebs. es Canaweri bavSvs 
alternatiuli zrunvis mTeli periodi ganmavlo-
baSi unda gayves da mas bavSvis zrunvaze pasuxis-
mgebeli profesionalebi unda gaecnon. 

 zemoT naxsenebi Canawerebi SeiZleba 
bavSvisTvis,  aseve mSoblebisa an meurveebisTvis  
iyos xelmisawvdomi, piradi informaciisa da 
konfidencialurobis dacvaze bavSvis uflebis 
farglebSi, roca es mizanSewonilia. CanawerTan 
gacnobamde, gacnobisas da Semdeg Sesabamisi 
fsiqologiuri daxmareba unda iyos xelmisawvdomi.
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zrunvis dafinansebis forma arasdros ar unda 
iyos imgvari, rom uwyebis an dawesebulebis mier 
aucilebobis gareSe bavSvis datoveba an zrunvis 
qveS misi xangrZlivi moTavseba waaxalisos. 

alternatiuli zrunvis ganxorcielebis 
administrirebis Sesaxeb yovlismomcveli da 
ganaxlebuli Canawerebi unda arsebobdes, maT 
Soris detaluri dokumentebi zrunvis qveS myof 
yvela bavSvze, dasaqmebul TanamSromlebsa da 
finansur gadaricxvebze. 

alternatiuli zrunvis yvela ganmxorciele-
bels TiToeuli bavSvis Sesaxeb informaciis 
konfidencialurobis mkafio politika unda 
gaaCndes, romelsac yvela mzrunveli icnobs da 
emorCileba. 
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formalur zrunvaze 

pasuxismgebeli uwyebebi da 

dawesebulebebi

winamdebare saxelmZRvanelo principebi gansa-
zRvravs regulatorul CarCos, romelic zrunvis 
ganmxorcieleblebis, zrunvis dawesebulebebis 
da individualuri mzrunvelebis avtorizaciis, 
monitoringisa da angariSvaldebulebis proces-
Si saxelmwifos pasuxismgeblobas usvams xazs. 

erovnuli politika:

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
zrunvis ganmxorcielebeli uwyebebisa da 
dawesebulebebis avtorizacias, maT Soris 
moTxovnas, warmodgenili iyos TanamSromlebis 
ayvanis, maTi qcevisa da monitoringis, zrunvis 
standartebis da cudi mopyrobis dafiqsirebis 
politika? 

.. avaldebulebs Tu ara erovnuli politika 
zrunvis ganmxorcieleblebs ganaxlebuli 
Canawerebis qonas, am Canawerebis konfidencialu-
robas da, saWiroebis SemTxvevaSi, am Canawerebze 
bavSvebis xelmisawvdomobis xelSewyobas? 

.. adgens Tu ara erovnuli politika dasaqmebis 
minimalur standartebs, raTa mzrunvelebisa da 
sxva TanamSromlebisaTvis Sesabamisi samuSao 
pirobebi, adekvaturi anazRaureba da, Sesaba-
misad, maTi motivacia da kadrebis SenarCuneba 
uzrunvelyos? 

.. adgens Tu ara erovnuli politika krite-
riumebs, romelic mzrunvelebis personaluri 
ganviTarebisa da Sesabamis sakiTxebze (maga-
liTad, bavSvis dacvis kanonmdebloba, bavSvis 
uflebebi, SezRudvebis mizanSewonili gamoye-
neba, bavSvis ganviTarebis sakiTxebi da 
specialuri saWiroebebis mqone bavSvebi) 
treningebis meSveobiT zrunvis standartebis 
SenarCunebas uzrunvelyofs?
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zrunvis formebi

saWiroebisa da Sesabamisobis principis 
gaTvaliswinebas da TiToeuli  SemTxvevis cal-
calke ganxilvis moTxovnas mivyavarT sxvadasxva 
zrunvis formebis arsebobis saWiroebamde, raTa 
uzrunvelyofili iyos reagirebis moqniloba. 

erovnuli politika:

.. aris Tu ara erovnuli politika proaqtiuli, 
raTa ganaviTaros, waaxalisos da mxari 
dauWiros Svilobilobis da ojaxze dafuZ-
nebuli zrunvis sxva formebis mzard xelmisawv-
domobasa da gamoyenebas?

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
Temis saWiroebebis Sesabamisad da Temze dafuZ-
nebuli Svilobilobis sistemis ganviTarebas?

.. iZleva Tu ara erovnuli politika 
mSvileblebsa da Svilobilobis uzrunvelmyof 
organizaciebTan Sesabamisi da gulwrfeli 
konstultaciebis gavlis saSualebas, raTa maT 
Sesabamis politikaze iqonion gavlena?

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika, 
rom instituciuri zrunva sakmarisad 
individualuri zrunvis saSualebas iZleva - 
patara jgufebSi, kvalificiuri da sakmarisi 
raodenobis TanamSromlebiT?

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
damcav meqanizmebs, raTa instituciuri zrunva 
mxolod Sesabamis pirobebSi iyos gamoyenebuli 
da rom mzrunvelebis mier bavSvis miRebis 
aqtiuri mcdeloba, magaliTad, dafinansebis 
uzrunvelsayofad, aikrZalos?
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2. Svilobiloba 
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rogorc kargi praqtikis magaliTi, yvela 
uwyebam da dawesebulebam unda uzrunvelyos, rom 
bavSvebTan pirdapiri kontaqtis mqone mzrunve-
lebma da sxva TanamSromlebma samsaxurSi ayvanamde  
Sesabamisi da yovlismomcveli Sefaseba gaiaron, 
raTa dadgindes, Tu ramdenad Sesaferisebi arian 
isini bavSvebTan samuSaod. 

uwyebebsa da dawesebulebebSi dasaqmebuli 
mzrunvelebis samuSao pirobebi, maT Soris 
anazRaureba, unda iyos imgvari, rom maqsimalurad 
uzrunvelyos motivacia, samsaxuriT kmayofileba 
da samsaxurSi darCenis survili da, Sesabamisad, 
mzrunvelebis ganwyoba, maqsimalurad Sesabamisad 
da efeqturad Seasrulon sakuTari roli. 

mSobelTa zrunvas moklebuli bavSvebis 
uflebebis da gansakuTrebiT rTul mdgomareobaSi 
myofi bavSvebis (gadaudebeli ganTavsebis an Cveuli 
sacxovrebeli garemos gareT ganTavsebis qveS 
myofi bavSvebi) specifikuri saWiroebebis Sesaxeb 
treningi yvela mzrunvelma unda gaiaros. 
uzrunvelyofili unda iyos mzrunvelTa 
kulturuli, socialuri, genderuli da religiuri 
gansxvavebuloba. saxelmwifoebma am debulebebis 
ganxorcielebis xelSewyobis mizniT msgavsi 
profesionalebi Sesabamisi resursebiT unda 
uzrunvelyon da maT aRiarebas Seuwyon xeli.

sadac mizanSewonilia, uwyebebma da 
dawesebulebebma unda uzrunvelyon mzrunvelebis 
mzadyofna, reagireba moaxdinon bavSvis 
individualur saWiroebebze, gansakuTrebiT 
aiv/SidsiT an sxva qronikuli fizikuri Tu 
fsiqologiuri daavadebis SemTxvevaSi da 
fizikurad an gonebrivad unarSezRuduli 
bavSvebis SemTxvevaSi.

uflebamosilma organom an uwyebam unda 
gansazRvros sistema da Sesabamisad gadaamzados 
TanamSromlebi, raTa maT bavSvis saWiroebebis  
potenciuri mSvileblebis SesaZleblobebsa da 
resursebTan Sesabameba da am procesisaTvis yvela 
mxaris momzadeba SeZlon.

 alternatiuli zrunvis yvela ganmxor-
cielebels TiToeuli bavSvis Sesaxeb informaciis 
konfidencialurobis mkafio politika unda 
gaaCndes, romelsac yvela mzrunveli icnobs da 
emorCileba.

 mSvileblebisaTvis specialuri momzadebis, 

rTul qcevasTan gamklavebis, maT Soris, 
konfliqtis mogvarebis meTodebisa da dazianebis 
an TviT-dazianebis Tavidan acilebis RonisZiebebis 
Sesaxeb treningi uwyebebisa da dawesebulebebis 
yvela mzrunvelma unda gaiaros. 
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bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvanelo
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mxardaWeris da fsiqologiuri daxmarebis 
momsaxureba unda SemuSavdes da regularuli 
intervalebiT unda miewodos ganTavsebamde, 
ganTavsebisas da ganTavsebis Semdeg.

 Svilobilobis uwyebebisa da mSobelTa 
mzrunvelobas moklebul bavSvebTan urTierTobis 
sxva institutebis farglebSi, mzrunvelebs 
politikaze gavlenis moxdenis mizniT sakuTari 
azris dafiqsirebis SesaZlebloba unda hqondeT. 

 mSvileblebis asociaciebis Seqmna unda 
waxalisdes, rac urTierTdaxmarebas da politikisa 
da praqtikis ganviTarebas Seuwyobs xels.

 instituciuri dawesebulebebi unda iyos 
patara, bavSvis uflebebsa da saWiroebebze 
morgebuli da maqsimalurad miaxloebuli ojaxur 
an patara jgufis mdgomareobas. zogadad, maTi 
mizani droebiTi zrunvis aRmoCena da bavSvis 
ojaxSi reintegraciis aqtiuri mxardaWera unda 
iyos; an, Tu es SeuZlebelia, alternatiul ojaxur 
garemoSi bavSvze stabiluri zrunvis uzrun-
velyofa - Svilad ayvanis an islamuri samarTlis 
kafalas saSualebiT, sadac es mizanSewonilia. 

 aucileblobis SemTxvevaSi, unda gatardes 
zomebi, rom bavSvi, romelic mxolod dacvas da 
alternatiul zrunvas saWiroebs sisxlis 
samarTlebrivi sistemis qveS myofi bavSvebisagan 
gancalkevebiT ganTavsdes. 

 uflebamosilma erovnulma an adgilobrivma 
uwyebam instituciaSi bavSvis miRebis proceduris 
mkacri Semowmeba unda daawesos, raTa uzrunvel-
yos,  bavSvis miReba mxolod Sesabamis SemTxvevebSi. 

 saxelmwifoebma instituciur dawesebulebaSi 
mzrunvelebis sakmarisi raodenoba unda 
uzrunvelyon, raTa bavSvebs sakmarisi indivi-
dualuri yuradReba daeTmos da, sadac 
SesaZlebelia, bavSvs konkretul mzrunvelze 
damokidebulebis ganviTarebis SesaZlebloba 
hqondes. mzrunvelebi dawesebulebaSi imgvarad 
unda iyvnen warmodgenilni, rom dawesebulebis 
miznebi da amocanebi efeqturad ganaxorcielon da 
bavSvis dacva uzrunvelyon.  

 kanonmdebloba, politika da regulaciebi 
uwyebebis, dawesebulebebisa da calkeuli pirebis 
mier maTTan ganTavsebisaTvis bavSvebis mozidvas 
unda krZalavdes.

 zrunvis ganxorcielebaSi CarTuli uwyebebi, 
dawesebulebebi da profesionalebi konretuli 
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g. instituciuri dawesebulebebi
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d. Semowmeba da monitoringi
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sajaro organos winaSe unda iyvnen angariSval-
debulebi, romelmac xSiri Semowmebebi unda 
uzrunvelyos - rogorc ganrigis mixedviT, aseve 
moulodneli vizitebi, TanamSromlebTan da 
bavSvebTan diskusia da maTze dakvirveba. 

 maqsimaluri SesaZleblobis da mizanSewoni-
lobis farglebSi, Semowmebis funqcia zrunvis 
g a n m xorcieleb elTa  g ada mz adeb a s a  d a  
SesaZleblobaTa ganviTarebis komponents unda 
moicavdes. 

 saxelmwifoebs unda mieceT stimuli, 
uzrunvelyon monitoringis damoukidebeli 
meqanizmis arseboba, adamianis uflebebis damcveli 
erovnuli institutebis statusis principis 
(parizis principis) gaTvaliswinebiT. monitoringis 
meqanizmi bavSvebisTvis, mSoblebisa da mSobelTa 
mzrunvelobas moklebul bavSvze pasuxismgebeli 
pirebisaTvis advilad xelmisawvdomi unda iyos. 
monitoringis meqanizmis funqciebi unda moicavdes 
Semdegs:

  alternatiuli zrunvis yvela formis qveS myof 
bavSvebTan pirispiri konsultacia, bavSvebze 
zrunvis pirobebis monaxuleba da  am pirobebSi 
bavSvebis uflebebis SesaZlo darRevis 
faqtebis gamoZieba - saCivris safuZvelze an 
sakuTari iniciativiT;

 mSobelTa zrunvas moklebuli bavSvebis 
mopyrobis gaumjobesebis mizniT Sesabamisi 
organoebisaTvis rekomendaciebis miwodeba 
imis uzrunvelsayofad, rom mopyroba bavSvis 
dacvis, janrTelobis dacvis, ganviTarebisa da 
zrunvis Sesaxeb Catarebuli kvlevebis 
Sedegebs eyrdnoba;

 bavSvis uflebebis Sesaxeb konvenciis 
angariSgebis procesisasTvis damoukidebeli 
masalis miwodeba, maT Soris, winamdebare 
saxelmZRvanelos principebis Sesrulebis 
Sesaxeb bavSvis uflebebis dacvis komitetis 
winaSe warsadgeni saxelmwifo angariSebis-
Tvisac.  

 uwyebebsa da dawesebulebebs unda      gaaCndeT 
mkafio politika da unda ganaxorcielon 
SeTanxmebuli procedurebi, romelic bavSvebTan 
maTi muSaobis gegmiur da aragegmiur dasasruls 
exeba, raTa zrunvidan gasul bavSvebze Semdgomi 
dakvirveba da maTTan kavSiri uzrunvelyon. 
zrunvis periodis ganmavlobaSi, isini sistema-
turad bavSvebisaTvis sakuTar Tavze damoki-
debulebis swavlebasa da maT TemSi srul 
integracias unda isaxavdnen miznad - socialuri da 
cxovrebiseuli unarebis gamomuSavebis gziT,  

129

130

e. zrunvis sistemidan gasuli

bavSvebis Semdgomi mxardaWera
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a) 

b)

g)
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zrunvis sistemidan 

gasasvlelad  bavSvis 

momzadeba da  Semdgomi 

mxardaWera

zrunvis sistemidan axalgazrdebis gasvlisas 

warmoqmnili sirTuleebis gaTvaliswinebiT, 

winamdebare saxelmZRvanelo principebi zrunvis 

sistemidan gasasvlelad bavSvis momzadebis da 

Semdgomi mxardaWeris CarCos gvTavazobs.

erovnuli politika:

.. iTvaliswinebs Tu ara erovnuli politika 
bavSvTan konsultaciiT zrunvidan gasvlis 
droulad dagegmvis saWiroebas?

.. avaldebulebs Tu ara erovnuli politika 
zrunvis ganmxorcieleblebs, uzrunvelyon 
zrunvidan gasasvleli bavSvebis xelmisawv-
domoba formalur da profesiul ganaTlebaze, 
cxovrebiseuli unarebis treningze da 
damoukidebeli momavlisaTvis aucilebel sxva 
SesaZleblobebze?

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
specifikuri resursebis gamoyofas, magaliTad, 
konkretuli piri, romelic zrunvidan 
gasasvlelad momzadebis procesSi da Semdgom 
bavSvs rCeviT daexmareba?

.. mxars uWers Tu ara erovnuli politika, rom 
alternatiuli zrunvis ganmxorcieleblebma 
zrunvidan gasuli bavSvebis mimarT e.w. “Ria 
karis” politika awarmoon, anu bavSvebs yofil 
mzrunvelebTan stumroba da kontaqtis
SenarCuneba SeeZloT?

 

romelic adgilobrivi Temis cxovrebaSi 
monawileobiT ganmtkicdeba.

 zrunvidan zrunvis Semdgom safexurze 
gadasvlis procesma bavSvis sqesi, asaki, 
mowifuloba da specifikuri pirobebi unda 
gaiTvaliswinos da, eqspluataciis Tavidan 
acilebis mizniT,  fsiqologiur daxmarebasa da 
mxardaWeras unda moicavdes. zrunvidan 
gamsvlelma bavSvebma zrunvis Semdgomi cxovrebis 
dagegmvaSi monawileoba unda miiRon. specialuri 
saWiroebis mqone bavSvebs, rogoricaa unarSezRu-
duli bavSvebi, Sesabamisi mxardaWeris sistemiT 
sargebloba unda SeeZloT, maT Soris, arasaWiro 
institucionalizacia Tavidan unda iyos 
acilebuli. zrunvis sxvadasxva momsaxurebiT 
mosargeble bavSvebis, gansakuTrebiT, unarSezR-
uduli bavSvebis, dasaqmebisaTvis sajaro da kerZo 
seqtorisaTvis garkveuli wamaxalisebeli meqaniz-
+mebi da stimuli unda arsebobdes. 

 sadac SesaZlebelia, sagangebo Zalisxmeva unda 
daeTmos TiToeuli bavSvisaTvis specialuri 
adamianis mimagrebas, vinc zrunvidan gasvlisas 
bavSvis damoukideblobas Seuwyobs xels. 

 zrunvidan gamsvleli da gasuli axalgazrdebis 
xelmisawvdomoba socialuri, iuridiuli da 
jandacvis momsaxureobaze, aseve Sesaferisi 
finansuri mxardaWera uzrunvelyo-fili unda 
iyos.

 winamdebare saxelmZRvanelos principebi yvela 
sajaro da kerZo uwyebas da pirs exeba, vinc 
zrunvis misaRebad bavSvis sazRvargareT 
gadayvanaSi aris CarTuli, iqneba es samedicino 
momsaxurebis misaRebad, droebiT,  Tu nebismieri 
sxva mizezis gamo. 
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zrunvis Semdgomi pirobebi jer kidev zrunvis 
qveS yofnisas rac SeiZleba adre unda momzaddes da 
yvela SemTxvevaSi, bavSvis zrunvidan gasvlamde 
didi xniT adre. 

mimdinare saganmanaTleblo da profesiuli 
ganaTlebis SesaZlebloba zrunvidan gamsvleli 
axalgazrdebisaTvis cxovrebiseuli unarebis 
SeZenis procesis nawili unda iyos, raTa maT 
finansuri damoukideblobis mopovebasa da 
sakuTari Semosavlis gamomuSavebaSi daexmaros. 

VIII. zrunva samSoblodan 

imigrirebul bavSvebze   

a. zrunvis misaRebad bavSvis 

sazRvargareT gadayvana 

bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvanelo
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sazRvargareT myofi 

bavSvebi

winamdebare saxelmZRvanelos principebi xazs 
usvams, rom sazRvargareT myofi bavSvebi mimReb 
qveyanaSi zrunvisa da dacvis igive doniT unda 
sargeblobdnen, rogorc am qveynis moqalaqe bavSvebi.

erovnuli politika:

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
s ab aJosa  da  s a i m igracio s ams axurebis  
TanamSromelTa Sesabamis gadamzadebas, raTa maT 
sazRvargareT myofi bavSvis saWiroebebze 
reagirebisas saWiro sensitiuroba gamoavlinon?

.. avaldebulebs Tu ara erovnuli politika 
Sesabamis da monawile uwyebebsa da departamentebs, 
rogoricaa saimigracio samsaxuri, socialuri 
samsaxuri da policia, sistematuri kavSiri hqodenT 
erTmaneTTan?

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
pasuxismgebeli piris an uwyebis daniSvnas, romelic 
zrunvasa da/an imigraciasTan dakavSirebuli 
gadawyvetilebebis miRebis procesSi bavSvis 
warmomadgenlobas da mxardaWeras ganaxorcielebs?

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika, rom 
sazRvargareT myofi bavSvebisaTvis alternatiuli 
zrunvis formebi bavSvis eTnikur, kulturul da 
religiur wamomavlobas Seesabameba da iTvalis-
winebs?

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
diplomatiuri an sxva sagamoZiebo arxebis 
gamoyenebis gziT, warmoSobis qveyanaSi bavSvis 
dabrunebamde an ojaxTan gaerTianebamde riskis 
Sefasebas? 

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
sakmarisi damcavi meqanizmebis arsebobas, raTa sxva 
mdgradi RonisZiebebis gatarebamde, rogoricaa 
gaSvileba, bavSvis mSoblebTan, ojaxTan da sxva 
Cveul mzrunvelebTan gaerTianebis yvela mcdeloba 
amoiwuros?
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b. sazRvargareT myof bavSvze zrunvis 

uzrunvelyofa 
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 saxelmwifoebma unda uzrunvelyon, rom 
maspinZel qveynebSi dawesebul standartebTan 
mzrunvelebis SerCevis kriteriumebze, zrunvis 
xarisxsa da Semdgomi Semowmebis Sesabamisobaze, 
aseve msgavsi sqemebis moqmedebis zedamxedvelobasa 
da monitoringze  pasuxismgebloba konkretul 
uwyebas daakisron.

 Sesabamisi saerTaSoriso TanamSromlobis 
uzrunvelyofis da msgavs SemTxvevebSi bavSvis 
dacvis mizniT, saxelmwifoebs movuwodebT, 
SeuerTdnen an ratificireba gaukeTon 1996 wlis 19 
oqtombris haagis konvencias mSoblebis pasuxis-
mgeblobis da bavSvis dacvis RonisZiebebis mizniT 
iurisdiqciis, Sesabamisi kanonmdeblobis, 
aRiarebis, aRsrulebisa da TanamSromlobis 
Sesaxeb.

winamdebare saxelmZRvanelos principebi, iseve, 
rogorc sxva saerTaSoriso debulebebi, yvela 
sajaro da kerZo uwyebas da pirs exeba, vinc 
nebismieri mizezis gamo zrunvis misaRebad bavSvis 
sazRvargareT gadayvanaSi monawileobs.

 marto myofi  an gancalkevebuli bavSvebi, 
romlebic ukve sazRvargareT arian, dacvisa da 
zrunvis arsebiTad iseTive doniT unda 
sargeblobdnen, rogorc am qveynis moqalaqe 
bavSvebi.

marto myof an gancalkevebul bavSvebs, maT 
Soris maT, vinc qveyanaSi araregularulad 
Camodis, mxolod qveyanaSi Semosvlisa da darCenis 
wesebis darRvevisaTvis Tavisufleba ar unda 
aRekveToT. 

trefikingis msxverpli bavSvebi policiam ar 
unda daakavos da iZulebis wesiT ukanono 
saqmianobaSi maTi CarTulobis gamo ar unda 
daisajon.

 marto myofi bavSvis identifikaciisTanave, 
s a x elmw ifoebs  movuwodebT ,  statusis  
gansazRvrisa da gadawyvetilebis miRebis procesSi 
bavSvs dauniSnon meurve, an, saWiroebis 
SemTxvevaSi, warmomadgenloba bavSvze zrunvasa da 
mis keTildReobaze pasuxismgebel organizacias 
daekisros. 

  
 

zrunvis Sesabamisi formis gansazRvrisas, 
marto myofi an gancalkevebuli bavSvebis 
mravalferovneba da gansxvavebuloba (eTnikuri 
warmomavloba, warmoSobis qveyana, kulturuli an 
religiur mravalferovneba) saTiTao SemTxvevis 
ganxilvisas unda iyos gaTvaliswinebuli. 
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 marto myofi an gancalkevebuli bavSvis 
zrunvis qveS moTavsebisTanave, misi ojaxis 
mosaZebnad da ojaxuri javSirebis aRsadgenad 
yvela RonisZieba unda gatardes, roca es bavSvis 
interesebidan gamomdinareobs da am procesSi 
CarTulebs safrTxes ar uqmnis.

 bavSvis uflebebis maqimalurad dacvis  
principiT marto myofi an gancalkevebuli bavSvis 
momavlis dagegmvisas, Sesabamisi saxelmwifo da 
socialuri samsaxuris organoebi yvelanairad unda 
ecadon, moipovon informacia da dokumentacia 
warmoSobis qveyanaSi bavSvis riskis da socialuri 
da ojaxuri pirobebis Sesafaseblad. 

marto myofi an gancalkevebuli bavSvebi maTi 
warmoSobis qveyanaSi ar unda dabrundnen:

  Tu, riskisa da usafrTxoebis Sefasebis Sedegad 
gamoikveTa, rom bavSvis usafrTxoeba SieZleba 
safrTxis qves dadges;

 manam, sanam warmoSobis qveyanaSi Sesabamisi 
mzrunveli, rogoricaa mSobeli, sxva naTesavi, 
sxva mozrdili mzrunveli an saxelmwifo uwyeba 
da avtorizirebuli uwyeba an dawesebuleba ar 
daTanxmdeba da ar SeeZleba bavSvze pasuxis-
mgeblobis aReba da bavSvisTvis Sesabamisi 
zrunvisa da dacvis uzrunvelyofa;

  Tu, sxva mizezebis gamo, uflebamosili uwyebis 
mier Catarebuli Sefasebis Sedegad dadgindeba, 
rom es bavSvis interesebidan ar gamomdina-
reobs. 

 zemoxsenebuli miznebis gaTvaliswinebiT, 
saxelmwifoebs ,  regionebs ,  adgilobriv 
xelisuflebebsa da samoqalaqo sazogadoebis 
asociaciebs Soris TanamSromlobas xeli unda 
Seewyos, gaZlierdes da ganmtkicdes. 

 sakonsulo momsaxurebis, an, aseTis 
SeuZleblobis SemTxvevaSi, warmoSobis qveynis 
kanonieri warmomadgenlis efeqturi CarTuloba 
gaTvaliswinebuli unda iyos, roca es bavSvis 
interesebidan gamomdinareobs da bavSvs an mis 
ojaxs safrTxes ar Seuqmnis.

 marto myofi an gancalkevebuli bavSvis 
gaSvileba an islamuri samarTlis kafala Sesaferis 
pirvelad alternativad ar unda iyos ganxiluli. 

a)

b)

g)

marto myofi an gancalkevebuli bavSvis 
keTildReobaze pasuxismgebelma pirebma da 
uwyebebma bavSvsa da mis ojaxs Soris regularul 
komunikacias unda Seuwyon xeli, garda im 
SemTxvevebisa, roca es bavSvis survils 
ewinaaRmdegeba an misi interesebidan ar 
gamomdinareobs. 

saxelmwifoebs movuwodebT, es alternativa 
mxolod mas Semdeg ganixilon, rac bavSvis 
mSoblebis, misi ojaxis an Cveuli mzrunvelebis 
adgilsamyofelis dadgenis RonisZiebebi 
amoiwureba. 
 

 winamdebare saxelmZRvanelos principebi 
bunebrivi da adamianis mier gamowveuli 
katastrofebis, maT Soris saerTaSoriso da Sida 
SeiaraRebuli konfliqtebis da sagareo okupaciis 
drosac unda moqmedebdes. sagangebo mdgomareobis 
dros mSobelTa zrunvas moklebuli bavSvebis 
saxeliT momuSave organizaciebs movuwodebT, 
winamdebare saxelmZRvanelos principebTan 
Sesabamisad imuSavon.

 msgavs SemTxvevebSi, saxelmwifo an de faqto 
xelisufleba, saerTaSoriso sazogadoeba da yvela 
adgilobrivi, erovnuli, ucxouri da saerTaSo-
riso saagento, romelic bavSvebze orientirebul 
momsaxurebas eweva an apirebs, msgavsi momsaxureba 
gaswios, gansakuTrebuli yuradRebiT unda iyos, 
raTa; 

 uzrunvelyos, rom marto myof an gancalkevebul 
bavSvTan urTierTobis mqone yvela uwyeba da piri 
aris saTanadod gamocdili, momzadebuli, 
moxerxebuli da aRWurvili;
  SeimuSavos, rogorc saWiroa, droebiTi da 

grZelvadiani ojaxze dafuZnebuli zrunvis 
formebi;

  gamoiyenos instituciuri mzrunveloba rogorc 
mxolod droebiTi RonisZieba manam, sanam 
ojaxze dafuZnebuli zrunva ar SemuSavdeba;

 akrZalos axali instituciis dafuZneba, 
romelic bavSvebis did jgufze zrunavs - 
rogorc droebiT, aseve grZelvadiani 
perspeqtivaSi;

 aRkveTos bavSvebis sazRvrebs miRma gada-
adgileba, garda 160-e paragrafSi aRwerili 
SemTxvevebisa;

   savaldebulo gaxados TanamSromloba ojaxis 
moZiebisa da ojaxTan reintegraciis mizniT.

IX. zrunva sagangebo 

mdgomareobis dros 

a. saxelmZRvanelos principebis 

gamoyeneba

153

154

a)

b)

g)

d)

e)

v)

bavSvze zrunvis alternatiuli formebis saxelmZRvanelo
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bavSvis ojaxisgan daSorebis 

prevencia

155

156

b. mzrunvelobis formebi

157

158 

159 

160 

161

 organizaciebma da xelisuflebam yvela Rone 
unda ixmaron, raTa ojaxisgan an pirveladi 
mzrunvelisgan bavSvis gancalkeveba ar moxdes, Tu 
es bavSvis interesebidan ar gamomdinareobs; da 
unda uzrunvelyon, rom ojaxebis nacvlad mxolod 
bavSvebisaTvis momsaxurebisa da benefitebis 
miwodebis gamo maTi qmedebebi iribad ojaxis 
gancalkevebas ar uwyobdes xels. 

 bavSvis mSoblebis an sxva pirveladi 
mzrunvelis mier inicirebuli gancalkeveba 
Semdegnairad unda aRikveTos:
a) ZiriTad sakvebze da medikamentebze da sxva 
momsaxurebaze, maT Soris, ganaTlebaze, xeli yvela 
ojaxs unda miuwvdebodes;
b) instituciuri zrunvis ganviTareba unda 
SeizRudos da mxolod absoluturi saWiroebis 
SemTxvevaSi unda iyos gamoyenebuli. 

 adgilobriv konteqstSi bavSvze zrunvisa da 
dacvis sakiTxebis monitoringisa da reagirebis 
procesSi Temebs ufro aqtiuri rolis 
Sesasruleblad xeli unda Seewyos.

vinaidan marto myofi an gancalkevebuli bavSvi 
Zaladobis da eqspluataciis ufro maRali riskis 
qveS imyofeba, maTi dacvis uzrunvelyofis mizniT 
gaTvaliswinebuli unda iyos mzrunvelebis 
monitoringi da mxardaWera.

 garkveuli periodis ganmavlobaSi ojaxTan 
reintegraciis SeuZleblobis SemTxvevaSi an Tu es 
bavSvis interesebis sawinaaRmdegod CaiTvleba, 
unda gamoiZebnos stabiluri da myari gadawyveta, 
rogoricaa gaSvileba an islamuri samarTlis 
kafala; Tu es ver moxerxda, sxva grZelvadiani 
alternativebi unda iyos ganxiluli, rogoricaa 
Svilobiloba an instituciuri zrunvis qveS 
moTavseba, maT Soris - jgufuri saxlebi da 
zedamxedvelobis qveS arsebuli sxva sacxovrebeli 
pirobebi.  

bavSvis Temis SigniTve bavSvze zrunva, maT 
Soris, Svilobiloba, unda waxalisdes, radgan es 
socializaciisa da ganviTarebis gangrZobadobas 
uzrunvelyofs. 

alternatiuli zrunvis mizniT sagangebo 
mdgomareobis dros bavSvebi sxva qveyanaSi ar unda 
gadaiyvanon, garda janmrTelobis, samedicino an 
usafrTxoebis mizezebiT gamowveuli droebiTi 
SemTxvevebisa. aseT SemTxvevaSi, es bavSvis saxlTan 
rac SeiZleba axlos unda iyos, maT Tan mSobeli an 
maTTvis nacnobi mzrunveli unda axldes da 
dabrunebis mkafio gegma unda SemuSavdes. 

bavSvebi sagangebo 

mdgomareobis dros

winamdebare saxelmZRvanelo principebi yvela saga-
ngebo mdgomareobis dros unda iyos gamoyenebuli 
da nebismieri sxva mudmivi alternativis 
gatarebamde mTavar mizans bavSvebis mokvleva da 
maTi maqsimalurad ojaxTan gaerTieneba unda 
warmoadgendes.

erovnuli politika:

.. moiTxovs Tu ara erovnuli politika 
sagangebo SemTxvevebSi daxmarebis aRmomCeni 
adgilobrivi da saerTaSoriso uwyebebisgan, 
iqonion mkafio politika, romelic ojaxebisa da 
Temis erTianad mxardaWeras da bavSvebis 
dacvasa da maTze zrunvas iTvaliswinebs?

.. uzrunvelyofs Tu ara  erovnuli politika 
saxelmwifos mxridan  gancalkevebuli bavSvebis 
registraciis zedamxedvelobas, raTa 
mopovebuli monacemebi iyos konfidencialuri, 
saidumlo da ojaxTan gaerTianebis mizniT 
gamoyenebuli?

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
Temze dafuZnebuli zrunvis sxvadasxva 
formebis ganviTarebas, romelic pasuxobs im 
bavSvebis gansxvavebul saWiroebebs, visi 
ojaxTan gaerTianeba SeuZlebelia?

.. uzrunvelyofs Tu ara erovnuli politika 
sakmaris damcav meqanizmebs, raTa sxva mdgrad 
gadawyvetilebaze, magaliTad, gaSvilebaze, 
yuradRebis SeCereba mxolod bavSvebis ojaxTan 
gaerTianebis yvela Zalisxmevis amowurvis 
Semdeg moxdes?
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g. ojaxis mokvleva da reintegracia

162

163

164

165

166

167

 nebismier sagangebo SemTxvevaSi marto myofi an 
gancalkevebuli bavSvis identificireba, 
registracia da dokumentacia prioritets 
warmoadgens da rac SeiZleba swrafad unda moxdes.

 registracia am sferoSi gamocdilebis mqone da 
am sferoze pasuxismgebeli saxelmwifo organoebis 
da amisTvis sagangebod gamoyofili uwyebebis mier 
an maTi pirdapiri zedamxedvelobis qveS unda 
xorcieldebodes. 

 Segrovebuli informaciis konfidencialuroba 
daculi unda iyos da informaciis usafrTxod 
gadacemisa da Senaxvis sistemebi unda arsebobdes. 
informacia mxolod ojaxis mokvlevis, reinteg-
raciis da zrunvis mizniT Sesabamisi mandatebis 
mqone uwyebebs Soris unda gaziardes.

 ojaxis wevrebis an ZiriTadi kanonieri an 
Cveuli mzrunvelebis mokvlevis procesSi CarTuli 
yvela piri da uwyeba koordinirebulad unda 
moqmedebdes, iyenebdes standartul formebs da 
urTierTSesabamis proceduras, sadac es 
SesaZlebelia. maT unda uzrunvelyon, rom maTi 
moqmedeba bavSvs da sxvebs safrTxes ar Seuqmnis.
 

 urTierTobebis validuroba da bavSvis da 
ojaxis wevrebis survili, gaerTiandnen, yvela 
bavSvis SemTxvevaSi unda gadamowmdes. arcerTma 
qmedebam, rogoricaa gaSvileba, saxelis Secvla an 
ojaxis savaraudo adgilmdebareobidan moSorebul 
adgilas gadayvana,  ojaxTan SesaZlo reinteg-
racias safrTxe ar unda Seuqmnas, manam, sanam 
ojaxis mokvlevis yvela Rone ar amoiwureba. 

 bavSvis ganTavsebis yvela Canaweri unda 
gakeTdes da Seinaxos usafrTxo da saidumlo 
pirobebSi, raTa momavalSi ojaxis gaerTianebi-
saTvis xelis Sewyoba SesaZlebeli iyos.
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sasargeblo bmulebi

gaeros bavSvis uflebaTa konvencia (UNCRC):

konvenciis sruli teqsti:

sabavSvo versia:

konvencia Tqvens enaze:  

bavSvis uflebebisa da keTildReobis afrikuli qartia 

evropis sabWos rekomendacia(2005)5 instituciur dawesebulebebSi mcxovrebi bavSvebis uflebebis 
Sesaxeb 

(airCieT  'children in residential institutions'; xelmisawvdomia inglisur, rusul, 
berZnul, polonur, estonur, litvur, islandiur, Cexur da serbul enebze)

“xarisxi bavSvebisaTvis” standarti (Q4C) -

evropis sabWo da SOS bavSvTa soflebi - saerTaSoriso: “bavSvebi da mozrdilebi zrunvis qveS- 
aRmoaCine Seni uflebebi” - 

saerTaSoriso organizacia SOS bavSvTa sofeli - 

saerTaSoriso socialuri samsaxuri -

bavSvis uflebebis konvenciaze momuSave arasamTavrobo organizaciaTa jgufi -

bavSvis uflebebis sainformacio qseli 

ukeTesi zrunvis qseli -

gaeros bavSTa fondi (UNICEF) -

ukeTesi zrunvis qseli da UNICEF: formaluri zrunvis qveS myofi bavSvebisaTvis indikatorebis 
gazomvis saxelmZRvanelo

 

 

 

 

http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

http://www.unicef.org/voy/media/rights_leaflet.pdf

http://www.unicef.org/voy/explore/rights/explore_2781.html

http://www.africa-union.org/child/home.htm

http://www.coe.int/familypolicy

http://www.quality4children.info

http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/News/enfants%20institution/text%20flyer_en.asp

http://www.sos-childrensvillages.org

http://www.iss-ssi.org/

 

http://www.childrightsnet.org/

(CRIN) - http://www.crin.org

http://crin.org/bcn/

http://www.unicef.org

http://www.crin.org/BCN/details.asp?id=19618&themeID =1001&topicID =1011 

 

 

 

 

monacemebi gamocemis Sesaxeb

gamomcemeli:

saerTaSoriso organizacia
“es-o-es bavSvTa sofeli”
programis ganviTareba
herman g. maineris q. #51
6020 insbruki, avstria
tel: +43/1/310 23 98
faqsi: +43/1/3 10 23 98 20 el. misamarTi:

el. misamarTi: lao@sos-kd.org
 www.sos-childrensvillages.org

pasuxismgebeli pirebi: 

Sinaarsi - qristian poSi

grafikuli dizaini: 

saerTaSoriso organizacia “es-o-es bavSvTa 
sofeli”

generaluri asambleis reproduqciis nebarTva  
(A/ RES/64/142) ufasod gaicema gaeros mier. 

komerciuli gamoyeneba nebadarTuli ar aris.

gamocemis TariRi: 2010 wlis noemberi



WWW.SOS-CHILDRENSVILLAGES.ORG
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socialur muSaobis,  

rogorc uflebaTa damcavi profesiis,  

standartebi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socialur muSakTa saerTaSoriso federacia,  evropis warmomadgenloba 

2010 weli 

 

 

 

Ddokumenti iTargmna saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis mier 
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Sesavali 

 

socialuri muSaobis profesiis mandatSi yovelTvis moiazreboda adamianis 
uflebaTa dacva. Tumca droTa ganmavlobaSi, socialuri muSakebi sul ufro nakleb 
yuradRebas uTmoben adamianis uflebebs, radgan wina planze xSirad iwevs 
organizaciuli, biurokratiuli Tu sxva moTxovnebi. swored es problema dainaxa 
socialur muSakTa saerTaSoriso federaciam, ris Sedegadac SeimuSava winamdebare 
standartebi. 

2007 wlis delegatebis Sexvedraze parmaSi, italia, socialur muSakTa 
saerTaSoriso federaciis evropis warmomadgenlobam daiwyo proeqtis ganxorcieleba, 
romlis mizani iyo, gamoevlina evropaSi socialuri muSaobis praqtikaSi arsebuli 
standartebi, gansakuTrebiT, adamianis uflebaTa dacvis kuTxiT. aRniSnuli miznis 
gansaxorcieleblad, daigzavna kiTxvarebi wevr socialur muSakTa asociaciebSi 
evropis masStabiT. swored am gamokiTxvis Sedegia qvemoT warmodgenili standartebi. 
standartebi damtkicebulia 2010 wlis delegatebis Sexvedraze, romelic 
pasuxismgebelia dokumentSi gamoTqmul mosazrebebsa da daskvnebze. 
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standartebis erTiani CarCo 

socialuri muSaobis praqtikaSi evropis kontinentze 

 

I. dokumentis mizani 

 

winamdebare dokumentis mizania, Tavi mouyaros evropaSi socialuri muSaobis 
sabaziso maxasiaTeblebs, romlebic qmnian profesiis funqcionirebis erTian CarCos. 
am CarCos SemuSaveba aucilebelia ,,evropaSi socialuri muSaobis praqtikis 
standartebis” CamoyalibebisTvis. 

socialuri muSaobis mkvlevarTa azriT, profesiis mTavari upiratesoba 
qmedebaze orientirebulobaa, rac xels uwyobs realuri cvlilebebis ganxorcielebas 
adamianTa cxovrebaSi. socialuri muSakebi uzrunvelyofen adamianis uflebebis 
dacvas individebisa Tu Temis doneze. profesiis mTels msoflioSi aRiarebuli 
aqcenti adamianis uflebebis dacvaze jer kidev aqtualuri rCeba (rogorc amas 
winamdebare proeqtic adasturebs). yovelive amasTan, aRsaniSnavia, rom socialuri 
muSaoba ar arsebobs vakuumSi. socialuri muSakebi sakuTar movaleobebs 
individebTan, jgufebsa da TemebTan praqtikuli muSaobis safuZvelze axorcieleben. 
isini moqmedeben, rogorc saagentos an organizaciis warmomadgenlebi an Tundac, 
rogorc qveynis da msoflios moqalaqeebi (socialur muSakTa saerTaSoriso 
federacia, 1996 w.). evropis socialur muSakTa saerTaSoriso federacia adasturebs im 
faqts, rom dauSvebelia socialuri muSaobis organizaciuli konteqstis 
ugulebelyofa, radgan es ukanaskneli socialuri muSaobis profesiasa da socialuri 
muSakis qmedebebze did gavlenas axdens. 

1.1 2004 wels, socialur muSakTa saerTaSoriso federaciam da socialuri muSaobis 
universitetebis saerTaSoriso asociaciam daamtkices socialuri muSaobis 
ganaTlebisa da treningis globaluri standartebi da axali ,,eTikuri dokumenti”. 

aRniSnul dokumentebSi mocemulia ,,socialuri muSaobis erToblivi 
ganmarteba”. es dokumentebi aqtualur rols TamaSobs socialuri muSaobis 
saganmanaTleblo da profesiuli ganviTarebis programebSi msoflios masStabiT. aq 
mocemuli saxelmZRvanelo principebis damtkicebis, gamoyenebisa da dacvis Sedegad 
SesaZlebeli gaxda socialuri muSaobis profesiis standartebis CarCos Seqmna 
calkeuli qveynebis doneze. 

1.2 miuxedavad imisa, rom standartebi, ZiriTadad, moicavs moTxovnebs profesiisTvis 
saWiro kvalifikaciasa da ganaTlebaze, socialuri muSaobis profesiaze aseve did 
zegavlenas axdens politikuri, ekonomikuri da organizaciuli konteqsti. 

evropis regionis socialur muSakTa saerTaSoriso federaciis winamdebare 
proeqtis ganxorcielebis idea swored maSin daibada, roca gamoikveTa profesiuli 
angariSgebis struqturisa da procesis Seqmnis saWiroeba. am struqturaze unda 
momxdariyo socialuri muSaobis evropuli identobis ageba, romelic profesiis 
istoriis, ganviTarebisa da kulturis Sesabamisi iqneboda.  
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standartebis CarCo wevr organizaciebs daexmareba am standartebis 
amoqmedebaSi socialuri muSakebis, mTavrobebisa da damsaqmeblebis  mier. socialur 
muSakTa saerTaSoriso federaciis 2007-2009 wlebis proeqtis mizania socialuri 
muSaobis profesiis mimarT ndobis amaRleba. amis miRweva socialur muSakTa rolis 
ganmartebiTa da zogadad, profesiisadmi sazogadoebis mxridan adekvaturi 
molodinebis CamoyalibebiT aris SesaZlebeli. aRniSnulTan dakavSirebiT, Strausma 
(2008 wels) skandinaviuri qveynebis sazogadoebrivi marTvis axali sistemis saboloo 
analizSi sakmaod saintereso ,,axali pozicia” daafiqsira: socialur muSakebs 
realurad SeuZliaT demokratiis axali Rirebulebebis efeqturad integrireba 
sakuTar profesiul saqmianobaSi. 

1.3 standartebis CarCos meSveobiT, socialur muSaobas wamyvani roli ekisreba 
momsaxurebis momxmarebelTa saWiroebebisa da uflebebis dabalansebaSi. amiT igi 
gansxvavdeba sxva tradiciuli profesiebisagan, romlebic, ZiriTadad, codnisa da 
elitizmis Rirebulebebzea dafuZnebuli. standartebis CarCos Seqmnas Semdegi 
ZiriTadi miznebi aqvs: 

1.3.1 momsaxurebis momxmareblebis informireba, raTa maT socialuri muSakebis mimarT 
realisturi molodinebi hqondeT; 

1.3.2 urTierTmimarTebis gaazreba ara marto momsaxurebis momxmareblebis saWiroebebsa 
da uflebebs Soris, aramed iseT aspeqtebs Sorisac, rogoricaa politikuri, 
ekonomikuri da sazogadoebrivi faqtorebi, marTvis sistemebi da socialuri muSakis 
profesionalizmi; 

1.3.3 sazogadoebis informireba socialuri muSaobis wvlilis, rolisa da amocanebis 
Sesaxeb sazogadoebrivi keTildReobis gaumjobesebis kuTxiT evropis erTian 
politikur konteqstSi; 

1.3.4 socialuri muSaobis praqtikis, ganaTlebis, treningebisa da regulirebis 
sistemis saTanado xarisxisa da standartebis dacva, rac, Tavis mxriv, damokidebulia 
socialuri muSakisa da momxmareblis urTierTobaze da profesiis RirebulebaTa 
bazaze; 

1.3.5 socialuri muSaobis ganmxorcielebeli organizaciebis informireba imis 
Taobaze, Tu rogor daicvan praqtikis saTanado standartebi da uzrunvelyon 
momsaxurebis momxmrebelTa uflebebisa da saWiroebebis dacvisaTvis saWiro garemo 
da instrumentebi.  

1.3.6 evropaSi socialur muSakTa mxridan profesiuli eTikis kodeqsis dacvis 
uzrunvelyofa, rac gulisxmobs imasac, rom socialuri muSakebi ar unda aRmoCndnen 
iseT mdgomareobaSi, roca maTgan damoukidebeli mizezebis gamo mouwevT eTikis 
kodeqsis darRveva; 

1.3.7 socialuri muSaobis profesiis popularizacia da mwiri profesiuli resursebis 
efeqturad gamoyenebis xelSewyoba; 

1.3.8 socialur muSaobasa da adamianis uflebaTa dacvas Soris kavSiris xazgasma. 

 

2. socialuri muSaobis ganmarteba, roli da profesiuli tituli 
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socialuri muSaobis profesiis saerTaSoriso ganmarteba erToblivadaa 
damtkicebuli socialur muSakTa saerTaSoriso federaciisa da socialuri muSaobis 
universitetebis saerTaSoriso asociaciis mier. igi anacvlebs socialur muSakTa 
saerTaSoriso federaciis mier 1982 wels miRebul ganmartebas. socialuri muSaoba 21-
e saukuneSi dinamiuri da cvalebadi profesiaa; aqedan gamomdinare, vercerTi 
definicia srulyofilad da amomwuravad ver CaiTvleba. 2001 wlis ivlisSi, 
zemoxsenebulma organizaciebma miaRwies SeTanxmebas socialuri muSaobis 
saerTaSoriso ganmartebasTan dakavSirebiT, romelic Semdegnairadaa formulirebuli: 

2.1 ,,socialuri muSaobis profesia xels uwyobs socialuri cvlilebebis 
ganxorcielebas, pirovnul urTierTobebSi arsebuli problemebis gadaWris unaris 
ganviTarebas da adamianebis uflebebisa da Tavisuflebebis dacvas maTi 
keTildReobis amaRlebis mizniT. adamianis qcevisa da socialuri sistemebis 
Teoriebis gamoyenebis gziT, socialur muSaobaSi intervencia mimarTulia adamianis 
garemosTan urTierTqmedebaze. adamianis uflebebisa da socialuri samarTlianobis 
dacvis principi fundamentur rols TamaSobs am profesiaSi”. 

profesiis ganmartebaSi aRniSnulia, rom socialuri muSaoba, misi sxvadasxva 
formiT, mimarTulia adamiansa da mis garemos Soris mravalferovan da kompleqsur 
urTierTqmedebaze. misi misiaa, daexmaros TiToeul adamians, srulad gamoavlinos 
sakuTari potenciali, hqondes mravalferovani cxovreba da aimaRlos socialuri 
funqcionireba. es aris sistema, romelic aerTianebs Rirebulebebs, Teoriasa da 
praqtikas. 

2.2. socialuri muSaoba aqcents akeTebs problemebis gadaWrasa da cvlilebebis 
ganxorcielebaze. socialuri muSaki cvlilebis agentis rols asrulebs im 
pirovnebebis, ojaxebisa da Temis cxovrebaSi, romelTac igi emsaxureba. 

ganmartebaSi xazgasmulia, rom socialuri muSaoba yuradRebas amaxvilebs 
sazogadoebaSi arsebul barierebsa da usamarTlobaze. socialuri muSaki reagirebas 
axdens krizisul da sagangebo viTarebebze, aseve, yoveldRiuri xasiaTis pirad da 
socialur problemebze. 

2.3 evropaSi profesiis irgvliv mimdinare debatebidan gamomdinare, socialuri 
muSaoba, rogorc profesia: 

2.3.1 aqcents akeTebs problemebis gadaWrasa da cvlilebebis ganxorcielebaze. 
socialuri muSakebi cvlilebis agentis rols asruleben im pirovnebebis, ojaxebisa 
da Temis cxovrebaSi, romelTac isini emsaxurebian. isini muSaoben sazogadoebaSi 
arsebuli barierebisa da usamarTlobis aRmofxvraze; 

2.3.2 reagirebas axdens krizisul da sagangebo situaciebze, aseve, yoveldRiuri 
xasiaTis pirad da socialur problemebze; 

2.3.3 TanamSromlobs momsaxurebis momxmareblebTan; 

2.3.4 mniSvnelovan rols asrulebs socialuri keTildReobis sferoSi strategiebis 
CamoyalibebaSi, molaparakebebis warmoebasa da disciplinaTaSorisi praqtikis 
ganxorcielebaSi; 

2.3.5 xels uwyobs problemaTa prevencias da pirovnebebisa da jgufebis sazogaodebaSi 
integracias; 

2.3.6 warmoadgens dinamiur profesias, romlis ganmartebac mudmiv ganaxlebas ganicdis 
adamianebisa da sazogadoebis saWiroebebidan gamomdinare. 
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socialuri muSaoba iyenebs mravalferovan unarebs, teqnikasa da RonisZiebebs, 
romlebic orientirebulia adamiansa da mis garemos Soris urTierTqmedebaze. 

2.4 socialur muSaobaSi intervenecia (Careva) SeiZleba ganxorcieldes ramdenime 
doneze (magaliTad, pirovnebis, politikis, organizaciis da sxva doneebze). 
socialuri muSaoba axorcielebs Semdegi saxis intervenciebs: 

2.4.1 konsultireba; 

2.4.2 klinikuri socialuri muSaoba; 

2.4.3 jgufebTan muSaoba; 

2.4.4 socialur-pedagogiuri muSaoba; 

2.4.5 ojaxis Terapia;  

2.4.6 pirovnebis daxmareba, miiRos sazogadoebrivi momsaxurebebi da resursebi; 

2.4.7 uwyebis/organizaciis marTva; 

2.4.8 Temis mobilizacia; 

2.4.9 socialur da politikur qmedebaSi CarTva socialur politikasa da ekonomikur 
ganviTarebaze gavlenis moxdenis mizniT.  

 

socialuri muSaobis zogadi mizani universaluria, Tumca praqtikis 
prioritetebi gansxvavdeba sxvadasxva qveyanaSi da periodulad icvleba kulturuli, 
istoriuli da socialur-ekonomikuri pirobebidan gamomdinare (socialur muSakTa 
saerTaSoriso federacia, 2000 w.). 

kendalis (2000w.) azriT, socialur muSakebs sakmaod didi wvlilis Setana 
SeuZliaT keTildReobis reformis Tanamedrove diskusiebSi; Tumca mkvlevari wuxs, 
rom socialuri muSakebi xSirad ar gamoTqvamen sakuTar mosazrebebs Tanamedrove 
sakanonmdeblo reformebis Rirebulebisa da riskebis Sesaxeb. misi azriT, 
mniSvnelovania, moxdes socialuri muSaobis miznebis xelaxali gadaxedva. profesiam 
yuradReba unda gaamaxvilos ara mxolod pirovnebebisa da ojaxebis daxmarebaze, 
aramed socialur cvlilebebze morgebuli socialuri politikis Camoyalibebazec, 
risi SesaZleblobac profesias namdvilad aqvs. amave Sexedulebas iziareben 
winamdebare proeqtSi monawile qveynebis warmomadgenlebic. isini, aseve, kiTxvis 
niSnis qveS ayeneben politikasa da organizaciebSi dRes gamoyenebad emansipaciur, 
radikalur da sxva “cvlilebis modelebs”. 

iziarebs ra zemoaRniSnul Sexedulebas, Tiu (2006 w.) aRniSnavs, rom profesiaSi 
gamoyenebadi CarCoebi, rogoricaa, magaliTad, Cagvris winaaRmdeg mimarTuli praqtika, 
SeiZleba ar iyos sakmarisi, raTa zustad dadgindes socialur urTierTobebSi 
warmoSobili ZalTa Tanafardobis sidide da sirTule. am fenomenis ukeT gasagebad, 
Tiu ganixilavs, rogor SeiZleba praqtikaSi gamoviyenoT CarCo, romliTac 
Zalauflebis sxvadasxva formis analizia SesaZlebeli. es CarCo aRiarebs 
Zalauflebis rogorc produqtiul, ise destruqciul xasiaTs. zemoTqmulis mixedviT, 
socialuri muSaoba aqcents unda akeTebdes imaze, Tu rogoria ZalTa Tanafardoba, 
roca saqme gvaqvs socialur uTanabrobasTan; aseve, cvlilebaTa ganxorcieleba ufro 
mizanSewonilia moxdes TandaTan da ara radikalurad. 
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2.5 winamdebare proeqtis monawileebis azriT, socialuri muSakebi kritikulad, 
analitikurad da SemoqmedebiTad udgebian socialuri uTanabrobis Secvlas, raSic 
sakuTar profesiul identobas iSvelieben. 

2.6 socialur muSakebs umniSvnelovanesi roli akisriaT, saTanado reagireba 
moaxdinon movlenebze, romlebic safrTxes uqmnis socialur erTobas evropaSi. amas 
socialuri muSakebi Semdegi qmedebebis meSveobiT axorcieleben: 

2.6.1 momsaxurebis miwodeba da pozitiuri saqmis keTeba mTeli sazogadoebisaTvis; 

2.6.2 pirovnebebisa da Temebis gaZliereba da dacva adamianis uflebebze dafuZnebuli 
midgomis gamoiyenebiT; 

2.6.3 socialurad daucvel jgufebTan muSaoba; 

2.6.4 reagirebis moxdena cvalebad erovnul da saerTaSoriso garemoze, rac unda 
aisaxos profesiul da praqtikul saqmianobaSi; 

2.6.5 sakuTari codnisa da gamocdilebis gamoyenebiT, socialuri integraciis donis 
Sefaseba da analizi; 

2.6.6 gonivruli balansis SenarCuneba iseT aspeqtebs Soris, rogoricaa: pirovnebisa da 
sazogadoebis saWiroebebi, socialuri momsaxurebis uzrunvelyofa da momsaxurebis 
ganviTareba, socialuri zrunva da socialuri kontroli, politika pirovnebaTSoris 
da erovnul doneebze, da sxva; 

2.6.7 ekonomikuri da socialuri samarTlianobis aqtiuri propaganda, rac zog 
SemTxvevaSi, piradi riskisa da politikuri zewolis xarjze xdeba. 

 

adamianis uflebaTa Sesaxeb arsebuli konvenciebi samarTlisa da sabaziso 
saWiroebebis CarCos gansazRvravs, adamianis uflebebze dafuZnebuli midgoma ki 
mxolod CarCoebiT ar Semoifargleba. 

2.7. proeqtSi monawile praqtikosebis azriT, pirovnebis uflebaTa dacva 
profesionaluri dialogis warmarTvisa da am dialogis swori interpretaciis unars 
moiTxovs. 

aRniSnulis kargi magaliTia bavSvTa uflebebis konvenciaSi gaTvaliswinebuli 
erT-erTi uflebis praqtikuli gamoyeneba da interpretacia. konvenciis mixedviT, 
yvela bavSvs aqvs ufleba, daculi iyos yvela tipis Zaladobisgan. es ufleba 
SeiZleba aRviqvaT or WrilSi: bavSvis samarTlebrivi statusi an bavSvis dacvisTvis 
aucilebeli samarTlebrivi berketi. TiToeul SemTxvevaSi, sxvadasxva Sedegebs 
miviRebT bavSvisTvis, mSoblebisa da ojaxisTvis. 

2.8 peini (2007 w.) aRniSnavs, rom socialuri muSaobis unikaluroba mdgomareobs mis 
unarSi, ganaxorcielos pozitiuri socialuri cvlilebebi pirovnebaTSorisi 
muSaobis meTodebis gamoyenebiT. amave dros, socialuri muSakebi exmarebian 
pirovnebebs, Seeguon socialur cvlilebebs. 

socialuri muSaobis amocanebis aseTi kombinacia unikaluria sxva profesiebTan 
SedarebiT. ra Tqma unda, bevri profesia, romlis warmomadgenlebic uSualod 
adamianebTan muSaoben, miznad isaxavs konkretuli adamianisaTvis (klientisTvis, 
pacientisTvis, moswavlisa Tu studentisTvisTvis) sargeblis motanas. socialuri 
muSakebi, Tavis mxriv, sakuTar profesiul valdebulebad miiCneven, adamianebTan 
uSualod muSaobis gziT, ufro farTomasStabiani socialuri cvlilebebic 
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ganaxorcielon. msgavsad amisa, bevri profesiis warmomadgnlebi miznad isaxaven 
socialuri cvlilebis ganxorcielebas (Jurnalistebi, politikis analitikosebi, 
sajaro moxeleebi Tu politikosebi), Tumca maT ar aqvT uSualo urTierToba 
adamianebTan, viszec maT mier ganxorcielebuli cvlilebebi axdens gavlenas. 

 

3. kodeqsebi da eTikuri azrovneba1 

 

socialuri muSaoba warmoiSva humanitaruli da demokratiuli idealebidan da 
misi Rirebulebebi efuZneba TiToeuli adamianis Tanasworuflebianobisa da Rirsebis 
principebs. profesia daaxloebiT erTi saukunis win Seiqmna da mas Semdeg, socialuri 
muSaobis praqtika aqcents akeTebs adamianis saWiroebebis dakmayofilebaze da 
adamianis potencialis ganviTarebaze. adamianis uflebebi da socialuri samarTali – 
es aris socialuri muSaobis safuZveli da socialuri muSakebis mamotivirebeli 
principebi. araprevilegirebul mdgomareobaSi myofi adamianebis gaZlierebis mizniT, 
socialuri muSaoba cdilobs, aRmofxras siRaribe da xeli Seuwyos mowyvladi da 
daCagruli jgufebis socialur inkluzias. socialuri muSaobis Rirebulebebi 
gawerilia eTikis erovnul da saerTaSoriso kodeqsebSi. 

3.1 socialur muSakTa saerTaSoriso federaciisa da socialuri muSaobis 
universitetebis saerTaSoriso asociaciis muSaobis mTavari mizania, xeli Seuwyon 
wevr organizaciebSi eTikis sakiTxebze debatebis gamarTvas socialuri muSaobis 
organizaciebs, universitetebsa da studentebs Soris. 

rigi eTikuri gamowvevebi da problemebi mxolod ama Tu im konkretuli 
qveynisTvisaa damaxasiaTebeli, zogi ki – ufro zogadi xasiaTisaa. socialur muSakTa 
saerTaSoriso federaciisa da socialuri muSaobis universitetebis saerTaSoriso 
asociaciis erToblivi gancxadebebi kvlavac zogadi principebis erTguli rCeba, 
Tumca amave dros socialur muSakebs mTels msoflioSi mouwodebs, maT winaSe 
arsebuli gamowvevebisa da dilemebis gadaWrisas eTikur principebze dafuZnebuli 
gadawyvetilebebi miiRon. 

eTikis principebze erToblivi gancxadeba xazs usvams, rom socialuri muSaoba 
dafuZnebulia adamianis uflebaTa dacvis principebze, yoveli adamianis Rirsebasa da 
socialur samarTlianobaze. es principebi srul SesabamisobaSia socialuri muSaobis 
mizanTan, daawesos praqtikosebisTvis iseTi standartebi, romlebic adamianis 
uflebebs icavs. 

3.2 socialur muSakTa saerTaSoriso federaciis da socialuri muSaobis 
universitetebis saerTaSoriso asociaciis wevri erovnuli organizaciebis 
pasuxismgeblobaa, Seqmnan da regularulad ganaaxlon eTikis sakuTari kodeqsebi da 
eTikuri principebi, romlebic am organizaciebis gancxadebebTan iqneba SesabamisobaSi; 

                                                           
1 dokumenti saxelwodebiT ,,eTika socialur muSaobaSi: ganacxadi principebis 

Sesaxeb” socialur muSakTa saerTaSoriso federaciis da socialuri muSaobis 

universitetebis saerTaSoriso asociaciis mier iqna miRebuli generalur Sexvedraze 

adelaidaSi, avstralia, 2004 wlis oqtomberSi. 



9 
 

3.3 TiToeul socialur muSaks da momsaxurebis momxmarebels unda gaaCndes 
SesaZlebloba, mimarTos uwyebas, romelsac kanoniT aqvs miniWebuli profesiuli 
eTikis dacvisa da darRvevaze reagirebis uflebamosileba; 

3.4 socialuri muSakis pirdapiri pasuxismgeblobaa eTikuri principebisa da adamianis 
uflebaTa darRvevis faqtebis Sesaxeb xmis amaRleba; 

3.5 erovnuli organizaciebis pasuxismgeblobaa, socialur muSakebs da socialuri 
muSaobis saganmanaTleblo dawesebulebebs miawodon informacia aRniSnuli 
kodeqsebisa da saxelmZRvanelo principebis Sesaxeb; 

3.6 socialuri muSakebi maT qveyanaSi moqmedi eTikuri kodeqsisa da saxelmZRvanelo 
principebis gaTvaliswinebiT unda muSaobdnen. eTikuri normebis es krebulebi, 
Cveulebriv, ufro detaluria da yvelaze kargad iTvaliswinebs konkretuli qveynis 
konteqsts. 

peini (2008 w.) socialuri muSaobis momavals mis kompleqsur xasiaTSi xedavs da 
Semoaqvs termini ,,kompleqsuri azrovneba”.   

3.7 socialur muSaobaSi kompleqsuri azrovnebis koncefcia SemdegSi mdgomareobs: 
praqtikuli muSaobis standartebi da kodeqsebi zedmetad ar unda amartivebdnen im 
kompleqsur, rTul situaciebs, romlebTan gamklavebac uwevT socialur muSakebs da 
maT klientebs. 

zemoT aRweril SemTxvevaSi, socialuri muSaobis qcevisa da eTikis kodeqsi 
SeiZleba mxolod martivi ,,receptebiT” Semoifarglos. banksis (2003 w.) azriT, 
mniSvnelovania eTikis kodeqsis ara sityva sityviT wakiTxva, aramed misi praqtikuli 
saxelmZRvanelos saxiT gamoyeneba eTikuri dilemebis gadasaWrelad. ufro metic, 
miuxedvada imisa, rom adamianis uflebaTa dacvis principi mkvidradaa gamjdari 
RirebulebaTa bazasa da profesiis ganmartebiT dokumentSi, sainteresoa, ra moxdeba, 
Tu es Rirebulebebi konfliqtSi mova saxelmwifo da/an organizaciul politikasTan? 

3.8EeTikuri kodeqsebi unda momzaddes maregulirebeli struqturis mier da isini 
ufro metad unda iyos fokusirebuli eTikur dilemebTan gamklavebaze; 

3.9 eTikis kodeqss unda axldes calke kodeqsi socialur muSakTa 
damsaqmeblebisaTvis. 

 

4 codnis baza, romelic aucilebelia socialuri muSaobis kompetenturi 
praqtikisTvis 

 

4.1 socialuri muSaobis profesiis ganaTlebisa da treningebis globaluri 
standartebi erToblivadaa miRebuli socialur muSakTa saerTaSoriso federaciisa 
da socialuri muSaobis universitetebis saerTaSoriso asociaciis mier 2004 wels. es 
standartebi socialuri muSaobis saganmanaTleblo programebis safuZvels 
warmoadgens saerTaSoriso doneze, adgens ra saxelmZRvanelo principebs Semdeg 
sakiTxebTan mimarTebaSi: 

4.1.1 socialuri muSaobis umaRlesi sagananmanaTleblo dawesebulebis mTavari mizani 
da misia; 

4.1.2 saganmanaTleblo programis amocanebi da Sedegebi; 
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4.1.3 saganmanaTleblo programis saswavlo gegma, praqtikuli samuSaos CaTvliT; 

4.1.4 ZiriTadi saswavlo programa. 

 

socialuri muSaobis profesiis ganmartebiT dokumentSi aRniSnulia, rom 
socialuri muSaobis meTodologia dafuZnebulia mtkicebulebebze, romelTac 
socialuri muSakebi kvlevisa da praqtikis Sefasebis Sedegad iReben, da aseve 
adgilobriv konteqstze, romelic yovelTvis axdens gavlenas Cvens praqtikaze. es 
dokumenti aseve aRiarebs adamianebsa da garemos Soris urTierTobis rTul xasiaTs 
da imas, rom adamianebs SeuZliaT moeqcnen bio-fsiqo-socialuri faqtorebis gavlenis 
qveS da aseve, Tavad moaxdinon zegavlena am faqtorebze. 

4.2 socialuri muSaoba, rogorc profesia, aqcents akeTebs adamianis ganviTarebasa da 
qcevaze da socialur sistemebze, raTa gaaanalizos kompleqsuri situaciebi da xeli 
Seuwyos individualuri, organizaciuli, socialuri da kulturuli cvlilebebis 
ganxorcielebas. 

winamdebare proeqtis saSualebiT, evropis socialur muSakTa saerTaSoriso 
federaciam sakuTar Tavs dausva SekiTxva: ,,adamianis uflebaTa perspeqtividan 
gamomdinare, dRevandel globalur realobaSi, codnis ra baza gaaCnia iseT dinamiur 
profesias, rogoricaa socialuri muSaoba?” Tanamedrove, samoqalaqo sazogadoebaSi 
socialuri muSaoba unda monawileobdes da daxmarebas uwevdes sazogadoebas iseTi 
Rirebulebebis damkvidrebis kuTxiT, rogoricaa Tanabaruflebianoba, 
Tanamonawileoba, socialuri pasuxismgebloba da socialuri mravalferovneba. es 
Rirebulebebi gansakuTrebiT mniSvnelovani xdeba evropul konteqstSi, sadac Semdegi 
tendenciebi fiqsirdeba: 

 globaluri ekonomikuri krizisi da mimdinare debatebi kapitalisturi sistemis 
Sesaxeb; 

 adamianebis mobiloba da saqonel brunva evropis regionSi (2010 w.); 

 evropis socialuri modelis Taobaze mimdinare debatebi; 

 eTnikuri da kulturuli mravalferovnebis zrda globalizaciidan 
gamomdinare, rac warmoSobs kiTxvebs globaluri moqalaqeobisa da saerTo (an 
ara saerTo) ekonomikuri interesebis Sesaxeb 

. 

4.3 socialur muSakebs kargad unda esmodeT, rom aRniSnul tendenciebsa da maT mier 
ganpirobebul SedegebTan dakavSirebiT, momxmareblebs bevri kiTxva aqvT da maTze 
naTlad Camoyalibebuli pasuxebi esaWiroebaT. socialuri muSakebis aseTi 
damokidebuleba mniSvnelovania, radgan moiazrebs: adamianis uflebaTa dacvas; 
TiToeuli pirovnebis pativiscemas; adamianis uflebaTa da socialuri 
samarTlianobis damcveli socialuri muSaobis praqtikis sabaziso Rirebulebebisa da 
principebis ganxorcielebas (es Rirebulebebi da principebi mocemulia dokumentSi 
,,socialuri muSaobis eTika, ganacxadi principebis Sesaxeb” (socialur muSakTa 
saerTaSoriso federacia, socialuri muSaobis universitetebis saerTaSoriso 
asociacia, 2004 w.)). 

4.4 zemoaRniSnulis gaTaliswinebiT, socialuri muSakebi unda icnobdnen Semdegi 
saxis perspeqtivebs: 
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4.4.1 humanisturi perspeqtiva da mdgradobaze orientirebuloba (aqcenti ekologiur 
pirobebze da adamianis Rirsebasa da saWiroebebze rogorc Tanamedrove, ise momavlis 
sazogadoebaSi); 

4.4.2 demokratiuli perspeqtiva (ganviTarebisTvis aucilebeli ekonomikuri, socialuri 
da kulturuli pirobebis Seqmna da momxmarebelTa CarTulobis xelSewyoba 
socialur da samoqalaqo doneebze); 

4.4.3 politikuri da ekonomikuri perspeqtivebi (decentralizaciis principis danergva 
da Tanabari SesaZleblobebisa da politikuri/socialuri/kulturuli uflebebis 
dacvis xelSewyoba); 

4.4.4 saganmanaTleblo perspeqtiva (socialuri muSaki kargad unda acnobierebdes, ra 
codna daagrova rogorc studentma sakuTari akademiuri ganaTlebidan an rogorc 
profesionalma sakuTari gamocdilebidan samecniero, profesiuli da kvleviTi 
unarebis kuTxiT). 

mkvlevari, jim aifi (2001 w.), saubrobs ra socialuri muSaobis akademiuri 
programis moTxovnebTan dakavSirebiT, wers, rom adamianis uflebebze dafuZnebuli 
praqtika moiTxovs socialur muSakTa mxridan bazisuri kompetenciis flobas, rasac 
igi ,,safuZvlebs” uwodebs. 

 

4.5 ,,safuZvlebi” moicavs Semdeg aspeqtebs: 

4.5.1�,,praqtika” – moqmedeba Teoriuli codnis safuZvelze; 

4.5.2�,,morali” an ,,eTika”2 – gulisxmobs moraluri Tu eTikuri dilemis gadaWras da 
RirebulebaTa codnas; 

4.5.3�,,Zlieri survili” – socialuri muSakis survili, Secvalos damTrgunveli 
realoba; 

4.5.4�,,ideologia” – adamianis uflebaTa gaazreba rogorc koleqtiuri, da ara 
individualuri sakiTxisa; 

4.5.5�,,istoria” – adamianis uflebaTa istoriis gaazreba; 

4.5.6�,,struqturuli diskriminacia/Cagvra” – adamianis uflebaTa darRveva, rac 
sistemuri da struqturuli realobiT aris ganpirobebuli; 

4.5.7 ,,holisturi midgoma” – adamianis uflebaTa gaazreba dasavluri civilizaciis 
WrilSi; SezRuduli, sworxazovani azrovnebis uaryofa; post-modernizmis da post-
struqturalizmis kritikuli gaazreba da am perspeqtivaTa gamowvevebisa da 
zegavlenis gaTvaliswineba socialuri muSakis intervenciebze. 

 

                                                           
2  samecniero enaze, termini ,,eTika” ufro metad gamoiyeneba samecniero datvirTviT da 

Rirebulebas niSnavs, xolo termini ,,morali” gamoiyeneba tradiciuli, kulturuli 

Tu religiuli ganwyobebisa da qcevebis aRsaniSnavad, romelTac ar moicavs ufro 

metad mecnieruli termini “eTika”. 
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4.6 �,,gaZliereba” – aris kidev erTi umniSvnelovanesi sakiTxi, romelic gulisxmobs 
socialur muSakTa SesaZleblobas, daexmaron adamianebs sakuTari uflebebis 
gansazRvrasa da am uflebaTa dacvaSi. 

winamdebare proeqtis monawileebs Zalian kargad hqondaT gacnobierebuli 
ZalauflebasTan dakavSirebuli problemebi, romelTac umklavdebian socialuri 
muSakebi. am problemebis dasaZlevad, aifi (2001 w.) miuTiTebs socialuri muSakis mier 
codnis flobis aucileblobaze Semdeg aspeqtebTan dakavSirebiT: 

4.6.1�,,dialogis praqtika” – dialogi erTmaneTTan akavSirebs piradul da politikur 
sakiTxebs; 

4.6.2  ,,kritikuli cnobiereba” paolo freiris mosazrebebze dayrdnobiT; 

4.6.3�,,monawileobrivi demokratia” – gaZlierebis kidev erTi ganzomileba, romelic 
gulisxmobs TiToeuli adamianisaTvis aucilebeli pirobebis Seqmnas maqsimaluri 
CarTulobis uzrunvelsayofad. aq moiazreba ,,feminizmi” – Tanasworuflebianobis 
damkvidreba genderul urTierTobebSi, da anti-kolonisturi praqtika, romlis mizania 
sxvadasxva jgufis, pirisa Tu saxelmwifos damTrgunveli qmedebebis winaaRmdeg 
brZola; 

4.6.4 ,,ara Zaladobas” – ,,gaZlierebis” kidev erTi ganzomileba socialuri muSaobis 
principebis Tanaxmad; 

4.6.5 ,,saWiroebebi” – moqalaqeebs unda hqondeT saSualeba, gamoxaton sakuTari 
saWiroebebi3. adamianis uflebebze dafuZnebuli socialuri muSaobis erT-erTi 
mTavari komponenti – saWiroebebi – dgindeba profesionalebis mier; 

4.6.6�,,kvlevis meTodologiebi” – gamoiyeneba adamianis uflebaTa dacvisa da 
gaZlierebis procesSi. kvleva ver iqneba neitraluri, pozitivivisturi da 
Rirebulebebisgan Tavisufali; piriqiT, is unda efuZnebodes mkafiod Camoyalibebul 
Rirebulebebs.  (2001: 159). 

 

4.7�,,konteqstualuri/universaluri sakiTxebi” – universalurisa da konteqstualuris 
amgvari dualizmi (dapirispireba) adamianis uflebebze dafuZnebuli socialuri 
muSaobisTvis mTavar gamowvevas warmoadgens (aifi, 2001:160). 

 

dualizmi Semdeg sakiTxebTan mimarTebaSia aqtualuri: 

4.7.1 �,,piradi da politikuri”; 

4.7.2 �,,kerZo da sajaro”; 

4.7.3 �,,kulturuli relativizmi“; 

4.7.4 �,,makro da mikro praqtika”; 

4.7.5 �,,globaluri da adgilobrivi”. 

                                                           
3 ixileT, aseve, doiali, leni da gaufi (1991 w.). ,,adamianis saWiroebaTa Teoria”, 

londoni: makmilani. 
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da bolos, adamianis uflebebi aris socialuri muSaobis amosavali wertili, 
misi safuZveli. gamomdinare iqidan, rom adamianis uflebebi Tavisi bunebiT 
universaluria, maTi dacva moiTxovs kreatiul globalur/adgilobriv praqtikas 
(aifi, 2001: 166). 

 

5 kvalifikacia 

 

,,socialuri muSaobis profesiis ganaTlebisa da treningebis Gglobaluri 
standartebi” adgens profesiisTvis umniSvnelovanes, universaluri xasiaTis aspeqtebs. 
standartebis dokumenti SegviZlia gamoviyenoT saxelmZRvanelos saxiT erovnuli 
standartebis SesamuSaveblad socialuri muSaobis ganaTlebasa da treningebTan 
dakavSirebiT. dokumentSi miRweulia garkveuli konsensusi ramdenime ZiriTad 
sakiTxTan da gansakuTrebiT, socialuri muSaobis rolsa da miznebTan mimarTebaSi. 
Tumca, Tavdapirvelad, winamdebare proeqtis monawileebs Soris gamovlinda 
garkveuli skepticizmi imasTan dakavSirebiT, Tu saerTod ramdenad iqneboda 
SesaZlebeli kvalifikaciis ,,universaluri” standartebis SemuSaveba. es ramdenime 
faqtoriT iyo ganpirobebuli: profesiis istoriulad fragmentuli mimarTulebebi; 
Tanamedrove debatebi socialuri muSaobis Sida-profesiul identobaze; socialuri 
muSaobis identoba keTildReobis sferos sxva profesiebTan SedarebiT (magaliTad, 
bavSvze zrunvis sferos TanamSromlebi, probaciis oficrebi da axalgazrdebTan 
momuSave profesionalebi); qveynebsa da regionebs Soris socialuri muSaobis 
praqtikaSi arsebuli uzarmazari sxvaoba. sawyissave etapze gamoiTqva mosazreba, rom 
am tipis dokumenti unda iyos saTanadod moqnili, raTa SesaZlebeli iyos misi 
morgeba nebismier konteqstze. dokumentis moqnilobis SemTxvevaSi, SesaZlebeli 
iqneboda adgilobriv realobaze morgebuli socialuri muSaobis ganaTlebisa da 
praqtikis axsna ama Tu im qveynisa Tu regionis socio-politikuri, kulturuli, 
ekonomikuri da istoriuli konteqstis gaTvaliswinebiT; Tumca mainc iqneboda 
SesaZlebeli garkveuli saerTaSoriso standartis dacva. aRniSnulis miuxedavad, 
socialur muSakTa saerTaSoriso federaciis evropis organizaciam SeimuSava 
winamdebare stndartebis CarCo, romelic ufro praqtikul saxelmZRvanelo 
principebzea agebuli. 

proeqtis monawileTa garkveuli nawilis SemoTavazebiT, am praqtikul 
saxelmZRvanelo principebs unda moecva sabaziso kvalifikaciis mravalSriani 
klasifikacia da ZiriTadi kompetenciebis, codnisa da unarebis gansazRvra 
konkretuli adgilobrivi konteqstidan gamomdinare. aRniSnul prioritets, aseve, 
dauWira mxari socialur muSakTa saerTaSoriso federaciis evropis kontinentis 2007-
2009 wlebis proeqtis monawileebis didma nawilma. 

winamdebare proeqtis monawile qveynebSi, ganaTlebis sferoSi wamyvan rols 
TamaSobs boloniis procesi, romelic gulisxmobs akademiuri codnis praqtikul 
saqmianobaSi gamoyenebas. Tumca, aucilebelia codnis es transformacia Tanamedrove 
praqtikisa da profesiuli ganviTarebis konteqstSi moxdes. kvlevasa da akademiur 
codnaze dafuZnebuli ganaTlebisa da praqtikis mniSvneloba dasturdeba samagistro 
da sadoqtoro kursebis gazrdili ricxviT socialuri muSaobis sferoSi. 

5.1 akademiuri ganaTlebis yvelaze gavrcelebuli da xelmisawvdomi done socialuri 
muSakebisTvis winamdebare proeqtis yvela monawile qveyanaSi kvlavac bakalavriatis 
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sauniversiteto samwliani kursia (an am kursis ekvivalenturi uwyveti profesiuli 
ganviTarebis kursi). 

evrokavSiris qveynebSi boloniis procesi gavlenas axdens socialuri muSaobis 
saganmanaTleblo kursebze. evrokavSiris qveynebis ganaTlebis ministrebis 1999 wlis 
angariSma safuZveli Cauyara evropis umaRlesi ganaTlebis erTian sistemas. am 
sistemaSi nebadarTulia studentTa mobiloba sauniversiteto kreditebisa da 
xarisxebis erTiani sistemis safuZvelze. evropis qveynebSi ZalaSia umaRlesi 
ganaTlebis 3+2 principi (samwliani bakalavriatis da orwliani magistraturis 
kursebi). imis miuxedavad, rom winamdebare kvlevis monawile yvela qveyana ar aris 
evrokavSiris wevri, qveynebis umetesoba axorcielebs cvlilebebs sakuTar 
saganmanaTleblo sistemaSi, raTa daakmayofilos boloniis procesis standartebi. 

boloniis procesis saxelmZRvanelo principebis gaTvaliswinebiT, socialuri 
muSakebi unda flobdnen informacias evropaSi socialuri ganaTlebis kuTxiT 
arsebuli SesaZleblobebisa da gamowvevebis Taobaze. kerZod, evropis socialur 
muSakTa saerTaSoriso federaciis proeqtis samuSao jgufma ganaTlebis kuTxiT 
aqcenti Semdeg sakiTxebze gaakeTa: 

 

5.2 socialuri muSaobis struqtura, kompetenciis sfero da roli ufro mkafio 
ganmartebas saWiroebs, raTa gaadvildes warmateba-warumateblobis xarisxis Sefaseba: 

5.2.1  maSin, roca socialur muSakTa saWiroeba sul ufro da ufro izrdeba, kidev 
ufro mniSvnelovania, rom studentebi kargad iazrebdnen sakuTar, rogorc pirovnebis, 
moqalaqis da momavalSi romelime profesiuli organos potenciuri wevris, rols (aq 
moiazreba profesiuli identobis sakiTxebi kulturuli, istoriuli, politikuri da 
geografiuli konteqstidan gamomdinare). 

5.2.2 aseve, Tanabrad mniSvnelovania studentTa momzadeba momsaxurebis momxarebelTa 
saWiroebebis dakmayofilebisa da adamianis uflebaTa dacvis sferoSi, momsaxurebaTa 
arsebuli ,,bazris” saWiroebebis gaTvaliswinebiT (yuradReba unda gamaxvildes 
socialuri muSaobis istoriul da kulturul paradigmebze da maTTan mimarTebaSi 
arsebul Tanamedrove gamowvevebze). 

 

5.3 balansi Teoriul codnasa da praqtikul gamocdilebas Soris: 

5.3.1 am balansis SenarCuneba did rols TamaSobs praqtikosi socialuri muSakis 
profesiul ganviTarebaSi. studentebisaTvis Zalian mniSvnelovania, SeZlon  praqtikis 
dakavSireba TeoriasTan, raTa gaimdidron sakuTari praqtikuli gamocdileba, da 
aseve, Teoriis dakavSireba praqtikasTan, raTa CamouyalibdeT Teoriis mimarT 
kritikuli azrovneba. 

 

5.4 praqtikosebis roli studentebis profesiul ganviTarebaSi: 

5.4.1 am meTodis gamoyenebiT, rogorc studentebi, ise praqtikosebi CarTulni arian 
ormxrivi swavlis procesSi. studentebis SekiTxvebi xels uwyobs praqtikosebis 
profesiul zrda-ganviTarebas. 
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5.5 interdisciplinaruli praqtika - sxva disciplinebis CarTva socialuri muSaobis 
amocanebis ganxorcielebis procesSi: 

5.5.1 aucilebelia studentebisaTvis akademiuri da profesiuli codnis gaziarebis 
mniSvnelobis swavleba. aq moiazreba codnis gaziareba sxvadasxva sferos studentebs, 
praqtikosebsa da eqspertebs Soris. Zalian mniSvnelovania, rom socialuri muSakebi 
kargad icnobdnen sxva socialuri mecnierebebis fundamentur Teoriebs, am Teoriebis 
Sesabamisobasa Tu Seusabamobas socialuri muSaobis Rirebulebebsa da principebTan, 
da arsebul SeusabamobaTa marTvas profesiul saqminobaSi. 

 

socialuri muSaobis ramdenime mkvlevari4 yuradRebas amaxvilebs sxva 
disciplinebis Teoriebze, romlebic ufro deterministuli xasiaTisaa da garkveul 
zegavlenas axdens socialuri muSakis muSaobaze momsaxurebis momxmarebelTan. 
socialuri muSakebi kargad unda acnobierebdnen, rom am Teoriebze dafuZnebuli 
zogierTi Terapiuli meTodi amcirebs momsaxurebis momxmarebelTa CarTulobas 
sakuTari momavlis dagegmvaSi, rac, TavisTavad, miuRebelia socialuri muSaobis 
TeoriebSi. 

 

5.6  Teoriuli codnis praqtikuli gamoyeneba: 

5.6.1 Teoriuli codnis praqtikaSi gamoyeneba umniSvnelovanes rols TamaSobs 
socialur muSakTa ganaTlebaSi: studentebs unda mieceT saSualeba, sauniversiteto 
praqtikis konteqstSi gamoiyenon miRebuli Teoriuli codna, Seswavlili 
meTodologia, unarebi da eTikuri principebi. 

5.6.2 aRniSnuli sakiTxi pedagogebisgan specifiuri codnisa da gamocdilebis flobas 
moiTxovs, raTa ama Tu im sagnis swavlebisas maT gamoiyenon studentebis 
gamocdilebasa da individualur profesiul saWiroebebze morgebuli meTodologia. 

5.6.3 winamdebare proeqtis monawileebma aRniSnes, rom ramdenime saswavlo programaSi 
da konkretulad, im programebSi, romlebic boloniis procesis standartebs 
Seesabameba, kursebi, ZiriTadad, moklea da naklebi droa gamoyofili praqtikuli 
swavlebisaTvis5. 

boloniis procesi, misi saxelmZRvanelo principebis Tanaxmad, miznad isaxavs 
evropaSi ufro xarisxiani umaRlesi ganaTlebis sistemis ganviTarebas. am process 
safuZveli 1999 wels q. boloniaSi Caeyara. 

dResdReobiT, evropis qveynis umaRlesi ganaTlebis sistema Semdeg kriteriumebs 
unda akmayofilebdes: 

1. kvalifikaciisa da miniWebuli xarisxebis erTiani sistemis arseboba; 

2. ganaTlebis ori ZiriTadi safexuris Seqmna; 

                                                           
4 ixileT agreTve sara benksi (1995 w.). ,,eTika da Rirebulebebi socialur muSaobaSi”. 

makmilan presi.  

 
5ixileT agreTve Soni, a. donaldi (1987w.). ,,gonieri praqtikosis ganaTleba”. francisko 

londresi.  
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3. kreditebis erTiani sistemis daarseba; 

4. studentebis, maswavleblebisa da mkvlevarebis mobilobis xelSewyoba; 

5. evropis qveynebs Soris TanamSromlobis xelSewyoba umaRlesi ganaTlebis 
xarisxis Sefasebis sferoSi; 

6. umaRles ganaTlebaSi erTiani evropuli sivrcis Camoyalibeba (es Seexeba 
saswavlo programebis ganviTarebas da TanamSromlobas saganmanaTleblo 
dawesebulebebs Soris). 

 

zemoT CamoTvlili aspeqtebis gaTvaliswinebiT, imatebs evropul saxelmwifoebs 
Soris informaciis gacvla da TanamSromloba. amasTanave, gaizrdeba codnis, 
samecniero gamocdilebisa da kvlevis Sedegebis gaziarebis SesaZleblobebi, rac 
Tavis mxriv, xels Seuwyobs inovaciuri nabijebis gadadgmas umaRlesi ganaTlebis 
sferoSi. vinaidan evropis qveynebis ganaTlebis saministroebis gancxadebebi da 
dokumentebi ar warmoadgens mTavrobaTa Soris iuridiuli Zalis matarebel 
xelSekrulebebs, TiToeuli saxelmwifo valdebulia, ganaviTaros saganmanaTleblobo 
sistema sakuTari politikuri, ekonomikuri, socialuri da kulturuli konteqstis 
gaTvaliswinebiT. 

5.7 zemoaRniSnulisa da sazogadoebis axali socialuri modelis gaTvaliswinebiT, 
socialur muSakTa saerTaSoriso federacia Semdeg rekomendaciebs ayalibebs 
socialuri muSaobis umaRlesi ganaTlebis dawesebulebebisTvis, raTa xeli Seewyos 
studentebis maqsimalurad xarisxian ganaTlebas: 

5.7.1  universitetis sakredito sistemis meSveobiT, pirvel doneze bakalavriatis eqvs 
semestriani kursis (minimaluri kvalifikacia) da meore doneze magistraturis oTx 
semestriani kursis uzrunvelyofa; 

5.7.2 saswavlo programaSi iseTi savaldebulo an arCeviTi sakiTxebis CarTva, 
rogoricaa genderuli sakiTxebi; seqsualuri umciresobebi, multi-kulturalizmi, 
garemo/stabiluroba; daucveloba da riski; terorizmi da terorizmTan brZola; 

5.7.3 pedagogebis mxridan studentTa saganmanaTleblo saWiroebebis gaTvaliswineba, 
rac gulisxmobs specifiuri codnisa da gamocdilebis flobas; 

5.7.4 specifiuri meTolodogiebis gamoyeneba, romelTa meSveobiTac saswavlo process 
ara mxolod maswavlebeli gansazRvravs, aramed studentic (es aris ormxrivi swavlis 
da ara marto swavlebis procesi); 

 

5.8 kidev erTi yuradsaRebi sakiTxia uwyveti ganaTleba, rac gulisxmobs swavlisa da 
ganviTarebis uwyveti SesaZleblobebis uzrunvelyofas. 

proeqtis farglebSi, sakmaod mwvave debatebi gaimarTa imis Taobaze, socialuri 
muSakis ganaTleba zogadi unda iyos Tu specializebuli konkretuli mimarTulebebis 
mixedviT. gamoiyo am ori tipis ganaTlebis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi. Tumca, 
winamdebare proeqtis farglebSi ver moxerxda am sakiTxisTvis saTanado yuradRebis 
daTmoba. rekomendebulia, am sakiTxze muSaoba momavalSi gagrZeldes. 
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6. organizaciebis angariSvaldebulebaTa CarCo praqtikis saTanado standartebis 
uzrunvelyofisTvis 

 

6.1 nebismier socialur muSaksa da momsaxurebis momxmarebels unda hqondes 
SesaZlebloba, mimarTos organos, romelsac kanoniT aqvs miniWebuli profesiuli 
standartebis dacvis ufleba.  

6.2 socialuri muSaobis praqtika ganviTarebulia sxvadasxva sferoebSi, rogoricaa 
saxelmwifo momsaxurebebi, jandacva, specializirebuli saagentoebi, damoukidebeli 
praqtika, moxaliseobrivi da arakomerciuli organizaciebi, momxmareblebis mier 
marTuli organizaciebi, kerZo seqtoris kompaniebi da kerZo praqtika.  

6.3 socialuri muSaobis profesiis bevri funqcia xels uwyobs evropuli da erovnuli 
politikis ganxorcielebas. magaliTad, socialuri muSakebi exmarebian adgilobriv 
mTavrobas, skolebs, jandacvisa da iuridiul momsaxurebebs sakuTari funqciebis 
ganxorcielebaSi. raTa saTanadod daicvan mosaxleobis socialuri da ekonomikuri 
uflebebi, socialuri muSakebis damsaqmebel mTavrobebsa da organizaciebs gaaCniaT 
pasuxismgebloba, socialuri muSakebisaTvis uzrunvelyon sakmarisi resursebi 
arsebuli saWiroebebis dakmayofilebisa da praqtikis saTanado standartebis 
dacvisaTvis. 

socialur muSakTa saerTaSoriso federaciis proeqtis monawileebi 
SeTanxmdnen, rom winamdebare dokumentSi unda Sesuliyo saxelmZRvanelo principebi 
socialuri muSakebis damsaqmebelTaTvis. am principebis Camoyalibebis mizani 
momsaxurebis momxmarebelTa interesebisa da uflebebis dacva da xelSewyobaa. 
socialuri muSakebis damsaqmebelTa saxelmZRvanelo principebi warmoadgens 
winamdebare dokumentis nawils. am principebis, iseve, rogorc mTliani dokumentis, 
mizania socialuri muSaobis profesiis ganviTarebis xelSewyoba, raTa socialurma 
muSakebma SeZlon maqsimalurad xarisxiani momsaxurebebis miwodeba 
momxmareblebisTvis da moipovon sazogadoebis ndoba maTi saqmianobis mimarT. 

6.4 zemoaRniSnuli saxelmZRvanelo principebi eyrdnoba im ZiriTad organizaciul 
problemebs, romelTa winaSec dganan socialuri muSakebi. esenia: 

6.4.1 eTikuri problemebi; 

6.4.2 stresi da profesiuli gadawva; 

6.4.3 samuSao datvirTvisa da SemTxvevaTa raodenobis arasaTanadod marTva; 

6.4.4 zrunvis momsaxurebebis danawevreba; 

 

6.5 socialuri muSakis pasuxismgeblobebi: 

6.5.1 socialuri muSakis pasuxismgeblobaa, momsaxurebebis mimwodeblebis winaSe 
nakisri profesiuli valdebulebebi ganaxorcielos socialuri muSaobis praqtikis 
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erovnuli da saerTaSoriso standartebis (adgilobrivi standartebi, kanonmdebloba, 
socialur muSakTa saerTaSoriso federaciis gancxadebebi da sxva) sruli dacviT; 

6.5.2 socialuri muSakis valdebulebaa, mudmivad izrunos sakuTari codnis 
gamdidrebasa da profesiuli unarebis ganviTarebaze, da sakuTar praqtikul 
saqmianobaSi ixelmZRvanelos sferoSi mimdinare uaxlesi kvlevebiT; 

6.5.3 socialuri muSaki pasuxismgebelia sakuTari samuSaos xarisxianad Sesrulebaze. 
dauSvebelia, man samuSaos delegireba moaxdinos, Tu namdvilad darwmunebuli ar 
aris, rom samuSaos gadascems kompetentur adamians, romelic profesionalurad 
Seasrulebs davalebas da ar avnebs momxmarebels. aseve, socialur muSaks ar aqvs 
ufleba, gadmoibaros sxvisi samuSao, Tu namdvilad darwmunebuli ar aris, rom 
SeuZlia am samuSaos saTanado xarisxiT Sesruleba. 

6.5.4 saerTaSoriso doneze, socialuri muSakebi angariSvaldebulni arian socialur 
muSakTa saerTaSoriso federaciis winaSe. es angariSvaldebuleba Semdeg 
dokumentebSia asaxuli: 

 socialur muSakTa saerTaSoriso federaciis mier gamocemuli saxelmZRvanelo 
principebi da gancxadebebi globalur da regionalur doneebze. 

 profesiuli wevrobis damadasturebeli dokumenti; 
 socialuri muSaobis ganmarteba; 
 erToblivi gancxadeba eTikis Sesaxeb; 
 socialuri muSaobis ganaTlebisa da momzadebis globaluri standartebi; 
 regionaluri standartebi da saxelmZRvanelo principebi. 

6.5.5 erovnul doneze socialuri muSakebis saqmianobas sxvadasxva dokumenti SeiZleba 
aregulirebdes. qvemoT CamoTvlilia is dokumentebi, romelTac sabaziso mniSvneloba 
aqvs xarisxiani praqtikis uzrunvelyofis kuTxiT: 

 socialuri muSaobis eTikis eronuli kodeqsebi; 
 socialuri muSaobis ganaTlebis erovnuli standartebi; 
 profesiuli angariSvaldebulebis sxvadasxva modeli, romlebic SeiZleba 

moicavdes profesiuli saqmianobis maregulirebel uwyebebs an profesiul 
sabWoebs. aRniSnuli uwyebebi TviT-regulaciiT an saxelmwifo kanonmdeblobis 
moTxovniT uzrunvelyofen momxmarebelTa maqsimalur CarTulobas momsaxurebis 
miwodebis procesSi; 

 organizaciuli politika da procedurebi socialuri muSaobis kuTxiT; 
 socialuri muSaobis praqtikisa da momsaxurebis standartebi; 

 

6.6 damsaqmeblis pasuxismgeblobebi: 

6.6.1 damsaqmebelma unda uzrunvelyos socialuri muSaobis momsaxurebaTa marTvis 
saTanado sistema, romelic daicavs adamianis uflebaTa da socialuri 
samarTlianobis principebs mTels uwyebaSi da socialuri muSaobis momsaxurebaTa 
miwodebis procesSi; 

6.6.2 damsaqmeblis pasuxismgeblobaa imis uzrunvelyofa, rom momsaxurebaSi 
dasaqmebuli socialuri muSakebi flobdnen saTanado kvalifikacias da 
samarTlebrivad hqondeT miniWebuli socialuri muSaobis praqtikis ganxorcielebis 
ufleba; 
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6.6.3 damsaqmebelma unda uzrunvelyos kanonmdeblobisa da praqtikis Sesabamisi 
standartebis dacva. amavdroulad, man ar unda Caayenos mis mier daqiravebuli 
socialuri muSakebi iseT mdgomareobaSi, rom maT mouwioT am standartebis darRveva. 
momsaxurebaSi unda moqmedebdes procedurebi, romlebic daexmareba socialur 
muSakebs, daicvan socialur muSakTa saerTaSoriso federaciisa da socialuri 
muSaobis umaRlesi ganaTlebis dawesebulebebis saerTaSoriso asociaciis mier 
dadgenili standartebi da saxelmZRvanelo principebi, da aseve, erovnuli 
kanonmdeblobisa da maregulirebeli CarCos moTxovnebi; 

6.6.4 damsaqmeblis pasuxismgeblobaa, Seqmnas iseTi organizaciuli sistema da samuSao 
pirobebi, romlebic daexmareba socialur muSaks, imuSaos efeqturad, usafrTxo 
garemoSi da rac mTavaria, socialuri muSaobis eTikisa da Rirebulebebis dacviT; 

6.6.5 damsaqmebels aqvs iuridiuli valdebuleba, daicvas TiToeuli TanamSromlis 
janmrTeloba da usafrTxoeba, risi mniSvnelovani aspeqticaa samsaxureobrivi 
stresis gamovlena, prevencia da marTva; 

6.6.6 damsaqmebelma unda SeimuSaos mkafio procedurebi, romlebic uzrunvelyofs 
socialur muSakebze samsaxureobrivi movaleobebis Sesrulebisas Zaladobis 
ganxorcielebis riskis Semcirebas, saWiroebaTa SemTxvevaSi msgavsi incidentebis 
efeqturad marTvasa, da aseve, im socialuri muSakebis daxmarebas, romlebic 
samsaxurSi Zaladobis msxverplni gaxdnen; 

6.6.7 momsaxurebaSi unda arsebobdes regularulad ganaxlebadi werilobiTi 
dokumenti, romelic daicavs momsaxurebis momxmarebelTa konfidencialobasa da 
Tanasworuflebianobas; 

6.6.8 damsaqmebelma unda uzrunvelyos axlad ayvanili socialuri muSakebis saTanado 
praqtikuli momzadeba da samuSaos detaluri gacnoba. aseve, socialuri 
muSakebisTvis unda arsebobdes adekvaturi zedamxedveloba, realisturi samuSao 
datvirTva, uwyveti ganaTlebisa da profesiuli ganviTarebis SesaZleblobaTa 
xelmisawvdomoba, da saTanao samuSao garemo. es yvelaferi xels Seuwyobs socialuri 
muSakebis efeqtur muSaobas. 

6.6.9 damsaqmebelma unda uzrunvelyos socialuri muSakebisaTvis saTanado 
anazRaureba, romelic SesabamisobaSia adgilobriv konteqstSi sxva monaTesave 
profesiebis warmomadgenelTa anazRaurebasTan;6 

6.6.10 damsaqmebelma unda daawesos procedurebi, romelTa gamoyenebiTac socialuri 
muSakebi droulad ganacxadeben arasaTanado resursebisa da samsaxureobrivi 
sirTuleebis Sesaxeb, romlebic safrTxes uqmnis momsaxurebis efeqturad miwodebas; 

6.6.11 damsaqmeblis pasuxismgeblobaa sakuTari momsaxurebis momxmarebelTa 
informireba Sesabamisi organizaciuli politikisa da standartebis Sesaxeb 
socialuri muSaobis momsaxurebebTan mimarTebaSi. 

 

 

                                                           
6,,evrostatis” Tanaxmad ( www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 15/04/2009), saSualo xelfasi 

umaRlesi ganaTlebis mqone specialistebisTvis ganaTlebis, jandacvis, socialuri 

muSaobis da sxva socialur sferoebSi, rogorc mamakacebis, ise qalebis SemTxvevaSi, 

aris 3087.19 evro TveSi. 
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7. xarisxiani praqtikis xelSemwyobi organizaciuli CarCo 

 

7.1 xarisxiani praqtikis xelSemwyobi organizaciuli CarCo ZiriTad aqcents unda 
akeTebdes iseT sakiTxebze, rogoricaa samuSaoze ayvana da funqciebis gacnoba, 
zedamxedveloba, samuSao datvirTvis marTva da uwyveti profesiuli ganviTareba. 

socialuri muSaobis profesiaSi bevri aspeqti iwvevs gaurkvevlobasa da eWvs 
(partoni da obirni, 2000 w.), romlebic yoveldRiuri samuSaos ganuyofeli nawilia. 
praqtikis nebismier doneze momuSave socialuri muSakebi saWiroeben daxmarebas, raTa 
gauZlon am stress da ganviTardnen, rogorc profesionalebi da momxmareblebs 
gauwion saukeTeso xarisxis momsaxureba (peini, 1996 w.).  

garda amisa, socialuri muSakebi muSaoben maRali riskis garemoSi. riskis 
winaSe imyofebian momsaxurebis momxmareblebic, damsaqmeblebic da Tavad socialuri 
muSakebic. isini gadawyvetilebas iReben kompleqsur informaciaze dayrdnobiT, 
xSirad didi zewolis qveS an sagangebo viTarebaSi; maT uwevT pirovnebebis, ojaxebisa 
da sazogadoebis saWiroebebis, uflebebisa da maT winaSe mdgari riskis dabalanseba. 
Zalian mniSvnelovania, isini saTanadod iyvnen momzadebulebi, icnobdnen sakuTar 
movaleobebs da SeeZloT kompetenturi samuSaos Sesruleba klientis riskis winaSe 
dayenebis gareSe. 

7.2 organizaciuli CarCos ZiriTadi amocanaa momsaxurebis momxmareblebisaTvis 
saukeTeso Sedegebis miRweva socialuri muSakebis xelSewyobis gziT. aRniSnuli 
amocanis gansaxorcieleblad, aucilebelia usafrTxo samuSao praqtikis xelSewyoba 
erToblivad, rogorc socialuri muSakebis, ise damsaqmeblebis mier. organizaciuli 
CarCo efuZneba mosazrebas, romlis mixedviTac damsaqmebelsa da socialur muSaks 
Tanabari pasuxismgebloba ekisrebaT saTanado samuSao praqtikis xelSewyobaSi. 

7.3 axlad ayvanili TanamSromlebis momzadebis, zedamxedvelobis, samuSao datvirTvis 
marTvisa da uwyveti profesiuli ganviTarebis saTanado CarCo Semdeg aspeqtebs unda 
moicavdes:  

7.3.1 xarisxiani praqtikis xelSemwyobi sistema da socialuri muSakebis daxmareba 
sakuTari movaleobebis ukeT ganxorcielebaSi;  

7.3.2 daxmarebis gaweva samuSaosTan dakavSirebuli stresis marTvasa da daZlevaSi; 

7.3.3 TanamSromelTa mozidvisa da SenarCunebis xelSewyoba rogorc damsaqmeblis, ise, 
dasaqmebulis mxridan, rac imas gulisxmobs, rom orive mxarisTvis es urTierToba 
sargeblis momtani unda iyos. 

 

7.4 samuSaoze ayvanis, zedamxedvelobis, samuSao datvirTvis marTvisa da uwyveti 
profesiuli ganviTarebis CarCo dafuZnebulia Semdeg ZiriTad Rirebulebebsa da 
principebze: 
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7.4.1 socialuri muSaobis momsaxurebaTa mimwodebel organizaciaSi momuSave yvela 
TanamSromeli, maTi rolis miuxedavad, sargeblobs uflebiT, miiRos detaluri 
informacia sakuTari samuSao funqciebis Taobaze samsaxurSi ayvanisas, hqondes 
xarisxiani zedamxedveloba, zomieri samuSao datvirTva da uwyveti profesiuli 
ganaTlebis SesaZleblobebi; 

7.4.2 zedamxedvelobis sistemam unda uzrunvelyos samuSaos efeqturi marTva da 
TanamSromelTa daxmareba, uwyveti profesiuli ganviTareba da CarTuloba 
organizaciis saqmianobaSi; 

7.4.3 zedamxedvelobis procesis mniSvnelovani nawilia samuSao datvirTvisa da 
SemTxvevaTa raodenobis marTva; 

7.4.4 axali TanamSromlebis momzadebis, zedamxedvelobisa da uwyveti profesiuli 
ganaTlebis xarisxi, iseve, rogorc samuSao datvirTva, pirdapir gavlenas axdens 
momsaxurebis miwodebis xarisxze da Sedegebze; 

7.4.5 socialuri muSakebi da socialuri zrunvis sistemis TanamSromlebi 
angariSvaldebulni arian maT mier gaweul samuSaoze da aqedan gamomdinare, isini 
aqtiurad unda monawileobdnen zedamxedvelobis procesSi da sakuTar profesiul 
ganviTarebaSi; 

7.4.6  axali TanamSromlebis momzadebis, zedamxedvelobis, samuSao datvirTvis 
marTvisa da uwyveti profesiuli ganviTarebis sistema anti-diskriminaciul praqtikas 
unda exmianebodes; 

7.4.7 socialuri muSaobis praqtika unda Seesabamebodes rogorc socialur muSakTa 
saerTaSoriso federaciis, ise adgilobriv kodeqsebsa da gancxadebebs; 

 

7.5 axali TanamSromlebis ayvana da momzadeba 

7.5.1 roca uwyebaSi axali TanamSromeli, kerZod, socialuri muSaki modis, imis 
miuxedavad, damwyebi muSakia igi Tu xangrZlivi gamocdilebis mqone profesionali, 
masTan aucileblad unda Sedges gacnobiTi xasiaTis Sexvedra, raTa axali muSaki 
gaecnos saagentos muSaobis meTodebsa da specifikas; 

7.5.2 axlad kvalificirebul socialur muSakebs unda mieceT garkveuli periodi 
samuSaoze adaptirebisaTvis da unda gaewioT intensiuri mxardaWera muSaobis sawyis 
etapze.  

studentobidan srulfasovan praqtikosobaze gadasvla garkveul SiSebs badebs 
muSakSi. unda gaviTvaliswinoT is faqti, rom misi codna da unarebi jer mxolod 
sabaziso donezea. studentidan da praqtikosamde warmatebul zrdas esaWiroeba iseTi 
sistemis arseboba, romelic axal muSaks Tavdajerebulobas ganuviTarebs. am kuTxiT, 
kargi iqneboda e.w. ,,damrigeblis/mentoris” modelis gamoyeneba. ,,damrigebeli/mentori” 
axal TanamSromels intensiur daxmarebas uwevs samsaxuris dawyebis pirvel etapze. 

7.5.3 analogiurad, socialur muSakebs, romlebmac cota xnis win daasrules swavla 
da unda gaxdnen srulfasovani praqtikosebi maTTvis ucxo qveyanaSi ucxo 
sakanonmdeblo da kulturuli konteqstiT, esaWiroebaT ufro intensiuri mxardaWera 
sawyis etapze, raTa maT SeZlon kompetenturad muSaoba am qveyanaSi. 
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7.5.4 saagentos unda hqondes, sul mcire, Camoyalibebuli politika an saxelmZRvanelo 
principebi, romlebic gansazRvravs axali TanamSromlebis momzadebis programis 
Sinaarssa da momzadebis meTods. 

unda ganisazRvros, Tu vin gaacnobs axal muSaks informacias zogad 
organizaciul sakiTxebze da ra rols Seasrulebs axali muSakis momzadebaSi 
socialuri muSakebis gundi. 

sawyis etapze, socialuri muSakebis menejerma garkveuli dro unda gaataros 
axal muSakTan da amis Semdeg, gadaamisamarTos igi kolega socialur muSakTan, 
romelic winaswar gansazRvruli periodis ganmavlobaSi gauwevs mas mxardaWeras. Tu 
axlad ayvanil socialur muSaks zedamxedveloba unda gauwios ara socialuri 
muSakebis menejerma, aramed sxva TanamSromelma, maSin es pirovnebac unda CaerTos 
muSakis momzadebis procesSi. mTavaria, rom axali muSakis momzadeba ar unda iyos 
erTjeradi xasiaTis RonisZieba (kaulsSedi da malenderi, 2006 w.) 

7.5.5 samsaxurSi ayvanisas axali muSaki Semdeg sakiTxebze unda momzaddes: 

1. socialuri muSakebis gundis/organizaciis momsaxurebis istoria da muSaobis 
ZiriTadi principebi; 

2. gundis/momsaxurebis miznebi da amocanebi; 

3. gundis/momsaxurebisa da uwyebis muSakebi; 

4. organizaciuli da garemo faqtorebi, romlebic zegavlenas axdens 
gundis/momsaxurebis muSaobaze; 

5. partniori uwyebebisa da momsaxurebebis ZiriTadi personali; 

6. samuSao datvirTva, maT Soris saqmeebis gadanawileba da muSaobis meTodebi 
(magaliTad, kompiuteruli sainformacio sistemebis gamoyeneba); 

7. politika da procedurebi, romelTac icavs socialuri muSaobis 
gundi/momsaxureba; 

8. adamianis uflebaTa kanonmdebloba da am kanonmdeblobiT qveyanaSi dadgenili 
normebi. 

axlad ayvanili TanamSromlebis momzadebis standartebis, instrumentebis da 
Sinaarsobrivi programis magaliTebi moyvanilia socialur muSakTa saerTaSoriso 
federaciis mier SemuSavebul ufro detalur dokumentSi ,,xarisxiani praqtikis 
xelSewyoba – axali TanamSromlebis momzadeba, zedamxedveloba, samuSao datvirTvis 
marTva da uwyveti profesiuli ganviTareba”. 

7.5.6 socialur muSakTa saerTaSoriso asociaciis evropis kontinentis wevri 
organizaciebi socialur muSakebs unda exmarebodnen Semdegis meSveobiT: 

1. unda CarTon socialuri muSakebi praqtikis standartebis gansakuTrebiT im 
nawilis SemuSavebaSi, romelic damwyebi an axal Tanamdebobaze gadasuli 
socialuri muSakebis saTanado momzadebis programebs exeba. es moicavs im 
socialur muSakebsac, romelTac ganaTleba sazRvargareT aqvT miRebuli; 

2. advokatoba gaswion damsaqmeblebTan socialuri muSakebis momzadebisaTvis 
saWiro werilobiTi politikis dokumentebisa da procedurebis SemuSavebis 
aucileblobaze. es exeba sxva qveyanaSi ganaTleba miRebuli socialuri 
muSakebis momzadebasac, raTa isini ukeT moergon axal da cvalebad rolsa Tu 
pasuxismgeblobebs; 
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3. politikis dokumentebi, procedurebi da socialur muSakTa momzadebis 
programebi unda vrceldebodes yvela muSakze (menejerebi, droebiTi da mudmivi 
TanamSromlebi, studentebi, moxaliseebi da aseve, is muSakebi, romlebic 
saagentos SigniT icvlian Tanamdebobas); 

4. advokatoba gauwion axali muSakebis momzadebis meqanizmebis danergvas 
saxelmwifos mier regulirebadi profesiuli registraciis farglebSi (Tu 
qveyanaSi moqmedebs amgvari registracia). 

 

7.6 profesiuli zedamxedveloba 

organizaciuli CarCos miznebidan gamomdinare, winamdebare dokumentSi 
profesiuli zedamxedvelobis kuTxiT yuradReba gamaxvilebulia zedamxedvelobis 
mxardamWer funqciasa da profesiuli ganviTarebis xelSewyobis rolze. 
zedamxedvelobis swored es aspeqtebi ganapirobebs xarisxian samuSao praqtikas. Tavis 
mxriv, xarisxiani samuSao praqtika socialur muSakebs exmareba valdebulebebis ukeT 
ganxorcielebaSi da momsaxurebis momxmarebelTaTvis ukeTesi Sedegebis miRwevaSi. 
angariSvaldebulebac xarisxze orientirebuli praqtikis nawilia. 

zedamxedveloba SeiZleba ganxorcieldes individualurad an jgufurad. 
organizaciuli CarCos farglebSi saubari iqneba formalizebul individualur 
zedamxedvelobaze. 

7.6.1 zedamxedveloba socialur muSakTa mxardaWeris umniSvnelovanesi komponentia. 
aucilebelia dabalansdes zedamxedvelobis sistemis gamoyeneba, erTis mxriv, 
angariSvaldebulebis da meores mxriv, profesiuli ganviTarebis miznebisaTvis. 
zedamxedveloba aris instrumenti, romelic socialur muSaks saSualebas aZlevs 
sakuTari profesiuli codna da unarebi moargos momsaxurebis momxmareblisaTvis 
saTanado momsaxurebis gawevas. 

7.6.2 am TvalsazrisiT, zedamxedveloba gamoiyeneba socialuri muSaobisa da 
profesiuli momsaxurebis miwodebis ufro farTo konteqstis gasagebad da am 
konteqstSi profesiisa da konkretuli organizaciis rolis sworad aRsaqmelad. 
zedamxedvelma unda ganuviTaros socialur muSaks kritikuli azrovneba iseT 
sakiTxebTan mimarTebaSi, rogoricaa anti-diskriminaciuli praqtika, raTa socialurma 
muSakma adekvaturad SeZlos am praqtikis realobaSi ganxorcielebis Sefaseba. 

7.6.3 zedamxedveloba emsaxureba Semdeg amocanebs: 

1. muSakis mxardaWera da misi profesiuli ganviTarebis saWiroebebis 
dakmayofileba; 

2. muSakis daxmareba profesiuli azrovnebis ganviTarebaSi;  

3. saagentos saWiroebebis dakmayofileba xarisxiani momsaxurebebis miwodebis 
mizniT. 

zemoaRniSnuli Sedegebis misaRebad, zedamxedveloba unda iyos kargad 
struqturirebuli da regularuli (magaliTad, erTxel TveSi). amavdroulad, 
zedamxedvelobis sesiebi gansazRvruli xangrZlivobis (magaliTad, 90 wuTi) unda 
iyos. es zedamxedvelobas daqvemdebarebul pirs saSualebas miscems, kritikulad 
miudges mis mier Sesrulebul samuSaos da dainaxos sakuTari saWiroebebi 
profesiuli ganviTarebis kuTxiT. 
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zedamxedvelobis sesiebi unda aigos or mxares Soris winaswar SeTanxmebul 
kriteriumebze, miznebsa da amocanebze. aucileblad unda iqnas gaTvaliswinebuli 
zedamxedvelisa da masze daqvemdebarebuli muSakis pasuxismgeblobebi da molodinebi. 

aucilebelia, zedamxedvelobis sesiebze gakeTdes werilobiTi Canawerebi 
ganxilul sakiTxebze da TiToeuli mxaris mier gansaxorcielebel RonisZiebebze. 
aseve, CanawerebSi unda aRiniSnos zedamxedvelobis qveS myofi piris profesiuli 
ganviTarebisa da treningis saWiroebebi. 

7.6.4 organizaciaSi beWduri formiT unda arsebobdes zedamxedvelobis standartebi. 
aRniSnuli standartebi Semdeg sakiTxebs unda moicavdes: 

1. zedamxedveloba regularulad xorcieldeba (konkretuli sixSire); 

2. zedamxedveloba saSualebas iZleva, moxdes Sesrulebuli samuSaos saTanado 
Sefaseba da ganxilva; 

3. arsebobs werilobiTi SeTanxmeba zedamxedvelobis Sesaxeb; 

4. zedamxedveloba dagegmili da mizanmimarTuli RonisZiebaa; 

5. zedamxedvelobis mizniT mowyobili Sexvedrebis Sesaxeb keTdeba saTanado 
Canawerebi da daculia konfidencialuroba; 

6. zedamxedvelebs da maTi zedamxedvelobis qveS myof pirebs gavlili aqvT 
saTanado momzadeba sakuTari funqciebis Sesasruleblad; 

7. zedamxedveli uzrunvelyofs zedamxedvelobis administraciuli funqciebis 
ganxorcielebas (rac angariSvaldebulebasac moicavs); 

8. zedamxedvelobis TiToeul sesiaze ganixileba dasaqmebuli piris/socialuri 
muSakis samuSao datvirTva da masSi Sesatani cvlilebebi; 

9. samuSao datvirTvis obieqturi Sefaseba xorcieldeba dadgenili 
instrumentebisa da kriteriumebis gamoyenebiT, romelTac orive mxare icnobs; 

10. zedamxedveli uzrunvelyofs uwyveti profesiuli ganviTarebis xelSewyobas; 

11. zedamxedveli uzrunvelyofs mxardaWeris funqciis Sesrulebas; 

12. zedamxedveli uzrunvelyofs muSakis CarTulobas organizaciis saqmianobaSi 
(saagentosa da muSakis ormxrivi valdebulebebis Sesrulebis xelSewyobiT); 

13. zedamxedveli xels uwyobs adamianis uflebaTa da mravalferovnebis 
principebis dacvas muSaobis yvela aspeqtSi; 

14. menejerTa valdebulebaa maRali xarisxis zedamxedvelobis uzrunvelyofa. 

 

7.6.5 socialur muSakTa saerTaSoriso asociaciis evropis kontinentis wevrma 
organizaciebma socialur muSakebs daxmareba unda gauwion Semdegis meSveobiT: 

1. CarTon socialuri muSakebi zedamxedvelobis standartebis SemuSavebaSi 
damsaqmeblebTan da sxva dainteresebul mxareebTan erTad; 

2. advokatoba gaswion damsaqmeblebTan zedamxedvelobis werilobiTi politikisa 
da procedurebis SemuSavebis kuTxiT, raTa socialurma muSakebma da 
socialuri zrunvis sistemis TanamSromlebma SeZlon usafrTxo da 
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kompetenturi momsaxurebebis miwodeba da momxmarebelTaTvis ukeTesi Sedegebis 
miRweva; 

3. zedamxedvelobis politika da procedurebi gaavrcelon yvela TanamSromelze 
(menejerebi, droebiTi da mudmivi TanamSromlebi, studentebi da moxaliseebi). 

4. advokatoba gaswion zedamxedvelobis aspeqtis mxardasaWerad saxelmwifos mier 
dadgenili profesiuli registraciis farglebSi. 

 

7.7 samuSao datvirTvis marTva  

socialur muSaobaSi samuSao datvirTva yovelTvis didia. ar rCeba dro 
klientTan muSaobis momzadebisa da Sedegebis SefasebisTvis, an samuSaos dagegmvisa 
da gegmis gadasinjvisTvis. amave dros, rTuldeba gauTvaliswinebel da 
gansakuTrebiT rTul SemTxvevebze muSaoba. 

7.7.1 Zalian maRali samuSao datvirTva SeiZleba gaxdes dabali xarisxis momsaxurebis 
gawevis mizezi. aseve, am dros socialuri muSaki didi stresis qveS imyofeba, ramac 
SeiZleba gamoiwvios profesiuli gadawva. dadgenilia sami faqtori, romelic qmnis 
samuSao datvirTvis efeqturad marTvis saWiroebas. samuSao datvirTvis maRali done: 

1. uaryofiT gavlenas axdens socialuri muSaobis praqtikaze da 
momxmarebelTaTvis miRweul Sedegebze; 

2. asocirdeba samsaxurebrivi stresis zrdasTan (romelic isedac saSualoze 
maRalia); 

3. asocirdeba TanamSromelTa mier samsaxuris datovebis riskis zrdasTan 
profesiuli gadawvisa da stresis maRali maCveneblis gamo. 

organizaciuli CarCos konteqstSi, maRali samuSao datvirTva uaryofiT 
gavlenas axdens axali TanamSromlebis momzadebis, zedamxedvelobisa da uwyveti 
profesiuli ganviTarebis politikis efeqturobazec. aqedan gamomdinare, socialurma 
muSakebma da damsaqmeblebma unda daadginon adekvaturi samuSao datvirTvis done da 
unda SeimuSaon misi gansazRvrisa da kontrolisTvis aucilebeli saSualebebi. 

7.7.2 samuSao datvirTvis marTvis sistemebze Catarebulma kvlevebma Semdegi sakiTxebi 
gamoavlina: 

1. samuSaos marTvis sistema unda efuZnebodes samuSaos datvirTvis Sefasebis 
efeqtur da uaxles saSualebebs; 

2. sistemis warmatebisaTvis aucilebelia mis SemuSavebaSi praqtikosi muSakebisa 
da sxva dainteresebuli mxareebis CarTva; 

3. samuSao datvirTvis marTvis sistemaze zegavlenas axdens is, rom mudmivad 
icvleba ama Tu im momsaxurebaze moTxovna, iseve, rogorc socialuri muSaobis 
praqtikis modelebi; Sesabamisad, aucilebelia samuSao datvirTvis marTvis 
sistemis regularuli gadasinjva da arsebul realobaze morgeba. 

 

7.7.3 organizaciebs unda hqondeT werilobiTi standartebi samuSao datvirTvis 
marTvis Sesaxeb. 

aRniSnul standartebSi unda gaiweros Semdegi tipis aspeqtebi: 
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1. direqtivebi imis Taobaze, Tu rogoria socialuri muSakisaTvis gamoyofil 
saqmeTa gonivruli raodenoba da ra praqtika arsebobs am kuTxiT Tanamedrove 
socialur muSaobaSi; 

2. menejerebis mier individualuri socialuri muSakis Tu socialur muSakTa 
gundis samuSao datvirTvis adekvaturi donis dadgena da profesiuli gadawvis 
Tavidan arideba. menejerebis valdebulebaa, am informaciis gamoyeneba 
adamianuri resursebis marTvis procesSi; 

3. iseTi garemos Seqmna, romelSic socialur muSakebs kargi warmodgena eqnebaT 
imaze, Tu realurad ra samuSao datvirTvis Sesruleba SeuZliaT xarisxianad; 

4. samuSaos gadanawilebis marTvis iseTi sistemis SemuSaveba, romelic 
ganusazRvravs socialuri muSakebis menejerebs, rogor gadaanawileben isini 
saqmeebs socialur muSakebs Soris; 

5. samuSaos adekvaturi gadanawilebis meSveobiT, mkafio prioritetebis gamoyofa 
individualuri socialuri muSakebisaTvis, socialuri muSakebis gundisaTvis, 
da aseve, ojaxisa da adamianze/bavSvze zrunvis programebisaTvis; 

6. samuSaos ganawilebis marTvis sistemis mier wvlilis Setana zedamxedvelobis 
procesSi, kerZod, diskusiebSi organizaciuli, profesiuli da piradi 
amocanebisa da miznebis Sesaxeb; 

7. samuSao datvirTvis zogadi Sefasebis uzrunvelyofa; 

8. momsaxurebis momxmareblebisaTvis miwodebuli momsaxurebis xarisxis amaRleba; 

9. momsaxurebis momxmarebelTa im saWiroebebis gamokveTa, romelTa 
dakmayofilebac ver moxda organizaciis an momsaxurebis mier. 

 

7.7.4  saqmeTa raodenobisa da samuSao datvirTvis marTvis instrumentebi Semdeg 
principebs unda efuZnebodes: 

1. socialuri muSakis SesaZleblobebi gansxvavebuli iqneba imis mixedviT, Tu ra 
gamocdileba, unarebi da codna gaaCnia konkretul muSaks; 

2. piradi faqtorebi zogjer gavlenas axdens socialuri muSakis muSaobaze da 
menejeris funqciaa davalebebis ganawilebisas gaiTvaliswinos es faqtorebi 
(magaliTad, roca afasebs wliur samuSaos an samuSaoze ayvanis Semdeg 
momzadebis procesis gavlis warmateba/warumateblobas); 

3. socialuri muSakis datvirTva mxolod cifrebiT ar ganisazRvreba. igi unda 
iyos im erTiani sistemis nawili, romelic xels uwyobs efeqtur monitorings, 
Sefasebas, zedamxedvelobas, mxardaWeras da angariSvaldebulebas. 

 

arsebobs sxvadasxva modeli, romliTac dgindeba socialuri momsaxurebis 
saqmianobis moculoba socialuri muSakebis raodenobasTan SedarebiT da TiToeuli 
socialuri muSakis SemTxvevaTa raodenoba. rig qveynebSi, gansazRvrulia socialur 
muSakTa minimaluri raodenoba, romelic aucilebelia am qveynis mosaxleobis 
saWiroebebis dasakmayofileblad. miuxedavad imisa, rom es indikatori gamoiyeneba 
socialuri muSaobis ama Tu im meTodis dasagegmad Tu gansaxorcieleblad, misi 
gamoyenebisas aucilebelia sifrTxile, radgan cifrebi xSirad ar asaxavs qveyanaSi 
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arsebul realur mdgomareobas da TiTqmis yvelgan socialuri muSakebis samuSao 
datvirTva mudmivad maRalia. 

fineTis profesiuli asociaciis, ,,talentias”, mier gamocemuli uaxlesi 
naSromi gvTavazobs adamianuri resursebis marTvaSi gamosayenebel indikators, 
romelic dafuZnebulia samuSao drois ganawilebasa da klientebis raodenobaze 
(,,talentia”, 2009 w.). 

SemuSavebulia, aseve, SemTxvevaTa raodenobis marTvis modeli. igi CrdiloeT 
irlandiaSi gamoiyeneba. es modeli efuZneba socialuri zrunvis profesiuli 
institutis mier dadgenil sam faqtors (riski, kompleqsuroba da mgzavroba), 
romlebisganac Sedgeba socialuri muSakis saqmianoba. specialuri qulebis sistemis 
saSualebiT, TiToeuli SemTxvevis Sefaseba am sami elementis gaTvaliswinebiT xdeba 
(DHSS and PS, 2008). 

7.7.5. winamdebare organizaciuli CarCo rekomendacias uwevs samuSaos ganawilebisTvis 
garkveuli indikatorebis gamoyenebas. Tumca, mxolod am indikatorebiT ar unda 
fasdebodes samuSao datvirTvisa da SemTxvevaTa ganawilebis marTvis kargi praqtika. 

7.7.6 zemoaRniSnuli indikatorebi, ZiriTadad, Semdeg aspeqtebzea dafuZnebuli: 

1. samuSao drois gadanawileba; 

2. momsaxurebis momxmarebelTa raodenoba; 

3. riski; 

4. kompleqsuroba; 

5. mgzavroba. 

 

7.7.7 qvemoT CamoTvlilia magaliTebi, Tu rogor unda moxdes zemoxsenebuli 
indikatorebis gamoyeneba: 

1. Cveulebriv, samuSao dro iyofa klientTan pirdapir da arapirdapir muSaobaze; 
pirdapiri muSaobisaTvis gamoyofilia samuSao datvirTvis 70%, romelic 
moicavs momzadebas konkretul klientsa an klientTa jgufTan SexvedrisTvis, 
dagegmvas, gadawyvetilebis miRebas, dokumentaciis momzadebas, angariSgebas, 
TanamSromlobas, konsultacias da a.S. 

2. samuSao drois 30% gankuTvnilia klientTan arapirdapir muSaobaze, maT Soris, 
uwyebebTan TanamSromlobaze, advokatobaze, uwyvet ganaTlebaze, samuSaosTan 
dakavSirebul konsultaciebze, informaciis miwodebaze, mentorobasa da 
treningebze, da a.S. 

 

7.7.8 evropaSi, erT socialur muSaks, saSualod, 10-dan 30-mde klienti hyavs; es 
niSnavs, rom TiToeul klientTan pirdapir muSaobaze gamoyofilia 4-12 saaTi TveSi. 

1. klientebis raodenoba maqsimalurad mcire unda iyos im SemTxvevebSi, roca 
samuSao procesi gansakuTrebiT mZime da intensiuria, klientis saWiroebebi 
mwvavea, saWiroa gadaudebeli reabilitacia an SezRudulia konsultirebisa Tu 
sxva damxmare momsaxurebebi; 
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2. TanamSromlebisaTvis saqmeebis ganawilebisas, unda iqnas gaTvaliswinebuli 
samuSao procesTan dakavSirebuli sakanonmdeblo moTxovnebi, magaliTad, 
socialur programebSi klientis CarTvisTvis an momsaxurebis savaldebulo 
gegmis Sedgenisa da SesrulebisTvis saWiro dro. 

3. aseve, aucilebelia klientisTvis SesaZlo risk faqtorebis gaTvaliswinebac. 
kerZod, es faqtorebia: 

o daucveloba; 

o informaciis deficiti; 

o zianis miyenebis albaToba; 

o damxmare momsaxurebebis nakleboba. 

 

SemTxveva kompleqsuria, Tu saxeze gvaqvs Semdegi faqtorebi: 

 erTdroulad mravali problema; 
 bavSvTa dacvis sakiTxebi; 
 samarTlebrivi statusi da masTan dakavSirebuli problemebi; 
 zrunvis sistemaSi ganTavseba; 
 ramdenime uwyebis CarTuloba; 
 mgzavrobasTan dakavSirebuli faqtorebi, rac SeiZleba moicavdes Semdegs: 

o da-Zmis daSoreba zrunvis sistemaSi ganTavsebis mizniT; 
o urTierTobis SenarCunebis aucilebloba axloblebTan; 
o klientis ganTavseba axloblebisgan daSorebul adgilas. 

 

7.7.9 socialur muSakTa saerTaSoriso asociaciis evropis kontinentis wevri 
organizaciebi socialur muSakebs Semdegnairad exmarebian: 

1. rTaven socialur muSakebs samuSao datvirTvis marTvis sistemebis Sesaxeb 
politikisa da procedurebis SemuSavebis procesSi; 

2. axorcieleben advokatobas damsaqmeblebTan, raTa maT uzrunvelyon socialuri 
muSakebis samuSao datvirTvis saTanado Sefaseba da monitoringi; 

 

7.8 uwyveti profesiuli ganviTareba 

7.8.1 uwyveti profesiuli ganviTareba uzrunvelyofs socialuri muSakis mudmiv 
ganviTarebas, misi unarebisa da codnis bazis daxvewas da kompetenciis matebas 
socialuri muSaobis praqtikis cvalebad konteqstSi.  

7.8.2 uwyveti profesiuli ganviTarebis mizania klientebisTvis ukeTesi xarisxis 
momsaxurebis miwodeba; aRniSnulisaTvis ki saWiroa am momsaxurebis gamwevi 
adamianebis maqsimalurad mxardaWera. 

socialuri muSakis uwyvet profesiul ganviTarebaze pasuxismgebelia rogorc 
Tavad socialuri muSaki, ise misi damsaqmebeli. socialuri muSaki mTeli misi 
karieris manZilze mudmivad cdilobs axali codnis SeZenas, xolo damsaqmebeli 
yovelgvarad uwyobs xels mis profesiul ganviTarebas. 
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7.8.3 uwyveti profesiuli ganviTareba moicavs iseT RonisZiebebs, romlebic aviTareben 
socialuri muSaobis praqtikisTvis aucilebel profesiul codnasa da unarebs. 
socialur muSaks unda SeeZlos kompetenturi praqtikis ganxorcieleba individebTan, 
ojaxebTan, organizaciebsa da TemTan muSaobisas, da aseve, iseT sferoebSi 
moRvaweobisas, rogoricaa politikis SemuSaveba, kvleva, ganaTleba da socialuri 
muSaobis profesiis popularizacia. 

aqedan gamomdinare, uwyveti profesiuli ganviTareba unda moicavdes Semdegs: 

1. akademiuri ganaTlebis Semdgomi trening kursebi; 

2. monawileoba konferenciebSi, seminarebsa da programebSi profesiuli codnisa 
da unarebis ganviTarebis mizniT; 

3. profesiuli Jurnalebis kiTxva; 

4. socialuri muSaobis studentebis ayvana praqtikaze; 

5. profesiuli zedamxedvelobis ganxorcieleba/miReba; 

6. akademiuri ganaTleba; 

7. profesiuli xasiaTis dokumentebis SemuSaveba da wardgena; 

8. kvlevebSi monawileoba; 

9. profesiul asociaciebSi/sxva Sesabamis organizaciebSi/komitetebSi aqtiuri 
wevroba; 

10. monawileobis miReba socialuri muSakebisa da/an jandacvis/socialuri zrunvis 
sistemis muSakebisTvis ganaTlebis uzrunvelyofaSi. 

 

socialuri muSakis pasuxismgeblobaa, izrunos sakuTar uwyvet profesiul 
ganviTarebaze da codnis mudmiv ganaxlebaze. aRniSnulisaTvis, saWiroa damsaqmeblisa 
da socialuri muSakis warmatebuli TanamSromloba. 

 

7.9 socialur muSakTa saerTaSoriso federaciis evropis kontinentis wevri 
organizaciebi socialur muSakebs unda exmarebodnen SemdegiT: 

1. unda CarTon socialuri muSakebi uwyveti profesiuli ganviTarebis 
standartebis SemuSavebaSi maTi adgilobrivi konteqstis gaTvaliswinebiT; 

2. unda SeimuSaon meqanizmebi uwyveti profesiuli ganviTarebis programebis 
uzrunvelyofisa da xelmisawvdomobisaTvis; 

3. unda gaswion advokatoba damsaqmeblebTan, raTa maT gamoyon Sesabamisi 
resursebi da miscen socialur muSakebs SesaZlebloba, CaerTon uwyveti 
profesiuli ganviTarebis programebSi; 

4. unda gaswion advokatoba uwyveti profesiuli ganviTarebis komponentis 
CasarTavad profesiuli registraciis saxelmwifo standartebSi. 

 

7.10 samuSaosTan dakavSirebuli stresi da profesiuli gadawva 
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7.10.1 socialuri muSakebis winaSe arsebul janmrTelobisa da usafrTxoebis riskebs 
Sorisaa stresi, profesiuli gadawva da Tanxmlebi travma. 

dRevandel droSi, bevr socialur muSaks uwevs stresTan gamklaveba. maTi 
samuSaos konteqsti mudmivad icvleba. sul ufro izrdeba maTi samuSao datvirTva da 
saqmeebis raodenoba, biurokratiis moTxovnebi, marTvis stilis saxesxvaobebi da 
politikis mimarTulebebi. socialur muSakebs uwevT siRaribis axal formebTan 
gamklaveba. maTi Sroma ar aris saTanadod dafasebuli da maT sul ufro naklebi 
SesaZlebloba aqvT, xarisxiani momsaxureba gauwion momsaxurebis momxmareblebs. 
socialur muSakebs uwevT yvela am problemasTan gamklaveba, rac, TavisTavad, maT 
stresul mdgomareobaSi agdebs. 

7.10.2 stresi, rogorc zogadi problema, gamoiyo 2004 wlis dokumentSi, romlis 
avtoria organizacia ,,socialuri partniorebi: evropeli damsaqmeblebi da muSakebi”. 
dokumentis saxelwodebaa ,,SeTanxmeba samuSaosTan dakavSirebuli stresis Sesaxeb”. 
misi mizania, daadginos, Tavidan aicilos da marTos samuSaosTan dakavSirebuli 
stresi. 

zemoaRniSnuli SeTanxmeba Semdegnairad ganmartavs stress (es ganmarteba 
axlos dgas evropis 89/391 brZanebis ganmartebasTan): 

,,stresi aris mdgomareoba, romelsac Tan sdevs fizikuri, fsiqologiuri da 
socialuri problemebi an disfunqcia. stress iwvevs SegrZneba, rom adamiani ver 
asrulebs masze dakisrebul moTxovnebs da/an ver amarTlebs mis mimarT arsebul 
molodinebs.” 

,,stresi ar aris daavadeba, magram xangrZlivad stresis mdgomareobaSi yofna 
aqveiTebs efeqturad muSaobis unars da iwvevs janmrTelobis problemebs”. 

7.10.3 evropis 89/391 brZanebis mixedviT: 

,,saWiroa, dawesdes samuSao adgilas TanamSromelTa usafrTxoebisa da 
janmrTelobis uzrunvelsayofad saWiro zomebi”. 

7.10.4 �evropis 89/391 brZanebis Tanaxmad, nebismieri damsaqmebeli kanoniT aris 
valdebuli daicvas TanamSromelTa usafrTxoeba da janmrTeloba samuSao adgilas. 
es valdebuleba exeba samuSaosTan dakavSirebul stressac, radgan igi riskis winaSe 
ayenebs muSakTa janmrTelobasa da usafrTxoebas. TiToeul TanamSromels akisria 
valdebuleba, daicvas damsaqmeblis mier dawesebuli usafrTxoebis normebi. 
samuSaosTan dakavSirebuli stresis marTva SesaZlebelia ganxorcieldes riskis 
Sefasebis erTiani procesis farglebSi, samuSao stresTan dakavSirebuli calkeuli 
politikis SemuSavebiT da/an konkretuli zomebis dawesebiT calkeul stres 
faqtorebTan mimarTebaSi. 

7.10.5 samuSaosTan dakavSirebuli stresis Tavidan asacileblad, aRmosafxvrelad da 
Sesamcireblad, zemoxsenebuli SeTanxmebis dokumenti Semdeg zomebs gvTavazobs: 

1. marTvisa da komunikaciis adekvaturi sistemis daweseba, rac moicavs Semdegs: 
organizaciis amocanebisa da individualuri muSakebis rolis kargad 
ganmarteba, individualuri TanamSromlebisa da TanamSromelTa jgufebis 
mxardaWeris adekvaturi sistemis uzrunvelyofa, TanamSromlebis 
valdebulebebisa da Sesasrulebel samuSaoze kontrolis erTmaneTTan 
SesabamisobaSi moyvana, samuSaos organizebis sistemisa da samuSao procesis 
daxvewa, saTanado samuSao pirobebisa da garemos uzrunvelyofa; 
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2. menejerebisa da socialuri muSakebis momzadeba maTi informirebulobis 
gazrdis mizniT iseT sakiTxebze, rogoricaa stresi, misi SesaZlo Sedegebi da 
marTvis gzebi da/an cvlilebebTan Segueba; 

3. informaciis miwodeba da konsultaciis gavla TanamSromlebTan da/an maT 
warmomadgenlebTan evrokavSirisa da erovnuli kanonmdeblobis, koleqtiuri 
xelSekrulebebisa da arsebuli praqtikis Sesabamisad. 

 

daskvna 

 

winamdebare dokumenti miznad isaxavs im ZiriTadi parametrebis Tavmoyras, 
romelTa farglebSic funqcionirebs socialuri muSaoba evropaSi. mocemuli 
standartebis ganviTareba miiCneva mTavar wingadadgmul nabijad evropaSi socialuri 
muSaobis praqtikis standartebis Camoyalibebis procesSi. 

aucilebelia socialuri muSaobis, rogorc adamianis uflebebis damcveli 
profesiis Sesaxeb informirebulobis gazrda da politikis doneze cvlilebebSi 
monawileoba individualur SemTxvevebze dayrdnobiT. socialur muSakTa 
saerTaSoriso federaciis winamdebare proeqti emsaxureba informirebulobis gazrdas 
profesiisa da im pirobebis Taobaze, romlebic aucilebelia socialuri 
muSakebisTvis sakuTari misiis gansaxorcieleblad evropaSi.  

rogorc bevri mkvlevari aRniSnavs, qmedebaze orientirebuloba socialuri 
muSaobis mTavari upiratesobaa. am gziT, socialur muSakebs SeuZliaT adamianebis 
cxovrebaSi realuri cvlilebebi moaxdinon da gaamjobeson maTi mdgomareoba. 
socialuri muSakebi icaven adamianis uflebebs individebisa da Temis Tu 
sazogadoebis doneze muSaobisas. globalur doneze, adamianis uflebebis dacva 
socialuri muSaobis profesiisTvis wamyvan adgilze rCeba, rogorc es winamdebare 
proeqtiTac dasturdeba. 

adamianis uflebebis dasacavad socialuri muSaobis konteqstSi, Zalian 
mniSvnelovani iqneba ufro aqtiuri TanamSromloba momsaxurebis momxmarebelTa 
warmomadgenel organizaciebTan, magaliTad ,,socialur platformasTan” da aseve, 
socialuri muSaobis universitetebis saerTaSoriso asociaciasa da socialuri 
keTildReobis saerTaSoriso sabWosTan. 

zemoaRniSnuli organizaciebis CarTviT, socialur muSakebs meti SesaZlebloba 
eZlevaT, gavlena moaxdinon im pirobebze, romlebic saWiroa arsebobdes socialuri 
muSaobisa da masTan dakavSirebuli socialuri keTildReobis profesiebis 
istoriuli Tu Tanamedrove misiis Sesasruleblad. 

samomavlo perspeqtivaSi, socialuri muSaobis profesias gaaCnia SesaZlebloba, 
metad daamtkicos misi erTguleba adamianis uflebaTa dacvis sakiTxis mimarT. 
profesiis misia da Rirebulebebi srul SesabamisobaSi modis adamianis uflebebis 
dacvasTan. es socialur muSaobas saerTaSoriso doneze Tavis dasamkvidreblad 
mkafio mimarTulebas aZlevs da amasTanave, adgilobriv da erovnul sakiTxebs 
globalur problemebTan akavSirebs. 
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socialuri samuSaos praqtikis  standartebi 

Social Work Practice Standards 
 (saboloo samuSao versia) 

(Final Draft) 
 

 
standartebi SemuSavebulia evrokavSiris mier dafinansebuli proeqtis 

“iZulebiT gadaadgilebuli pirebis socialur-ekonomikuri integraciis 
mxardaWera zugdidSi”, romelic xorcieldeba organizaciis “adamiani gaWirvebaSi” 
mier saqarTvelos socialuri muSakTa asociaciasTan partniorobiT. 

socialuri samuSaos praqtikis standartebi SemuSavebulia saqarTvelos 
socialur muSakTa asociaciis, kerZod konsultantebis, maguli SaRaSvilisa da 
salome namiWeiSvilis mier. standartebis SemuSavebis procesSi aqtiurad 
monawileobdnen zugdidSi socialuri momsaxurebis mimwodebel organizaciaTa 
qselis warmomadgenlebi, rogorc socialuri momsaxurebis menejerebi, aseve, 
socialuri muSakebi. standartebi eyrdnoba asociaciis mier 2004 wels 
SemuSavebul standartebis pirvel versias.  

 
 
mimarTuleba I: socialuri samuSaos momsaxurebis Rirebulebebi da eTikuri 

normebi 

Cluster I: Social Work Service Values and Ethical Norms 
 
standarti 1: adamianis uflebebi da socialuri samarTlianoba 
Standard 1: Human Rights and Social Justice 
 
standartis aRwera/Sinaarsi 
Standard Description 

 
socialuri samuSaos momsaxureba efuZneba adamianis socialur, ekonomikur, 

politikur da kulturul uflebebs. socialuri samuSao aRiarebs TiToeuli 
adamianis Rirsebas, unikalurobas da Tanasworobas. socialuri samarTlianobis 
principis dacvis safuZvelze socialuri samuSaos momsaxureba uzrunvelyofs, 
rom socialurad daucvel adamianebs Tanabrad miuwvdebodeT xeli arsebul 
resursebsa da momsaxurebebze da Rebulobdnen monawileobas qveynis ekonomikur, 
politikur da socialur cxovrebaSi. socialuri muSaki valdebulia daicvas 
klientis uflebebi. garda amisa socialuri muSakis  movaleobaa miapyros misi 
damsaqmeblis, sxvadasxva profesionalTa, socialuri politikis eqspertebis da 
mTlianad sazogadoebis yuradReba iseT SemTxvevebze, rogoricaa socialurad 
daucveli adamianebis uflebebis darRveva, maTTvis mniSvnelovani resursebis 
simwire an resursebis araTanabrad gadanawileba. 
 
Sedegi: 
Result/Output: 
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aRniSnuli standartis damkvidrebis Sedegad socialuri samuSaos 

momsaxureba uzrunvelyofs socialurad daucveli adamianebis uflebebis dacvas.  

socialuri muSaki klientebs momsaxurebas awvdis maTi uflebebis 

gaTvaliswinebiT da monitorings uwevs Tu ramdenad Tanabrad miuwvdebaT maT 

xeli arsebul resursebze. socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli 

organizacia afasebs Tu ramdenad axorcielebs saxelmwifo da Temi misi 

klientebis mniSvnelovani saWiroebebis dakmayofilebas da ramdenad 

uzrunvelyofs maT srul samoqalaqo integracias. klientTa uflebebis darRvevis 

SemTxvevaSi organizacia aqtiurad TanamSromlobs saxelmwifo uwyebebTan da 

icavs klientTa interess.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
1.1 socialur muSaks gaaCnia Rrma codna klientis socialuri, ekonomikuri, 

politikuri da kulturuli uflebebis Sesaxeb da emsaxureba klients misi 
uflebebis Sesabamisad; 
 

1.2 klienti informirebulia sakuTari uflebebis Sesaxeb – momsaxurebis 
miRebis Tanabari SesaZleblobebi, konfidencialurobis dacva, misi aqtiuri 
monawileoba, sakuTari azris da damokidebulebis gamoxatva da 
momsaxurebis Sefaseba; 

 
1.3 klienti acnobierebs Tu romeli kanonmdeblobis safuZvelze miewodeba mas 

socialuri samuSaos momsaxureba; 
 
1.4 klientebTan muSaobis TiToeul etapze socialuri muSaki monitorings 

uwevs klientis uflebebis dacvas da maTi darRvevis SemTxvevaSi 
socialuri muSaki am informacias dauyovnebliv acnobebs profesiul 
zedamxedvels da organizaciis administracias; 

 
1.5 socialuri muSaki klients emsaxureba socialuri samarTlianobis 

principze dayrdnobiT – yvela klientisTvis momsaxureba erTnairi da 
Tanabrad xelmisawvdomia; 

 
1.6 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia axorcielebs 

sakuTar momsaxurebaTa regularul monitorings klientTa uflebebis 
dacvis TvalsazrisiT; 

 
1.7 socialuri muSaki da socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli 

organizacia axorcieleben klientis an klientTa jgufis advokatirebas, 
rodesac adgili aqvs resursebis araTanabar ganawilebas an maTi uflebebis 
darRvevas. 

 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance:  

 
mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 
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 socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizacia socialuri muSakis 
dasaqmebisas amowmebs Tu ramdenad icnobs socialuri muSaki im adgilobriv 
kanonmdeblobas da saerTaSoriso konvenciebs, romlebic safuZvlad udevs 
socialuri samuSaos momsaxurebas konkretul sferoSi.  

 
 organizaciis administracia socialuri muSakebisTvis da maTi profesiuli 

zedamxedvelebisTvis weliwadSi erTxel atarebs trenings adamianis 
uflebaTa dacvis sferoSi. socialuri muSakebs administraciis mier 
miewodebaT informacia sakanonmdeblo bazaSi momxdari cvlilebebis 
Sesaxeb.  
 

 socialuri muSaki klients awvdis informacias misi ZiriTadi uflebebis 
Sesaxeb, rogorc momsaxurebis sawyis etapze, agreTve intervenciis procesSi. 
organizaciis sainformacio paketSi arsebobs punqti, romelic acnobs 
klients mis uflebas, da agreTve acnobs Tu vis SeuZlia mimarTos klients, 
rodesac uSualod socialuri muSaki arRvevs mis uflebebs.  
 

 socialuri muSaki klientis biofsiqosocialuri Sefasebis da intervenciis 
procesSi amowmebs xom ar irRveva misi klientis uflebebi individis an 
romelime organizaciis mier; amowmebs iRebs Tu ara klienti misTvis 
kuTvnil momsaxurebebs da daxmarebas.  
 

 zedamxedvelobis dros profesiuli zedamxedveli afasebs socialuri 
muSakis praqtikul saqmianobas adamianis uflebebis da socialuri 
samarTlianobis sferoSi. kerZod, ramdenad icavs socialuri muSaki Tavisi 
klientis uflebebs an TviTon socialuri muSaki xom ar arRvevs klientis 
uflebebs. organizaciis SinaganawesSi arsebobs punqti, romelic xazs 
usvams im RonisZiebebis aucileblobas, rodesac socialuri muSaki TviTon 
arRvevs klientis uflebas an zogadad ar icavs mis uflebebs. 
 

 klientTa uflebebis dacvis mizniT socialuri samuSaos momsaxurebis 
mimwodebeli organizacia am sferoSi sakuTar TanamSromlobas saxelmwifo 
da sazogadoebriv organizaciebTan asaxavs werilobiTi saxiT – 
organizaciis yovelwliuri angariSi, samuSao Sexvedrebis oqmebi da 
registrirebuli werilebi.  

 
 
standarti 2:  aragansjiTi praqtika da diskriminaciis dauSvebloba 
Standard 2: Non-Judgmental and Non-Discriminatory Practice 
 

socialuri samuSaos momsaxureba emyareba aragansjiT princips, rac xazs 
usvams socialuri muSakis pasuxismgeblobas klientis mimarT – gamoiCionos  
pozitiuri damokidebuleba da ar gansajos klienti araswori gadawyvetilebis, 
Cadenili danaSaulis an umoqmedobis gamo. socialuri momsaxurebis mimwodebeli 
socialuri muSaki da organizacia iTvaliswineben socialuri inkluziis da 
pirovnebis pativiscemis principebs da gamoricxaven klientTa diskriminacias maTi  
rasis, kanis feris, sqesis, enis, religiis, politikuri Tu sxva mrwamsis, 
erovnuli, eTnikuri Tu socialuri warmoSobis, qonebrivi mdgomareobis, 
janmrTelobis da dabadebis mdgomareobis an sxva viTarebis gamo.  

 
Sedegi: 
Result/Output: 
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aRniSnuli standartis damkvidrebis Sedegad organizacia erTnairad 

emsaxureba yvela klients ganurCevlad maTi eTnikuri warmomavlobis, klasis, 

fizikuri da gonebrivi unarebis, asakis, sqesis da religiuri aRmsareblobis. 

socialuri muSaki ar iyenebs sakuTar Zalauflebas klientis sazianod da ar 

gansjis mas Cadenili danaSaulis an daSvebuli Secdomebis gamo.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
2.1 socialuri muSaki kargad acnobierebs antidiskriminaciuli praqtikis 

principebs da icavs maT yoveldRiur saqmianobaSi; 
 

2.2 socialuri samuSaos momsaxurebas iRebs yvela klienti ganurCevlad maTi 
eTnikuri warmomavlobis, asakis, klasis, fizikuri da gonebrivi unarebis, 
sqesis da religiuri aRmsareblobisa; 
 

2.3 socialuri samuSaos momsaxureba gamoricxavs klientis gansjas da 
fokusirebulia klientis Zlier mxareebze; 
 

2.4 klienti informirebulia imis Sesaxeb, rom socialuri muSakis mier misi 
diskriminaciis an gansjis SemTxvevaSi mas aqvs gasaCivrebis ufleba; 
 

2.5 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizaciis administracia 
regularulad (minimum weliwadSi erTxel) gadasinjavs organizaciis Sida 
politikas da uzrunvelyofs aragansjiTi da antidiskriminaciuli 
politikisa da praqtikis ganmtkicebas. 

 
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance:  

 
mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 

 
 organizaciis administracia dasaqmebisas socialur muSaks awvdis 

informacias Tu ras niSnavs “diskriminacia” organizaciis farglebSi. 
SesaZloa organizaciis samizne jgufi iyos romelime asakobrivi jgufi an 
garkveuli socialuri problemebiT gaerTianebul pirTa jgufi da ara 
yvela socialurad daucveli adamiani. Tu socialuri muSaki samizne 
jgufis warmomadgenels uars eubneba momsaxurebaze an cudad emsaxureba 
misi eTnikuri warmomavlobis, asakis, klasis, fizikuri da gonebrivi 
unarebis, sqesis da religiuri aRmsareblobis gaTvaliswinebiT, maSin es 
aRiqmeba, rogorc diskriminaciuli praqtika.  
 

 organizacia socialuri muSakTa qcevis kodeqssa da xelSekrulebebSi xazs 
usvams antidiskriminaciuli principebis dacvis aucileblobas.  
 

 klientebs momsaxurebis miwodebis dasawyisSive socialuri muSaki da 
organizaciis administracia awodebs informacias klients, rom 
diskriminaciis SemTxvevaSi maT ufleba aqvT saCivriT mimarTon 
administracias.  
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 profesiuli zedamxedvelobis dros mowmdeba, Tu ramdenad axorcielebs 
socialuri muSaki antidiskriminaciul da aragansjiT praqtikas.  
 

 organizaciis administracia da profesiuli zedamxedveli regularulad 
amowmebs im formebs, sadac aisaxeba socialuri muSakis/organizaciis uari 
klientisTvis momsaxurebis miwodebaze, raTa darwmundes, rom uari ar 
efuZneba diskriminacias.   
 

 organizaciis SinaganawesSi arsebobs punqti, romelic xazs usvams im 
RonisZiebaTa gatarebis aucileblobas, rodesac adgili aqvs socialuri 
muSakis mier klientis diskriminacias an gansjas. 
 

 organizaciis administraciis mier momsaxurebaTa yovelwliuri Sefasebis 
erT-erT mniSvnelovan punqts Seadgens antidiskirminaciuli da aragansjiTi 
principebis gamoyenebis monitoringi praqtikaSi.  
 

standarti 3: kulturul TaviseburebaTa codna 
Standard 3: Cultural Competence 
 

socialuri samuSaos misias warmoadgens TiToeuli adamianis keTildReobis 
uzrunvelyofa maTi kulturuli mravalferovnebis gaTvaliswinebiT. termini 
“kultura” socialuri samuSaos praqtikaSi aerTianebs eTnikur, religiur, 
socialur da genderul aspeqtebs. socialuri muSakis erT-erTi mniSvnelovani  
profesiuli pasuxismgeblobaa flobdes informacias klientis kuturuli 
mravalferovnebis Sesaxeb da miawodos momsaxureba swored misi kulturuli 
Rirebulebebis da tradiciebis gaTvaliswinebiT.        
 
Sedegi: 
Result/Output: 

 mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad socialuri samuSaos 
momsaxurebis miwodeba xorcieldeba klientTa kulturuli Rirebulebebis da 
tradiciebis gaTvaliswinebiT. socialuri muSaki kargad icnobs da pativs scems 
klientis an klientTa jgufis kulturul Taviseburebebs. socialuri samuSaos 
momsaxureba gamoricxavs kulturul streotipebs da nebismieri kulturuli 
Taviseburebis ugulebelyofas. socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli 
organizacia uzrunvelyofs da monitorings uwevs kulturul kompetenciaze 
dafuZnebuli socialuri samuSaos momsaxurebis miwodebas klientebisTvis. 
 
indikatorebi: 
Indicators: 
 

3.1 socialur muSaki kargad acnobierebs Tu ras niSnavs termini “kultura” da 
cneba “kulturul kompetenciaze dafuZnebuli socialuri samuSao”; 
 

3.2 socialuri muSaki kargad icnobs sakuTari klientis/klientTa kulturul 
tradiciebs da Rirebulebebs; 

 
3.3 socialuri muSaki uzrunvelyofs informaciisa da momsaxurebis miwodebas 

klientisTvis/klientTaTvis gasageb enaze, an muSaobs masTan kvalificiuri 
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Tarjimnis gamoyenebiT. Tarjimani infromirebulia misi pasuxismgeblobis 
Sesaxeb – daicvas konfidencialuroba; 
 

3.4 socialur muSaks aqvs unari Seafasos kulturuli Rirebulebebis, normebis 
da tradiciebis zegavlena adamianis ganviTarebaze, qcevaze, komunikaciaze, 
arCevansa da gadawyvetilebaze; 
 

3.5 socialuri muSaki aRiarebs TiToeuli kulturis Zlier mxareebs, Tumca 
acnobierebs rom  eTnikuri, genderuli da religiuri Taviseburebebi 
SeiZleba individebisTvis garkveul barierebad iqcnen da Sesabamisad 
socialuri muSaks da momsaxurebis mimwodebel organizacias ganviTarebuli 
aqvs strategiebi aseTi barierebis dasaZlevad; 

 
3.6 multidisciplinarul jgufTan TanamSromlobis dros socialuri muSaki 

ganumartavs sxvadasxva profesionalebs klientis kulturul  
Taviseburebebs da mouwodebs kolegebs gaiTvaliswinon klientis 
kulturuli Rirebulebebi da tradiciebi; 

 
3.7 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia monitorings 

uwevs socialuri muSakis saqmianobas kulturuli kompetenciis sferoSi.  
 
 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance:  

mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 

 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia iyenebs 
saqarTvelos socialuri muSakTa asociaciis mier SemuSavebul eTikis 
kodeqss, romelic xazs usvams kulturul kompetenturobis gamoyenebis 
aucileblobas socialuri samuSaos praqtikaSi. 

 
 organizacia socialuri muSakis dasaqmebisas amowmebs socialuri muSakis 

codnas kulturuli kompetenturobis sakiTxebSi. kerZod, ramdenad flobs 
socialuri muSaki informacias Tu ras niSnavs “kultura” da ra 
mniSvneloba aqvs kulturuli aspeqtebis zegavlenas adamianis 
ganviTarebaze, qcevasa da gadawyvetilebaze. dasaqmebis pirvelive kviraSi 
organizacia utarebs socialuri muSaks orientacias kulturuli 
mravalferovnebis sakiTxebSi da detalurad acnobs maTi klientebis 
kulturul Taviseburebebs. 

 
 organizacia moiazrebs kulturul kompetenturobas socialuri muSakis 

saqmianobis erT-erT fundamentalur  principad, rac xazgasmulia 
socialuri muSakis samuSao aRwerilobasa da xelSekrulebaSi.  

 
 socialuri muSakis mier Sesrulebuli individis bio-fsiqo-socialuri 

Sefaseba an Temis Sefaseba unda Seicavdes informacias klientis an 
klientTa jgufis kulturuli Rirebulebebis da tradiciebis Sesaxeb. 
samoqmedo gegma unda iTvaliswinebdes am kulturul Taviseburebebs da 
swored maTi gaTvaliswinebiT unda iqnas nebismieri intervencia 
ganxorcielebuli.  
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 Tu romelime kulturuli tradicia, Rirebuleba an norma xels uSlis 
individis an Temis funqcionirebas socialurma muSakma am sakiTxis irgvliv 
unda imuSavos sakuTar klientTan (individi, Temi) da profesiul 
zedamxedvelTan SeTanxmebis safuZvelze, raTa gamoricxuli iqnas 
socialuri muSakis subieqturoba da mikerZoebuli damokidebuleba. es 
SemTxveva unda aisaxos socialuri muSakis mier Sesrulebul CanawerebSi 
(Sefaseba, samoqmedo gegma, vizitebi). Tu klienti sakuTari kulturuli 
tradiciebis gamo uars ambobs daxmarebis miRebaze da am gadawyvetilebiT 
safrTxe eqmneba mis an misi ojaxis wevrebis/garSemomyofebis sicocxles, 
ganviTarebasa da ganaTlebas am SemTxvevaSi socialuri muSaki ukavSirdeba 
administracias da gadawyvetileba miiReba qveyanaSi arsebuli 
kanonmdeblobis gaTvaliswinebiT.  
 

 profesiuli zedamxedvelobis dros xorcieldeba monitoringi, Tu ramdenad 
iTvaliswinebs socialuri muSaki klientis kulturul Taviseburebebs da 
adgili xom ar aqvs maT ignorirebas an diskriminacias.  
 

 organicaziis Sinaganawesi Seicavs punqts, romelic xazs usvams im klientis 
uzrunvelyofas TarjimniT, romelic ver saubrobs qarTul enaze.  
 

 organizaciis administracia afasebs yovelwliuri monitoringis farglebSi 
afasebs  sakuTar momsaxurebas kulturuli mravalferovnebis dacvis 
TvalsazrisiT – Tu ramdenad aris xelmisawvdomi momsaxureba sxvadasxva 
kulturis warmoadgeneli adamianebisTvis da ramdenad iTvaliswinebs 
momsaxurebis formati kulturuli mravalferovnebis sakiTxebs.  

  
standarti 4: sakuTari damokidebulebis da profesiuli kompetenturobis 
gacnobiereba 
Standard 4: Self-Awareness 
 

socialuri samuSaos momsaxurebis miwodeba socialuri muSakis mier unda 
xorcieldebodes neitraluri poziciidan. aRniSnuli principis uzrunvelsayofad 
socialuri muSaki regularulad afasebs sakuTar damokidebulebas klientis 
mimarT; kerZod, xom ar axdens zegavlenas misi sakuTari Rirebulebebi, 
Sexedulebebi an mikerZoebuli pozicia klientis Sefasebisa da intervenciis 
procesze. agreTve socialuri muSaki momsaxurebas unda axorcielebdes sakuTari 
profesiuli kompetenturobis gaTvaliswinebiT. rac moiazrebs imas, rom 
socialuri muSaki acnobierebs sakuTar codnas da unarebs da swored maTi 
gaTvaliswinebiT muSaobs klientTan an axdens SemTxvevis gadamisamarTebas 
Sesabamisi kompetenciis socialur muSakTan. socialuri samuSaos momsaxurebis 
mimwodebeli organizacia regularulad afasebs, Tu ramdenad neitraluria  
socialuri muSaki gadawyvetilebis miRebis, Sefasebis da intervenciis procesSi 
da rogoria misi profesiuli kompetenturoba.   
   
Sedegi: 
Result/Output: 

 mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad socialuri samuSaos 
momsaxurebis mimwodebeli organizacia gamoricxavs socialuri muSakis subieqtur 
damokidebulebas klientebis mimarT da arakompetentur momsaxurebas. socialuri 
muSaki mudmivad afsebs xom ar axdens klientTan muSaobaze zegavlenas misi 
sakuTari Rirebulebebi da Sexedulebebi da profesiuli kompetenturoba. 
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indikatorebi: 
Indicators: 
 
4.1 socialuri muSaki acnobierebs, rom sakuTari Rirebulebebis, tradiciebis, 

Sexedulebebis da profesiuli kompetenciis codna momsaxurebis 
obieqturobisa da profesiuli ganviTarebis safuZvelia;   
 

4.2 individebTan da jgufebTan muSaobis procesSi socialuri muSaki mudmivad 
amowmebs xom ar axdens zegavlenas sakuTari Rirebulebebi, Sexedulebebi da 
profesiuli kompetencia gadawyvetilebis, Sefasebisa da intervenciis 
procesze;  

 
4.3 rodesac socialuri muSaki acnobierebs, rom misi pirovnuli 

damokidebulebis da profesiuli kompetenciis gamo ar ZaluZs darCes 
obieqturi an gauwios Sesabamisi daxmareba klients an klientTa jgufs, 
maSin igi administraciasTan SeTanxmebiT gadaamisamarTebs am SemTxvevas 
sxva socialur muSakTan an sxva organizaciasTan; 

 
4.4 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia daxmarebas uwevs 

socialur muSakebs sakuTari Tavis codnis da profesiuli kompetenturobis 
gazrdisa da stereotipebis daZlevaSi. 

 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance:  

 

mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 

 
 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia socialur 

muSaks dasaqmebis pirvel etapze afasebs mis profesiul kompetencias. 
organizaciis administracia socialuri muSaks utarebs profesiul 
orientacias, romlis mniSvnelovan nawils Seadgens socialuri muSakis mier 
sakuTari Tavis codnis, Sexedulebebis da Rirebulebebis gacnobiereba. 

  
 profesiuli zedamxedvelobis proceduris erT-erT mniSvnelovan nawils 

Seadgens, is punqti rom zedamxedveli da socialuri muSaki TiToeuli 
SemTxvevis farglebSi amowmeben xom ar axdens zegavlenas socialuri 
muSakis Rirebulebebi, mikerZoebuli Sexedulebebi, tradiciebi an 
arasakmarisi profesiuli kompetenturoba mis obieqturobaze da 
momsaxurebis xarisxze. Tu SeuZlebeli xdeba obieqturobis SenarCuneba an 
momsaxurebis xarisxis uzrunvelyofa, maSin xdeba SemTxvevis 
gadamisamarTeba sxva socialuri muSakTan an organizaciasTan. 
gadamisamarTebis mizezi unda iqnas werilobiT asaxuli da dadasturebuli 
profesiuli zedamxedvelis mier. dokumenti inaxeba klientis pirad saqmeSi.   
 

 socialuri muSakis xelSekruleba Seicavs punqts, romelic xazs usvams 
socialuri muSakis valdebulebas imoqmedos sakuTari kompetenciis 
farglebSi. 
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 organizacia sul mcire weliwadSi erTxel atarebs saganmanaTleblo 
seminarebs, treningebs, samuSao Sexvedrebs, romelic socialur muSakebs 
exmareba profesiuli kompetenturobis gaRrmavebaSi.  
 
 

standarti 5: konfidencialuroba  
Standard 5: Confidentiality 
 

socialuri samuSaos momsaxurebis erT-erT mniSvnelovan standarts 
warmoadgens konfidencialurobis dacva, romlis mixedviTac socialuri muSaki da 
TviT organizacia uzrunvelyofen klientis da misi ojaxis Sesaxeb informaciis 
da maTTan ganxorcielebuli intervenciis konfidencialurad Senaxvas. am mizniT 
socialuri muSaki momsaxurebis dasawyisSive klients awvdis informacias 
konfidencialurobis dacvisa da masTan dakavSirebuli sakanonmdeblo 
SezRudvebis Sesaxeb; kerZod, rodesac arsebobs TviTmkvlelobis an sxvebisTvis 
zianis miyenebis safrTxe an sasamarTlos gadawyvetilebiT xdeba informaciis 
moTxovna. yvela danarCen SemTxvevaSi socialuri muSaki organizaciebsa Tu 
saxelmwifo uwyebebs klientis Sesaxeb informacias uziarebs mxolod klientis an 
misi mzrunvelis/meurvis werilobiTi Tanxmobis safuZvelze, sadac miTiTebulia 
gasacemi informaciis Sinaarsi, informaciis mimRebi piri/uwyeba da informaciis 
gacemis periodi.  
 
Sedegi: 
Result/Output: 

mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad socialuri muSakis da 
administraciis mier konfidencialurad aris daculi klientis Sesaxeb arsebuli 
informacia samarTlebrivi SezRudvebis gaTvaliswinebiT. klientis Sesaxeb 
informaciis gacema sxva organizaciebsa Tu masmediisTvis xdeba klientTan an mis 
mzrunvelTan/meurvesTan werilobiTi Tanxmobis Sedegad, rac mkacrad aris 
gansazRvruli organizaciis SinaganawesiT, kanonmdeblobiT da saqarTvelos 
socialur muSakTa asociaciis eTikis kodeqsiT. aRniSnuli standarti 
ganamtkicebs klientis ndobas socialuri muSakis da organizaciis mimarT.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
5.1 socialuri muSaki acnobierebs, rom klientTan muSaobis erT-erT 

mniSvnelovan princips Seadgens konfidencialuroba; 

5.2 socialuri muSaki kargad icnobs im samarTlebriv da eTikur SezRudvebs, 

romelTa mixedviTac SeuZlebelia klientis garkveuli informaciis 

konfidencialurad Senaxa; 

5.3 klienti an misi mzrunveli/meurve informirebulia klientis informaciis 

konfidencialurad Senaxvisa da dawesebuli SezRudvebis Sesaxeb; 

5.4 socialuri muSaki da organizaciis administracia uzrunvelyofs klientis 

Sesaxeb informaciis xelmisawvdomobis SezRudvasa da saimedo dacvas; 
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5.5 socialuri muSaki klientTan Sesaxvedrad iyenebs wynar, gancalkevebul 

garemos; 

5.6 organizacias gaaCnia Camoyalibebuli procedura, imis Sesaxeb Tu ra  saxis 

moqmedebebi unda ganxorcieldes konfidencialurobasTan dakavSirebiT, 

rodesac arsebobs klientze Zaladobis an klientis mxridan TviTdazianebis 

an sxvebis dazianebis riski.  

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance:  

 

mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 

 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia socialuri 
muSakis dasaqmebisas  profesiuli orientaciis farglebSi amowmebs 
socialuri muSakis codnas konfidencialurobis samarTlebrivi da eTikuri 
aspeqtebis Sesaxeb da individualuri an jgufuri treningis saxiT awvdis 
socialur muSaks informacias, Tu ras niSnavs da rogor unda iqnas 
daculi klientis Sesaxeb arsebuli infromaciis konfidencialuroba 
saqarTvelos kanonmdeblobis (sisxlis samarTlis kodeqsis M157-e muxli 
”piradi an ojaxuri saidumlos xelyofa”; saqarTvelos konstituciis me-20 
muxli “piradi Canawerebis da teqnikuri saSualebebiT miRebuli 
Setyobinebebis dacva”; saqarTvelos konstituciis 41-e muxli “oficialuri 
Canawerebis dacva”; saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis me-3 
Tavi “SezRudvebi personaluri monacemebis gamoyenebasTan dakavSirebiT”) da 
saqarTvelos socialur muSakTa asociaciis kodeqsis mixedviT.  
 

 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizaciis Sinaganawesi 

Seicavs mkafio proceduras konfidencialurobis dacvis Sesaxeb: 

- sad da rogor unda inaxebodes klientis Sesaxeb arsebuli informacia – 
klientTan dakavSirebuli yvela saxis werilobiTi informacia da 
dokumentacia inaxeba klientis saqmeSi da ganTavsebulia iseT adgilas, 
romelic iketeba da ar aris yvela TanamSromlisTvis Tu gareSe pirisTvis 
TvalsaCino da xelmisawvdomi. eleqtronuli infromacia, romelic inaxeba 
kompiuterSi, daculia sxvadasxva teqnikuri meTodiT. socialur muSaks 
xelSekrulebis safuZvelze ekrZaleba werilobiTi Tu eleqtronuli 
informaciis gatana ofisidan.  

 
- vis aqvs klientis Sesaxeb arsebuli informaciis (momarTva, Sefaseba, 

intervenciis individualuri gegma, vizitis Canawerebi, sxvadasxva 
iuridiuli Tu samedicino  dokumentacia da sxva) moTxovnis ufleba da ra 
tipis informaciis gacema SeiZleba – informacia SeiZleba miewodos  
klientTan momuSave sxvadasxva profesionals, saxelmwifo uwyebasa da 
sasamarTlos, mxolod maTi oficialuri (werilobiTi) momarTvis da 
klientTan an mis mzrunvelTan/meurvesTan werilobiTi Tanxmobis Sedegad.  
 

- ra viTarebaSi SeiZleba moxdes klientis Sesaxeb informaciis gacema da ra 
formiT unda gaices informacia. klientis Sesaxeb arsebuli informacia 
gaicema oficialuri dokumentis saxiT, romelic efuZneba agreTve 
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oficialur moTxovnas. gacemul dokuments xels awers klienti an misi 
mzrunveli/meurve. Tu klienti an misi mzrunveli/meurve ar eTanxmeba 
informaciis gacemas eseT SemTxvevaSi organizaciis administracia 
informacias gascems mxolod sasamarTlo dadgenilebis an kanonmdeblobis 
safuZvelze.  Tu arsebobs klientze Zaladobis an klientis mier 
TviTdazianebis an sxvebis dazianebis riski (rac socialuri muSakis mier 
dadgenili iqna klientTan misi uSualo muSaobis dros)  da amavdroulad 
klienti an misi mzrunveli/meurve acxadebs uars am informaciis 
gamJRavnebaze, maSin socialuri muSaki administaciasTan SeTanxmebis da 
oqmis Sedgenis Sedegad gadascems am informacias policias, socialuri 
momsaxurebis saagentos da sxva Sesabamis struqturas.     
 

- rogori xdeba informaciis SenarCuneba da ganadgureba – organizacia 
klientis Sesaxeb infromacias inaxavs arqivSi 10 wlis ganmavlobaSi. 
informaciis ganadgureba xdeba administraciis gadawyvetilebiT, agreTve 
arsebobs nusxa, romelic asaxavs ganadgurebuli dokumentebis qronologias 
50 wlis ganamavlobaSi.  

 
 momsaxurebis miwodebis dasawyisSive socialuri muSaki acnobs klients an 

mis mzrunvels/meurves sakuTar valdebulebas klientis informaciis 
konfidencialurad Senaxvis Sesaxeb da ganumartavs iseT SemTxvevebs, 
rodesac SeiZleba es piroba ver Sesruldes (klientze ganxorcielebuli 
Zaladoba, klientis mier sakuTari Tavis an sxvebis TviTdazianebis 
mcdeloba Tu maRali riski da agreTve Cadenili danaSauli). 
arasrulwlovan klientTan muSaobis SemTxvevaSi am pirobebs SeiZleba 
daerTos nivTierebaze damokidebuleba, rodesc socialuri muSaki 
valdebulia acnobos mis mSoblebs, mzrunvels/meurves am SemTxvevis 
Sesaxeb. socialuri muSakis da klientis SeTanxmebas am pirobebis 
Sesrulebaze momsaxurebis miRebamde xels awers klienti an misi 
mzrunveli/meurve da es werilobiTi Tanxmoba inaxeba klientis pirad 
saqmeSi.  

  
 organizaciaSi arsebobs gancalkevebuli adgili klientebTan samuSaod, 

raTa ar isminebodes klientis saubari sxva profesionalis an gareSe piris 
mier.   

 
 socialuri muSakis valdebuleba konfidencialurobasTan dakavSirebiT 

ganmtkicebulia misi xelSekrulebiT.    

 
mimarTuleba II: socialuri samuSaos momsaxurebis miwodeba  

Cluster II: Social Work Service Delivery 
 

standarti 6: momsaxurebis Sesaxeb informaciis miwodeba klientisaTvis  
Standard 6: Informing Clients about Service 
 

klientis erT-erTi mniSvnelovani uflebaa miiRos miiRos socialuri 
samuSaos momsaxurebis Sesaxeb amomwuravi informacia. socialuri samuSaos 
momsaxurebis miznebis da funqcionirebis Sesaxeb srulyofili informaciis 
xelmisawvdomoba klientsa da socialur muSaks Soris urTierTobis damyarebis 
safuZvelia. awvdis ra socialuri muSaki klients srulyofil informacias 
socialuri samuSaos momsaxurebis Sesaxeb, exmareba mas momsaxurebasTan 
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dakavSirebuli realuri molodinebis CamoyalibebaSi. agreTve mniSvnelovania, rom 
Tems, sadac momsaxureba xorcieldeba, hqondes informacia aRniSnuli 
momsaxurebis daniSnulebis Sesaxeb. Sesabamisad, aucilebelia, rom socialurma 
muSakma Tems regularulad miawodos informacia Tavisi saqmianobis Sesaxeb. 
 
Sedegi: 
Result/Output: 

mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad socialuri samuSaos 
momsaxurebis mimRebi piri (arasrulwlovanis an qmeduunaro piris SemTxvevaSi 
informacia agreTveE miewodeba mis mzurvnels/meurves) Tu Temi TanamSromlobis 
dawyebis pirvel etapze informirebulia momsaxurebis daniSnulebis, pirobebis da 
vadebis Sesaxeb. klienti agreTve flobs informacias Tu rogor da ra viTarebaSi 
xdeba momsaxurebis miwodeba da rogor aris gadanawilebuli klientis (individi, 
Temi) da socialuri muSakis uflebebi da valdebulebebi.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
6.1 klients (individs, Tems) gaaCnia detaluri informacia momsaxurebis 

mimwodebeli organizaciis da misi warmomadgeneli socialuri muSakis 
Sesaxeb; 

 
6.2 klienti flobs informacias organizaciis samizne jgufebisa da 

momsaxurebis miznebis, tipebis da miwodebis gzebis Sesaxeb; 
 
6.3 klients gaaCnia sruli informacia sakuTari uflebebis –

konfidencialurobis dacvis, misi aqtiuri monawileobis, sakuTari azris 
gamoxatvisa, momsaxurebis Sefasebis, gasaCivrebis Sesaxeb;  

 
6.4 klients aqvs sruli informacia socialuri muSakis iuridiuli da eTikuri 

pasuxusmgeblobebis Sesaxeb; klienti agreTve acnobierebs sakuTar 
pasuxismgeblobebs organizaciis da socialuri muSakis winaSe; 

 
6.5 klients aqvs informacia momsaxurebis standartebis Sesaxeb; 
 
6.6 socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizacia sakuTar samizne jgufebs 

(individebs, Tems) regularulad awodebs informacias sakuTari da sxva 
organizaciebis mier uzrunvelyofili momsaxurebebis Sesaxeb. 

 
 
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 

 
 socialuri momsaxurebis mimwodebel organizcias gaaCnia sainformacio 

paketi, romelsac awvdis klients momsaxurebis miwodebis pirvelive etapze. 
paketi moicavs Semdegi saxis informacias: 

 
- organizaciis misia da statusi (saxelmwifo, arasamTavrobo), sakontaqto 

informacia da muSaobis saaTebi  
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- momsaxurebis saxeobebis detaluri aRwera 
- samizne jgufebis SerCevis kriteriumebi 
- informacia momsaxurebis vadebis da momsaxurebis miwodebis garemoebis 

Sesaxeb 
- momsaxurebis Sewyvetis da momsaxurebis dasrulebis kriteriumebi 
- klientis uflebebi - momsaxurebis miRebis Tanabari SesaZleblobebi, 

konfidencialurobis dacva, misi aqtiuri monawileoba, sakuTari azris da 
damokidebulebis gamoxatva, momsaxurebis Sefaseba da gasaCivreba 

- socialuri muSakis pasuxusmgeblobebi 
- klientis pasuxusmgeblobebi – klienti iRebs valdebulebas iTanamSromlos 

socialur muSakTan momsaxurebis yvela etapze, miawodos mas saWiro 
dokumentacia da informacia im cvlilebebis Sesaxeb, rac mniSvnelovania 
maTi TanamSromlobisTvis. 

- momsaxurebis Rirebuleba da organizaciis politika saCuqarTan da 
SemowirulobebTan  dakavSirebiT 
 

 sainformacio pakets organizacia gadasinjavs regularuli wesiT – 
weliwadSi erTxel an momsaxurebaSi Setanili cvlilebebis Sesabamisad.  

 
 socialuri muSaki aRniSnul sainformacio pakets gadascems klients 

momsaxurebis dawyebis pirvelive dRes da masTan erTad verbalurad 
ganixilavs miwodebul informacias. klienti xelmoweriT adasturebs, rom 
gaecno sainformacio pakets da rom misTvis gasagebi da misaRebia paketSi 
arsebuli informacia. 

 
 organizacias gaaCnia gzamkvlevi klientebisTvis, romelic momsaxurebis 

standartebs klientisTvis misaRebi formiT ganmartavs.  
 

 organizacias gaaCnia sainfromacio broSurebi momsaxurebis formebis 
Sesaxeb da maT periodulad avrcelebs TemSi da sxvadasxva organizaciebSi, 
raTa gazardos klientTa informirebuloba. am mizniT awyobs sainformacio 
Sexvedrebs sul mcire weliwadSi erTxel.  

 
 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebel organizacias gaaCnia im 

organizaciaTa cnobari an eleqtronuli monacemTa baza, romlebic 
uzrunvelyofen klientTaTvis saWiro sxvadasxva saxis momsaxurebebs. 
socialuri muSaki klientTan muSaobis procesSi awodebs mas informacias 
arsebuli momsaxurebebis Sesaxeb.   

 
 
standarti 7: klientis CarTuloba da monawileoba 
Standard 7: Client Involvement and Participation 
 

klientisa da socialuri muSaks Soris aqtiuri TanamSromloba 
umniSvnelovanesi pirobaa saerTo miznis misaRwevad. socialuri muSaki 
uzrunvelyofs klientis CarTulobasa da monawileobas SemTxvevaze muSaobis 
TiToeul etapze iqneba es problemis gansazRvra, saWiroebaTa Sefaseba, Zlieri da 
susti mxareebis gamokveTa Tu samoqmedo gegmis Camoyalibeba da ganxorcieleba. 
yoveli gadawyvetileba SeTanxmebulia klientTan, xolo klientis qmeduunarobis 
SemTxvevaSi socialuri muSaki uzrunvelyfos misi mzrunvelis/meurvis maqsimalur 
CarTvas momsaxurebis procesSi. agreTve mniSvnelovania socialuri muSakis 
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TanamSromloba klientis ojaxTan da Tanadgomis qselTan (axloblebi, naTesavebi 
da sxva). qmedunariani klientis SemTxvevaSi socialuri muSaki aucileblad iRebs 
misgan Tanxmobas, raTa imuSaos mis ojaxTan da Tanadgomis qselTan. socialuri 
samuSaos intervenciis formac agreTve ganisazRvreba klientTan SeTanxmebiT. 
klientebi aqtiurad unda iyvnen CarTulni momsaxurebaTa Sefasebis an axal 
momsaxurebaTa dagegmvis dros.  
 
Sedegi: 
Result/Output: 

mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad klienti (saWiroebis 

SemTxvevaSi misi mzrunveli/meurve) CarTulia momsaxurebis yvela etapze. igi 

sakuTari asakis da unaris gaTvaliswinebiT TviTon iRebs gadawyvetilebas 

intervenciis SerCevis Sesaxeb da aqtiurad monawileobs samoqmedo gegmis 

Sedgenasa da ganxorcielebis procesSi. socialuri samuSaos momsaxurebis 

mimwodebeli organizacia regularulad TanamSromlobs klientTan momsaxurebis  

Sefasebis da axali momsaxurebis an politikis Seqmnis procesSi.  

indikatorebi: 
Indicators: 
 

7.1 klienti acnobierebs, rom misi aqtiuri CarTuloba momsaxurebis procesSi 

aris misi ufleba da amavdroulad pasuxismgeblobac; 

7.2 momsaxurebis miwodebis dros socialuri muSaki uzrunvelyofs klientis 

CarTulobas SemTxvevaze muSaobis TiToeul etapze; 

7.3 klientis aqtiuri monawileoba asaxulia werilobiTi saxiT;  

7.4 socialuri muSaki aqtiurad TanamSromlobs klientis ojaxTan da 

Tanadgomis qselTan, raTa gaumjobesdes klientis keTildReoba; 

7.5 klienti aqtiurad aris CarTuli momsaxurebis/momsaxurebaTa Sefasebis da 

axali momsaxurebis/momsaxurebebis SemuSavebis da danergvis procesSi.   

 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 

 
 socialuri muSaki klients momsaxurebis pirvelive etapze awodebs 

informacias, rom momsaxurebis procesSi misi aqtiuri monawileoba 
warmoadgens mis uflebas da agreTve valdebulebas, rom iqnas sasurveli 
mizani miRweuli. aRniSnuli informacia miTiTebulia sainformacia paketSi, 
romelic klients gadaecema momsaxurebis pirvelive dRes. socialuri 
muSaki damatebiT verbalurad ganumartavs klients Tu ra daniSnuleba aqvs 
mis aqtiur CarTulobas momsaxurebis procesSi. 
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 bio-fsiqo-socialuri Sefasebis forma asaxavs klientis Sexedulebebs da 
damikidebulebas misi saWiroebebis da pirovnuli resursebis Sesaxeb.  
 

 Temis Sefasebis forma asaxavs Temis wevrebis damokidebulebas Temis 
saWiroebebis da resursebis Sesaxeb.  
 

 socialuri muSaki da klienti individualuri momsaxurebis gegmaSi 
gansazRvraven klientis an misi mzrunvelis/meurves mier Sesasrulebel 
amocanebs, romelic eyrdnoba klientis Zlier mxareebs da resursebs. 
socialuri muSaki klientTan an mis mzrunvelTan/meurvesTan erTad 
gansazRvravs, Tu rogor SeiZleba am amocanebis warmatebiT ganxorcieleba.  
socialuri muSaki samoqmedo gegmidan gamomdinare xels uwyobs klientis 
TanamSromlobas sxvadasxva organizaciebTan. 
  

 vizitebis CanawerSi asaxulia klientis aqtiuri monawileoba intervenciis 
procesSi. 
 

 organizacia momsaxurebis Sefasebis dros atarebs klientebis anonimur 
gamokiTxvas, raTa gaiziaros maTi azri da rekomendaciebi. 
 

 axali momsaxurebis dagegmva xorcieldeba klientTa monawileobis 
principze dayrdnobiT, rac mniSvnelovani pirobaa imisTvis, rom axali 
momsaxureba/momsaxurebebi ufro metad iyos morgebuli klientTa 
saWiroebebs.  

 
standarti 8: momarTva 
Standard 8: Referral/Intake 
 
 momarTva gulisxmobs SemTxvevis miRebas da warmoadgens SemTxvevaze 

muSaobis dawyebis sawyis proceduras. momarTvis etapze socialuri muSaki iRebs 

da aanalizebs pirvelad informacias klientis problemis Sesaxeb klientis 

daxmarebisaTvis gadawyvetilebis gamosatanad. momsaxurebas gaaCnia klientebis 

momsaxurebaSi CarTvis  kriteriumebi.  im SemTxvevaSi, Tu klienti ar 

akmayofilebs momsaxurebaSi CarTvis kriteriumebs, magram esaWiroeba daxmareba,  

socialurma muSaki gadaamisamarTebs mas sxva specialistTan an momsaxurebasTan.   

Sedegi: 
Result/Output: 

momsaxurebaSi klientebis CarTva SesabamisobaSia momsaxurebis 

kriteriumebTan da gamWvirvale procesia. socialuri muSaki axdens gadaudebel 

SemTzvevebze reagirebas, aseve, akavSirebs klientebs saWiro momsaxurebebTan 

saWiroebisamebr.    

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
8.1 socialuri muSaki momarTvel pirTan intervius safuZvelze analizs 

ukeTebs situacias da gamoqvs daskvna Semdgom reagirebaze; 
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8.2 reagirebaze miRebuli gadawyvetilebis Sesaxeb socialuri muSaki 

werilobiT acnobebs mommarTvel pirs gadawyetilebis miRebidan ara 

ugvianes 48 saaTis ganmavlobaSi; 

 
8.3 socialur muSaki gansazvras gadaudebel SemTxvevas momarTvis etapze da 

axdens Sesabamis reagirebas; 

 
8.4 socialuri muSakis axdens klientis gadamisamarTebas sxva momsaxurebaSi 

klientis saWiroebidan gamomdinare da awodebs mas informacias am 

momsaxurebis Sesaxeb; 

 
8.5 klientis sxva momsaxurebaSi gadamisamarTebis SemTxvevaSi, socialuri 

muSaki axorcielebs monitorings klientis saWiro momsaxurebasTan 

dakavSirebis procesze da saWiroebis SemTxvevaSi axorcielebs misi 

momsaxurebis miRebis uflebis advokatirebas;  

 
8.6 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs axali momarTvebis moZiebis meqanizmi, 

romlis meSveobiTac  socialuri muSakebi awarmoeben saWiroebis mqone 

pirTa dadgenas; 

 
8.7 socialuri muSaki mommarTvel pirs acnobs momsaxurebis Sesaxeb 

informacias im SezRudvebis CaTvliT, romelic SeiZleba warmoiqmnas 

servisis miwodebis procesSi; 

 
8.8 socilauri muSaki aRricxavs momarTvebs specialur jurnalSi.  

 
 
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance 
 
mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 

 momsaxureba SeimuSavebs klientebis momsaxurebaSi CarTvis  kriteriumebs, 
romliTac xelmZRvaneloben socialuri muSakebi momarTvaze reagirebisas. 
reagireba, SeiZleba iyos Semdegi saxis:  1) saqmeze muSaobis gagrZeleba,  2) 
gadamisamarTeba da 3) saqmis daxurva; 
 

 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs momarTvis forma, romelic detalurad 
iZleva momarTvel pirTan gasaubrebis Sedegad miRebuli informaciis 
dafiqsirebis saSualebas;   
 

 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs gadaudebeli SemTxvevis ganmarteba da 
kriteriumebi, romliTac xelmZRvaneloben socialuri muSakebi gadaudebeli 
SemTxvevis gansazRvrisas;  
 
 



17 

 

17 socialuri samuSaos praqtikis standartebi, samuSao versia 

 

 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebel organizacias gaaCnia im 
organizaciaTa cnobari an eleqtronuli monacemTa baza, romlebic 
uzrunvelyofen klientTaTvis saWiro sxvadasxva saxis momsaxurebebs da 
iyenebs am informacias klientebis gadamisamarTebis procesSi; 

 
 axali momarTvebis mosaZieblad socialuri muSakebi Tavis samoqmedo 

teritoriaze awvdis  sazogadoebas informacias momsaxurebis Sesaxeb, 

kerZod, atarebs  samuSao Sexvedrebs, prezentaciebs TemSi.  

 
 
standarti 9: klientis Sefaseba  
Standard 9: Assessment 
 

klientis mdgomareobis Sefaseba socialuri samuSaos momsaxurebis 
miwodebis erT-erTi umniSvnelovanesi aspeqtia.  socialuri muSaki axdens 
klientis Sesaxeb informaciis Segrovebasa da analizs, imisaTvis rom kargad 
gaerkves klientis situaciaSi. Sefasebis procesSi mniSvnelovania socialurma 
muSakma klientis mdgomareobi Sesaxeb informacia moipovos sxvadasxva wyarodan 
(klienti, ojaxi, axloblebi, sxva specialistebi), raTa uzrunvelyos 
mdgomareobis sistemuri Sefaseba. Sefasebisas socialuri muSaki informacias 
moiZiebs  biologiuri, fsiqologiuri, samedicino, socialuri, kulturuli, 
samarTlebrivi faqtorebis Sesaxeb, romlebic zegavlenas axdenen klientis 
mdgomareobaze. Sefasebis procesSi socialurma muSaki axdens saWiroebaTa 
prioritetizacias, gansazRvravs klientis sust da Zlier mxareebs da axdens 
klientis motivaciis amaRlebas saWiroebisamebr.  
 
 
Sedegi: 
Result/Output: 

socialuri muSakebis mier ganxorcielebuli klientis Sefaseba gamoiyeneba 

intervenciis gansazRvrisa da dagegmvis mizniT. igi iTvaliswinebs klinetis bio-

fsiqo-socialur aspeqtebis analizs, klientisa da sazogadebis urTierTobis 

sakiTxs da moicavs klientis Zlieri da susti mxareebis analizs. Sefasebis 

procesSi aqtiuaradaa monawileobs Tavad klienti da misi socialuri qselis 

warmomadgenlebi.  

indikatorebi: 
Indicators: 
 
9.1 socialuri muSakis Sefasebis amosavalia klienti, misi urTierTobebi 

ojaxTan, sxva socialur jgufebTan da TemTan; 
 

9.2 socialuri muSakis Sefaseba moicavs klientis bio-fsiqo-siocialuri 
aspeqtebis analizs, romlebic gavlenas axdenen klientis funqcionirebaze; 

 
9.3 Sefasebis Sedegad miRebuli informacia efuZneba sxvadasxva wyaros; 

 
9.4 Sefesebisas socialuri muSaki iyenebs sakuTar dakvirvebis Sedegad 

miRebuli informaciis analizs; 
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9.5 socialur muSaks Seswevs unari Sefasebis procesSi SeZlos gadaudebeli 

Carevis aucileblobis gansazRvra da iRebs Sesabamis zomebs; 
 

9.6 socialuri muSaki axdens klientis Zlieri mxareebis gansazRvras; 
 

9.7 socialuri muSakis Sefaseba moicavs informacias  klientis Tanadgomis 
qselisa da misTvis xelmisawvdomi resursebis Sesaxeb; 
 

9.8 Sefasebis procesSi socialuri muSaki uzrunvelyofs problemis aRqmisa da 
saWiroebis Sesaxeb klientis Sexedulebebisa da azris gaTvaliswinebas; 
 

9.9 Sefasebis procesSi socialuri muSaki asaxavs klientis mier situaciis 
aRqmis unars; 
 

9.10 socialuri muSaki bio-fsiqo-socialuri Sefasebis Sedegebs da 
rekomendaciebs asaxvas angariSSi.  
 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 
 
 

 socialuri muSakebi klientis Sefasebis procesSi xelZRvaneloben 
ekosistemebis Teoriis modelis Sesabamisad da iyeneben Sefasebis bio-fsiqo-
socialur perspeqtivas; 
 

 socialuri muSakebi moiZieben inforamacias biologiuri, samedicino, 
sociologiuri, fsiqologiuri, kulturuli, garemo da samarTlebrivi 
faqtorebis Sesaxeb, romelic zegavlebas axdenen klientis funqcionirebaze; 

 
 socialuri muSakebi iyeneben informaciis Segrovebis sxvadasva meTods 

saWiroebidan gamomdinare, rogoricaa klientis pirispir intervius teqnika, 
dakvirveba, interviu sxva dainteresebul mxareebTan da a.S. 
 

 socialuri muSaki TanamSromlobs sxvadasxva specialistTan klientis 
Sefasebis procesSi; 

 
 momsaxureba gansazRvravs Sefasebis tipebs momsaxurebis miznebidan 

gamomdinare, rogorciaa magaliTad pirveladi Sefaseba, sruli Sefaseba, 
gadaudebeli Sefaseba da iyenebs maT momsaxurebis specifikis Sesabamisad; 
 

 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs Sefasebis formebi, romliTac 
xelmZRvaneloben socialuri muSakebi; 

 
 Sefasebis formebis SemuSavebasa da ganaxlebaSi momsaxureba uzrunvelyofs 

socialuri muSakebi monawileobas; 
 

 momsaxureba axorcielebs socialuri gadamzadebas Sefasebis formebis 
gamoyenebis mizniT. 
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standarti 10: dagegmva da klientis gaZlierebaze orinetirebuli intervencia  
Standard 10: Planning and Empowerment Based Intervention 
 

socialuri muSakis  klientis Sefasebis safuZvelze ayalibebs  mis 
dasaxmareblad intervenciis gegmas.  socialurma muSakma uzrunvelyofs klientis 
aqtiur CarTulobas miznebis Camoyalibebis procesSi da aTanxmebs SemuSavebul 
miznebs masTan.  intervencia gulisxmobs gegmis miznebis Sesabamisi 
RonisZiebebis/Carevis ganxorcielebas.  ZiriTadi amocana am procesSi ukavSirdeba 
klientis gaZlierebas rac iTvaliswinebs klientis resursebis, kompetenciis, 
SesaZleblobebisa da arCevanis ganviTareba, raTa aRdges an gaumjobesdes 
klientis socialuri funqcionireba da man SeZlos damoukideblad moqmedeba. 
intervenciis ganxorcielebis procesSi socialurma muSakma awarmoos klientis 
miRweuli progresis monitorings, kerZod Seiswavlis klientis Sexedulebebsa da 
cxovrebis wesSi cvlilebebs, aseve, misi sistemebTan dakavSirebisa da 
urTierTqmedebis unars.  
 
Sedegi: 
Result/Output: 

klienti monawileobs  intervenciis  gegmis SemuSavebaSi. SemuSavebuli 
intervencia SesabamisobaSia klientis saWiroebebTan. gegma cvlilebas ganicdis 
klientis mier miRweuli progresis Sesabamisad. intervencia orientirebuli 
klientis gaZlierebaze.  
 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
10.1 intervenciis dagegmvaSi da gadawyvetilebis miRebaSi socialuri muSaki 

uzrunvelyofs klientis aqtiur monawileobas; 
 

10.2 intervenciis gegma moicavs Semdegs: a) intervenciis miznebs; b) konkretul 
gansaxorcielebel aqtivobebs; g) pasuxismgebel pirebs; d) momsaxurebis 
miwodebis vadebs; e) mosalodnel Sedegebs; 

 
10.3 klientisaTvis xelmsawvdomia gegma da survilis SemTxvevaSi maT aqvT am 

gegmis asli; 
 
10.4 socialuri muSaki awarmoebs klientis mier miRweuli  progresis 

monitorings; 
 

10.5 momsaxurebis miwodebaSi socialuri muSaki uzrunvelyofs klientis 
ojaxisa da sxva socialuri qselis wevrebis CarTulobas mdgradi Sedegebis 
miRwevis  mizniT; 
 

10.6 regularulad (sul mcire 6 TveSi erTxel) xdeba gegmis gadasinjva 
klientis monawileobiT, rac gulismobs gegmiT dasaxuli amocanebis 
Sesrulebis Sefasebas  da gegmaSi saWiroebisamebr cvlilebebis Setana 
klienTan erToblivi muSaobiT; 
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10.7 socialur muSaks aqvs unari gansazRvros servisis dasrulebis 
aucilebloba im SemTxvevaSi, rodesac miiRweva miznebi, gadaiWreba 
amocanebi da uzrunvelyofili iqneba klinetis usafrTxoeba, an rodesac 
SeuZlebelia miznis miRweva da aucilebeli xdeba alternatiuli 
intervenciis gamoyeneba; 
 

10.8 socialuri muSaki samoqmedo gegmis Sesabamisad amzadebs ojaxs 
momsaxurebis dasrulebisaTvis.  

 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 
 

 gadawyvetilebis miRebis procesSi momsaxureba iTvaliswinebs 10 wels 
zemoT bavSvis azrs, xolo qmeduunaro piris SemTxvevaSi ki – misi kanonieri 
warmomadgenlis; 
 

 momsaxureba intervenciis dagegmvis Sedegad aformebs xelSekrulebas 
klientTan, romelic moicavs orive mxaris ufleba-movalebebs; 
 

 socialuri muSakis muSaobis procesSi iyenebs sxvadasxva intervenciis tips 
(konsultireba, advokatireba, facilitacia, ojaxuri konferencia da sxva) 
da maT SerCevis dros iTvaliswinebs  miznobrivi jgufis specifikas; 

 
 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs intervenciis gegmis forma, romeliTac 

xelmZRvanelobs socialuri muSaki;  
 
 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs klientis progresis monitoringis 

procedurebi (ramden xanSi erTxel xocieldeba monitoringis vizitebi, ra 
saxiT) da monitoringis vizitis Canaweris forma; 
 

 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs SemTxvevis gadasinjvisa da daxurvis forma, 
romelsac iyenebs socialuri muSaki.  
 

 
 
mimarTuleba III: socialuri samuSaos momsaxurebis administrireba  

Cluster III: Social Work Service Administration 
 
standarti 11: gunduri muSaoba da multidisciplinarul jgufTan TanamSromloba 
Standard 11: Team Work 
 
 socialuri samuSaos momsaxureba iTvaliswinebs socialuri muSakis aqtiur 
TanamSromlobas sxvadasxva profesionalTan, rac xels uwyobs  beneficiaris 
keTildReobis gaZlierebas. socialuri muSaki aqtiurad erTveba 
disciplinaTaSorisi gundis muSaobaSi klientis individualuri saWiroebebis 
Sefasebis, individualuri momsaxurebis gegmis da misi ganxorcielebis procesSi. 
socialuri muSaki, sakuTari kompetenciis farglebSi, awvdis specifiur 
informacias (konfidencialurobis gaTvaliswinebiT) multidisciplinaruli 
gundis wevrebs da uwevs maT konsultaciebs. nebismieri organizacia, romelic 
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axorcielebs socialuri samuSaos momsaxurebas, sakuTari SinaganawesiT 
gansazRvravs socialuri muSakis CarTulobas multidisciplinaruli jgufis 
muSaobaSi da ganmartavs mis ufleba-movaleobebs.  
 
Sedegi: 
Result/Output: 

 mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad socialuri samuSaos 
momsaxurebis mimwodebeli organizacia klientis keTildReobis mizniT 
uzrunvelyofs socialuri muSakis CarTulobas sxvadasxva profesionalisgan 
Semdgar multidisciplinarul jgufSi. multidisciplinaruli jgufi SeiZleba 
arsebobdes rogorc erTi organizaciis farglebSi, agreTve SesaZloa Sedgebodes 
sxvadasxva organizaciebis warmomadgeneli profesionalebisgan. 
multidisciplinarul jgufSi muSaobisas socialuri muSaki icavs klientis 
interesebsa da uflebebs. aRniSnuli standartis damkvidrebis Sedegad klienti, 
sakuTari saWiroebebidan gamomdinare, Rebulobs mravalmxriv momsaxurebas. 
 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
11.1 socialuri samuSaos momsaxureba klientis saWiroebebis Sefasebis da 

intervenciis dros iTvaliswinebs socialuri muSakis aqtiur 
TanamSromlobas sxvadasxva profesionalebTan; 
 

11.2 Tu multidisciplinaruli jgufi arsebobs organizaciis farglebSi, maSin 
organizacia gansazRvravs TiToeuli profesionalis, maT Soris socialuri 
muSakis, rolsa da funqciebs; 

 
11.3 Tu multidisciplinaruli jgufi ar arsebobs organizaciis farglebSi, 

maSin organizacia gansazRvravs Tu romeli organizaciis profesionalebTan 
da ra saxiT TanamSromlobs socialuri muSaki; 

 
11.4 socialuri muSaki TanamSromlobs multidisciplinaruli jgufis wevrebTan 

konfidencialurobis principis dacviT; 
 

11.5 multidisciplinarul jgufis muSaoba uzrunvelyofs klientis 
keTildReobas. 
 

 
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance:  

 

mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 

 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebel organizacias 

Camoyalibebuli aqvs multidisciplinaruli jgufis muSaobis procedura, im 

SemTxvevaSi Tu multidisciplinaruli jgufi organizaciis SigniT aris 

Seqmnili. procedura aRwers TiToeuli profesionalis rols da funqcias. 

kerZod, ra SemTxvevaSi xdeba TiToeuli profesionalis (socialuri 

muSakis, fsiqologis, eqimis, pedagogis da sxva specialistis) CarTva 
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SemTxvevaze muSaobis dros. procedura ganmartavs TiToeuli 

profesionalis, maT Soris socialuri muSakis, pasuxismgeblobas klientis 

informaciis konfidencialurad Senaxvis Sesaxeb. gansazRvrulia, Tu ra 

saxis informacia SeiZleba iqnas gaziarebuli jgufis wevrebisTvis.  

proceduraSi agreTve miTiTebulia jgufis regularuli Sexvedrebis 

sixSire.  

 Tu multidisciplinaruli jgufi ar arsebobs organizaciis farglebSi, 

maSin socialuri muSaki TanamSromlobs sxvadasxva organizaciis 

profesionalebTan klientis interesebis Sesabamisad. aseT SemTxvevaSi 

organizacias SinaganawesSi miTiTebuli aqvs socialuri muSakis mier 

sxvadasxva profesionalebisgan informaciis miRebis an klientis SemTxvevis 

konferenciis mowyobis procedura da masSi socialuri muSakis monawilebis 

wesi.  

 Tu multidisciplinaruli jgufi moqmedebs erTi organizaciis farglebSi, 

maSin organizaciaSi arsebobs  multidisciplinaruli jgufis wevrebis mier 

individulurad sawarmoebeli formebi (mag. fsiqologis Sefasebis forma, 

socialuri muSakis Sefasebis forma da a.S.) da SemTxvevis marTvis erTiani 

forma (biofsiqosocialuri Sefaseba da samoqmedo gegma), romelSic 

aisaxeba sxvadasxva profesionalis monawileoba. am SemTxvevaSi klientis 

SemTxvevas marTavs socialuri muSaki.  

 Tu socialuri muSaki SemTxvevaze muSaobis dros ukavSirdeba organizaciis 

gareT arsebul profesionalebs Sefasebis an intervenciis etapze, maSin 

socialuri muSaki awvdis da iRebs informacias oficialuri 

mimarTvis/werilis saxiT. rodesac ewyoba sxvadasxva organizaciebis 

warmomadgeneli profesionalebisgan Semdgari SemTxvevis konferencia, maSin 

socialuri muSaki iyenebs SemTxvevis konferenciis specialur formas, 

romelsac boloSi xels awers yvela profesionali. PSinaganawesSi 

gansazRvrulia, rom socialuri muSaki organizaciis gareT arsebul 

profesionalebs ukavSirdeba zedamxedvelTan da organizaciis 

administraciasTan SeTanxmebiT.  

 SemTxvevis Sefaseba da samoqmedo gegma asaxavs saWiro profesionalebis 

CarTulobas yvela etapze. SemTxvevis gadasinjvis da daxurvis formebSi 

asaxuli unda iqnas, Tu ra Sedegi moyva multidisciplinaruli jgufis 

wevrebis CarTvas SemTxvevis farglebSi.  

 
 
standarti 12: profesiuli zedamxedveloba  
Standard 12: Professional Supervision 
 

organizacia, romelic axorcielebs socialuri samuSaos momsaxurebis 
miwodebas  momsaxurebis maRali xarisxis uzrunvelyofis mizniT valdebulia 
danergos regularuli profesiuli zedamxedveloba. profesiul zedamxedvelobas 
axorcielebs socialuri samuSaos xelmZRvaneli, romelsac gaaCnia Sesabamisi 
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kvalifikacia da gamocdileba. TiToeul organizacias SemuSavebuli aqvs 
profesiuli zedmxedvelobis procedura, romlis mixedviTac xelmZRvaneloben 
zedamxedveli da socialuri muSaki. socialuri samuSaos xelmZRvaneli 
uzrunvelyofs zedamxedvelobis gegmis SemuSavebas TiToeuli socialuri 
muSakisaTvis da am gegmis ganxorcielebas. zedmxedveloba exmareba socialur 
muSaks daxvewos sakuTari codna da gaaumjobesos momsaxureba. 
 
Sedegi: 
Result/Output: 

mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad uzrunvelyofilia socialuri 

samuSaos momsaxurebis xarisxis monitoringi praqtikis doneze. profesiuli 

zedamxedveli regularulad afasebs socialuri muSakis mier ganxorcielebul 

Sefasebas, intervencias, klientebisTvis resursebis Tanabrad miwodebas da maTi 

uflebebis dacvas.  

indikatorebi: 
Indicators: 
 

12.1 organizaciaSi TiToeuli socialuri muSaki gadis regularul profesiul 
zedamxedvelobas; 
 

12.2 profesiul zedamxedvelobas uzrunvelyofs kvalificirebuli socialuri 
muSaki; 

 
12.3 profesiuli zedamxedvelobis Sedegad gaumjobesebulia klientis 

saWiroebebis Sefaseba, intervenciis gegma da zogadad klientis 
keTildReobas; 

 
12.4 profesiuli zedamxedveloba exmareba socialur muSakebs profesiul 

ganviTarebaSi. 
 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance:  

mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 

 organizacias SemuSavebuli aqvs profesiuli zedamxedvelobis procedura, 

romelic ganmartavs zedamxedvelobis formas (individualuri Tu jgufuri) 

da profesiuli zedamxedvelis da socialuri muSakis rols 

zedamxedvelobis farglebSi. organizacia gansazRvravs profesiul 

zedamxedvelis kvalifikacias. zedamxedvels gaaCnia bakalavris an magistris 

kvalifikacia, an gavlili aqvs minimum 30 dRiani treningi socialur 

samuSaoSi. zedamxedvels agreTve gavlili aqvs specialuri kursi 

zedamxedvelobis uzrunvelsayofad. zedamxedvels gaaCnia minimum 2-wliani 

gamocdileba socialur samuSaoSi.  

 zedamxedvelobis procesis dros ganixileba TiToeuli SemTxvevis 

farglebSi arsebuli sirTuleebi da warmatebebi. 
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 organizacias SemuSavebuli aqvs zedamxedvelobis procesis amsaxveli 

forma. zedamxedveli afasebs socialuri muSakis saqmianobas, kerZod Tu 

rogor axorcielebs socialuri muSaki Sefasebas da intervencias, an 

adgili xom ar aqvs klientis uflebebis darRvevas, socialuri muSakis mier 

eTikuri normebis an kanonmdeblobis darRvevas. zedamxedveli amowmebs Tu 

ra saxis meTodebs iyenebs da ra saxis resursebs awvdis mas socialuri 

muSaki. zedamxedveloba moicavs  SemTxvevis farglebSi arsebuli 

sirTuleebis ganxilvas. zedamxedveli socialur muSaks awvdis rCevebsa da 

rekomendaciebs Tu rogor gadalaxos arsebuli sirTuleebi. yovelive 

zemoTqmulis asaxva xdeba zedamxedvelobis formaSi. 

 organizacia weliwadSi erTxel atarebs trenings zedamxedvelisTvis da 

agreTve afasebs zedamxedvelobis proceduras administraciuli Sefasebis 

dros.  

 
standarti 13: saqmianobis da momsaxurebis Sefaseba (TviT da administraciuli) 
Standard 13: Performance Evaluation (Self and Administrative) 
 

socialuri samuSaos momsaxurebis maRali xarisxis uzrunvelsayofad 
organizaciaSi arsebobs monitoringis sistema da meqanizmi, romlis mixedviTac 
socialuri muSaki awarmoebs sakuTari saqmianobis Sefasebas. socialuri muSaki 
afasebs sakuTari codnis da unar-Cvevebis Sesabamisobas momsaxurebiT 
gaTvaliswinebul Sefasebasa da intervenciasTan; agreTve ramdenad SeuZlia mas 
Tanamedrove meTodebis da midgomebis gamoyeneba praqtikaSi. garda praqtikosi 
socialuri muSakisa, TviTSefaseba xorcieldeba socialuri samuSaos 
zedamxedvelis mier. profesiuli zedamxedveli afasebs Tu ramdenad gaaCnia mas 
zedamxedvelobisTvis da konsultaciebisTvis saWiro codna da gamocdileba, 
ramdenad Tanamedrovea misi codna da meTodebi. garda TviTSefasebebisa 
momsaxurebis mimwodebeli organizaciis administracia TviTon axorcielebs 
momsaxurebis Sefasebas. momsaxurebaTa Sefasebis mizans Seadgens momsaxurebis 
Zlieri mxareebis da xarvezebis gamokveTa da agreTve, ramdenad Seesabameba 
socialur muSakTa codna da unar-Cvevebi socialur samuSaos momsaxurebis mizans 
da xarisxs.  
 
Sedegi: 
Result/Output: 

mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad xorcieldeba socialuri 
samuSaos xarisxis monitoringi momsaxurebis yvela etapze. aRniSnuli standartis 
Sedegad socialuri muSaki da administracia axorcielebs meTodebis, codnis da 
momsaxurebaTa regularul ganaxlebas da maT morgebas klientis saWiroebebze. 
standarti uzrunvelyofs klientis uflebebis da interesebis dacvas da mis 
aqtiur monawileobas momsaxurebaTa Sefasebis an ganaxlebis procesSi.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
13.1 organizaciaSi regularulad xorcieldeba socialuri muSakis da 

profesiuli zedamxedvelis Sefaseba; 
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13.2 socialuri muSaki regularulad afasebs Tu ramdenad SesabamisobaSi 

imyofeba misi codna, unarebi da gamoyenebuli meTodebi klientis 
saWiroebebTan da momsaxurebis SinaarsTan; 
 

 
13.3 profesiuli zedamxedveli regularulad afasebs sakuTar codnas da 

unarebs, rac esaWiroeba zedamxedvelobis uzrunvelsayofad; 
 
13.4 socialuri muSaki da profesiuli zedamxedveli organizaciis 

administracias regularulad awodeben TviTSefasebidan miRebul 
informacias; 

   
13.5 organizaciaSi arsebobs angariSis sistema; 

 
13.6 klientebi Rebuloben monawileobas momsaxurebaTa SefasebaSi; 

 
13.7 administracia regularulad afasebs momsaxurebebs klientTa uflebebis, 

eTikuri pirncipebis da konfidencialurobis dacvis perspeqtivebidan; 
 
13.8 organizacia profesionalTa TviTSefasebebidan da administraciuli 

Sefasebebidan miRebul informacias iyenebs profesionalTa codnis 
gaZlierebis da momsaxurebebaTa dasaxvewad. 

 
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance:  

 

mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 

 organizacia SeimuSavebs socialuri muSakis da profesiuli zedamxedvelis 
Sefasebis sistemas. Sefaseba gulisxmobs aRniSnuli profesionalebis 
codnis da unarebis Sefasebas, agreTve socialuri muSakis mier warmoebuli 
SemTxvevebis da Canawerebis ganxilvas da profesiuli zedamxedvelobis 
formebis Sefasebas. momsaxurebaTa Sefasebis sistema moicavs momsaxurebaTa 
Sesabamisobas klientTa uflebebis da  eTikuri principebis dacvisTan. 
aRniSnuli Sefaseba xorcieldeba TiToeul profesionalTan 
individualurad minimum weliwadSi erTxel. am SemTxvevaSi administracia 
informacias iRebs socialuri muSakebisgan, zedamxedvelebisgan da 
klientebisgan.   

 
 organizacias gaaCnia angariSis sistema, romlis mixedviTac profesionalebi 

minimum sam TveSi erTxel valdebulni arian miawodon administracias 
informacia gaweuli saqmianobis Sesaxeb. socialuri muSaki da profesiuli 
zedamxedveli sakuTari unarebis da codnis TviTSefasebis Sedegad miRebul 
informacias administracias awodeben swored am formebis meSveobiT. 

 
 organizaciaSi SemuSavebulia formebi, romelTa mixedviTac klientebi 

afaseben momsaxurebas. momsaxurebis Sefasebas aqvs anonimuri saxe, rac 
uzrunvelyofs informaciis obieqturobas. aRniSnuli informacia 
gamoiyeneba administracias mier, xdeba misi Sefaseba da Sesabamisad 
momsaxurebis cvlilebac.  
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standarti 14: gasaCivrebis procedura/ukukavSiri 
Standard 14: Complaints/Feedback Procedures 
 

klientebis uflebebis dasacavad organizacias SemuSavebuli aqvs 
gasaCivrebis procedura, romlis meSveobiTac momsaxurebiT ukmayofilo klienti  
awvdis informacias administracias misi uflebebis darRvevis an uxarisxo 
momsaxurebis Sesaxeb. klients momsaxurebis miwodebis dasawyisSive ganemarteba 
misi ufleba gasaCivrebis Sesaxeb socialuri muSakis mier. TiToeul organizacias 
gaaCnia saCivarze reagirebis sakuTari regulacia. gasaCivrebis proceduris garda 
organizacias aqvs klientebisagan ukukavSiris miRebis sistema. momsaxurebis 
mimwodebeli organizacia iTvaliswinebs saCivrebidan da ukukavSiridan miRebul 
informacias da axdens Sesabamis reagirebas. momsaxurebis mimwodebeli 
momxmareblis ukukavSirs regularulad ganixilavs da iTvaliswinebs 
momsaxurebis gaumjobesebisaTvis. 
 
 
Sedegi: 
Result/Output: 

 yvela klients aqvs saSualeba gaasaCivros momsaxurebis mier misi uflebis 

darRveva da miawodos ukukavSiris momsaxurebis xarisxisa an/da misi miwodebis 

formis Sesaxeb. Mklienti darwmunebulia, rom mis azrs moismenen da moaxdenen 

reagirebas.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
14.1 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs gasaCivrebisa da ukukavSiris Sida 

procedura, romelSic gansazRvrulia maTze reagirebis vadebis da 
miTiTebulia pasuxismgebeli piri; 
 

14.2 gasaCivrebisa da ukukavSiris proceduris Sesaxeb informirebulia klienti 
socialuri muSakis mier momsaxurebis sawyis etapze; 
 

14.3 klientis mier saCivarsa reagireba mohyveba dadgenil vadaSi, ara umetes 
Svidi kalendaruli dRis ganmavlobaSi, xolo ukukavSirs ara umetes erT 
TveSi; 

 
14.4 im SemTxvevaSi, roca saCivris Sinaarsi safrTxes uqmnis vinmes 

usafrTxoebas momsaxureba maze dauyonebliv reagirebas axdens; 
 
14.5 momsaxurebis mimwodebeli aRricxavs saCivrisa da ukukavSiris yvela 

SemTxvevas specialur JurnalSi.  
 

 
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
 
mocemuli standartis gansaxorcieleblad: 
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 momsaxureba qmnis pirobebs imisaTvis, rom klientebs SeeZloT momsaxurebis 

Sesaxeb azris miwodeba. momsaxureba gamoiyenebs anonimuri ukukavSiris 
miwodebis iseTi saSualebebic, rogorebicaa mag. kiTxvari, ukukavSiris 
Jurnali an yuTi anonimuri komentarebisaTvis da ganixilavs maT  
komentarebis regularulad; 
 

 momsaxureba SeimuSavebs gasaCivrebisa da ukukavSiris Sesaxeb porceduras, 
romelic iaRwers Tu vis unda mimarTos klientma saCivriT da  ra vadebSi 
moxdeba reagireba; 
 

 klientis mier momsaxurebis Sesaxeb saCivris miRebis SemTxvevaSi 
momsaxureba wers  daskvnas misi Sinaarsis, TariRis, miRebuli zomebisa da 
Sedegebis Sesaxeb; ganxilvis Sedegebi aucileblad ecnoba yvela CarTul 
mxares;  

 
 socialuri muSaki regularulad xvdeba kliensa da mis ojaxs, maTi 

interesebis gamokveTisa da dacvis mizniT.  
 
 
standarti 15: dokumentacia da Canawerebi 
Standard 15: Documentation and Recording 
 

socialuri samuSaos momsaxurebis erTerTi mniSvnelovani aspeqtis Seadgens 
beneficiarTa dokumentaciis da momsaxurebis proceduriT gaTvaliswinebuli 
Canawerebis warmoeba. socialuri muSaki regularulad aRricxavs Tavis 
saqmianobas klientTan individualuri SemTxvevis farglebSi. agreTve axdens am 
SemTxvevisTan dakavSirebuli saWiro dokumentaciis Segrovebas (samedicino, 
iuridiuli, sxva organizaciebisTvis klientis informaciis gacemis SemTxvevebs). 
garda individualuri SemTxvevis Canawerebis da dokumentaciisa, organizaciaSi 
xdeba zedamxedvelobis da socialuri muSakis saqmianobis Sefasebis amsaxveli 
dokumentaciis warmoeba da Senaxva.  

  
Sedegi: 
Result/Output: 

momsaxurebaSi klientis saqmisa Sesaxeb arsebobs saTanado Canawerebi da 
dokumentacia.  aseve, arsebobs socialuri muSakis zedamxedvelobisa da 
profesiuli saqmianobis amsaxveli Canawerebi. socialuri muSaki dokumentaciisa 
da angariSis warmoebisas iTvaliswinebs konfidencialurobis moTxovnebsa da 
eTikur principebs.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 

15.1 socialuri muSakis mier warmoebuli Canawerebi da dokumentacia klientis 

Sesaxeb moicavs Semdegs: a) momarTvis detalebs; b) klientis Sefasebas; g) 

intervenciis gegmas; d) klientTan kontaqtis aRweras (TariRebisa da drois 

miTiTebiT); e) klientis progresis monitorings; v) informacias miRweuli 

Sedegebis, agreTve saqmis daxurvis an mimarTvis mizezebis Taobaze; z) 
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saWiroebis SemTxvevaSi, klientisgan werilobiT nebarTvas informaciis 

gacemis Taobaze; T) klientis samedicino, iuridiuli, piradobis an sxva 

informaciis amsaxveli dokumentacia; 

15.2 momsaxurebaSi arsebobs soiclauri muSakebis zedamxedvelobis Sevsebuli 

formebi; 

15.3 momsaxurebaSi arsebobs oqmebi SemTxvevis konferenciebisa Tu sxva 

mniSvnelovani samuSao Sexvedrebis Sesaxeb; 

15.4 socialuri muSaki akmayofilebs klientis moTxovnas masze arsebuli 

dokumentaciis gacnobasTan dakavSirebiT SesaZleblobis farglebSi, xolo 

uaris SemTxvevaSi aZlevs klients Sesabamis axsna-ganmartebas; 

15.5 socialuri muSaki uzrunvelyofs klientis informirebulobas im pirebis 

Taobaze, romelTac xeli miuwvdebaT mis dokumentaciaze; 

15.6 saWiroebis SemTxvevaSi, socialuri muSaki konfidencialuri informaciis 

gacemasTan dakavSirebiT moipovebs klientis werilobiT Tanxmobas; 

15.7 socialuri muSaki uzrunvelyofs klientze arsebuli dokumentaciis 

usafrTxo adgilas Senaxvas; 

15.8 momsaxureba uzrunvelyofs klientis saqmis Canawerebis  daarqivebas sul 

mcire aTi wlis ganmavlobaSi; 

15.9 socialuri muSaki uzrunvelyofs klientze arsebuli dokumentaciis 

usafrTxo adgilas Senaxvas;  

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 
 

 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs socialuri samuSaos praqtikis 
warmoebisaTvis yvela saWiro dokumentacia, romelsac iyenebs socialuri 
muSaki; 
 

 aRniSnuli dokumentaciis Seqmnasa da ganaxlebaSi monawileobas iRebs 
socialuri muSaki; 

 
 momsaxurebas SemuSavebuli aqvs klientis Sesaxeb arsebuli informaciis 

konfidencialobis dacvis procedurebi. 
 

 
standarti 16: socialuri muSakis datvirTva 
Standard 16: Social Work Workload 
 

socialuri muSaks aqvs iseTi samuSao datvirTva, romelic  xarisxiani 
momsaxurebis miwodebis saSualebas iZleva. samuSao datvirTva socialur 
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samuSaoSi Sedgeba nebismieri funqciisagan, romelic ukavSirdeba socialuri 
samuSaos ganxorcielebas. 

 
Sedegi: 
Result/Output: 

socialuri muSakis samuSao datvirTva SesabamisobaSia mis SesaZleblobebsa 
da mis xelT arsebul resursebTan da uzrunvelyofs xarisxiani momsaxurebis 
miwodebas klientebisaTvis.  
 
indikatorebi: 
Indicators: 

 
16.1 momsaxureba Tavad gansazRvravs socialuri muSakis samuSao datvirTvas, 

raTa uzrunvelyon xarisxiani momsaxurebis miwodeba da miRweuli Sedegebis 
monitoringis ganxorcieleba. 
 
 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 

 
 socialuri samuSaosaTvis TanamSromlebis saWiro raodenobasa da 

Semadgenlobas gansazRvravs samuSaos farglebi da kompleqsuroba, 
momsaxurebis mimReb beneficiarTa specifika, eTnikuri da kulturuli 
Semadgenloba da maRali riskis jgufis, mwvave SemTxvevebisa da 
mravalmxrivi saWiroebebis mqone beneficiarebis raodenoba: 
 

 socialuri muSakis optimaluri datvirTvis gansazRvrisaTvis, socialur 
muSakTa saWiro raodenobas momsaxureba adgens klintebis raodenobis 
Sesabamisad. 
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mimarTuleba IV: makropraqtika  

Cluster IV: Macropractice 
 

standarti 17: advokatireba 
Standard 17: Advocacy 
 

standarti xazs usvams socialuri muSakis, rogorc socialuri advokatis 
funqciaze.  socialuri samuSao aRiarebs diskriminaciis yvela formis negatiur 
zegavlenas klientebis cxovrebaze da cnobs socialuri advokatirebisa da 
socialuri cvlilebis saWiroebas individebisa da jgufebis gaZlierebisaTvis. 
socialuri muSaki  kargad unda icnobdes arsebul socialur politikas da  
acnobierebdes socialuri politikisa da programebis zegavlenas klientebze; 
agreTve, socialuri muSaki unda axdendes klientebis saxeliT socialuri 
sakiTxebis advokatirebas sakanonmdeblo da socialuri politikis doneze.  
Sedegi: 
Result/Output: 

mocemuli standartis damkvidrebis Sedegad socialuri samuSaos 
momsaxurebis mimwodebeli organizaciis mier daculia klientis uflebebi da 
interesebi aramarto organizaciis farglebSi, aramed sxvadasxva uwyebebTan. 
socialuri muSakis mier gaweuli advokatirebis Sedegad klientis miewodeba 
yvela is saWiro momsaxureba, romelic gaTvaliswinebulia qveynis socialuri 
politikiT. advokatirebis Sedegad agreTve xdeba garkveuli cvlilebebis Setana 
socialuri politikis da momsaxurebebis doneze, rac aumjobesebs socialurad 
daucveli adamianebis keTildReobas.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 

 
17.1 advokatireba warmoadgens socialuri samuSaos intervenciis erT-erT 
mniSvnelovan components; 
 
17.2 socialur muSaks gaaCnia SemTxvevis advokatirebis warmarTvisaTvis saWiro 
codna da unarebi;  
  
17.3 klienti aqtiurad aris CarTuli misi advokatirebis procesSi da yvela saxis 
gadawyvetileba aris SeTanxmebuli masTan an mis mzrunvelTan/meurvesTan; 
 
17.4 advokatireba emsaxureba klientis gaZlierebas da misi keTildReobis 
uzrunvelyofas; 
 
17.4 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia sxvadasxva 
organizaciebTan TanamSromlobis gziT axorcielebs klientebis interesebis 
dacvas da maTTvis saWiro resursebis moZiebas; 
 
17.5  socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia eweva klientTa 
interesebis aqtiur advokatirebas adgilobriv da saxelmwifo mTavrobasTan, raTa 
moxdes momsaxurebaTa da socialuri keTildReobis politikis gaumjobeseba.  
 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
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aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 

 
 socialuri muSakis samuSao aRwerilobaSi xazgasmiT aris aRniSnuli, rom 

klientis anu SemTxvevis advokatireba Seadgens socialuri muSakis erT-erT 
mniSvnelovan profesionalur pasuxismgeblobas; 

 
 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia socialuri 

muSakis dasaqmebisas afasebs, gaaCnia Tu ara mas klientis 
advokatirebisTvis saWiro codna da unarebi. agreTve organizaciis 
socialur muSakTa regularul satreningo kursis erT-erT mniSvnelovan 
moduls Seadgens socialuri advokatireba; 
 

 
 klientis interesebis da uflebebis advokatirebis aucilebloba 

dasabuTebulia socialuri muSakis mier ganxorcielebuli Sefasebis 
Sedegad. socialuri muSaki iRebs klientTan an Sesabamisad mis 
mzrunvelTan/meurvesTan erTad gadawyvetilebas klientis advokatirebis 
Sesaxeb. advokatirebis gegmas socialuri muSaki adgens klientTan an mis 
mzrunvelTan/meurvesTan erTad. advokatirebis gegmaSi naTlad aris 
gansazRvruli advokatirebis amocanebi, xerxebi da klientis monawileoba. 
advokatirebis gegmis saboloo mizans Seadgens klientis unarebis 
gaZliereba, raTa man Tavad SeZlos sakuTari interesebis advokatireba; 

 
 socialuri muSakis mier SemTxvevis farglebSi ganxorcielebuli 

advokatirebis monitoringi xdeba regularuli zedmxedvelobis farglebSi;  
 

 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia aqtiurad 
TanamSromlobs sxvadasxva organizaciebTan, raTa klientebma miiRon 
maTTvis gankuTvnili momsaxurebani barierebis gareSe. organizacias gaaCnia 
Canawerebi am TanamSromlobis Sesaxeb (Sexvedrebis oqmebi, werilebi); 

 
 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia TanamSromlobs 

adgilobriv da saxelmwifo xelisuflebaTan da awodebs maT rekomendaciebs 
momsaxurebaTa da socialuri politikis gaumjobesebis Sesaxeb. 
organizaciis administracia am TanamSromlobis Sesaxeb informacias asaxavs 
sakuTar regularul angariSebSi.  

 
 
standarti 18: uwyebaTaSorisi TanamSromloba 
Standard 18: Interagency Cooperation  
 

standarti yuradRebas amaxvilebs socialuri samuSaos momsaxurebis 
miwodebis procesSi uwyebaTaSoris TanamSromlobaze. socialuri samuSaos 
momsaxurebis mimwodebeli organizacia acnobierebs, rom klientis kompleqsuri 
saWiroebebidan gamomdinare, mniSvnelovania sxvadasxva uwyebebTan (rogorc  
samTavrobo, ise, arasamTavrobo) TanamSromloba.  organizacia axdens sxvadasxva 
uwyebis warmomadgenlebTan Sexvedrebis xelSewyobas, raTa ganixilos da Sefasos 
klientTa jgufebisaTvis miwodebuli momsaxurebani.  
 
Sedegi: 
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Result/Output: 

aRniSnuli standartis damkvidrebis Sedegad organizacia TanamSromlobs 
sxvadasxva samTavrobo da arasamTavrobo uwyebebTan, rac uzrunvelyofs 
socialurad daucveli adamianebisTvis kompleqsuri momsaxurebis miwodebas da 
uwyebebs Soris SemTxvevebis gadamisamarTebis sistemis gaumjobesebas.  mocemuli 
standarti xels uwyobs adgilobriv doneze socialurad daucveli adamianebis 
momsaxurebaTa qselis Seqmnas.  

 
indikatorebi: 
Indicators: 
 
18.1 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebel organizacias gaaCnia kavSiri 
sxvadasxva uwyebebTan; 
 
18.2 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia sxva uwyebebTan 
erTad xels uwyobs mravaljeradi saWiroebebis mqone klientebisTvis kompleqsur 
momsaxurebaTa paketis miwodebas; 
 
18.3 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebeli organizacia uwyebebTan 
TanamSromlobis gziT xels uwyobs momsaxurebebis gaumjobesebas. 
 
  
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 
 

 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebel organizacias gaaCnia im 
samTavrobo da arasamTavrobo organizaciebis monacemTa baza, romlebic 
emsaxurebian socialurad daucvel adamianebs. garda amisa, organizacia 
SeiZleba warmoadgendes im gaerTianebebis da koaliciebis wevrs, romlebic 
miznad isaxaven socialurad daucveli adamianebis keTildReobis 
gaumjobesebas;  

 
 klientis intervenciis gegma da misi ganxorcielebis amsaxveli 

dokumentacia Seicavs informacias socialuri muSakis mier sxva uwyebebTan 
TanamSromlobis Sesaxeb;  
 

 organizacias gaaCnia Canawerebi samTavrobo da arasamTavrobo uwyebebTan 
TanamSromlobis Sesaxeb Sexvedrebis oqmebis, werilebis an 
gadamisamarTebuli SemTxvevebis Sesaxeb. 

 
 
 
standarti 19: TemTan muSaoba 
Standard 19: Working with Community 
 

socialuri muSaki kargad unda icnobdes TemSi arsebul resursebs da 
TanamSromlobdes Temis liderebTan saTemo mxardaWeris qseli gasafarToveblad.    
socialuri muSaki exmareba klientebs TemSi arsebuli resursebis gamoyenebaSi.  
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TemTan muSaobisas socialuri muSakis ZiriTadi mizani saTemo mobilizaciaa, 
romelis drosac socialuri muSaki exmareba adgilobriv Tems Seafasos sakuTari 
resursebi, dasaxos samoqmedo gegma da Zalisxmeva mimarTos TemisaTvis 
aucilebeli problemebis mogvarebisaken. socialur muSaks am procesSi 
koordinacias uwevs  sxvadasxva mxareebs Soris urTierTobas, xels uwyobs 
moqalaqeTa am procesSi CarTvasa da monawileobas, awvdis Tems informacias 
saWiroebisamebr da  exmareba maT Temis saWiroebaTa Seswavlis da Temis samoqmedo 
gegmis SemuSavebis procesSi.  
 
Sedegi: 
Result/Output: 

 aRniSnuli standartis damkvidrebis Sedegad klientebs miuwvdebaT xeli 

TemSi arsebul resursebze. Aaseve, Temi wevrebi aqtiurad monawileoben sakuTari 

cxovrebis gaumjobesebaSi.  

 

indikatorebi: 
Indicators: 
 
19.1 socialuri muSaki icnobs im Temis specifikas (istoria, tradiciebi, 

kulturul, religiuri gansxvavebebi da sxva) romelSic igi muSaobs; 

19.2 socialuri muSaki icnobs TemSi arsebul momsaxurebebsa da resursebs; 

19.3 socialuri muSaki xels uwyobs klientebis mier saTemo resursebis 
gamoyenebas  maTi saWiroebebis dasakmayofileblad; 
 

19.4 socialuri muSaki TanamSromlobs Temis liderebTan saTemo mxardaWeris 
qselis gasaZliereblad; 
 

19.5 socialur muSaks SeuZlia Temis saWiroebaTa amocnoba, am saWiroebaTa 
dasakmayofileblad resursebis mobilizaciaa uwyebaTaSorisi 
TanamSromlobis gziT; 
 

19.6 socialuri muSakis saTemo mobilizaciis proceSi uzrunvelyofs Temis 
wevrebis aqtiur CarTvas. 
 
 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 
 

 socialuri muSakis daqiravebis procesSi damqiravebeli amowmebs Tu 
ramdenad kargad icnobs socialuri muSaki im Temis specifikas, romelSic 
mas uxdeba muSaoba da awvdis mas informacias Temis Sesaxeb samuSaos 
dawyebis sawyis etapze ; 
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 socialuri samuSaos momsaxurebis mimwodebel organizacias gaaCnia im 
organizaciaTa cnobari an eleqtronuli monacemTa baza, romlebic 
uzrunvelyofen klientTaTvis saWiro sxvadasxva saxis momsaxurebebs da 
iyenebs am informacias klientebis gadamisamarTebis procesSi; 

 
 socialuri muSaki icnobs Temis liderebs da sxvadasxva uwyebis 

warmomadgenlebs ; 
 

 socialur muSaks akisris sxvadasxva funqcia, rogoricaa saganmanaTleblo, 
sakoordinacio, damxmare, konsultantis TemTan muSaobis procesSi. 

 
standarti 20: organizaciasTan muSaoba 
Standard 20: Working with Organization 
 

standarti yuradRebas amaxvilebs socialuri muSakebis mier momsaxurebis 
ganviTarebis xelSewyobis procesze.  socialuri muSaki acnobierebs mis rols 
organizaciis warmatebulad funqcionirebaSi.  am doneze muSaoba gulisxmobs 
organizaciisTvis momsaxurebis  ganviTarebaSi daxmarebis aRmoCenas. kerZod, 
socialuri muSaki afasebs misi da misi kolegebis mier momsaxurebis miwodebis 
process da  miRweul Sedegebs. aRniSnulis safuZvelze, gansazRvravs 
organizaciis saWiroebebs, raTa ufro efeqturad moxdes klientebisaTvis 
daxmarebis gaweva. socialuri muSaki  monawileobs socialuri samuSaos 
momsaxurebis miznebis, amocanebisa da formatis gadasinjvaSi organizaciis 
menejmentTan erTad. 

 
Sedegi: 
Result/Output: 

aRniSnuli standartis damkvidrebis Sedegad socaluri muSaki monawileobs 

saWiroebebis gansazRvrisa da momsaxurebis ganviTarebis procesSi. socialuri 

muSakis CarTuloba aRniSnul procesSi uzrunvelfs klientebis saWiroebebze 

dafuZnebuli momsaxurebis miwodebas.   

indikatorebi: 
Indicators: 

 
20.1 socialur muSaki uzrunvelyofs organizaciis SigniT klientTa 

saWiroebaTa dasakmayofileblad advokatirebas;  
 

20.2 socialuri muSaki gansazRravs momsaxurebaSi arsebul xarvezebsa da awvdis 
aRniSnuli Sesaxeb informacias administracias;  

 
 

20.3 socialuri muSaki gamoavlens klientTa eqskluzias (gamoricxvas) 
momsaxurebis miRebidan; ganaxorcielebs qmedebebs aseTi SemTxvevebis 
aRmosafxvrelad klientTa kulturuli Taviseburebis da am 
TaviseburebebTan momsaxurebis adaptirebis gziT; 

 
20.4 socialuri muSaki monawileobs organizacias momsaxurebis miwodebis 

procesisa da Sedegebis SefasebaSi; 
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20.5 socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizacia uzrunvelyofs 
klientebis monawileobas  momsaxurebis ganviTarebaSi. 

 

meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad: 

 
 socialuri muSaki icnobs organizaciis politikas,procedurebs da im 

samarTlebriv konteqsts, romlis farglebSic xorcieldeba momsaxurebis 
miwodeba; 
 

 socialuri muSaki mxars uWers iseT politikasa da procedurebs, romlebic 
uzrunvelyofen sxvadasxva kulturul RirebulebebTan adaptirebuli 
momsaxurebis miwodebas; 
 
 

 socialuri muSaki axdens klientTa saWiroebis Sefasebas sxvadasxva 
meTodebis  gamoyenebiT; 
 

 socialuri muSaki axdens klientTa saWiroebis ganzogadebas, rac  
organizacias daexmareba klientebis saWiroebebis Sesabamisi momsaxurebis 
ganviTarebaSi. 
 
 

mimarTuleba V: socialuri muSakis codna da unarebi  

Cluster V: Social Work Knowledge and Skills 
 
standarti 21: kvalifikacia, codna da unarebi 
Standard 21: Qualification, Knowledge and Skills 
 

socialur muSaks miRebuli aqvs bakalavris an/da magistris xarisxi 
socialur samuSaoSi qarTuli an ucxouri akreditirebuli saganmanaTleblo 
dawesebulebis mier. socialuri samuSaos profesiuli regulirebis Sesaxeb 
Sesabamisi sakanonmdeblo cvlilebebis ganxorcielebamde socialuri muSakis 
kvalifikaciisaTvis aucilebel moTxovnas warmoadgens socialuri samuSaos 
praqtikis safuZvlebSi treningis gavla, rac mas saSualebas aZlevs imuSaos 
individebTan, jgufebsa da TemebTan  sxvadasxva saxis intervenciebis 
ganxorcielebis gziT.    
    
Sedegi: 
Result/Output: 

 socialuri samuSaos momsaxurebis miwodeba xorcieldeba socialuri 

samuSaos bakalavris/magistris mier an specialuri gadamzadebis mqone piris mier, 

romelsac aqvs Sesabamisi codnada unarebi rac mas daexmareba praqtika 

ganaxorcielos socialuri samuSaos praqtikis standartebis Sesabamisad. 

indikatorebi: 
Indicators: 
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21.1 socialur muSaks miRebuli aqvs baklavris an/da magistris xarisxi an 
gadamzadeba socialuri samuSaos praqtikis safuZvlebSi; 
 

21.2 socialuri muSaki icnobs socialuri samuSaos ZiriTad Teoriebsa da 
adamianis ganviTarebis Taviseburebs; 

 
21.3 socialur muSaks SeuZlia individis, ojaxis, Temis, organizaciis doneze 

saWiroebaTa Sefaseba, samoqmedo gegmis ganviTareba da Sesabamisi 
intervenciebis ganxorcieleba; 

 
21.4 socialuri muSaks SeuZlia sakuTari praqtiksi Sefaseba; 
 
21.5 socialur muSaks gaaCnia kognituri unarebi (analitikuri unari, Sefasebisa 

da kvlevis gagebis unari, saTanado Teoriis praqtikaSi gamoyeneba); 
administraciuli unarebi ( monacemebis Cawera da angariSebis Sedgena); 
pirovnebaTSorisi unarebi (verbaluri da araverbaluri unarebi, 
TviTSemecneba, avtoritetis gamoyeneba, sxvadasxva xalxTan muSaobis unari, 
partnioroba, pozitiuri samuSao urTierTobebis Camoyalibebisa da 
SenarCunebis unari); gadawyvetilebis miRebis unar-Cvevebi 
(avtoritetulobisa da pasuxismgeblobis unarebis CaTvliT)  da resursebis 
moZiebis, gamoyenebisa da marTvis unari. 

  
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 
Methodological Guidance: 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad:  
 

 socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizacia uzrunvelyofs 
socialuri muSakebis mxardaWeras ganaTlebis miRebis procesSi; 
 

 socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizacia uzrunvelyofs 
socialuri samuSaos praqtikis safuZvlebis Sesaxeb gadamzadebis kursis 
miwodebas socialuri muSakebisaTvis Sesabamisi kvalifikaciis kadris 
saSualebiT; 

 
 socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizacia uzrunvelyofs 

socialuri muSakebis codnisa da unarebis Semowmebas daqiravebis procesSi.  
 
standarti 22: uwyveti ganaTleba 
Standard 22: Continuing Education 
 

standarti yuradRebas amaxvilebs socialuri muSakis profesiuli 
ganviTarebis procesSi uwyveti ganaTlebis rolze. socialuri muSaki pirvel 
rigSi, unda acnobierebdes, rom uwyveti ganaTleba (treningebi, konferenciebi, 
samuSao Sexvedrebi, seminarebi) aucilebeli pirobaa klientisaTvis xarisxiani 
momsaxurebis gasawevad, raSic mas xels unda uwyobdes organizacia.  
 
Sedegi: 
Result/Output: 

 socialuri muSaki acnobierebs uwyveti ganaTleba aucielebelia pirobaa  

klientebisaTvis xarisxiani momsaxurebis miwodebisaTvis da regularulad 
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iRrmavebs codnas socialuri samuSaos sferoSi uaxlesi midgomebisa da 

tendenciebis gacnobis mizniT. 

indikatorebi: 
Indicators: 
 
22.1 socialuri muSaki irCevs iseT satreiningo Tematikasa da uwyveti 

ganaTlebis gegmas, romelic asaxavs axal tendenciebs profesiaSi da 
exmareba mas klientebis muSaobis procesSi; 
 

22.2 socialuri muSaki regularulad aris CarTuli uwyveti ganaTlebis 
aqtivobebSi (treningebi, seminarebi, samuSao Sexvedrebi da sxva); 
 
 

22.3 socialuri muSaki uwyveti ganaTlebis meSveobiT eufleba meTodebsa da 
midgomebs Teoriis praqtikaSi integrirebis misaRwevad.     

 
meTodologiuri xelmZRvaneloba: 

Methodological Guidance: 
 
aRniSnuli standartis gansaxorcieleblad:  
 

 socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizacia uzrunvelyofs 
socialuri muSakebis mxardaWeras uwyveti ganaTlebis miRebis procesSi. 
organizaciaSi SeiZleba gamoyofili iyos socialuri muSakisaTvis dReebi, 
rodesac mas monawileoba SeuZlia miiRos profesiuli ganviTarebis 
sxvadasxxva aqtivobaSi, an moipovos damatebiTi dReebi saswavlo kursis 
xangrZlivobidan gamomdinare;  
 

 socialuri momsaxurebis mimwodebeli organizacia uzrunvelyofs uwyveti 
ganaTlebis kursebis miwodebas socialuri muSakebisaTvis  Sesabamisi 
kvalifikaciis kadris saSualebiT an aZlevs informacias socialur 
muSakebs aRniSnuli SesaZleblobebis Sesaxeb; 
 
 

  socialuri muSaki orientirebuli  gaiRrmaos codna uSualo praqtikis 
meTodebisa da teqnikebis Sesaxeb, socialuri politikis, samarTlebrivi 
bazis, qveyanaSi mimdinare reformebis, mowyvladi jgufebis sepcifikis 
mimarTulebiT da sxva Tematikaze praqtikidan gamomdinare. 
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